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УДК 821.111-343

Аникушкина М. В.,
аспирантка кафедры русской

и зарубежной литературы
Таврического национального университета

 имени В. И. Вернадского

Викторианство и  английская литературная сказка

Викторианский период в Англии можно по праву считать «золотым
веком» английской литературной сказки, которая как самостоятельный
жанр сформировалась там к середине XIX века  – относительно поздно
по сравнению с остальными европейскими странами (во Франции –
в середине XVIII века, в Германии – в начале XIX века). Это,
разумеется, не означает, что до середины XIX столетия в Англии
вообще не существовало литературы для детей. По словам
современного английского исследователя Х. Карпентера, к началу
XIX века в Англии было «…огромное количество детских книг,
предназначенных исключительно для развлечения, и огромное
количество детских книг, носивших морально-назидательный
характер, однако и то и другое практически не встречалось под одной
обложкой» [5, с. 15].

Прежде чем говорить о становлении английской литературной
сказки, и в частности, о стремительном ее развитии в викторианской
Англии, необходимо получить представление о ее органической связи
с устным народным творчеством, в которое она уходит своими
корнями.  Интерес к народному творчеству, легендам и сказаниям
заметен еще в произведениях английских авторов позднего
Средневековья – например, в восьми Артуровских романах,
составивших сборник, который  Т. Мэлори назвал «Книга о короле
Артуре и о его доблестных рыцарях Круглого стола» (King Arthur and
of his Noble Knights of the Round Table, 1485). В эпоху Ренессанса
английская литература уже была тесно связана с богатым наследием
народной словесности. Фольклорные мотивы пронизывают поэзию
и Ф. Сидни, а именно, поэтический цикл, составленный из 108 сонетов
и 11 песен «Астрофил и Стелла», (Astrophel and Stella, 1591) и поэму
Э. Спенсера «Волшебная Королева» (The Faerie Queene, 1590-1596).
Пьесы У. Шекспира «Зимняя сказка», (The Winter’s Tale, 1610) «Буря»
(The Tempest, 1612) и «Сон в летнюю ночь» (A Midsummer Night’s
Dream, 1595) были насыщены элементами сказочной фантастики и

фольклора. Народные баллады вдохновляли английских писателей,
драматургов, поэтов и после У. Шекспира. Робин Гуд и весь круг
героев, с ним связанных, встречаются во многих произведениях XVI-
XVII веков от Б. Джонсона в произведении «Печальный пастух, или
Сказка о Робине Гуде» (The Sad Shepherd, or A Tale of Robin-Hood,
1641) до Дж. Драйдена, «Старая баллада о лысом Робин Гуде» (An
Old Ballad of Bold Robin Hood, 1727).

Большое влияние на все стороны деятельности людей вообще
и, в частности, на становление детской литературы оказывала религия.
Библия и рассказы религиозного содержания стояли в центре детского
чтения.  Протестантская церковь проповедовала испорченность
натуры ребенка.  Этот взгляд определял и теорию воспитания детей,
и круг их чтения.  Строгий пуританизм проник в детскую литературу.
Книги  для детей пронизывал сухой дидактизм.

В 1697 году французский поэт и критик Ш. Перро опубликовал
сборник «Сказки матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен
с поучениями» (Tales of Mother Goose or Stories or Tales from Times
Past, with Morals), который был переведен на английский язык в 1729
году. К.И. Чуковский в книге «От двух до пяти» пишет о многовековом
отборе, который прошла русская детская литература, и замечает:
«Точно таким же путем возникла и та великая книга, которая у
англичан называется  «Старуха Гусыня». Стишки эти просеивались
через тысячи сит, прежде чем из них образовался единственный
всенародный песенник, без которого немыслимы детские годы
английских, шотландских, австралийских, канадских детей» [3,
с. 238]. В конце XVIII – начале XIX веков вступает в свои права
романтизм, а с ним приходит могучий расцвет фантазии и
широчайший интерес к народному творчеству. Первыми
собирателями сказок, которые попытались сохранить не только сюжет
и героев сказок, но также и стиль, в котором они были написаны,
были братья Гримм, собирающие немецкие сказки в едином сборнике
«Сказки братьев Гримм» (Grimm’s Fairy Tales, 1812). Народные сказки
в обработке немецких лингвистов оказали влияние на
высвобожденное романтизмом воображение людей. Вот тогда-то, в
первые годы XIX столетия, в Англии формируется собственно
литературная сказка, первыми представителями которой были
В. Роско и К. Дорсет.

Писатель и ученый  Вильям Роско по праву считается
основоположником анималистической сказки в Англии, а ее традиции
продолжил и развил в своем творчестве Р. Саути, который обработал
народную сказку о трех медведях (The Story of the Three Bears, 1837).
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Вплоть до второй половины  XIX века, когда в Англии появляется
подлинно художественная литература, специально предназначенная
для детей, можно говорить лишь о книгах, вошедших в  детское
чтение, но ориентированных первоначально на взрослого  человека.
Швейцарский пастор И. Д. Висс написал  приключенческую историю
«Швейцарская  семья Робинзонов» (The Swiss Family Robinson, 1812).
Это сказка повествует о семье, потерпевшей кораблекрушение и
выброшенной на необитаемый остров. Написанная на немецком
языке,  она была опубликована в двух частях в Цюрихе, а спустя
два года вышло ее первое издание на английском языке. М. Шервуд –
автор многочисленных книг и брошюр, многие из которых написаны
для детей и юношества, самая известная из которых – «История
семейства Фейрчайлд» (The History of the Fairchild Family, 1818–1847).
С появлением в печати произведений И. Висса и М. Шервуд в Англии
установился спрос на качественную детскую литературу.

Английские литературные сказки несли в себе социальные
проблемы общества того времени. Авторы сказок поставили своей
задачей не только развлечь публику и возбудить воображение, как
детей, так и взрослых, но и преподать читателю урок викторианской
морали. Английская детская писательница XX в. И. Вэлли в книге
«Паутина для ловли мух» замечает: «До середины XIX столетия  вся
литература была написана либо на религиозную, либо на моральную
тематику – чаще на обе. Каждый аспект этих нравоучительных
пособий мог бы быть заключен в эти два слова – религия и мораль;
даже когда очевидным предметом обсуждения являлась география,
история или грамматика» [10, с. 65].

Таким образом,  основным принципом, по которому строилась
детская литература Англии, был принцип дидактизма. Самыми
востребованными сказками для детей первой половины XIX века были
детская повесть «История Сэндфорда и Мертона» (The History of
Sandford and Merton, 1783-1789) Т. Дэя и сборник сказок «Ранние
уроки» (Early Lessons, 1801) М. Эджуорт. «Сэндфорд и Мертон» –
это история о двух мальчиках и  о том, как их обучал их наставник,
многоуважаемый мистер Барлоу. «Хорошего» мальчика, Гарри
Сэндфорда, всегда поощряли, а «плохого», Томми Мертона,
наказывали. «Ранние уроки» - это сборниксказок, пропитанных
моралью, который состоял из шести произведений: «Гарри и Люси»
(Harry and Lucy), «Роземенд» (Rosamond), «Фрэнк» (Frank),
«Маленький доверчивый пес» (The Little Dog Trusty), «Продавец
апельсинов» (The Orange Man) и «Вишневый сад» (The Cherry
Orchard). К. Р. Декер, английский исследователь викторианской

эпохи, ссылается на М. Эджуорт в книге «Викторианское сознание»:
«В этих детских сказках воплощены самые целомудренные начала
моральной нравственности, облаченные в приятные одеяния
добродетели и правды» [7, с. 40].

Тем не менее, первой английской сказкой, предназначенной
именно для детей, считается  сказка «Праздничный дом» (Holiday
House) К. Синклер, вышедшая в свет в 1839 году. Она была написана
как в качестве наставления, так и  в качестве развлечения. Р. Грин,
английский детский писатель XX века, утверждает, что К. Синклер
жаждала «изобразить шумных, веселых и озорных детей, которые
были бы подобны диким лошадям, скачущих по прерии, нежели
старым клячам в упряжи» [8, с. 18]. Тем самым «она объявила протест
против всякого рода устаревшей литературы для детей, и сама
написала первый настоящий рассказ о беззаботной жизни детей»
[8, с. 21].

Это было только началом «золотого века» английской литературной
сказки. Доказательством тому служит то, что до окончания правления
королевы Виктории вышли в свет такие книги, как книга Дж. Рескина
«Король золотой реки» (The King of the Golden River, 1851), Ч. Кингсли
«Дети вод» (The Water-Babies, 1863), Э. Лира «Поэзия бессмыслицы»
(Book of Nonsense, 1846), Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес» (Alice’s
Adventures in Wonderland, 1865), Дж. Макдональда «Страна северного
ветра» (At the Back of the North Wind, 1871),У. Теккерея «Кольцо и
роза» (The Rose and The Ring, 1854), Ч. Диккенса «Волшебная
косточка» (The Magic Fish-Bone, 1868), Э. Лэнга «Голубая книга
волшебных сказок» (Blue Fairy Book, 1889) и др. Также по вкусу
читательской аудитории пришлись сказки  Дж. Инджелоу, миссис
Эвинг и миссис Моулсворт. Число детских журналов стало
стремительно увеличиваться. Успеху детских книг и журналов
способствовало также и то, что они были блестяще проиллюстрированы
такими мастерами книжной иллюстрации, как К. Гринуэй, Дж. Крукшенк,
Р.  Колдекотт и Дж. Тенниел, и У. Теккерей. Книжные рынки
викторианской Англии заполонила детская литература.

Английский искусствовед Дж. Котт попытался дать объяснение
феномену этой поапулярности.. В работе «По ту сторону зеркала»
автор пишет: «В некоторой степени викторианские детские писатели
переступили границы векового спора касательно назначения детской
литературы, что же именно превалировало в ней – мораль или
развлечение. Действительная причина размаха викторианской
детской литературы кроется в том, что и мужчинам и женщинам,
когда они были детьми, запрещалось вести себя неподобающим
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образом: проказничать, капризничать, отлынивать от работы и т.п. И
если ребенок все-таки ослушивался родителей, то он должен был
немедленно просить прощение за свое поведение или искать всякого
рода оправдания или отговорки. В своих произведениях писатели
показали читателю, каким на самом деле должно быть детство,
которое так тщательно пытались искоренить господствующие
воззрения викторианской культуры. Именно поэтому сказки лучше
всего воспринимались и осознавались взрослыми» [6, с. 46-47].
Соглашаясь с Дж. Коттом, мы можем утверждать, что сказки были
написаны в качестве возрождения детства как протест против
викторианской морали и предназначались как взрослым так и детям.
Это и объясняет их большую популярность и быстрое
распространение в викторианском обществе.

Многочисленные ученые и писатели, такие как Д. Джонсон,
И. Вэлли, Б.  Беттельгейм, Х. Карпентер, Р. Грин, Дж. Котт, Клэренс
Р. Декер и другие,  рассматривают викторианскую литературу как
победу развлечения над нравственностью. Однако, следует
упомянуть, что нравственность и дидактизм все же остается
центральной темой сказок XIX века. Чтобы более подробно говорить
о дидактизме, необходимо взглянуть на викторианскую эпоху в
целом.

Восемнадцатилетняя королева Виктория взошла на трон Англии
в июне 1837 года. Она правила на протяжении шестидесяти трех
лет. Викторианский период знаменовался периодом великих
ожиданий и волнений. Более того, это был период переворотов и
следующих за ними реформ, каких не наблюдалось во всей
предшествующей истории Англии. К 1837 году промышленная
революция достигла своего апогея. Ее последствия были явно
ощутимы. Происходило массовое переселение жителей деревень в
города, которые начали стремительно разрастаться. С такой
урбанизацией бессчетное количество коптящихся дымоходов фабрик
сильно загрязняли окружающую среду всевозможными отбросами
и сажей. По словам  современного американского литературоведа
Р. Олтика, образ жизни людей викторианской эпохи выглядел
следующим образом: «Между 1830 и 1848 годами было проложено
свыше пяти тысяч миль железнодорожных линий на территории, не
превышающей по своим размерам штаты Джорджия, Иллинойс или
Висконсин. Железнодорожные тоннели, виадуки, мосты, следы от
дыма, смога и искровых разрядов видоизменили ландшафт, который
не менялся еще с эпохи Средневековья. Исключения составляли
придорожные посадки и канавы, разработанные по системе коротких

столбов, расположенные в шахматном порядке» [4, с. 75].
Далее Р. Олтик пишет о чувстве одиночества и отчужденности

людей, как следствии стремительной урбанизации: «Если театральное
представление увлекает, оно также ужасает. Большая скученность
в городах и экспансия породили чувство неволи, беспомощности,
клаустрофобии. В конечном итоге, уродство городов затмило их
нравственное величие; жалкое существование большинства
населения свело на нет богатство зажиточного меньшинства. Жилища
рабочего класса утопали в пороках и болезнях. И, что самое скверное,
они были наполнены неприкаянными  и безымянными посетителями.
Парадоксально звучит, но чем больше люди сближались физически,
тем дальше они отдалялись в социальном и духовном смысле; среди
толпы людей человек чувствовал себя одиноким» [4, с. 77].

Следствием урбанизации и отчуждениея Р. Олтик называет
«социально-экономическую и политическую идеологию», иными
словами - утилитаризм [4, с. 115]. Утилитаризм - это направление в
английской философии,  разработанное в конце XVIII столетия
английским философом И. Бентамом. Оно базировалось на кодексе
этики. Так, по И. Бентаму, удовольствие и страдание –
основополагающие природные принципы человеческой жизни.
Мораль, право и государство должны строиться в соответствии с
этим природным началом. Для социальных институтов И. Бентам
обобщенно обозначает это начало как принцип полезности, или
величайшего (возможного) счастья или благоденствия. В развернутой
форме он утверждает «величайшее счастье всех тех, о чьем интересе
идет дело, истинной и должной целью человеческого действия»,
целью «во всех отношениях желательной», а также «целью
человеческого действия во всех положениях, и особенно в положении
должностного лица или собрания должностных лиц, пользующихся
правительственной властью» [1, с. 9]. Моральным объявлялся
каждый поступок, который приносил материальную выгоду.

Следующим фактором, влияющим на доминирующую позицию
морали в английских литературных сказках викторианского периода,
является религиозный аспект. Пуританское влияние окончательно
ослабело в Англии, но на его место пришло новое явление –
протестантизм, одно из главных направлений христианства наряду
с православием и католицизмом. Большей своей частью английский
средний класс принадлежал именно к этому направлению и его
последователей называли евангельскими христианами, которые
уходят своими корням в XVII век к деноминации меннонитов. Не
смотря на то, что евангельские христиане в силу исторических
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обстоятельств попали под влияние меннонитов, позаимствовав у них
обряд «крещения по вере», что означает крещение только взрослых,
так как младенцы не могут «сознательно верить» [11, с. 75], согласно
ученому, Дж. Хатчинсону, они были: «…приверженцами секты
пиетистов, мистического движения в Лютеранстве. Пиетисты считали,
что верующие должны испытать личное  переживание Бога, чтобы
утвердить высоконравственные жизненные принципы и обрести
Божественную благодать» [9, с. 550-551].

В 1728 г. Дж. Уэсли, сын протестантского священника, был
посвящен в духовный сан проповедника англиканской Церкви.
Впоследствии, он и его младший брат Чарльз основали религиозное
общество преданных искренней любви и служению во благо бедных
людей. Они назвали это общество «Святой Клуб», но их презрительно
называли «методистами», т.к. члены «Святого Клуба» следовали
систематическим методам. Они регулярно молились, читали
Священное Писание, постились и укрепляли друг друга упованием
на Господа.     Путешествуя по Америке (1735-1737), Дж. Уэсли попал
под влияние моравских братьев, религиозные взгляды которых
совпадали со взглядами пиетистов. По возвращении в Англию,
многие церкви запретили ему читать проповеди о своих евангельских
убеждениях. Тогда к 1740 году Дж. Уэсли распространил свою
религию среди деревенских жителей.

Методистам удалось «вернуть на путь истинный» бедняков
английских городов, которых почти совершенно «не допускали к церкви,
изначально имеющей дело только с высшим сословием» [4, с. 167].
Хотя проповедь Дж. Уэсли отличалась от традиционной литургии
англиканской Церкви, он всю свою жизнь оставался ее  приверженцем.
Р. Олтик пишет, что методисты стали «самыми влиятельным членами
секты диссентеров, вместе с тем, их причислили к пресвитерианской,
конгрегационалистской и баптистской Церквям» [4, с. 167]. Но все же
протестантизм оставался самой влиятельной религией, так как  «к
утилитарному репертуару политической, социальной и экономической
доктрины протестантизм добавил такой весомый сплав, как сплав
религии и моральной идеологии. Две противоборствующие силы всегда
сливаются в душе у отдельно взятого человека. Это и является
шаблоном викторианской истории, когда работающий в будние дни
коммерсант, ходил каждое воскресенье в храм. Когда он днем и ночью,
шесть дней в неделю сидел над своими гроссбухом отчетов о прибылях
и убытках, а по воскресеньям слушал проповеди священника. И все
учение по политэкономии, направляющее его повседневную
деятельность с понедельника по субботу уступало перед Священным

Писанием воскресного дня» [4, с. 168].
Практическое применение сплава протестантизма и утилитаризма

изменили культуру Англии и придали викторианскому периоду свою
самобытность. Представители среднего класса рассматривали труд
как моральный долг, который должен выполнять каждый. Даже
рабочий класс был поглощен трудовой моралью, потому что чем
больше и усерднее работаешь, тем более удачливым ты будешь,
тем больше шансов у тебя есть улучшить свою жизнь, если не на
этом свете, так хоть на небесах. И наоборот, все те, кто не работали,
приравнивались к бездеятельным и ленивым особам и заслуживали
влачить нищенский образ жизни. Р. Олтик поясняет, что урбанизация,
утилитаризм и протестантизм явились факторами, которые пронизали
все слои общества этой всеобщей моралью на протяжении всего
викторианской эпохи: «Сущность данной морали можно заключить
в едином слове «респектабельность». Ее характерные свойства
отобразили единодушие. Они заключили в себе умеренность,
бережливость, чистоту помыслов и порядок в доме, хорошие манеры,
соблюдение законов, честность в коммерческом деле и, если можно
так выразиться, целомудрие» [4, с. 175].

В такой ситуации именно жанр литературной сказки давал
возможность выразить протест в ответ на процветающий в обществе
сплав утилитаризма и протестантизма. Викторианские сказки не были
похожи на традиционные сказки прежних времен. Во-первых, героя
не вознаграждали просто так, как в свое время Золушку только за
то, что она была красивой. Ему не позволялось победить неприятелей
только своим бесстрашием или найти горшочек с золотом на конце
радуги по счастливой случайности. Напротив, он должен был достойно
сражаться, чтобы в будущем его вознаградили. Во-вторых,
викторианская сказка отличалась от традиционной сказки тем, что
детям позволялось быть детьми. В-третьих, сказки сохранили
традицию к дидактизму, но он стал едва уловимым. Он скрывался
под маской юмора и в забавных ситуациях. К таким сказкам можно
отнести сказку Дж. Рескина «Король золотой реки», У. Теккерея
«Кольцо и роза», Ч. Диккенса «Волшебная косточка», К. Синклер
«Невероятная история дядюшки Дэвида о великанах и эльфах»
(Uncle David’s Nonsensical Story about Giants and Fairies, 1839),
Л. Кэрролла «Алиса в Стране чудес», а также сборники сказок
«Гранатовый домик» (A House of Pomegranates, 1891) и «Счастливый
принц и другие сказки» (The Happy Prince and Other Tales, 1888)
О. Уайльда.
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Шекспір і античність в світлі
сучасних дослідницьких інтерпретацій

Загальновідомо що, античність проникала в лоно культури
єлизаветинської Англії кількома шляхами. Тож цілком природно, що
ренесансні митці дуже часто використовували класичну спадщину,
трансформуючи її відповідно до умов і потреб нової історико-
культурної доби. Підтвердження цієї тези знаходимо у творах
К.Марло, Т.Лоджа, Т.Кіда, Е.Манді, Дж.Гейвуда, Б.Джонсона та ін.
Цей перелік, безперечно, є неповним, адже майже кожний
письменник доби Відродження звертався у власній творчості до
актуалізації того чи іншого компоненту античної культури та літератури.
Т.Хемптон пояснює це тим, що героїчні, харизматичні, доброчесні
античні персонажі були ідеальними моделями для наслідування,
спонукали реципієнтів копіювати їхні дії [цит. за 12, с. 11]. Отже,
ренесансні автори активно використовували античний спадок, при
цьому постійно експериментуючи і трансформуючи його у
відповідності до власного художнього задуму [13, с. 402].

Проблема діалогу Ренесансу з культурною спадщиною давніх греків
і римлян неодноразово обиралася об’єктом наукових досліджень [1; 2;
4]. Втім, сам діапазон культурних взаємин з античністю у будь-якого з
європейських Ренесансів був настільки широким, багатоаспектним і
до певної міри соціокультурно-детермінованим, що інтерес до їх
осмислення не згасає і до сьогодні, стимулюючи появу нових і нових
розвідок. Щодо англійського Відродження, то слід звернути увагу на
вкрай критичне ставлення митців Альбіону до культурного доробку
інших націй, в тому числі й давніх римлян та греків, що спонукало
намагання їх перевершити і довести власне англійську першість. За
словами дослідників саме цієї національної моделі Відродження [5;
9; 11; 14], в процесі імітації класичних зразків митці Британії не лише
відтворювали оригінал, але й трансформували його згідно з вимогами
і канонами нової доби. Безсумнівно, серед англійських ренесансних
авторів одним із найяскравіших драматургів був В.Шекспір. Тож
метою цієї публікації є розгляд полемічних аспектів наукової рецепції
власне Шекспірового бачення класичної спадщини в контексті
загальної апологетики античності в добу Відродження.
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тощо). По-друге, у Шекспіра є чимало алюзій, ремінісценцій та інших
проявів інтертекстуальності, що укорінені в античності, які не належать
до перших двох видів, і, водночас, навряд чи виявляються
результатом випадкового збігу. Це, скоріше, актуалізація топосів –
загальновідомих тем, ідей, сюжетних колізій, міфологем, образів
тощо. Так, приміром, згадка про Єлену у комедії «Приборкання
норовливої» (І, 2), не означає, що Великий Бард свідомо запозичив
цей образ з Гомерової «Іліади», а радше свідчить про широке
побутування цього образу-символу згубної жіночої краси.

Найбільш дискусійним при аналізі античних п’єс Великого Барда
є питання пов’язане з онтологічними витоками Шекспірової обізнаності
щодо класичної спадщини. Шекспірознавці намагаються розв’язати
проблему, чи послуговувався він грецькою або латиною настільки
вільно, щоб читати класиків в оригіналі, чи він запозичував сюжети з
перекладів або з творів своїх сучасників. Наприклад, було точно
встановлено, що Шекспір не був знайомий з творами грецьких
драматургів. Хоча дослідники літератури у XVIII столітті з упевненістю
стверджували, що Шекспір читав в оригіналі Софокла, Еврипіда,
Лукіана та інших грецьких авторів, однак, у 1767 році ця теза була
поставлена під сумнів. Др.Фармер видав есе, в якому навів серед
інших і уривок з п’єси «Тімон Афінський», який майже дослівно
співпадає з одою Анакреонта. Це, на думку науковця, в жодній мірі
не може бути доказом того, що Шекспір володів грецькою мовою,
адже ця ода неодноразово перекладалася латиною, французькою
та англійською, котримсь із цих перекладів і скористався драматург
[17, с. 80-81]. В.Шекспір міг отримати деякі початкові знання,
навчаючись в граматичній школі, але їх не може бути достатньо,
щоб отримати змогу читати грецьких авторів в оригіналі. Однак
шанувальники його творчості, за словами П.Стапфера, не мають
підстав засуджувати його за незнання грецької, адже відомо, що
Шиллер і Гете також послуговувалися перекладами [17, с. 104].

Англійський історик XVIII століття Е.Джіббон, вказуючи на
подібність деяких рядків п’єси «Сон літньої ночі» з поемою Григорія
Богослова, зазначає: «Шекспір ніколи не читав поеми Григорія; він
не володів грецькою мовою; але його рідна мова, мова природи,
однакова в Каппадокії і Британії» [цит. за 10, с. 19-20].

Щодо Шекспірівського знання латини, то дискусія стосовно цього
проблемного питання сягає корінням доби Ренесансу, коли сучасник
Великого Барда – Бен Джонсон в поемі, присвяченій його пам’яті
зазначив, що Шекспір «трохи знав латину і ще менше грецьку мову».
Зазначимо, що Бен Джонсон отримав класичну освіту і цілком

У ренесансній Англії неабиякою популярністю користувалися
«Життєписи» Плутарха, «Дванадцять Цезарів» Светонія, історичні
розвідки Тацита і Лівія, а також написані англійцями Річардом Гервеєм
«Філаделфій, або Захист Брута» (1593) та Вільямом Фалбеком
«Історична збірка безперервних чвар, заколотів і масових вбивств
римлян і італійців протягом ста двадцяти років до встановлення мирної
імперії Августа Цезаря» (1601), покликані встановити генетичну
спорідненість Британії з Римом [18, с. 319; 323].

Американський літературознавець К.Ронан (1995), проаналізувавши
римські п’єси єлизаветинських драматургів, написані на сюжети з
римської історії, віднайшов близько сорока трьох таких творів, які
з’явилися в період з 1585 по 1635 рр. і збереглися до сьогодення [15].
Але цей дослідник не систематизував їх за певними критеріями, а лише
об’єднав за деякими мотивами, темами та образами.

Усталеною є теза, що і Вільям Шекспір неодноразово звертався
до античних джерел, запозичуючи з них сюжети, мотиви, ідеї, образи,
стильові прийоми тощо. При цьому класичний матеріал опрацьовувався
ренесансним драматургом настільки вдало, що підносило його на якісно
новий рівень, сприяло його подальшій популяризації серед
театральних глядачів, а згодом і читацького загалу.

Великий Бард виявив інтерес до античної тематики ще на початку своєї
літературної кар’єри. Так, приміром, вплив класичної давнини яскраво
виражений у поемах «Венера і Адоніс» (1593) і «Лукреція» (1594), що
очевидно не тільки з назв цих творів, але й з великої кількості алюзій та
ремінісценцій з класичних шедеврів. Античний відгомін присутній в більш
або менш значній мірі (у вигляді цитат, власних імен та інших
інтертекстуальних прийомів) у всіх п’єсах англійського драматурга.
Приміром, у п’єсі «Сон літньої ночі» одним із героїв є афінський правитель
Тезей, в «Бурі» фантастичні духи носять імена Церери, Іриди, Юнони, а
Король Лір є нащадком Енея. Варто зазначити, що згадки про античних
митців або яскраво виражені алюзії на них самих чи їхні твори розсипані по
всій творчій спадщині англійського драматурга.

Дослідник П.Стапфер виокремлює три види запозичень з античних
творів у В.Шекспіра: перші запозичені безпосередньо у класичних
авторів, другі запозичені не напряму, а через посередництво інших
письменників, треті є лише прикладами випадкового збігу обставин
[17, с. 95]. Погоджуючись з наведеною класифікацією щодо
слушності виокремлення перших двох видів, зазначимо, що третій
викликає певні сумніви. По-перше, коли йдеться про випадкове
співпадіння слів, думок, ідей, то правомірно вести мову не про
запозичення, а про збіг (типологічний, ситуативний, оказіональний
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Доказом впливу саме перекладачів Плутарха є беззаперечна
схожість і майже тотожність деяких великих уривків п’єс і навіть
незначних, але вельми яскравих деталей, а також спільність
фактографічних помилок [17, с. 6-7].

Великий англієць отримував знання з сотень джерел не для того,
щоб зберігати їх у «світоглядній шухляді», а для того, щоб одразу
передавати читачеві те, що він зміг здобути. Цей поспіх проявився,
приміром, і коли він обрав переклад Плутарха, здійснений Томасом
Нортом, хоча той був виконаний не з оригіналу, а з французького
перекладу Аміо. Шекспір міг вдало компілювати будь-який матеріал і
для нього не була принциповою справжня цінність джерела. Правомірно
думати, що Великий Бард послуговувався перекладами, а не
латиномовними текстами не тому, що побіжно знав латину, а через те,
що використання перекладів пришвидшувало створення власних творів.

Численні анахронізми у творах Шекспіра також становлять
дискусійне поле у дослідженнях римських п’єс Великого Барда.
Педантичні критики схильні віднаходити похибки у творах митця і
вказувати на недостовірність деяких фактів (приміром, римський
натовп вітає Коріолана як лондонці вітали графа Ессекса, Цезар
з’являється у нічній сорочці, за часів Цезаря лунає бій годинника,
герої користуються чорнилом і папером, Клеопатра грає в більярд).
Але зазвичай науковці пояснюють це намаганням створити зв’язний
твір, в якому сформована цілісна картина художнього світу. У творах
дійсно багато навмисних і ненавмисних анахронізмів, крім того їх
сюжет підпорядковується ренесансним драматичним традиціям, адже
метою Барда було не відтворення кожної деталі заради історичної
точності, а формування загального уявлення про мешканців Риму.

Поетична правда, як відомо, відмінна від правди історичної, адже
історія пропонує безліч деталей, які непотрібні для створення поетичної
достовірності. Справжній поет повинен поринути у вирій історичної
правди, осягнути її сутність і зібрати найцінніші знахідки для створення
поетичного твору. Французький поет П’єр Ронсар у передмові до поеми
«Франсіада» писав: «Багато людей думають, що і історик, і поет
ставлять за мету однакове покликання, але це є великою помилкою,
адже вони обидва ... не мають нічого спільного, крім того, що ані перший,
ані другий не можуть йти врозріз з правдою буття» [цит. за 17, с. 314].

На думку багатьох літературознавців, заради відтворення
історичної точності Шекспір використовує два прийоми: по-перше,
він намагається реконструювати на англійській сцені Давню Грецію
або Рим, яких їх тоді уявляли за допомогою відтворення костюмів,
манер, інституцій, численних топографічних і міфологічних згадок.

можливо, що доволі добрі знання латини могли йому здаватися
недостатніми. До того ж, автор поеми вказує, що Шекспір знав грецьку
мову, хоча і в неповному обсязі. Крім того, не слід зневажати і
людський фактор, адже, як вважає дехто з біографів Великого Барда,
Джонсон міг заздрити більш успішному драматургу і в такий спосіб
звести на нього наклеп.

В єлизаветинську епоху латина була в активному вжитку: освічені
люди нерідко писали нею листи, вона підлягала обов’язковому
вивченню в школах, тому навряд чи Шекспір не володів нею. Навіть
якщо деякі твори греків і римлян і не були перекладені, численні
античні сюжети циркулювали в культурному просторі ренесансної
Англії у вигляді переказів і були відомі широкому загалу. Наприклад,
в п’єсі «Сон літньої ночі» Шекспір змальовує мідяні і золоті стріли
Купідона, опис яких він міг взяти не тільки безпосередньо у Овідія,
але й з творів єлизаветинців Саррея, Сідні, Спенсера. Тобто В.Шекспір
використовував переклади з обох класичних мов і, більш того, був
обізнаний з літературною традицією середньовіччя і Відродження,
запозичуючи деталі у своїх попередників. Дослідник Ф.Чейзлз з
захопленням зазначає: «Озброєний невтомною допитливістю, він був
безупинним читачем і знайомився зі всією літературою тогочасся…
Оповідання, історичні розвідки, п’єси, хроніки, праці теологів, любовні
сонети, все надруковане у XVI столітті, все, що потрапляло йому до
рук, все це поглиналося ним, і його п’єси формують повну
енциклопедію його часу» [цит. за 17, с. 105].

Погляди літературознавців на шляхи знайомства В.Шекспіра з
«Порівняльними життєписами» Плутарха різняться. Ф.Чейзлз,
приміром, нараховує чотири посередника в цьому процесі: у 1603
році італієць Флоріо переклав англійською есе Монтеня. Шекспір був
нібито дуже добре знайомий з цим перекладом і його вразило щире
захоплення Монтеня Плутархом і Аміо. Справа в тому, що переклад
«Життєписів…» давньоримського письменника виконаний Томасом
Нортом з французького перекладу Аміо вийшов друком ще двадцять
років до того, але Шекспір не приділив йому увагу, а помітив лише
після прочитання схвальної оцінки Монтеня. На жаль, така версія
лише здається правдоподібною, але насправді не має під собою
належного фактичного підґрунтя. Було встановлено, що п’єса «Юлій
Цезар», першоосновою якої і був твір Плутарха, вийшла з-під пера
майстра слова раніше (у 1599 р.) за переклад есе Монтеня (у 1603 р.).
В.Шекспір, безперечно, був знайомий з творчістю Монтеня, але
неправомірно стверджувати, що вона кардинальним чином вплинула
на нього і призвела до появи цілком нового напряму у його доробку.
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християнства, зазначаючи, що герої шукають слави і публічності в
політичній сфері, не зважаючи на загальноприйняті моральні засади.
Він пише, що «у римські п’єси закладена критика прагнення слави,
скептичне ставлення до вимог Риму бути названим найбільш
благородним режимом» [6, с. 124-125]. Рим потребує лише людей з
великої літери, котрі уособлюють абсолютну владу. При розгляді
римських п’єс у сукупності постає не проблема віднайдення
загальноприйнятих суто римських рис (таких як постійність, честь,
доброчинство), а радше проблема винайдення характерів, які або
намагаються, або зовсім неспроможні втілювати ці риси. Їхня поразка
у відтворенні прищеплених їм римських стандартів демонструє не тільки
їхню власну неспроможність, а й підкреслює, що ці стандарти як такі
не можуть бути виконані за певних обставин у реальній дійсності [8, с.
5-7]. Дослідник П.Дін дотримується зовсім протилежної точки зору: Рим
був генетично та ідеологічно пов’язаний з ренесансною Англією і
вважався не «світом деінде», аморальною язичницькою імперією, а
навпаки колискою героїв, сповнених величних прагнень [9, с. 92].

Римські п’єси Шекспіра дають змогу дізнатися більше і про Рим,
і про самого Барда. Шекспір, за вдалим спостереженням П.Стапфера,
був повністю свідомий того, що він звеличує Коріолана, ідеалізує Антонія,
підкреслює шляхетність Брута, але він несвідомо несправедливо
змальовує плебеїв, перетворюючи їх на грубий натовп [17, с. 310-312].
Помітна схожість між характерами англійців і римлян стала в пригоді
авторові п’єс. Звичайні жителі Риму – плебеї, які в історії залишилися
як порядні громадяни, котрі знають свої права і обов’язки, поважають
закони і віддані своїй країні, набувають у Шекспіра негативних рис.
Вони перетворюються на сліпий натовп, позбавлений власної думки.
Ними легко маніпулювати і вони все більше нагадують натовп англійців
або французів – сучасників драматурга.

З вищевикладеного стає зрозумілим, що погляди шекспірознавців
стосовно тих чи інших особливостей втілення античного сюжету на
ренесансному ґрунті суттєво відрізняються, що, в свою чергу, стимулює
появу нових досліджень, покликаних встановити імпліцитні зв’язки
історичного матеріалу і творчого задуму драматурга. Цілком продуктивною
видається наукове дослідження п’єс на античні сюжети за допомогою
різноманітних новітніх методологій літературознавчого аналізу, зокрема
культурного матеріалізму, нового історизму, феміністичної критики.
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По-друге, Шекспір прагне відтворити цінності древніх, спираючись з
певною авторською свободою на історичні джерела [13, с. 408].

Ще німецький романтик А.Шлегель свого часу дав схвальну
оцінку римським творам Великого Барда: «Життя Риму викликано з
могил і представлено перед нашими очима з величезною пишністю
і свободою драматичної форми, а герої Плутарха облагороджені
красномовною поезією» [16, с. 414]. За влучним виразом
В.Г.Белінського, «в літописі Плутарха, який представляє лише
зовнішній бік подій, він бачить всі таємні пружини, які давали розвиток
подій і які були невидимі самому великому життєписцю – і творчою
силою фантазії викликає з труни гігантські тіні Коріолана, Брутів,
Цезаря, Антонія, Августа, милі образи цнотливої Лукреції і звабливої
Клеопатри…» [3, с. 233-234].

Відомо, що Шекспір доволі вільно поводився з джерелами, з
яких він брав власні сюжети, але Плутарх піддався найменшій обробці
англійського драматурга. Це може бути пояснено тим, що сам класик
ставив перед собою завдання написати не історію, а біографію, що
й дозволило йому більш вільно оперувати історичними даними.
Французький критик М.Вільмен зауважує: «Секрет величезного
інтересу, викликаного «Життєписами» Плутарха полягає у жвавості його
стилю поєднаної з вдалим вибором найвеличніших тем, які тільки
можуть захопити розум і фантазію. Він намалював портрет людства і
увічнив найграндіозніші характери і найблагородніші вчинки людської
раси» [цит. за 17, с. 301]. Шекспір знайшов у творі Плутарха не лише
виклад історичних фактів, а й яскравих персонажів, влучний стиль
оповіді, що дало йому змогу запозичити у давнього автора цілі фрази,
а іноді й уривки, які він дослівно або з мінімальними змінами майстерно
вплітав в канву власної п’єси. Жоден інший драматург не виявив
подібного інтересу до творчості давньоримського митця [7, с. 204].

Проблема не тільки в тому, що Плутарх стереотипізував і
міфологізував своїх героїв, а ще й в тому, що Шекспір сам модифікував
і викривляв римську історію згідно з потребами свого часу [13, с. 406].
Англійський драматург надав багатьом епізодам, запозиченим у
Плутарха, рухливість і колір, життєдайність і пристрасть. Цілком
справедливими є слова німецького письменника Й.В.Гете, який
схвально ставився до трансформацій об’єктивної дійсності: «Шекспір
перетворює своїх римлян на англійців і він робить правильно, бо в
іншому випадку його нація не зрозуміла б його» [цит. за 17, с. 9].

Дискусійним залишається і питання власного ставлення
англійського драматурга до героїв-римлян. Американський
літературознавець Дж.Алвіс оцінює римський цикл з позиції
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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
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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.

украинской и зарубежной литературы, имена известных писателей и
поэтов, основные художественные произведения (что с нашей точки
зрения представляется невозможным в силу того, что на изучение
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 – известным колумбийским
писателем, лауреатами Нобелевской премии.

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.
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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.

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
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.

Литература:
1. Варава С. В. Новый подход к преподаванию литературы на

подготовительном факультете для иностранных граждан /
С. В. Варава, В. И. Груцяк // Русский язык, литература, культура в
школе и вузе. – Киев, 2010. – № 4 (34). – С. 54-57.

2. Варава С. В. Проблеми викладання дисципліни «Основи
української і зарубіжної літератури» на підготовчих факультетах для
іноземних громадян / С. В. Варава, В. І. Груцяк // Викладання мов у
вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні
зв’язки: Збірник наукових праць. – Вип. 12. – Х., 2008. – С. 90-103.

3. Варава С. В. Учебник по литературе для подготовительных
факультетов вузов: каким ему быть? / С. В. Варава, В. И. Груцяк,
Г. Г. Руденко // Культура народов Причерноморья: Научный журнал. –
2008. – № 137. – Том 2. – С. 258-263.
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Але він, безумовно, тяжіє насамперед до потенційних образів і також
спрямований на них, як і пізнавальний концепт спрямований на конкретні
уявлення, котрі підпадають під його логічний родовий обсяг» [1, с.275].
Висновок про складну комбінаторну природу художнього концепту та
рухомість кордонів між образними і понятійними елементами його
структури є, за спостереженням В. Зусмана, одним із безперечних
відкриттів С. Аскольдова [7]. Інше досягнення науковця полягає у
постулюванні непередбачуваності сконденсованих у художньому
концепті можливостей, адже те, що концепти позначають, «перевищує
вкладений у них зміст та знаходиться поза їх межами» [1, с.275].
Художня цінність концептів розкривається через їх потенційну
асоціативну безмежність, котру В. Зусман інтерпретує як натяк на
присутність свідомості Іншого [7]. Звідси – уявлення про діалогічність
– одну із провідних ознак досліджуваного поняття.

Розгортання потенційного змісту концепту відбувається в процесі
комунікативної ситуації «автор-читач», причому обсяг реального
авторського внеску завжди нееквівалентний запланованому.
Свідомість-адресат мусить доповнювати авторський задум,
неспроможний реалізуватись у тексті повністю саме через наявність
в цьому задумі «невичерпної і майже не висловлюваної можливості»
[1, с.274]. Таким чином, проекція на іншу свідомість є умовою існування
художнього концепту, а також його розвитку й імовірного викривлення,
оскільки кожний акт сприйняття провокує появу зворотної низки концептів
з боку реципієнта [7], відтак ініціюючи необмежену кількість варіантів
інтерпретацій художнього твору [13, с.52].

Погляд на концепт як продукт суб’єкт-суб’єктних відносин згодом
висловлює і Д. Лихачов, доповнюючи та уточнюючи положення статті
С. Аскольдова: «Кожний концепт може бути по-різному
розшифрований залежно від ситуативного контексту та культурної
індивідуальності концептоносія» [10, с.321].

Використаний Д. Лихачовим термін «контекст» у роботі
С. Аскольдова відсутній, проте автор постійно акцентує можливість
розкриття концептуального змісту лише у відповідному вербальному
оточенні. Саме це оточення, а не раціональність сюжетної прагматики,
задає напрям асоціативному струменю [1, с.276]. Зміст загального
ланцюга художнього висловлювання часто вступає у відверте
протиріччя зі значеннями окремих його елементів. Таке спостереження
С. Аскольдова дало змогу В. Зусману зауважити, що С. Аскольдов,
не оперуючи поняттям системи, власне про неї і розмірковує [7]. За
С. Аскольдовим, вилучені із художнього контексту, із системи
двосторонніх комунікативних відносин слова є мертвими, оскільки
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Проблема концепту в системі художньої літератури
(огляд наукових джерел)

Поняття «концепт», яке останнім часом активно входить у
науковий дискурс, стає пріоритетним і в термінологічному апараті
гуманітарних дисциплін. Водночас надзвичайно широкий спектр
інтерпретацій концепту змушує деяких науковців (Л. Грузберг,
Е. Юрков та ін.) висловлювати сумніви щодо можливості адекватного
обґрунтування досліджуваного явища [15].

Вагомою залишається також проблема функціонування концепту
в царині художнього твору. Дисертації, спрямовані на тлумачення
поняття «концепт» саме в галузі літературознавства, становлять
порівняно незначний відсоток від загальної кількості дисертацій на
концептуальну тематику. Ще менше робіт, присвячених аналізу
концептів у художній прозі (порівняно із поезією). Тому систематизація
наукових підходів до літературного / художнього концепту є досить
актуальною і становитиме мету цієї роботи.

Художній концепт – термін, який наприкінці XX століття породив
численні дискусії, вперше був запропонований С. Аскольдовим у
1928 році. Теоретичні розвідки В. Зусмана [6; 7], О. Беспалової [3],
Н. Болотнової [4], І. Тарасової [21], В. Ніконової [13; 14] та інших
сучасних концептологів значною мірою завдячують ідеям, що
висловлювались у статті «Концепт і Слово», однак тривалий період
не мали подальшого розвитку.

Художній концепт як провідна одиниця авторської свідомості, як
«віддзеркалення складного процесу інтерпретації світу поетом або
прозаїком» [14, c.217] набуває у С. Аскольдова особливого значення
порівняно із концептом пізнавальним.

Відмінність між двома типами проходить не лише лінією
«загальне-індивідуальне», – дослідник постійно підкреслює
схематизм, раціональну природу концептів науки. Водночас
ірраціональність, символічність, чуттєвість, образність є
характерними рисами художнього концепту, який при цьому «не
дорівнює образу, а якщо і містить його, то випадково та частково.
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у певному художньому тексті [5, с.10]. Виникли також поняття
концепту в поезії та у прозі [11; 8], деякою мірою пов’язані з роллю
контексту в аналізі внутрішнього концептуального змісту. В. Кононенко
спостерігає високу насиченість поетичних текстів концептуальними
назвами, котра помітно зменшується в прозі. Водночас прозовий
художній текст через свою «тяглість» дає змогу дослідникові
«простежити несуперечливий шлях накопичення конотацій, що
характеризують концепт, створюючи цілеспрямований образ» [8, с.23].

Аналізуючи різноманітні варіанти інтерпретації художнього
концепту, І. Тарасова пропонує два напрями моделювання терміну,
суголосні психолінгвістичному та лінгвокультурологічному підходам,
а саме, – розгляд поняття як «індивідуально-авторського утворення
чи елементу національної  художньої картини світу» [21, с.742].

Перший напрям, характерний для робіт з когнітивної поетики,
представлений насамперед позицією О. Беспалової, котра розуміє
під художнім концептом «одиницю свідомості поета чи письменника,
що дістає свою репрезентацію у художньому творі або сукупності
творів і виражає індивідуально-авторське осмислення сутності
предметів та явищ» [3, с.6]. Відповідно до наведеної В. Ніконовою
точки зору В. Красних, концепт ідентифікується як «максимально й
абсолютно згорнута смислова структура тексту», втілення авторських
інтенцій, котре «викликає текст до життя» [13,с.53]. В. Ніконова
зауважує, що в цьому ракурсі концепт постає вихідним та кінцевим
моментом породження й інтерпретації художнього тексту [13, с.53].

Інший напрям І. Тарасова пов’язує із розумінням художнього
концепту як окремого втілення концепту культури [21, с.742].
Пріорітетним тут дослідниця вважає уявлення В. Зусмана про концепт
як агент інших рядів культури в художньому тексті. Послуговуючись
ідеями М. Бахтіна щодо статусу літератури у культурному просторі,
В. Зусман підкреслює можливість  формування концепту лише через
включеність до національної асоціативної культурної мережі [6, с.12].

Показовим для І. Тарасової є також позиція Л. Міллер, сформована
«діалектикою узуального та індивідуального». За Л. Міллер, художній
концепт – це «складне ментальне утворення, що належить не тільки
індивідуальній свідомості, але й психоментальній сфері певної
етнокультурної спільноти», «універсальний художній досвід, зафіксований
у культурній пам’яті і здатний виступати фрагментом і будівельним
матеріалом при формуванні нових художніх смислів [12,с.42].

Акцентуацію загальнокультурного І. Тарасова пояснює, зокрема,
необхідністю відокремлення традиційного поняття «образ» як одиниці
авторської свідомості від, власне, «концепту» – «складової коду

позбавлені можливості породжувати асоціативні поля. Лише поезія
(під якою мислитель розуміє будь-який художній твір) спроможна
«оживити мертві тіла слів» [1, с.279]. Концептуалізація відбувається
через особливий добір образних компонентів, суголосних сюжетному
змісту [1, с.279], в чому і полягає, на думку С. Аскольдова, секрет
літературної творчості [1, с.276]. Концепт, зрощений одночасно «зі
звуковою та змістовною структурою художнього сприйняття» постає
при цьому реальністю «психо-фізіологічної природи» [1, с.279].

Сучасне повернення запровадженого С. Аскольдовим терміну у
коло наукового обігу Н. Володіна пояснює загальною спрямованістю
літературознавства – органічної складової загального
інтердисциплінарного процесу – на пошук літературних констант та
оцінювання дійсності з позиції універсалій. «Художня творчість,
акумулюючи в собі всі сфери життя, сполучаючи минуле і теперішнє,
зазираючи у майбутнє, утворює певний універсум людського та
природного буття, де нескінченна множинність явищ (…) виштовхує
на поверхню дещо добре пізнаване (…), але разом із тим
несподівано нове» [5, с.3].

Подвійна природа художніх констант як естетичного і водночас
ментального явища дозволяє не тільки простежувати закономірності
розвитку літературного процесу, але і пізнавати глибинні риси
людської підсвідомості та світосприйняття, оцінювати їх у культурно-
історичному та етнічному контексті [5, с.4].

З точки зору сучасних науковців [5; 9], органічний вплив на вибір
об’єднуючого терміну «концепт» для позначення літературних
домінант мала стрімка концептуалізація більшості гуманітарних
дисциплін, що почали активно займатися «егоцентрованим дискурсом
воскреслого із мертвих суб’єкта після так широко маніфестованої
ним смерті» [9, с.13].

Через досвід апробації різними галузями знання досліджуване
поняття постійно уточнюється і доповнюється. Безперечно, загальні
характеристики концепту (серед яких – ментальна насиченість,
здатність виконувати замісну функцію, визначати домінанти
суспільного життя)  лишаються незмінними, однак набувають у
літературному творі особливого змісту. В. Ніконова наполягає на
необхідності відокремлення концепту текстового від художнього у
зв’язку з використанням першого поняття стосовно не лише художніх,
але і текстів «будь-якого іншого функціонального стилю» [13, с.52].
Н. Володіна звертає увагу на доцільність відмежування концептів
власне теоретичних, абстрактних, літературознавчих – ідеальних
сутностей, що належать науковому знанню, від їх конкретних втілень
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співвідношення об’єму та змісту, що означає ускладнення поняття зі
збільшенням кількості його ознак, і можливість споглядання ейдосу
лише в єдності, в сукупності всіх його характеристик [16, с.62-63]. В
логосі відсутня «картинність» та цілісність ейдосу, це – логічне
нашарування, котре спрощується, формалізується зі збільшенням
числа елементів, оскільки позбавлене синкретизму та діалогічності
ейдосу. «Ейдос обумовлює сам себе, він – змістовна та цільна картина
живого предмету», а логос – «лише метод об’єднання смислів
відповідно побаченому в ейдосі (А. Лосєв) [Цитовано за:16 ,с.63]».

Визнання концепту «родовою назвою всіх типів ментальних
репрезентацій» [21, с.744] обумовило висновок І. Тарасової про
домінування характеристик ейдосу у концептів з чуттєвим ядром, а
ознак логосу – у гештальтів (концептів абстрактних номінацій). В цьому
ракурсі, на думку дослідниці, і образ, і концепт  виявляються
одиницями авторської свідомості [21, с.774].

З метою доведення взаємозалежності концепту й образу
І. Тарасова звертається до запропонованої когнітологом Р. Солсо
гіпотези «багаторівневого кодування інформації». Якщо прийняти ідею
Р. Солсо про наявність образного і більш глибинного, концептуального
рівня обробки інформації у свідомості суб’єкта, то ментальний образ
розглядатиметься як «ступінь розгортання концепту» [21, с.774].

Послуговуючись думками В. Переверзева про емоційну,
ірраціональну складову образу, протиставленість  одиницям логіки –
ідеї та поняттю, І. Тарасова зауважує подібність образу до концепту
через  виділення ідеологічного елементу в структурі першого поняття.
Разом із тим дослідниця підкреслює нетотожність термінів, пов’язану з
більшею залежністю концепту від контекстуального смислу [21, с.774].

Взаємообумовленість образу і концепту дає змогу представникам
когнітивної поетики через художній концепт вивести «образну тканину
твору в загальнонаціональну асоціативно-вербальну мережу» [13,
с.53]. В. Ніконова слушно зауважує, що аналіз авторського концепту
повідомляє дані як про особистість письменника, так і про культуру
суспільства [13, с.53].

Обсяг художнього концепту при цьому вужчий за обсяг концепту
культури, оскільки інтерпретація тексту передбачає  вибір мовних
одиниць «лише тієї частини ментального простору, котра стосується
літератури як підсистеми культури» [3, с.8]. О. Беспалова виділяє
такі параметри розмежування культурного і художнього концептів:

1. Засоби вираження: опосередкованість лише вербальними (для
художнього концепту) чи також і невербальними, і нехудожніми
формами мислення (для концепту культури);

художнього напряму, що містить асоціативні стереотипи, алюзії та
ремінісценції» (А. Рослий) [21, с.743].

Запропоноване розмежування двох шляхів аналізу художнього
концепту є досить умовним. Так, позицію Л. Міллер представники
когнітивної поетики закономірно розглядають в руслі когнітології, а
діалогічний погляд на концепт, представлений насамперед роботами
В. Зусмана, Н. Болотнова відносить до сфери комунікативної
стилістики. Це пояснюється самою природою художнього тексту,
котрий, у світлі антропоцентричної парадигми постає «складним
знаком» (Бабенко), що , з одного боку, містить «знання та уявлення
автора як суб’єкта певної культури, а з іншого – як носія особистісної
концепції щодо явищ оточуючої його дійсності» [3, с.3].

Домінуючим при цьому більшість дослідників називають
індивідуальний фактор; вже Д. Лихачов звернув увагу на суб’єктивізм
в процесі утворення художнього концепту, що згодом складатиме
основу і когнітивної поетики з її акцентуацією авторського начала, і
культурологічного підходу з інтерпретуванням концепту у світлі
комунікативного дискурсу (І. Тарасова). Сама природа концепту дає
змогу робити наголос як на культурній, так і на індивідуальній його
складовій, залежно від наміру та сфери наукових інтересів дослідника.
Адже безперечним є те, що культура входить у текст, опосередкована
авторською свідомістю, і навіть культурологічний погляд на концепт,
запропонований Ю. Степановим, не позбавлений когнітивної складової.

Враховуючи  наявність різних підходів до проблеми художнього
концепту, сучасні дослідники роблять висновок про його нежорстке
положення  на шкалі «універсальне – індивідуальне» [13, с. 53; 21,
с. 744]. Популярним є уявлення про концепт як про засіб сполучання
світу художнього твору з «національним світом культурно-етнічної
спільноти» [13, с.53]. Одиниця свідомості поета чи письменника,
художній концепт водночас, зазначає Є. Тактангулова, нетотожний
концепту ментальному через здатність «вміщувати психолого-
біографічний простір автора» та віддзеркалювати особливості
авторського світосприйняття, опосередковані мовною картиною світу,
що дає змогу сформувати уявлення про ідеостиль митця [18].

Поетико-когнітивна позиція, відповідно до якої художній концепт
постає авторським психічним утворенням, сполученим із образними
одиницями художнього мислення, – розглядається І. Тарасовою в
контексті спостережень А. Лосєва [21,с.744]. «Філософія імені»
визначного мислителя представляє опозицію двох типів ментальних
утворень – логосу та ейдосу у межах відмінностей між поняттями
«об’єм» і «зміст». В ейдосі, на противагу від логосу, діє принцип прямого
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Виявляючи розбіжності за вказаними критеріями, мовний,
культурний та художній концепти поєднані через посередництво
слова, котре «у художньому тексті  з безособово-відстороненого
перетворюється на одиничне, індивідуально й емоційно забарвлене»
[18, с.105], але водночас пов’язане з культурними константами  у
свідомості реципієнта [18, с.107].

Підхід до слова як основи естетичного навантаження тексту
дозволив Є. Тактангуловой запропонувати тріаду ієрархічно
організованих елементів, що на глибинному рівні розкривають
особливості авторської картини світу: «ключове слово – словообраз –
художній концепт».

Ключові слова – моменти концентрації авторської ідеї, котрі
спрямовують увагу реципієнта, – в процесі функціонування у творі
здатні перетворюватись на словообрази. Останні постають для
Є. Тактангулової одиницями, з одного боку, художнього тексту, а з
іншого – авторської свідомості, та містять усі ознаки ключових слів
[18, с.106-107]. Серед ознак, які пов’язують словообраз із ключовим
словом, дослідниця виділяє: частотність актуалізації у художньому
тексті, естетичну заданість, полі функціональність, а також –
імовірність поступового збільшення концептуального навантаження.
Коли словообраз виходить за межі понятійно-змістовного об’єму,
починаючи накопичувати «емоційно-психологічну інформацію,
обумовлену історичним, традиційним, світоглядним та естетичним
досвідом письменника» [18,с.107], – відбувається фактичне
розгортання ключового слова через словообраз до концепту.

Є. Тактангулова проголошує художній концепт центральною
категорією дослідження ідеостилю – «сукупності ментальних та
мовних структур художнього світу митця» [18, с.107].

Специфічне трактування концепту як основи й продукту
літературної комунікації пропонує В. Зусман. «Якщо прийняти
статичний підхід до літератури (…), тоді використання терміну
«концепт» виявиться зайвим. Якщо ж прийняти точку зору, згідно
якої література являє комунікативну художню систему (…), опертя
на концепт відкриватиме нові можливості розуміння» [6, с.11]. Однак
відмова від розгляду прямих та зворотних зв’язків, що діють в системі
«література», означала б ігнорування доведеного М. Бахтіним
принципу діалогічності гуманітарного знання, тому, за В. Зусманом,
спроби глибинного та багатостороннього прочитання тексту завжди
передбачають звернення до поняття «концепт». З іншого боку,
переконана Н. Володіна, саме методологія літературознавства
виявилась найефективнішою для дослідження концептів, котрі

2. Сфера існування: літературна комунікація чи вся сукупність
комунікативних актів, котра формує ментальний простір культури;

3. Зміст концепту: динаміка ядерних і периферійних ознак,
обумовлена авторським розумінням концепту (художній концепт) –
відносно стале співвідношення ядра та периферії у свідомості носіїв
мови (культурний концепт);

4. Спосіб декодування інформації: на основі лише культурної  чи
одночасно і культурної пресупозиції [3, с.8-9].

Власні критерії відокремлення художніх концептів від культурних
та мовних пропонує В. Ніконова:

1. Експлікація концепту. Мовний та художній концепти, порівняно із
концептом культури, завжди вербалізовані; одиниці вираження художнього
концепту неодмінно «об’єктивують певний образ» [14, с.218].

2. Зміст концепту. Якщо мовний концепт є вербалізованим квантом
інформації про світ, збереженим у пам’яті носіїв мови, а концепт
культури – найменшою одиницею культурно-зумовлених уявлень про
світ окремої мовної спільноти, «то в художньому концепті, – пише
В. Ніконова, – сублімуються поняття, уявлення, емоції, почуття, вольові
акти автора, його світоглядні настанови, зумовлені авторським
світосприйняттям і жанровою специфікою художнього тексту» [14, с.219].

3. Під обсягом концепту В. Ніконова розуміє ступінь
інформативної насиченості поняття. У межах мовного концепту
виділяється складна ієрархія смислових угруповань, серед яких –
фрейми, фреймові мережі, пропозиціональні структури, ментальні
простори, ментальні моделі, схемні образи, інтегративні моделі, або
бленди [14, с.218-219].

Культурний концепт є багатовимірною ментальною семантико-
польовою структурою, основу якої складає поняття, а периферію –
соціокультурна частина, котра «не тільки мислиться, але і
переживається носієм мови (Ю. Степанов) [17, с.43]. Художній концепт
інтерпретується  В. Ніконовою у контексті 3-х планів метафоричного
мислення. Предметно-почуттєвий шар концепту узгоджений із планом
референтів і має фреймову структуру; плану  корелятів відповідає
образно-асоціативний шар, що  «аналізується в термінах концептуальних
метафор», а смисловий шар з його польовою структурою суголосний
планові підґрунтя метафори.

4. Історична мінливість. Мінливості змісту мовного і культурного
концептів, причини якої коріняться у безперервному розвитку
людського знання, протиставлений фіксований обсяг концептів
художніх, обмежених сферою окремого тексту чи періодом творчості
письменника [14, с.219].
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представник Новгородської школи відносить і літературу. Відкритість
літератури пов’язується науковцем із опосередкованою (через автора
і читача) взаємодією між текстом та реальністю, а мінливість
обумовлена нестабільністю відносин автор<твір та твір<читач.
Аналогічні риси притаманні і концепту – своєрідному ціннісному коду,
що через спільну для автора і читача традицію забезпечує реципієнта
можливістю адекватного тлумачення тексту.

Виразник концептуального змісту, концепт, за спостереженнями
В. Зусмана, постає «мікромоделлю системи «література», що
підтверджується структурною подібністю та комунікативною
природою досліджуваних явищ:

Автор < твір < читач (література);
Внутрішня форма < ядро < актуальний шар (концепт) [7; 6].
Продовження ідей В. Зусмана в контексті своєрідного симбіозу

культурологічного та когнітивного підходів ініціює Н. Володіна,
розглядаючи концепт як ментальне та етноспецифічне утворення.
Повторюваність літературних концептів, що формуються у творчості
конкретного письменника, літературному напрямку чи національній
літературі Н. Володіна пояснює не лише наявністю у свідомості митця
культурних констант, але і «деякими особливостями авторського
світосприйняття», котрі відповідають загальним законам пізнання
дійсності [5]. Концепт, таким чином, є  «смисловою структурою,
втіленою у сталих, повторюваних протягом певного літературного ряду
образах»,яка характеризується семіотичністю та наявністю
«культурно значимого змісту і ментальної природи [5].

Структура літературного концепту виявляється в процесі аналізу
засобів його репрезентації [13, с.55], котрі, у свою чергу, обумовлені
концептуальними типами. Чисельні типології концептів розроблені
вітчизняними і зарубіжними науковцями в межах когнітивного та
культурологічного підходів.

Центральною категорією для І. Тарасової є індивідуально-
авторський концепт. Прагнучи створити типологію концептів авторської
свідомості, І. Тарасова формує своє дослідження на базі гіпотези про
дворівневу структуру індивідуальної концептосфери: «на першому рівні
нами виокремлюються індивідуально-авторські концепти, як одиниці
поетичної свідомості автора, на другому – когнітивні структури, котрі
являють собою процес і результат взаємодії між концептами» [19, с.164].
І. Тарасова, досліджуючи концепти поетики Г. Іванова, виділяє фрейм-
структури, концепти-гештальти, топологічні образно-схематичні
утворення, метафоричні інваріанти залежно від пріоритету в них
предметного, поняттєвого чи ціннісно-оцінного компонентів [20].

традиційно інтерпретуються у світлі опозиції «значення-смисл» [5,
с.3]. Адже, хоча смисл «потенційно безмежний, але актуалізуватися
він здатний, лише стикаючись зі (…) стороннім смислом» [2, с.350], – і
відповідні можливості надає лише комунікативна система.

В. Зусман вважає доцільним розмежовувати терміни «концепт в
літературі» та літературний концепт (за сферою використання та
засобами вираження у тексті).

Характерною ознакою концепту в літературі, порівняно з
аналогічним терміном в культурі та науці є, по-перше, відхилення у
бік уявлення на шкалі «уявлення - поняття». Концепт при цьому постає
«третьою істиною» (В. Зусман) по відношенню до понять та ідей.

По-друге, непередбачуваності становлення концептів у
культурному просторі протистоїть певна врегульованість «руху
смислів» в системі «література». Авторська інтенція («художній
автор» – В. Зусман) програмує вектор асоціативної активності
реципієнта, не перетворюючись, однак, на непереборну перешкоду
для напрямку читацької думки [6, с.13].

Наявність термінологічних відтінків між концептом в літературі та
його культурним аналогом не означає протилежності цих понять.
В. Зусман переконаний, що літературні символи часто є «художнім
інобуттям», проекцією концептів культури на текст [6, с.12] Дослідник
не проводить чіткої демаркаційної лінії між літературним символом
та концептом, розглядаючи  символ як «матеріальне вираження
концепту у художньому творі» [6, с.13]. Подібно до концепту, символи
універсальні та непередбачувано-мінливі, породжені взаємодією
внутрішньої та зовнішньої форми слова – елементу асоціативно-
вербальної мережі художнього мислення автора тексту [6, с.12].
І. Тарасова, міркуючи над ідеями В. Зусмана, зазначає, що різниця
між образом/ літературним символом та концептом визначається сферою
їх існування – «інтратекстуальною – інтертекстуальною» [21, с.743].

Провідними ознаками, котрі надають літературному образу,
символу чи мотиву статус концепту, В. Зусман вважає:

- можливість багатосторонньої інтерпретації;
- нетотожність смислу та значення концепту, що обумовлює

розгортання «смислового потенціалу, закладеного у внутрішній формі
ключового слова»;

- вихід за межі художнього тексту на етнопсихологічний,
історичний, геополітичний простір [21, с.14].

Інтерпретація літературного концепту здійснюється В. Зусманом
на основі розробленої Нобелівським лауреатом І. Пригожиним теорії
ціннісних кодів та відкритих нелінійних систем. До таких систем
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Н. Болотнова водночас переконана у перспективності розробки
типологій концептів не лише комунікативною стилістикою, але й
когнітивною лінгвістикою та поетикою [4, с.19]. І це не викликає
заперечень, адже «аналіз структур представлення знань – концептів,
фреймів, сценаріїв – допомагає пояснити багато особливостей
функціонування мовних засобів при створенні тексту митцем, а їх
експлікація дозволяє бачити своєрідність індивідуально-авторського
осягнення світу» [3, с.3].

Аналіз різноманітних підходів  до проблеми концепту дозволяє
зробити наступні висновки:

1. Художній концепт є специфічною автономною структурою,
котра характеризується принциповими відмінностями порівняно із
концептом в інших галузях гуманітарного знання, займаючи гнучку
позицію на шкалі «індивідуальне-загальне»;

2. Концептуальний аналіз  передбачає врахування двох
взаємообумовлених підходів, в основі яких – інтерпретація концепту
з когнітологічної (індивідуально-авторське утворення) чи
культурологічної (елемент національної картини світи) точки зору;

3. Вивчення типів літературних концептів активізує інтерес до
методики їх тлумачення. Систематизація методів інтерпретації
літературного концепту може бути корисним етапом на шляху пізнання
авторської та національної картин світу через посередництво
художнього тексту.
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литературоведения: [монография] / Н. В. Володина. – М.: Флинта:
Наука, 2010. – 256с.

Лінгвокогнітолог О. Беспалова у дисертації, присвяченій розгляду
концептосфери Н. Гумильова, виокремлює низку концептуальних
утворень, серед яких - гештальт, фрейм, сценарій, модель ситуації,
що характеризуються різними способами кодування даних та
ієрархічною будовою [3, с.7].

Заснована на «смислових домінантах» типологія Л. Міллер містить:
- концепти особистісного ставлення (чуттєві) – віра, жура та ін..;
- суспільно-опосередковані концепти («історична особистість»);
- аксіологічні концепти;
- стандартизовані та етнокультурно обумовлені інтерпретації

(«зайва людина») [12].
Н. Володіна пропонує варіант національно-обумовленої типології

концептів, притаманних російській літературі. Автор виділяє концепти
на позначення:

     - соціальних, правових явищ: закон, право;
     - етнічних, релігійних і духовних сутностей;
     - топографічної ідентичності: провінціал;
     - епохального характеру: шістдесятники;
     - типу національного характеру;
     - особистісного типу, притаманного носіям певної національної

культури:
      зайва людина;
     - сталі тендерні уявлення: тургенівська дівчина;
     - закріплений у національній свідомості рід діяльності: лікар,

вчитель;
     - бінарні опозиції: батьки і діти [5].
У наведеній типології окреме місце посідають концепти персонажні.

Н. Володіна акцентує відмінність між типом персонажу – літературно-
естетичним явищем – і гносеологічно-обумовленим концептом. «Для
типу важлива саме домінанта образу героя (…). Для концепту – не
лише ядро, але і чисельні периферійні смисли» [5]. Водночас автор не
заперечує ймовірності трансформування типу у концепт [5].

Диференціація художніх концептів на базі комунікативного підходу
розроблена Н. Болотновою. Дослідниця виокремлює 4 групи концептів
відповідно до:

- їх схематичного значення (ключові концепти та концепти-локативи);
- засобів вираження (словні, понадсловні і текстові);
- ступеня оригінальності (типові/узуальні та індивідуально-

авторські);
- структури (окремі художні концепти, концептуальні пари-опозиції

та гіперконцепти) [4, с.19].
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Відображення американського образу світу
в новелістиці О.Генрі

Творчість Вільяма Сіднея Портера, майстра жанру короткої
розповіді (short story), вивчалася як українськими, так і зарубіжними
дослідниками. Зокрема, значна кількість наукових праць,
присвячених новелістиці О.Генрі, була написана в лінгвістичному та
перекладознавчому ключі (І.Ю.Мисоченко, Л.Н.Песоріна,
О.П.Мартинова, С.А.Донська, Н.А.Абросімова). Ряд досліджень мав
літературознавче або міждисциплінарне спрямування: теорією новели
займався Б.М.Ейхенбаум; концептосферу новелістики О.Генрі
окреслили С.В.Євшеєва та С.В.Манджиєва; іронічний модус новел
аналізувала К.А.Воробйова; казковим дискурсом займалася
О.І.Сібірцева; гендерним аспектом – Д.А.Розеватов; К.Б.Лашина
звернулася до понять інтертекстуальності та інтердискурсивності в
новелістиці О.Генрі. Англомовні джерела надають перевагу
біографічному аспекту творчості письменника (R.H. Davis, P.S.
Clarkson, J.C. Nolan, D. Kramer, Е.Lense). Безперечно, інтерес до
творчості О.Генрі не зникає, а його проза не втрачає своєї актуальності
до сьогодні.

Разом з тим, не дивлячись на значну кількість та
різноспрямованість праць, присвячених літературному доробку
письменника, постає необхідність проблематизації художньої
своєрідності О.Генрі  в контексті американської картини світу.
Розуміючи сукупність американських культурних концептів як його
матрицю, ми ставимо за мету проаналізувати новели О.Генрі крізь
призму цих категорій, адже у світлі сучасної глобалізації та
полікультурності вони набули надзвичайної ваги і мають за наслідок
необхідність увиразнення ментальної окремішності і самобутності
кожного народу.

Одразу зауважимо, що в науковій термінології такі поняття як
«картина світу», «образ світу», «модель світу» різняться між собою.
Так, А. А.Залевська [7] засновує поняття «образ світу» на засадах
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особистому досвіді набувається знання соціальне, яке не існує до
нього. Крім того, існує поняття «художня картина світу», тобто
вторинний образ світу, що формується в свідомості читача засобами
використання індивідуальних концептів письменника. Дана
трирівнева система демонструє схему переосмислення вихідного
культурного матеріалу, що знаходить вираження в концептосфері
художніх творів.

Концептосфера американської картини світу виражає водночас
як уявлення американців про певний набір реалій, що знаходять своє
відображення в американському світогляді і способі життя, так і
архетипові, загальнолюдські ментальні утворення. Центальними
концептами американської ментальності вважаються «Патріотизм»,
«Демократія», «Релігія», «Свобода», «Бізнес». Периферійними
концептами виступають «Дружелюбність», «Працьовитість», «Родинні
цінності», «Вигода», «Популярність» та ін. Сучасні українські та
російські американісти виокремлюють такі концепти: «Homeland»/
«Батьківщина» (Д.А.Кожанов), «Гроші» (Н.Є.Агаркова), «Влада»/
«Power» (А.О.Шабанова), «Динамізм» (Н.О.Цибіна), «Успіх»
(О.В.Рябуха), «Home»/ «Дім», «Freedom»/ «Свобода», «Privacy»/
«Приватність», «Common sense»/ «Здоровий глузд» (Р.Є.Богачев)
та ін. Послуговуючись історико-культурологічними, філософськими,
етнопсихологічними та лінгвокультурологічними напрацюваннями
вчених, ми ставимо за мету розкрити національну картину світу США
в художній інтерпретації видатного американського новеліста
порубіжжя XIX-XX ст., О.Генрі.

О.Генрі був гостро соціальним письменником, проте штампів
«гнівного соціального сатирика і викривача», як і «адепта
недореалізму і штукарства», він явно не заслуговував. Як говорить
біограф письменника К.-А.Сміт: «В його руках новела стала
виразником соціальної свідомості […] Спостережливість і мистецтво
відтворення життя живились його палким інтересом до соціальних
явищ» [8]. Творчість цього письменника великою мірою відповідала
вимогам епохи, адже «ера Тедді Рузвельта» поєднала
реформаторські та конформістські тенденції. Популістський рух 1880-
х років, участь в якому брали переважно дрібні фермери, переріс в
нову форму соціальної боротьби з новою суспільною силою –
робітниками. Для О.Генрі, як і для кожного пересічного американця,
настав час краху ілюзій та сподівань, «американська мрія»
агонізувала, американський характер зазнавав змін. Вроджений,
викоханий американською традицією прагматизм, морально-етичний
кодекс «джентльмена з Півдня», а також непростий життєвий досвід

архетипового колективного несвідомого та на індивідуальному
когнітивному досвіді. Але, оскільки для нашої роботи ці відмінності
непринципові, ми будемо вживати ці поняття як синонімічні, розуміючи
під ними цілісну систему уявлень людини про світ і своє місце в
ньому.

Традиційний образ світу – уявлення про світ і його закони, що за
віки стають органічними свідомості, виступають як формоутворююче
начало людської діяльності, великою мірою визначаючи характер
мислення і те, що цим мисленням виробляється, тип духовного
виробництва [2]. Щоб зрозуміти процес взаємодії культур, необхідно
визначити код кожної з них, те ядро, яке робить національну культуру
такою, якою вона є. Національна картина світу зумовлює не лише
специфіку культури й своєрідну національну філософію, її
багатовимірний, багаторівневий характер, а також специфіку її логічної
структури. Беручи до уваги те, що філософія має справу з елементами
людського пізнання та світогляду, які, в свою чергу, слугують цілям
свідомого об’єднання людей в рамках визначеної соціальної
спільноти, вона має духовно-інтегративну функцію – функцію
встановлення єдності між людьми і їх відношенні до світу і до самих
себе. Відповідно, яка фізична картина світу – така й філософія, а
отже і свідомість, адже остання є суб’єктивним образом об’єктивного
світу. За словами Г.В.Ф. Гегеля: «Яка Людина, такий і світ, і який
світ, така і людина: один акт створює обох» [4]. Таким чином, образ
світу втілює вторинне існування об’єктивного світу [10].

Своєрідно тлумачить поняття «національний образ світу» Г.Гачев.
Він, на думку дослідника, є варіантом інваріанта, тобто єдиної
світової цивілізації, єдиного історичного процесу. Кожну національну
цілісність Г.Гачев називає Космо-Психо-Логосом, де перша компонента
позначає природу, друга - склад психіки, третя – мислення [2].

Національна картина світу як єдність національного світобачення,
світовідчуття і світосприйняття виявляється в однаковості поведінки
народу в стереотипних ситуаціях, в загальних уявленнях та
судженнях народу про дійсність, в мові [6].

В межах нашого дослідження, окрім загальнонаціонального
образу світу як системи світобачення певної нації, доцільно
виокремити «індивідуальну картину світу», притаманну кожному
індивіду всередині спільноти, тобто таку, що вирізняє його культурну
свідомість серед інших, водночас слугуючи концептуалізованим
віддзеркаленням національної картини світу. Мікрокосм людини
формується, безперечно, під впливом колективних уявлень про світ,
проте знання кожного індивіда є інтеріоризованим, тобто лише в
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бути охопленим лише з однієї точки зору; світ як замкнена композиція,
кожна фігура якої є елементом ансамблю, має бути переломлений
крізь призму загальноамериканської картини світу, адже ця
концетосфера слугувала праобразом суто о.генрівських творчих
моделей. Кожен цикл новел О.Генрі являє собою цілісну організацію,
специфічне полотно, на тлі якого вибудовуються сюжетні схеми, що
тяжіють до стереотипності. Справді, О.Генрі великою мірою
долучився до творення усталених уявлень про американську націю.
До них належать і ті декілька концептів американського образу світу,
які ми вважаємо засадничими в творчості О.Генрі і ставимо за мету
проаналізувати.

Концепт РІДНОЇ ЗЕМЛІ.
Незмінною основою будь-якої національної картини світу є

природа, на базі якої народ творить свою культуру та історію. Г.Гачев
називає природу Прабатьківщиною, але це не географічне
середовище. В природі – сенс самого буття, його сутність, ціль; вона
також є текстом, сповненим змістів, що приховані в матерії, при цьому
народ виступає тим необхідним компонентом, котрий на матриці
природи леліє культуру. Природу дослідник називає Матір’ю, народ –
батьком, а культуру – їхнім дитям, яке народжується в ході праці за
час історії [2].

Населення Америки, інтернаціональне за своїм складом, можна
розглядати послуговуючись формулою ex pluribus unum. “Ex pluribus
unum” – “З багатьох – одне”, “Each and all”– ось психологічні константи
американської ментальності. (Ментальності народів світу) Навіть в
англійській граматиці правила узгодження підмета з присудком
дозволяють вживати збиральний іменник з дієсловами як в однині,
так і в множині, даючи можливість розглядати сукупність індивідів і
як одне ціле, і як набір індивідуальностей (crowd keeps silence/ crowd
keep silence - натовп мовчить/натовп «мовчать»). Структура
американського життя передбачає єдність індивідуальностей,
зведених спільним географічним положенням, випрацьованою
культурою, системою національних ціннісних орієнтацій і світоглядом.
Під цим розуміється самоцінність кожної індивідуальності як елементу
американського ментального пазлу.

Америка - ургійна держава, рукотворна модель, в якій штучне
начало витісняє природне [3]. Традиційна американська
ПРАЦЬОВИТІСТЬ долучається до творення концепту ЛЮДИНИ-
АВТОМАТА, людини, що існує завдяки і задля діяльності, людини
як «Перпетуум Мобіле», такої, що постійно перебуває в русі, створює,
вдосконалює, використовує і т.д. Ідея креаціонізму, настанова на

зумовили недовіру письменника до будь-якого роду соціальних
організацій та рухів. Його аполітичність подекуди межувала з
соціальною апатією, проте важко було б знайти людину до такої міри
спраглої пізнати життя і суспільство в найдрібніших нюансах.
Людина – ось що було предметом його незгасаючого інтересу.
Людина як комплекс, як ціле, як одиниця буття в його мініатюрних
трагедіях повсякдення. Викривальна іронія письменника спрямована
проти тих, таких традиційних і таких типових елементів американської
картини світу і  рис національної ментальності, які привели народ
США  до краху життєвих цінностей, змусили «Нового Адама»
усвідомити консерватизм власних морально-етичних догм. Увесь
комплекс стратегій американського існування заразом відкрив свою
нежиттєздатність, і цей величезний пласт розчарувань О.Генрі виклав
у своїх новелах.

Зазначимо, що «людська індивідуальність» цікавила О.Генрі
саме з точки зору «типовості», якої він надавав своїм героям. Доля
подарувала йому талант гумориста, досвід виробив оригінальну
манеру письма, життєва історія дала багатство сюжетного матеріалу.
Разом з тим О.Генрі, відчуваючи потреби публіки, змушений був
редукувати соціально-критичне начало у своїх новелах, що відрізняло
його, наприклад, від Стівена Крейна. Це була свідома позиція митця:
«Я не люблю, коли мої жертви страждають», - пояснив письменник
своє небажання додавати натуралістичності творам. Натомість О.Генрі
надав своїм творам притчевості, схематичності, навіть шаблонності,
ніби навмисне повертаючись до елементів дійсності, які вважав
актуальними. Він умів зробити резонансною історію простої пралі чи
продавщиці з універмагу, клерка чи маклера. Історію, якою вона
могла б бути, адже О.Генрі не створював життєписів свого часу, -
він препарував соціум і, виділивши певні базові його сегменти,
переносив їх в свою «Америку», «Америку О.Генрі». І ця «Америка»,
побудована відповідно до констант національного образу світу, стала
індивідуальною художньою репрезентацією національної матриці.

Витворюючи національний образ Америки, О.Генрі радше сам
створює культурний контекст своїх новел, аніж копіює вже існуючу
соціальну структуру. Світ О.Генрі – це сплетіння гіпербол. Від нього
не варто очікувати  реалістичності, а у прозі його даремно шукати
правди життя в її звичайному розумінні: цей письменник винятково
вільно поводиться з катерогіями раціональне – ірраціональне,
буденне – фантастичне, логічне – алогічне, правда – вигадка.
Подібний плаский, гомогенний світ; світ, підлаштований під художні
потреби автора; світ, рівний собі у кожній своїй точці; світ 2D, здатний
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самоусвідомлення людини в її рамках. Говорячи про спокій, ми не
маємо на увазі культурний занепад чи деградацію, - радше відпочинок
перед новим злетом як невід’ємну частину зростання.

К.Маркс вбачав у речах матеріалізовану психологію народу: «Ми
бачимо, що історія промисловості і її предметне буття, що склалося,
є розкритою книгою людських сутнісних сил, людською (і
національною) психологією, що чуттєво постає перед нами» [2]. В
сучасному ракурсі бачення автомобіль постає невід’ємним
атрибутом американця і його уявлення про світ. «Людина-в-Машині»,
Кентавр, Ковбой – ось символи американського динамізму. Навіть
«рухомі картинки» кінематографу – movie – мають основу «move»,
тобто «рухатися». Американський Простір – це пласка поверхня,
горизонталь, широчінь безмежної географії, на якій метушаться
«робочі бджілки» в пошуках свого «синього птаха», тобто
американської мрії.

Популярні сьогодні праці теоретика бізнесу К.Рапая доводять
залежність американця від «культури автомобіля». І справа не лише
в демонстрації сили і статусу, а в тому відчутті свободи, швидкості,
лету, яке дає «залізний кінь». «І все-таки Сполучені Штати –
автомобільна країна, населена плем’ям водіїв. Мало сказати, що
американець зжився з автомобілем. Стихія перегонів стала для нього
звичною формою існування, способом життя. Такі риси американської
вдачі, як заповзятливість, діловитість, зібраність, цілеспрямованість,
послужливість, на мій погляд, неабиякою мірою породжені
ставленням до роботи як до перегонів, де дати собі щонайменшу
поблажку –  означає відстати», –  стверджує К.Рапай [9].

Автомобіль –  американський Пегас, символ динаміки життя і
свободи мислення, що фігурує в новелах незрідка в якості потужної
символічної деталі. Так, в новелі «Доки чекає автомобіль», де
промовистою є сама назва твору, шикарний білий лімузин уособлює
розкіш і великі статки його власника, молодого чоловіка, що одного
вечора в парку підсів до скромно вдягненої дівчини. Активна розмова
і легка взаємна симпатія дають, здавалося б, надію на хеппі енд,
доки дівчина не згадує білий автомобіль, що чекає на неї за рогом,
адже вона, виявляється, походить з відомого і заможного роду.
Цинізм О.Генрі тут із присмаком суму і гіркоти, адже марнославство
і недалекоглядність дівчини, яка насправді працює простою касиркою
в ресторані, позбавляють її шансу втілити свою «американську мрію»
в життя. Справжнім власником авто виявляється той самий містер
Паркенстекер, який так уважно слухав далекі від віртуозності
побрехеньки дівчини. Останній акорд – величавий автомобіль пливе

творчість, творчу силу людини, покликану змінити світ, є однією з
засадничих ідей, що обумовили головні парадигми європейської, в
тому числі і американської культури. Людська свідомість зорієнтована
на принцип дії. В основі цього явища лежить антропоцентизм, за
яким саме людина виступає точкою відліку, мірою всіх речей. Людині
притаманна негація обмежень, прагнення свободи, вивільнення
енергії, що веде до руйнування закінчених систем – соціальних,
наукових,  які заважають її зростанню. Можливо, саме одвічним
людським прагненням американських колоністів розширити сферу
свого існування, окреслити власний простір і вкорінитися в ньому,
позначивши його діяльнісно, тобто ПРАЦЕЮ, пояснюється геноцид
індіанців.

Праця, в будь-якому контексті, – це інструментарій взаємин між
народом і його землею, природою, вона відображає його спілкування
з рідним краєм. З огляду на багатонаціональне полотно
американського суспільства, безперервний приплив імігрантів, в
картині світу яких Америка виступає не як Матір/Батьківщина, а радше
в якості Коханки, що дарує надію на щасливе майбутнє, мова навряд
чи йде про глибинну, субстанційну прихильність американця до своєї
землі, яка дала йому притулок. Новелістика О.Генрі доводить
справедливість даного припущення, адже його герої часто ведуть
або «кочовий спосіб життя» (цикл «Благородний шахрай», «Серце
Заходу» та ін.), або щойно переїжджають до великого міста (цикли
«Голос великого міста», «Шляхи Долі»). Америка зображається як
тло, на якому розгортається дія; прив’язаність до власного коріння,
до землі та історії свого роду не виступають тими ціннісними
орієнтирами, які пропагує письменник.

Концепт РУХУ, ПУЛЬСАЦІЇ, ДИНАМІЗМУ. Для розуміння
ментальної картини світу будь-якої нації важливо вповні бачити
історико-культурну спрямованість її розвитку, розглядати процес
світоглядних змін як РУХ від нульової точки відліку до нескінченності,
адже навіть після розпаду державних утворень їхній дух, національна
ідея може продовжувати своє існування в культурі інших націй.

В китайській філософії тай-цзи в потенції містяться всі пари: світле
і темне, спокій і рух (інь і янь). Рух є двоєдиним, тобто єдиним зі
спокоєм, народжується зі спокою і в нього повертається.
Двостороннім є і спрямування руху – «вперед-назад», – воно і
послідовне, і одночасне, і перервне, і неперервне [5]. Період спокою,
як інша сторона руху, потенційно присутній в історії будь-якої нації,
позначаючи пульсаційність перебігу культурних явищ, що формують
уявлення про національну картину світу, а також процес
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Критикує О.Генрі і американський міф про демократію, а також
«рівність можливостей». Авантюрний роман в новелах «Королі і
капуста» демонструє погляд письменника на агресивність зовнішньої
політики США в країнах Латинської Америки на початку XX століття.
Супердержава, «Новий Ханаан», «країна безмежних можливостей»
спростовувала власні ідеали, оголюючи кризу етики індивідуалізму.
О.Генрі гостро реагує на таку політику країни, але в своїх новелах
уникає безпосередніх обвинувачень, засобами іронії та сатири,
каламбурно і гротесково, окреслюючи свою соціальну позицію.

Концепт ШАНСУ. І вже ж ставлення О.Генрі до грошей двояке:
на щирість у нього здатні не лише сіромахи, але й філантропи-
мільйонери. В цьому весь пафос О.Генрі – він давав ШАНС своїм
героям, а, відповідно, і читачеві. Шанс на щасливе майбутнє, на
кохання, на сприятливий випадок, на доленосну зустріч, хай навіть і
за матеріальної допомоги, – ось що пропонував письменник людству.
В період кризової нестабільності в країні, О.Генрі вмів дати надію.
Як бачимо, спрацьовує традиційний американський оптимізм,
невід’ємний елемент американської філософії життя. Надзвичайно
потужно ця філософія втілена в новелі «Останній листок», де віра в
людину, в її здатність побороти обставини, святкує тріумф життя.

Концепт СВОБОДИ. Як радикально опозиційне до «культу
грошей» відгалуження поетики О.Генрі виступають окремі новели,
що розкривають тематику бродяжництва. Незалежно від сюжету,
образ волоцюги, яким він постає у О.Генрі, відзначається комплексом
якостей, що притаманні «справжньому джентльмену». Це,
безперечно, широчінь душі, великодушність, волелюбність, здатність
на благородні вчинки. Такими постають і Дік-Свистун, який наважився
попередити багатіїв про плани грабіжників лише тому, що донька
плантатора привіталася із ним («Різдвяна панчоха Діка-Свистуна»), і
Стаффі Піт, який в ім’я традиції і з поваги до Старого Джентльмена
погоджується всьоме поїсти на День подяки («В ім’я традиції»), і
Шеррард Пальмер, який волею долі став жебраком, але не втратив
почуття самоповаги («Шехерезада з Меддісон-сквер»), і Сопі,
волоцюга зі стажем, який все ще зберіг здатність мріяти. В цих
персонажах більше доброти і людяності, аніж в усіх мільйонерах
Нью-Йорка («Фараон і хорал»), і О.Генрі випрацьовує особливо
прихильне ставлення до них. Як стверджує І.М.Левідова, фігури
симпатичних, і, попри всю їхню винахідливость, малопрактичних
пройдисвітів О.Генрі тісно пов’язані з усім його світосприйняттям, в
якому іронічна гострота розуму «людини з вулиці» уживалася з наївним
романтичним гуманізмом [8].  Прагнення досягти свободи від будь-

по вулицях Манхеттену немов білий лебідь, втілення чистоти та істини,
уособлюючи цього разу крах усіх сподівань того, хто заплямував
себе неправдою.

Концепт ГРОШЕЙ. Використовує О.Генрі і цілком протилежні
мотиви – в новелі «Золото і кохання» транспорт, як кінний (підводи,
кінні запряги, кеби), так і автомобільний (фургони, автівки) слугує
для того, щоб з’єднати двох закоханих «узами Гіменея», – скупчення
машин повністю перериває рух транспорту, завдяки чому молодий
закоханий встигає зробити пропозицію своїй обраниці. За декілька
секунд потужність і міць техніки блокують підступ до cвященного,
сакрального дійства, яке відбувається в кебі, ніби сплівши кокон
навколо цього тріумфу кохання. Дійсно, тут потужність американської
промисловості стає у поміч коханню і слугує своєрідним захисним
бар’єром для почуттів. Але і тут О.Генрі чітко вказує на той значущий
фактор, який стоїть НАД будь-яким щасливим випадком – гроші, –
ось, що допомагає закоханим. Гроші в Америці, – промовляє
письменник, – всевладні, їм під силу все. Вони мають вплив на
людські стосунки, на саму Людину, яка зростає в середовищі, де
панує «культ грошей». В діалозі батька-капіталіста та сина-ідеаліста
О.Генрі, здавалося б, стає на сторону останнього, допоки не
виявляється, що старий таки взяв гору, підкупивши шоферів, чим
виграв для сина дорогоцінний час. Відома сентенція: «Жодної хвилини
життя не можна купити за гроші» спростовується, хоча насправді
батько купив не час, а право ним розпоряджатись. На загал, «право
розпоряджатись», свобода обмеження свободи інших - ось
необхідний компонент американського буття. Прагнення утвердити
свою владу, хай навіть і використавши її на благо, залишається в
рамках пуританської ідеології «праведного збагачення».

І.М.Левідова у розвідці «О.Генрі і його новела» підкреслює таку
одвічну рису американського характеру, яку розвінчує О.Генрі, як
діловитість [8]. Головний рушій «американської мрії» – вміння «робити
гроші» – зводиться письменником до банального грабунку, що й не
дивно, якщо згадати «антитрестівські реформи» Теодора Рузвельта і
ставлення незаможних верств населення до влади монополістів.
Засуджуючи техніки збагачення сучасних йому бізнесменів, О.Генрі,
по суті, в художній формі відстоює інтереси простих людей, симпатія
до яких пронизує його блискучі пародії. Його герой – не підприємець,
а людина, яка своєю важкою працею досягає в житті успіху, хай
навіть і не надзвичайного. О.Генрі повертається до традиційної
пуританської етики, що оспівувала працьовитість і стійкість у
досягненні поставленої мети.
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адже прагнення лежить в основі будь-якого конфлікту, будь-якої зміни.
В переважній більшості новел акцентується емерсонівський принцип
«self-reliance», тобто покладання на власні сили. Доктрина
самодостатності, неповторності точки зору як увиразнення
американської САМОТНОСТІ  - все це набуває вираження в прозі
письменника. Дана концепція бере початок з часів пуританізму, коли
відбувається послаблення родинних зв’язків і найвищою
відповідальністю людини проголошується спасіння власної душі [1].

О.Генрі підносить побут, реалії, соціальні обставини, конкретну
просторову і часову площину до своєрідного міфу. При цьому
глибокого психологізму та філософування у письменника, на перший
погляд, не знайдеш. І все ж він там присутній, лишень психологізм
цей особливого роду – однозначний, без подробиць, гротесковий,
покликаний створити динамізм дії оповідання.

Отже, в рамках нашого дослідження, ми визначили низку базових
для новелістики О.Генрі концептів, серед яких, на нашу думку,
центральним виступає концепт ПРАГНЕННЯ. В широкому розумінні,
бажання як таке притаманне кожній людині, а отже лежить в основі
образу світу будь-якої нації, проте в Америці прагнення досягти
успіху, самоствердитись, збагатитись стало національною релігією,
що відзначають численні науковці. Тобто, йдеться про національну
специфіку вираження концепту ПРАГНЕННЯ в американському
середовищі. Довкола даного концепту групуються решта
вищезазначених концептів: РІДНА ЗЕМЛЯ спрацьовує як “жаданий
Рай на Землі”, що обіцяє СВОБОДУ в усіх сферах буття, а також
ШАНС на краще життя. ДИНАМІЗМ, МОБІЛЬНІСТЬ дають змогу
справдити найбільшу мрію, найбільше прагнення американця –
досягти успіху і заробити ГРОШІ, які, в свою чергу, задовольнять всі
інші бажання.

Звичайно, запропонований аналіз новелістики О.Генрі не є
вичерпним як в літературознавчому, так і в філософському розумінні.
Усвідомлюючи це, в подальших дослідженнях ми плануємо
звернутись до аналізу деяких інших елементів концептосфери
американської картини світу.
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яких табу, норм, правил і настанов, бажання заробити «легкі гроші»,
схильність до мандрівного способу життя та авантюризму або й просто
лінощі, здається, імпонують письменнику. Принаймні, у його прозі
жебраки та волоцюги є так само невід’ємним елементом суспільства,
як і простакуваті мільйонери «з глибинки», і кмітливі шахраї з Заходу,
і красуні-пралі, і ще низка типових для його прози персонажів,
сукупність яких створює «Америку О.Генрі».

Фактично, О.Генрі наділяє своїх пройдисвітів своєрідною етичною
філософією, такою собі «християнською наукою в промисловості»:

 «Ми з Піком не схожі на відомих вам ділків з Уолл-стріт. Ми
ніколи не дозволяємо собі обдирати хворих стареньких і фабричних
робітниць або видурювати мідяки у дітлахів. Ми відбираємо гроші у
тих, кого сам бог велів дурити – у картярів, нероб, п’яниць, гультяїв,
які завжди мають при собі кілька зайвих монет, та ще у фермерів, які
не можуть жити, якщо який-небудь пройдисвіт не нагріє їх на продажу
врожаю» («Стихлий вітер»).

  «Я надаю перевагу чесному, легальному бізнесу. Коли я
беру гроші, я полюбляю залишати своєму покупцеві який-небудь
предмет, щоб він ним милувався і не надто придивлявся, в який бік
я чухнув» («Сумління в мистецтві»)

 «Я не міг піти з його грошима, не спробувавши їх заробити –
ну хоча б сунути йому в кишеню пляшечку з примочкою від екземи,
щоб це хоча б звіддаля нагадувало чесну угоду» («Простодухи з
Бродвею»)

Концепт ПРАГНЕННЯ.  Пульсація виступає як одна з
всезагальних властивостей матерії, що обумовлює життя в усіх його
проявах. Ця якість матерії впливає і на свідомість людини, її ритм
життя. В духовній історії людства є моменти припливів і відпливів,
підйомів і спадів. Без пульсації немає життя. Про це говорили ще в
Древній Греції, проте тогочасні мислителі брали за основу щось
визначене. В Америці ж акцент ставиться на невизначеності,
коливанні, адже визначеність – це зупинка. «В Америці недостатньо
бути традиційним та передбачуваним», - каже Кетрін ван Спанкерен
[1]. Пульсація, вибуховість породжує зміни, породжує мотивацію,
оте одвічне американське ПРАГНЕННЯ, НАМАГАННЯ, що виступає
культурною домінантою американського життя. Бажання здобути
засоби існування, заробити гроші, отримати владу і повагу, і
САМОСТВЕРДИТИСЯ врешті-решт – ось той напрямок руху, який
обирає Америка. Кожне коливання, пульсація, зміна, хай навіть і
така, що відкидає на декілька кроків назад, дає подвійне прискорення
для наступних звершень. Всі герої О.Генрі охоплені певним бажанням,
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Не так давно завершившийся двадцатый век однажды ворвался
в обитель человеческой цивилизации и, подхлестнув неторопливый
ход её развития, широко распахнул двери перед горизонтами
неведомого. Ветер перемен, в одночасье превратившийся в
неистовый вихрь событий, преобразовал традиционный жизненный
уклад наших предшественников до полной неузнаваемости. Волна
научно-технического прогресса, достигшая к середине столетия
невероятных темпов и абсолютно непредвиденных масштабов,
вдребезги разбила складывавшийся веками привычный размеренный
быт о камни новой действительности. Потребовались глобальные
потрясения, неисчислимые жертвы и тотальная трансформация
земного социума ради того, чтобы в характере эволюции массового
сознания впервые за долгие тысячелетия бледными контурами
показались признаки необратимости. А тем временем в бурлящем
водовороте истории самыми невообразимыми красками переливался
калейдоскоп искусства. Один из таких всплесков вызвал к жизни
особую разновидность фантастического рассказа, иллюстрирующего
ту или иную техническую идею в её последующем развитии либо
выдвигающего какое-нибудь парадоксальное допущение.

Пытаясь сформулировать свое отношение к данному виду
литературы, издатель американского журнала научной фантастики
«Galaxy» Г. Гольд справедливо заметил: «Ни один другой жанр не
отражает столь остро желания, тревоги, страхи и надежды, внутреннюю
и внешнюю напряженность нашего времени, как научная фантастика»
[5]. В данном случае речь идёт не только о произведениях, несущих в
себе предупредительный месседж. Независимо от временной,
географической, национальной или стилевой принадлежности
отдельных её представителей, классическая научная фантастика – это
саспенс в чистом виде. Поэтому любая создаваемая в этом жанре
работа, так или иначе, является своеобразным зеркалом авторского
неравнодушия к дальнейшей судьбе нашего мира и цивилизации.

Начиная с момента своего появления и по сегодняшний день,
научная фантастика прочно занимает нишу одного из наиболее
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Алгоритм, Эксмо, 2008. – 544 с.
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Кроме того, научная фантастика, как никакой другой жанр, проявляет
исключительные способности к абсорбции явлений нелитературного
происхождения.

Принимая во внимание стремительную динамику развития
научно-фантастической литературы, представляется возможным
определить в качестве одного из таких явлений, находящихся в
объективе нашего анализа трансгуманизм. Как уже неоднократно
отмечалось в наших предыдущих исследованиях, постгуманизм, в
целом, и трансгуманизм, как его частная деривационная ветвь,
являются неотъемлемой частью идейно-концептуального поля научно-
фантастического жанра, сохраняя за собой этот статус на протяжении
практически всех этапов его развития.

К сожалению, голословной констатации факта существования
трансгуманизма в научной фантастике ещё недостаточно для
признания его самостоятельным и полноценным литературным
явлением. Ведь коррелятивность фундаментальных понятий
«литература» и «трансгуманизм» на сегодняшний день до сих пор
не имеет чётко зафиксированного статуса и, в целом, носит
амбивалентный характер. Всё, чем мы располагаем на данный
момент – это беглые упоминания об их взаимодействии в нескольких
FAQ (например, в одноимённой публикации Н. Бострома),
коллективные (и чаще всего анонимные) очерки обзорного характера
на некоторых вебсайтах, а также тематические дискуссии на
соответствующих форумах и наши собственные наблюдения [1].

Другая сложность заключается в категорическом отрицании
рядом писателей всякой причастности к тому или иному философско-
мировоззренческому течению, несмотря на то, что их произведения
определяются большинством рецензентов именно как
трансгуманистические. В то время как другие авторы наоборот
характеризуют своё творчество чересчур пышными, с трудом
поддающимися классификации неологизмами вроде «прото-
трансгуманистическая космическая опера».

Дополнительную неразбериху вносит и тот факт, что художественные
инкарнации трансгуманизма в основной своей массе столь же
неоднородны, сколь и противоречивы. Даже чёткая формулировка
определения т.н. литературного трансгуманизма едва ли способна
исправить ситуацию, поскольку это неминуемо породит целую вереницу
уточняющих вопросов (что, к слову, лишний раз свидетельствует в
пользу актуальности, если не необходимости дальнейшего
исследования в данном направлении). Носит ли данное явление
систематический характер или же, наоборот, окказиональный? Для

актуальных, злободневных и востребованных жанров в литературе.
На её плечи возложена присущая только ей, ни с чем несравнимая
миссия. Ведь сама природа фантастического образа предполагает,
прежде всего, его соотнесение с объективной действительностью.
«Раз фантастика, значит, нечто выдуманное, нечто отличное от
реальной действительности. А раз научная, то, стало быть, в чём-то
соответствует законам развития и познания мира, выражает какую-то
реальность природы и человека – хоть и выдуманное, но правдивое
зеркало глубинной человеческой сущности», – пишет в предисловии к
своей книге «Люди как боги» русский писатель-фантаст С. Снегов [4].

Скрывая в себе глубокий смысловой подтекст, любое более-менее
значимое фантастическое произведение открывает широкий простор
для разнообразных аллегорических толкований. Порождённые
жизненными реалиями фантастические гиперболы, предстают перед
читательским воображением в совершенно ином освещении,
непривычных пропорциях и неожиданных ракурсах. Благодаря этому
заложенное в произведении критическое начало, иногда даже вопреки
авторской воле, разрастается в сознании реципиента до глобального
обобщающего символа. Ещё в 1911 г. в предисловии к своему
единственному роману один из первопроходцев американской научной
фантастики Х. Гернсбек как нельзя более удачно определил
«сверхзадачу» зарождающегося литературного явления: «Эта повесть,
действие которой происходит в 2660 году, должна рассказать читателю
о будущем с точностью, совместимой с современным поразительным
развитием науки. Автору хочется особо обратить внимание читателя
на то обстоятельство, что, хотя многие изобретения и события могут
показаться ему странными и невероятными, они не невозможны и не
выходят за пределы досягаемого в науке» [5].

Начиная с середины XX в. научно-фантастический жанр
окончательно набирает силу. Прочно укоренившись в англоязычной
литературе, он вскоре выходит на мировую арену и постепенно
интернационализируется, активно вбирая в себя эклектичную
мультикультурную палитру региональной специфики, индивидуальные
особенности авторских почерков и сбивчивые пожелания фанатов. За
это время неудержимый поток фантастической продукции разлился на
множество субжанровых русел, образовал многочисленные глубинные
течения и притоки, успев при этом как выкристаллизовать собственные
жемчужины, так и выбросить на поверхность предостаточно мутной
однодневной пены. Ошеломляет исключительная пестрота и
разнородность господствующих тенденций, что в одинаковой степени
относится как к их стилистической форме, так и к идейному содержанию.
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дилемму относительно необходимости их чёткой жанрово-стилевой
идентификации. В частности, в одном случае предполагается активное
применение высокоточной дифференциации, в другом – наоборот, отказ
от каких-либо устойчивых жанровых рамок. Последствия этой, на
первый взгляд, бессмысленной и несущественной коллизии оказались
воистину впечатляющими: неустанные горячие дискуссии охватили
едва ли не все традиционные и современные формы творчества,
включая литературу, театр, живопись, кино и музыку, породив в
любительской среде массу раздоров и контроверсий.

Как известно, восприятие общности признаков того или иного
произведения далеко не всегда является однородным. Строгие
жанровые разграничения отсутствуют как таковые в любом виде
искусства, дефиниции самих жанров весьма приблизительны, при
этом осязаемыми остаются лишь конкретные стилистические приёмы
и выразительные средства. Поэтому в любом более-менее крупном
фэндоме непременно присутствуют диаметрально противоположные
точки зрения относительно того, какие произведения следует
ассоциировать друг с другом, и какие жанры вообще имеют право
на существование.

Тэговая маркировка предоставляет каждому из нас весьма
полезный и удобный аналитический инструментарий. Пропуская
выбранное литературное произведение сквозь жанровую сетку, мы тем
самым формируем у незнакомого с его сюжетом читателя вполне
адекватное (пусть и весьма приблизительное) представление о том,
что оно собой представляет. Времена, когда рядовой покупатель,
озадаченный поиском интересных книжных новинок, при выборе
руководствовался исключительно расплывчатыми рекомендациями
знакомых (заключающихся, как правило, в сравнении заинтересовавшей
его книги с работами других, уже известных ему авторов), остались в
прошлом. Сегодня вполне достаточно ознакомиться с жанровой
принадлежностью того или иного произведения и, чем точнее она будет
сформулирована, тем выше вероятность получения искомого
результата. Любой писатель, оставивший сколько-нибудь заметный
след в литературе, так или иначе, окружен виртуальным облаком тегов,
знакомство с которым неминуемо приведёт нас к длинному перечню
ассоциируемых с его творчеством авторов.

Следует, однако, признать, что наряду с вышеперечисленными
достоинствами данное явление порождает как минимум две
негативные крайности. Во-первых, довольно часто приходится
наблюдать нездоровую одержимость стилевыми ярлычками,
выливающуюся в настоящие жанровые войны, которые обычно

каких подстилей научной фантастики наиболее характерно его
проявление? У авторов каких стран и на протяжении какого
временного отрезка оно встречается чаще всего? Какие производные
оно образует? И, наконец, в каких отношениях оно состоит с другими
популярными художественными приёмами фантастов?

Для ответа на эти и многие другие вопросы представляется
необходимым создание развёрнутой упорядоченной структуры
литературного трансгуманизма – своеобразной «сетки»
взаимодействующих микросистем. Хотя в широком понимании
понятия «система» и «структура» считаются синонимичными,
выдающийся советский лингвист В. Звегинцев справедливо
настаивает на их разграничении, позиционируя структуру как
сущность, более широкую в своём значении, нежели система.
Согласно его точке зрения, система представляет собой статичное
состояние элементов, в то время как структура репрезентирует
состояние формы развития элементов [2]. Таким образом, именно
построение и последующая апробация вышеупомянутой структуры
станет целью нашего исследования в глобальной перспективе. Но
так ли она необходима, как может показаться на первый взгляд? Не
загромоздит ли это новообразование и без того перенасыщенное
терминолексикой фантастоведение?

Любое более-менее значимое явление тенденциозного характера
в литературе рано или поздно порождает необходимость его детальной
классификации, структуризации и последующей унификации в
соответствии с общепринятой жанрово-стилевой деривацией.
Появление большого количества литературных произведений
определённого типа вполне закономерно порождает необходимость
приведения их в упорядоченную детализированную номенклатуру. Как
правило, данный процесс основывается на группировке объектов в
соответствии с их общими признаками, формировании жанровых
кластеров и построении генеалогически осмысленной иерархии.
Единство вышеперечисленных процессов составляет таксономию –
учение о принципах и практике классификации и систематизации,
впервые сформулированное ещё О. Декандолем в 1813 г.

Естественно, что количественный рост жанрово-стилевых
определений сам по себе ещё не служит показателем объективного
состояния литературы на нынешний момент. Поэтому на протяжении
многих десятилетий в сфере искусства не утихает острая полемика
мировых масштабов, условно разделившая его ценителей на два
непримиримых лагеря. Яблоком раздора оказался подход к классификации
тех или иных художественных произведений, подразумевающий



6362

80-х гг.), причём, главным образом – твёрдая научная фантастика –
её старшейший и первоначальный жанр, сердцевина олдскульной
волны. Такой выбор может, на первый взгляд, показаться несколько
странным. Ведь, как известно, трансгуманистические идеи достигли
апогея своего развития уже в современной литературе – в эпоху
пост-киберпанка, что связано, прежде всего, с относительной
молодостью самого трансгуманизма, как рационального
мировоззрения. И, действительно, в том же киберпанке или космоопере
можно найти значительно больше явных следов его присутствия. Что
ж, это свидетельствует лишь о том, что эти и другие направления
требуют отдельного, более пристального и масштабного изучения.

Мы исходим из той логики, что знакомство с любым жанром
наиболее целесообразно начинать с его основоположников и ранних
апологетов. Именно в классике закладываются основные присущие
жанру идеи. Эпигоны лишь развивают их в дальнейшем ключе,
придавая им те или иные особенности. Исследовав корневые,
фундаментальные для жанра произведения, мы сможем доказать,
что трансгуманистические идеи возникли в литературе задолго до
появления самого трансгуманизма.

Кроме того, классические писатели-фантасты, будучи не столь
стеснёнными жанровыми ограничениями и не имея явных примеров
для подражания, несомненно, обладали большим простором для
самовыражения, что нашло прямое отражение в их творчестве. Ни о
какой шаблонности или эксплуатации клишированных приёмов в
данном случае речи быть не могло, многообразие затрагиваемых
тем и богатство идей просто обескураживает. Каждый из фантастов
ранней эпохи обладает своим уникальным творческим почерком,
индивидуальными склонностями и пристрастиями, ни с чем не
сравнимым отношением к жизни, науке и человеку.

В данную категорию, безусловно, попадают американские писатели
Р. Бредбери, А. Азимов, А. Кларк, П. Андерсон, Р. Хайнлайн,
Т. Старджон, Дж. Блиш, Р. Шекли, К. Саймак, М. Лейнстер, А. Ван Вогт,
С. Корнблат, С. де Камп, А. Порджес, М. Рейнольдс, Э. Рассел,
Г. Каттнер, Ф. Фармер, Ф. Браун, Ф. Лейбер, Ф. Пол, Дж. Уильямсон
и др. В Великобритании ведущую группу составляют Дж. Уиндем,
Дж. Мак-Интош, Дж. Кристофер, У. Тэнн, Дж. Баллард, Б. Элдисс и др.

Даже беглого знакомства с творчеством вышеперечисленных
авторов достаточно, чтобы заметить, сколь разнообразны и непохожи
друг на друга их авторские стили. Так, Дж. Уиндема наиболее
занимает изображение глобальных катастроф, а М. Лейнстер отдает
предпочтение космическим приключенческим сюжетам. Ф. Лейбера

заключаются в длительном, агрессивном и бесперспективном
доказывании друг другу принадлежность произведения X жанру Y или
наоборот. Естественно, такой спор изначально лишён всякого смысла,
поскольку ни один из участников подобных дискуссий не
намеревается выслушивать и обдумывать доводы своего оппонента,
а стремится максимально эффектно выглядеть в глазах посторонних
зрителей. Подобная ситуация великолепно иллюстрируется словами
Дж. Лондона: «Они спорили о пустяках, как дети, и доводы их были крайне
наивны. Собственно говоря, они даже не приводили никаких доводов, а
ограничивались голословными утверждениями или отрицаниями.
Умение или неумение новорожденного тюленя плавать они пытались
доказать просто тем, что высказывали свое мнение с воинственным
видом и сопровождали его выпадами против национальности, здравого
смысла или прошлого своего противника. Интеллектуально они были
детьми, хотя и в обличье взрослых мужчин» [3].

Одновременно с этим нередко приходится сталкиваться ещё с
одним отрицательным явлением, на этот раз прямо противоположного
характера – жанровым нигилизмом, квинтэссенцией которого являются
призывы к полному упразднению каких-либо жанров как таковых.
Носители подобных идей твёрдо убеждены в том, что жанрово-стилевая
деривация – дело рук журналистов и критиков, а само искусство
следует разделять исключительно по дуалистическому принципу
«нравится - не нравится», «хорошее - плохое» и т.д.

Подытоживая вышесказанное, отметим, что структурирование
литературного трансгуманизма само по себе не является догматичным
и оставляет каждому читателю право на собственную оценку.
Согласно первоначальной задумке, данный проект призван:

1. Автоматизировать и, следовательно, существенно упростить
процесс анализа научно-фантастических произведений на предмет
наличия трансгуманистических концептов. Это позволит не только
пополнить трансгуманистический фонд ассоциативным рядом
соответствующих произведений, но и по-новому взглянуть на
фантастическую литературу, в целом.

2. Определить, какие типы трансгуманизма являются среди
фантастов наиболее распространёнными и популярными, что даст
возможность вывести своеобразную супермодель в виде типичного
образа транс/постчеловека.

3. Сравнить эти образы у писателей разных стран и континентов.
Следует отметить, что основным объектом дальнейшего

исследования будет служить, в первую очередь, англоязычная научно-
фантастическая литература классического периода (конец 50-х – начало
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4. Материального облика действующих лиц. Имеются в виду
физические и биологические характеристики представителей
постчеловеческого общества в представлении того или иного автора.
Транс- и постлюди, а также посторонние антропоморфные существа
могут принимать следующие формы:

4.1. Технологическую – киборги, роботы, андроиды и т.д.
4.2. Анималистическую – животные, растения и прочие живые

организмы в силу определённых причин получают человеческие или
сверхчеловеческие способности.

4.3. Нематериальную – ментальную, духовную, цифровую,
информационную и т.д.

4.4. Смешанную – комбинация из вышеперечисленного
4.5. Другую форму.
5. Присутствия идей трансгуманизма в том или ином

литературном произведении, которое, в свою очередь, может быть
явным, латентным и фрагментарным.

6. Авторской оценки, которая может колебаться в пределах
позитивной, негативной и индифферентной.

Разумеется, список не ограничивается вышеперечисленными
пунктами и может быть продолжен. Кроме того, следует принимать
во внимание, что одно и то же произведение может характеризоваться
сразу несколькими подпунктами одновременно. Не претендуя на
универсальность и всеобъемлемость, данная модель является
полностью гибкой и расширяемой, предполагая последующее
дополнение, улучшение и доработку в рамках перспективы
дальнейших исследований в указанном направлении.

Литература:
1. Бостром Н. FAQ по трансгуманизму [Электронный ресурс] /
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3. Лондон Дж. Морской Волк [Электронный ресурс] / Режим
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привлекают фантастические коллизии, вытекающие из нарушения
законов времени, а У. Тэнна – социальные последствия необычных
научных открытий. Выступая в роли убежденного иррационалиста,
А. Ван Вогт предстаёт перед нами как сторонник теории «потока
сознания», в то время как С. де Камп, наоборот, создаёт
фантастические сюжеты, исходя из строго логических предпосылок.
Если Г. Каттнер, придумывая поразительную фабулу, делает упор
преимущественно на внешний эффект, то Ф. Пол обращает главное
внимание на раскрытие внутреннего мира своих героев и т.д.

Итак, каким же образом можно объединить столь разнородные
художественные образы в рамках единой структуры и как она будет
в результате выглядеть? Детальный анализ трансгуманистических
концептов в научной фантастике позволяет классифицировать их с
различных позиций, в том числе с точки зрения:

1. Динамики развития. В данном случае можно выделить, как
минимум, три устойчивых модели дальнейшего развития
человеческой цивилизации:

1.1. Эволюционную – цивилизация благополучно развивается в
научно-техническом направлении, следуя стандартной
трансгуманистической схеме перехода от человека к постчеловеку.

1.2. Инволюционную – обратный вариант эволюционной модели,
когда высокоразвитое постчеловеческое общество, деградировав по
той или иной причине, в результате было отброшено на более ранний
этап развития.

1.3. Абрупционную – прогресс шёл нормальным путём, но в силу
определённых причин (война, глобальная катастрофа и т.д.) был
внезапно прерван и застыл на определённой точке развития.

2. Проблематики. В частности, речь идёт о потенциальном
взаимодействии человека и постчеловека в мире будущего.
Подразумевается, по меньшей мере, два сценария:

2.1. Коалиционный – предусматривает как гармоничное и
добрососедское сосуществование двух человеческих видов бок о бок
друг с другом, так и постепенное взаимопоглощение одного вида другим,
более совершенным, осуществляемое путём ненасильственной экспансии.

2.2. Коллизионный – отображает любую форму конфликта, в том
числе открытую конфронтацию.

3. Литературных троп. В качестве примера можно привести
метафорический, сравнительный, антитезисный, парадоксальный,
иронический и другие формы литературного трансгуманизма,
являющиеся, фактически, своеобразными развёрнутыми
стилистическими приёмами автора.
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различными новыми формами и приемами отражения утопического
мировосприятия и мировоззрения человека.

Целью данной статьи является исследование новых тенденций
в развитии жанра антиутопии второй половины ХХ века (на примере
творчества У. Ле Гуин и Э. Берджесса) в сравнении с классической
антиутопией первой половины прошлого столетия.

Творчество вышеназванных писателей стало предметом
тщательного исследования зарубежных ученых (Х. Блум, М. Гадн,
А. Де Витис,  Дж. Дикс, С. Коул, Р. Льюис, Р. Эванс [11, 12, 14, 15,
13, 20, 16]), в отечественной науке имеются редкие научные изыскания
творческого наследия У. Ле Гуин и Э. Берджесса (Г. Безкоровайный,
Н. Криницкая, Г. Сабат и др. [2, 4, 5, 6]). Чаще всего исследователи
рассматривали Ле Гуин лишь как одну из наиболее ярких фигур
современной фантастики и фэнтези, а Берджесс представал как автор
одного гениального романа («Механический апельсин»). Изучению
творчества выдающихся писателей современной литературы с точки
зрения их вклада в развитие жанра антиутопии да еще в контексте
развития этой разновидности фантастической литературы всего ХХ
столетия, как правило, уделялось недостаточное внимание.

Антиутопия во второй половине ХХ века претерпела ряд
существенных изменений. Во-первых, литература негативной утопии
значительно расширила тематическое разнообразие произведений
о возможном будущем: на смену доминирующей сюжетной линии о
тоталитарном обществе (первая половина ХХ в.) приходит
множественность видения авторами антиутопий традиционного
конфликта Личности и Общества: опасность ядерного
самоуничтожения человечества, проблемы взаимоотношений людей
разных поколений, трансформация морально-этических норм
социума, гендерные аспекты жизни обществ будущего… (вторая
половина ХХ в.). Романы У. Ле Гуин и Э. Берджесса (как писателей
нового этапа развития жанра антиутопии) в полной мере воплотили
эти тенденции.

Во-вторых, для посторуэлловского развития жанра негативной
утопии стала характерной еще одна особенность: если писатели
первой половины ХХ столетия выражали свои сокровенные взгляды
на опасности грядущих обществ, как правило, в одном романе, то
во второй половине века распространенным явлением среди
писателей стало многоразовое обращение к жанру антиутопии на
протяжении творческой деятельности, в каждом очередном романе
авторы разрабатывают новые аспекты их видения антиутопической
проблематики.

УДК 821.111-313.2
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Специфика антиутопии Урсулы Ле Гуин и Энтони Берджесса

Начало ХХ века ознаменовалось важнейшим событием в развитии
утопической литературы, предопределившим существенные сдвиги
утопического мировосприятия и наметившим коренные изменения
жанровой специфики отражения идеального общества в
художественной литературе – на смену двухтысячелетней традиции
позитивной утопии приходит традиция негативной утопии,
впоследующем ставшая доминирующей.

Первая половина ХХ века становится эпохой формирования нового
жанра, временем зарождения, развития и завершения классической
антиутопии (дистопии). Впервые новый жанр появляется в творчестве
русского писателя Е. Замятина (роман «Мы» (1920)), осознанно и
целенаправленно  разработавшего основополагающие черты
антиутопии, гениально развитые и дополненные английским
писателем О. Хаксли (роман «Дивный новый мир» (1932)). Творчество
третьего выдающегося автора негативной утопии – англичанина
Дж. Оруэлла (роман «Тысяча девятьсот восемьдесят четвертый»
(1948)) – придало антиутопии (дистопии) каноническую, окончательно
сформированную жанровую форму, настолько совершенную, что
вызвало серьезные опасения исследователей в возможности
дальнейшего существования   этой разновидности утопической
литературы. Как показал последующий опыт художественного
развития, эти опасения были напрасны: антиутопия не только не
прекратила своего существования, но и значительно обогатилась
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Последним из антиутопических прогнозов Энтони Бёрджесса стал
роман «1985» написанный в 1985 году. Произведение намеренно
создавалось автором как  сиквел романа Джорджа Оруэлла «1984»,
где в первой части дана жесткая критика бессмертного творения
Оруэлла, а вторая строится как берджессовский вариант
последующего развития общества Старшего Брата. Книга важна и
интересна прежде всего с точки зрения соотнесения, сравнения,
сопоставления двух подходов к изображению идеально
несовершенного общества. Следует отметить, что «проблематика
многих произведений Бёрджесса восходит к спору между
Св. Августином и Пелагием о сущности человеческой природы и
источнике зла» [9, с.52]. В большинстве романов автор стоит на
позиции Св. Августина с его концепцией первородного греха и не
поддерживает пелагианский тезис об индивидуальной безгрешности
человека.

Современная американская писательница Урсула Крёбер Ле Гуин /
Ursula Kroeber Le Guin / (род. в 1929 году), известная  в читательских
кругах прежде всего как выдающийся автор научно-фантастических
и фэнтезийных романов, внесла свой весомый вклад и в развитие
современной антиутопии. Авторитетный российский исследователь
В. Гаков, причисляя Ле Гуин к ««сливкам» американской science fic-
tion», анализируя её творчество, считает, что «ничего значительнее
на тему Контакта, понимаемого во всех смыслах, в западной
литературе создано не было» [7: 431]. На сегодняшний день  известно
три романа-антиутопи Ле Гуин – «Обездоленные: неоднозначная
утопия» (The Dispossessed: An Ambiguous Utopia), 1974; «Всегда
возвращаясь домой» (Always Coming Home), 1985; «Толкователи»
(The Telling), 2000.

Одним из самых значительных явлений в развитии
антиутопической литературы второй половины ХХ века общепризнанно
считается (и в отечественном, и зарубежном литературоведении)
роман Ле Гуин «Обездоленные», с подзаголовком «Неоднозначная
утопия», появившийся в 1974 году и удостоенный самых престижных
наград в области фантастики. В «Обездоленных» автор не только
порывает с традицией статических утопий, но и создаёт произведение,
в котором пытается совместить несовместимое – утопию и антиутопию.
По мнению того же  В. Гакова, «роман «Обездоленные» – одна из
самых значительных современных утопий-антиутопий» [7, с.431].
Писательница добивается этого, представляя действительно
динамичную и революционную утопию, в которой прошлое никогда
не принимает окончательную форму, и будущее никогда не закрывает

 И, наконец, в-третьих, антиутопия второй половины ХХ века
обогатилась разнообразием авторских решений, художественных
приемов и методов воплощения традиционных утопических вопросов.

 Выдающийся английский писатель прошлого века Джон Энтони
Бёрджесс Уилсон / John Anthony Burgess Wilson / (1917 – 1993) среди
многочисленного творческого наследия оставил три образца
антиутопического жанра – романы «Механический апельсин» / A
Clockwork Orange (1962), «Вожделеющее семя» / The Wanting Seed
(1962) и «1985» (1985).

Первый роман оказался визитной карточкой писателя на долгие
годы, затмив все последующие произведения автора. Острота и
трагичность традиционного антиутопического конфликта Личности и
Общества в «Механическом апельсине», дискуссионный характер
проблемы допустимости вмешательства государства в личностное
пространство индивидуума, намеренно провокационный подход к
созданию главного героя – нравственно отталкивающей, этически
неприемлемой личности – подлинного антигероя и, наконец,
невероятный успех экранизации романа в 1971 году (режиссер
С. Кубрик) привели к тому, что эта антиутопия не только в глазах
рядового читателя, но и большинства исследователей стала
олицетворением творческого начала и апогеем художественного
развития  Энтони Бёрджесса.  В силу этого в тени научных поисков
оказались две другие антиутопии автора.

Вышедший в один год с «Механическим апельсином» роман
«Вожделеющее семя», по-нашему мнению, внес даже более
значительный вклад в развитие жанра антиутопии второй половины ХХ
столетия. Во-первых, роман значительно расширил традиционную
жанровую проблематику, не только отразив реалии нового времени
(экологические катастрофы; проблема соотношения природных ресурсов
земли и возможности создания достаточных пищевых запасов, чтобы
прокормить все человечество; резкая деградация и возврат к мрачным
временам каннибализма; проблема неотвратимости применения
вредной для здоровья синтетической пищи; новое понимание войны
как средства избавления от лишнего населения и возможности заготовки
консервированных мясных продуктов из погибших во время «сражений»
и т.д.), но и развивая специфические антиутопические начала
(разработка эволюционной циклической картины мира обществ
будущего, психологизация и индивидуализация типичных характеров
идеальных миров, иронично-полемичный характер повествования,
акцент на важности семейных ценностей, возможность позитивной
(счастливой для главных героев) концовки романа-антиутопии).
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при этом человека, для которого, собственно, и создаётся
величественное здание Утопии. Авторы антиутопий на первый план
выводят человека, который  становится мерилом плюсов и минусов
описываемого общества. Ле Гуин в романе «Всегда возвращаясь
домой» не просто создает очередной вариант идеального общества,
не только воссоздает внутренний мир своих героев, но, по-нашему
мнению, возводит нечто подобное эпосу этого нового мира,
передавая его не только в сюжетных перипетиях главных героев,
описывая историю возникновения и развития описываемого
общества, но и предлагая читателю окунуться в глубинную суть
мировоззрения и миропонимания жителей этого мира посредством
знакомства с мифами, легендами, сказаниями, бытовыми и
фантастическими историями народов, населяющих мир «Всегда
возвращаясь домой».

Заключительный роман «Хейнского цикла» «Толкователи» стал
очередной ступенью легуиновского осмысления феномена
антиутопии как литературного жанра и как обязательного элемента
человеческого мышления во все времена. Автору в очередной раз
удается высказать свое – особенное – видение антиутопических
проблем.

На примере внеземной цивилизации планеты Ака, ускорившей
своё технологическое развитие с помощью Земли, писательница
создает свой вариант общества будущего. Всё описываемое
подается глазами главной героини романа Сати (отсюда – доминанта
авторской речи в повествовании), одной из четырех Наблюдателей на
этой планете, покинувшей Землю ради изучения схожести
тоталитарных правительств Корпорации на Аке и Юнистов на Земле.

Образ Сати вобрал в себя черты как традиционного
путешественника в позитивной утопии, так и героя-повествователя
антиутопии, критически оценивающего всё происходящее.
Подавление новым режимом на Аке всех традиционных культур во
всех регионах планеты, уничтожение книг и библиотек (тематическая
близость с «451 градусом по Фаренгейту» Р. Брэдбери), устранение
разнообразных религиозно-философских систем и  даже диалектов
вызывает естественное возмущение главной героини, становится
поводом для философских размышлений автора над извечными
утопическими проблемами. Важное место в сюжетном повествовании
занимают образы Толкователей-мазов, пытающихся сохранить
древнюю культуру своего народа и духовно связанные с людьми-
книгами у того же Р. Брэдбери.

свои двери. «Мы дети времени», – заявляет главный герой романа
Шевек на последних страницах романа.

Действие «Обездоленных» происходит на двух планетах-
антагонистах – Уррасе и его спутнике Анарресе. Роман
структурирован таким образом, чтобы подчеркнуть контраст между
двумя мирами, альтернативные главы образуют две отдельные нити
повествования: все четные главы посвящены Анарресу, а все
нечетные – Уррасу. Так как перед нами проходят разные этапы жизни
главного героя, то события в двух частях не совпадают, но они
неуклонно двигаются  друг к другу, что соответствует прогрессу
Шевека в сторону совершенства его временной теории
одновременности. Они касаются этого в первой главе и сходятся в
последней: одна линия начинается его отъездом из Анарреса, а
другая линия заканчивается его решением предпринять это
путешествие (за решением сразу следует его возвращение).
Параллельное движение детства Шевека, его молодых лет и ранней
зрелости на Анарресе и его пребывания и опыта на Уррасе являются
параллельными  по содержанию: показывая его первоначальный
энтузиазм, медленно переходящий в разочарование. Роман не только
представляет два общества и описания двух разных планет, он также
показывает глубину развития главного героя как человека, как ученого
и как одонианина.

Общество Анарреса основано на одонианизме, что соответствует
в своих основных положениях концепции анархизма: центральное
правительство заменяется автономными общинами; собственность –
общая; отменены правоохранительные органы; порядок и
экономическая стабильность поддерживается по взаимному
соглашению между равноправными членами общества, потому что
свободный человек, считают анархисты, в основе своей хороший и
положительно реагирует на всевозможные улучшения своего блага.
Сама Ле Гуин считала анархизм «самым интересным из всех
политических теорий»[18, с.315].

Роман «Всегда возвращаясь домой», вышедший в тот же год,
что и «1985» Э. Бёрджесса, представляет совершенно иной пример
внутрижанровой дискуссии. Если Бёрджесс, критикуя Оруэлла, тратя
большую часть творческого вдохновения на доказательства
«неправоты» Оруэлла, то подлинная мудрость женщины-
прародительницы Ле Гуин позволяет ей идти дальше, развивая и
расширяя границы жанра. Взять хотя-бы один пример: в рамках
традиционной позитивной утопии авторы старались максимально
полно и всесторонне осветить образ идеального общества, упуская
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Роман «Толкователи», вышедший в 2000 году – на срезе двух
столетий и двух тысячелетий, прежде всего, интересен тем, что
представляет собой произведение, подытожившее предшествующий
опыт развития утопической литературы, и намечающее пути
возможного последующего развития литературы об идеальном
мироустройстве. С этой точки зрения последний антиутопический
роман Ле Гуин ещё никем не рассматривался и представляет собой
широкое поле деятельности современной науки о литературе.

Таким образом, анализ антиутопических произведений У. Ле Гуин
и Э. Берджесса позволил сделать следующие выводы:

1. Наблюдается значительное расширение тематики и
проблематики литературы негативной утопии во второй половине ХХ
века.

2. В литературе, осмысляющей проекты возможного будущего
человечества, преобладает традиция многоразового подхода к
решению утопических проблем в творческой лаборатории авторов:
каждый новый этап жизненного и творческого развития рождает
новые (нередко парадоксальные и непременно дискуссионные)
утопические варианты.

3. Антиутопия второй половины ХХ века обогатилась
разнообразием авторских решений, художественных приемов и
методов воплощения традиционных утопических проблем.

 В последующие цели авторов входит продолжение разработки
намеченных направлений исследования современной англоязычной
антиутопии.
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Феномен художественного эксперимента
в творчестве Леонида Андреева

Постановка проблемы.  Наследие Леонида Андреева – особая
и весьма яркая страница искусства Серебряного века, без учета
которой представление о художественных достижениях той поры
является неполным. Вот почему в реконструкции многовекторной
модели литературного процесса конца ХIХ – начала ХХ веков имя
этого писателя широко востребовано.

Сегодня особый «статус» мастера конституирован в работах
украинских (А. М. Гомон, С. П. Ильев, А. А. Косенко,
И. И. Московкина, А. А. Рубан), российских (Ю. В. Бабичева,
Г. Н. Боева, Е. А. Михеичева, К. Д. Муратова, М. В. Козьменко,
В. А. Мескин, О. В. Вологина, Л. А. Иезуитова, А. В. Татаринов,
С. Ю. Ясенский,) и зарубежных (Р. Джулиани, Р. Дэвис,
В. А. Келдыш, Л. Силард, Б. Хеллман,) исследователей. Однако
неоднозначность в осмыслении художнической индивидуальности
Андреева объективно свидетельствует об отсутствии в подходе к
нему некоего обобщающего критерия, каковым, с нашей точки
зрения, может быть признана категория художественного
эксперимента. Подчеркнем, что в творческой лаборатории писателя
эксперимент не только имеет более глубокие основания, чем принято
думать, но и служит базовым систематизирующим принципом его
художественного универсума. Исходя из сказанного, обращение к
эксперименту, культивируемому Л. Андреевым, представляется не
просто актуальным,  а остро необходимым в свете постижения
истинной природы его творческого дарования.

Нередко литературу рубежа ХІХ – ХХ веков и последующих
столетий определяют как экспериментальную [13].

Приходится, однако, констатировать, что сегодня в науке
наметилось расширительное понимание самого феномена
эксперимента,  который в качестве самостоятельной эстетической
категории и трактуется по-разному. В большинстве случаев он
распознается либо как принцип целенаправленной опытной
переработки и переоценки жизненного материала – основы
литературного отражения; либо как процесс модификации
устоявшихся литературных форм, их полное или частичное
видоизменение. Но и в том, и в другом случае под экспериментом
понимаются намеренные «качественные» трансформации
разноплановой художественной реальности, клишированной в
«матрицах» идейно-тематического и образно-поэтического характера.

В рассуждениях Сергея Чупринина, систематизировавшего свои
наблюдения над литературным процессом новейшего времени в
словарном проекте «Русская литература сегодня: Жизнь по
понятиям» отмечено, что эксперимент направлен на «деконструкцию
(и деструкцию) традиционных представлений о смысле, задачах,
содержании <…> произведений изящной словесности» [22, с. 674].
Но в таком качестве, полагаем, он может претендовать на статус
всеобъемлющей творческой стратегии, в арсенале которой –
специфичные приемы структурирования сюжета, построения интриги,
создания характеров, выражения идеи произведения, взаимодействия
писателя с читателем и т.д. Между тем этот ракурс авторского
экспериментирования в теории литературы до конца не раскрыт. Более
того, поскольку экспериментальное чаще прилагается к «продукту»
творческого мышления, нежели к акту его созидания, постольку
эксперимент в литературоведении, как правило, соотносится с планом
выражения в художественном произведении и практически не
связывается с планом изображения: содержания и толкования.

Не приходится доказывать, что для того, чтобы сформировать
целостную, непротиворечивую концепцию эксперимента,
реализованного в художественном творчестве как таковом,
необходимо привлечь к анализу самый разнообразный и широкий
идейно-поэтический материал. В этом плане обращение к искусству
Леонида Андреева представляется весьма перспективным, ведь для
него в высшей степени характерны столь нестандартные способы
освоения сущего, как гипотезирование, прогнозирование,
философское обобщение, апробация устоявшихся представлений на
прочность, наконец, такие механизмы воздействия на читательское
сознание, которые провоцируют «реципиента» не просто на
восприятие и усвоение изображенного автором, а на осмысление
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предложенного, согласия или несогласия с ним, т. е. на активный
диалог с писателем. Сказанным, без сомнения, определяется особое
место Леонида Андреева в литературе конца XIX – начала XXI веков,
его вклад в развитие экспериментальных технологий и создание новой
картины мира. Цель настоящей публикации – охарактеризовать
феноменологию и типологию эксперимента в творчестве Леонида
Андреева, чем, в свою очередь, обеспечивается научная новизна
изложенного.

Концептуальный аспект.  Дефиниция «эксперимент»
наличествует, как правило, в работах об Андрееве, посвященных
расшифровке своеобычности прозы и особенно драматургии автора,
но традиционно соотносится с его смелыми новациями в области
поэтики [1; 14; 17]. Однобокое понимание андреевского эксперимента
является следствием искусственного сужения поля его
функционирования, тогда как истинная оригинальность писателя
заключается в разработке необычных способов выявления и
перепроверки истины, напрямую связанных с экспериментом как
видом интеллектуально-творческой деятельности. В художественной
практике мастера эксперимент находит выражение и в
универсализации аксиологической оценки реальности, и в формах
авторского присутствия в тексте, и в принципах сюжетно-
композиционной организации повествования, и в поведенческих
моделях героев. Расширенный за счет экспериментального начала
логико-художественный «инструментарий» литературного искусства
позволяет Андрееву усовершенствовать представления об основном
предмете своих творческих раздумий – процессах самосознания и
самоопределения человека.

Сегодня для успешного разрешения проблемы «аутентичности»
творческого «я» Андреева необходимо привлечь широкий
социокультурный дискурс. Им определяется новый категориальный
«статус» эксперимента как совокупности культурных,
психологических, философских мотивировок и художественно-
аналитических импликаций авторского сознания. Считаем, что
постижение сложных механизмов художественного мышления этого
мастера невозможно без изучения их в комплексном единстве с его
личностной самопрезентацией. Экспериментальная стратегия
писателя – следствие его критической позиции по отношению к жизни,
ведь облик Андреева, художника и человека, формируют
неповторимые субъективно окрашенные воззрения на духовно-
этические константы, соотнесенные с нормами общественной морали
и индивидуальным мироощущением своего времени.

Творческая диалектика художественного эксперимента имеет у
Андреева три основания: сомнение в истинности готовых формул;
неприятие умозрительности мыслительных процессов, оторванности
выдвигаемых идей от жизненной практики; признание
несостоятельности формально-логической предопределенности
одних знаний другими. Именно в этом дискурсном пространстве и
складывается экспериментальный принцип творческого постижения
и отражения действительности, свойственный Леониду Андрееву.

Экспериментальная стратегия писателя, будучи глубоко
выношенной и всесторонне выверенной, включает  в себя следующие
составляющие: идею – тезис, требующий либо доказательств (если
речь о системе умозаключений героя или автора), либо проверки (их
предположений, прогнозов, намерений), либо переосмысления
(этических констант, религиозных догматов и т.п.); целеполагание –
подтверждение или опровержение выдвинутого тезиса-идеи,
выявление его а) жизнеспособности, б) оправданности, в) степени
соответствия духовно-этическим универсалиям; способ апробации –
«план» столкновения субъективных и объективных представлений с
действительностью, систему подходов к его осуществлению.

В свою очередь эта стратегия зиждется на литературно-
философских принципах: а) проблематизации (существующих
представлений о мироустройстве, природе человека, путях и
перспективах развития общества, закономерностях истории);
б) предельного заострения этических дилемм (моральное /
 аморальное, духовное / бездуховное, греховное / добродетельное);
в) провокативных по смыслу утверждениях  автора (на грани
религиозно-нравственного кощунства, которое является
результатом авторского экспериментирования, а не сущностью
воззрений писателя на мир) и вызывающе эпатажных форм
убеждения читателя (поиски правды «на изломе» в кажущемся
отречении от общепринятых норм, доведение их до абсурда). Как
способ углубленного, аналитического исследования действительности
и средство получения информации о факторах, воздействующих на
общественное и индивидуальное сознание, эксперимент дает
писателю возможность «диагностировать» духовные недуги эпохи
(стереотипы мышления, мещанские устремления, крайний
индивидуализм, этический релятивизм, безответственность за
совершаемое). Именно практический эффект, достигаемый в
результате творческих «манипуляций» автора жизненным
материалом, делает акт экспериментального познания в литературной
практике писателя уместным и оправданным.
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Экспериментика Леонида Андреева как система различных видов
и типов художественного отражения, время от времени попадала в
поле зрения ученых, но оценивалась ими прежде всего как ключевой
элемент фабульно-событийного уровня литературного произведения
(в этом ракурсе он слишком очевиден, чтобы оставаться
незамеченным). Чаще всего эксперименты андреевских героев
рассматривались в свете проблемы «идейных» преступлений,
которая является сквозной для всего творчества писателя. Потому
исследователями она не раз характеризовалась в русле традиций
русской классики, в частности творчества Ф. М. Достоевского,
давшего объемнейший художественный материал по теории и
практике «идейных» злодеяний [9; 6; 21]. Понятно, что анализ этой
многогранной темы у Андреева строился, как правило, на
исследовании тех текстов, в которых наиболее ярко представлены
преступление-«проба» («Рассказ о Сергее Петровиче», «Мысль»,
«Мои записки»), предательство-опыт («Иуда Искариот»), искушение-
испытание («Анатэма», «Дневник Сатаны»). При этом эксперимент
не распознавался в действиях персонажей с не столь насыщенной
«опытной» амплитудой («Савва», «Сын человеческий», «Сашка
Жегулев», «Собачий вальс» и др.). Однако если рассматривать
экспериментальное начало как ядро художественного мира писателя,
то логику его поиска надлежит осмысливать в целом, а не на
материале отдельных, хотя и показательных для этого текстов.
Сопоставление, с одной стороны, «программного» и так называемого
«чернового» художественного материала, а с другой, «серьезного»
и комического, традиционного и новаторского позволяет разрешить
вопрос о художественной стратегии мастера на новом уровне – в
свете несвойственных большинству литераторов принципов отбора
и освещения жизненного материала.

С этой точки зрения нами выделены два типа эксперимента в
творчестве Леонида Андреева.

Первый тип, условно именуемый «авторским», базируется на
непосредственном воздействии писателя на читательскую мысль. Он
сродни мыслительному эксперименту-«прожекту» (Ф. Достоевский), что
в единстве с приемами вопрошания («ивано-карамазовским»
дискурсом, сократовским диалогом, так называемыми «детскими»
вопросами) определяет специфику художественной коммуникации
автора и читателя. Второй тип – опять же условно – квалифицируется
как «эксперимент героя» и реализуется в характерном для каждого
персонажа поведении-поступке-«пробе». «Опытная» ситуация в
структуре событий художественного текста – не что иное, как вариант

онтологического испытания, результат которого поверяется
Андреевым этико-эстетическими критериями. Благодаря этому
обнаруживает себя гуманистическая позиция писателя, донесенная,
однако, не в прямой проекции, а способом «от обратного». Но тем
самым снимается наведенный временем и идеологиями
«хрестоматийный глянец» (В. Маяковский), под которым погребен
самый дух истины.

Выражением эксперимента первого типа послужили такие
особенности художественной манеры писателя, как акцентуация
личностного начала, минимизация расстояния между
повествователем и персонажем, подчеркнутая «двуипостасность»
авторского «я» – одновременно «доктора и пациента» для / и в глазах
окружающих. Активизируемое на этом фоне коммуникативное поле
текста задает позицию читателя, намеренно вовлекаемого в
эксперимент в качестве его объекта и субъекта. Коварно провоцируя
«реципиента», устраивая неожиданные «ловушки» и испытания, автор
апробирует его способность к серьезному, «нестандартному»
осмыслению изображаемого. Формально-содержательный комплекс
таких произведений, как, например, «Баргамот и Гараська», «В
Сабурове», «Рассказ о Сергее Петровиче», «Губернатор», «Иуда
Искариот», «Мои записки», «Правила добра», «Сын человеческий»,
«Екатерина Ивановна» и др., организован так, чтобы содействовать
накоплению у адресата текста принципиально нового этико-
эстетического опыта. «Механизмы» формирования последнего
практически исключают характерные для литературы предыдущих
столетий менторство, поучение, вразумление, объяснение. Потому
в работе с читателем художник отдает предпочтение тонким
экспериментальным подходам, суть которых заключается в
намеренном «сдвиге» сложившихся представлений и устоявшихся
оценок.

Факторами, усиливающими «диалоговое» начало в искусстве
Андреева, явились экспансивность художественного слова,
психологизация повествования, «умопостигательный» (В. Иванов)
характер изображенного. К ним впоследствии как еще одно
действенное средство выражения авторской идеи добавилась
«схематизация» художественных обстоятельств и характеров. Этот
прием, недооцененный критиками и современными учеными,
напрямую связан с логикой и принципами научных методов познания,
к которым тяготеет Андреев-художник. При этом воспроизведение
жизни в очищенном, так сказать, виде не только не разрушает
аксиологических констант, но посредством их «алгебраизации»
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(К. В. Дрягин) позволяет укрупнить сущностное, «схематически»
четко и рельефно представить его на суд читателя. Смысл
экспериментальности «диалога» такого рода заключен в его
целеполагании – это и своеобразный интеллектуальный вызов автора,
и зондирование степени эмоциональной чуткости / активности
аудитории, ее готовности к сотворчеству / сопереживанию, и экзамен
на духовно-этическую зрелость.

Сущность эксперимента второго типа составляют опытно-
апробативные действия персонажей, определяемые как «фокусы»
(Керженцев), «комедийки» («дедушка»), «чудачества» и «штуки»
(Иван Богоявленский, его сын Саша), даже «авантюры» (Вандергуд-
сатана). «Неклассические» формы поведения: симуляция (Керженцев,
Навуходоносор), фиглярство и самовозвеличивание (Завитаев,
Котельников), спекуляция истиной («дедушка», Аббат), игра с подвохом
(староста Копров, Иуда, Карл Тиле), наконец, искушение (Анатэма,
Колесников, Сатана) – служат не просто разоблачению героя, а
выявлению самых потаенных свойств его духовно поврежденной
натуры. Это максимально приближенные к жизни «опытные» схемы,
которые проблематизируют азбучные, на первый взгляд, истины,
вскрывают ошибочность или стереотипность сложившихся
представлений, нелепость, даже абсурдность той или иной идеи.

Экспериментальная практика героев Андреева диалектически
соотнесена с дискурсами, ее формирующими и ею же
обусловленными. Парадоксальный характер взаимоотношения
собственной аксиологии «мыслящей» личности с морально-этическим
каноном определяет два «вектора» экспериментики героев: логика
претендентов на человекобожие инспирирует эксперимент-вызов
(Керженцев, Иуда, Колесников, Феклуша, Магнус); парадоксы духа
смиренной личности – эксперимент-самоотречение (Навуходоносор,
Иван Богоявленский, Саша Погодин).

Общая цель инициаторов эксперимента-вызова связана с
утверждением «сверхчеловеческой» сущности мнимых благодетелей
посленицшевского периода, в сознании которых «смерть» Бога и
объявление богом себя активизирует «внеразумное» (Л. А. Смирнова)
поведение, моделирование ими ситуации радикального
самоутверждения – либо деятельно-творческой «перелицовки» жизни,
вызванной жгучей обидой на несправедливость, либо своевольной
игры-издевки над обывателями. Провокаторско-подстрекательская
психология таких героев почерпнута Андреевым из собственных
впечатлений от бурной общественной жизни второй половины
1900-х годов – спекулятивно-либеральнической деятельности

С. В. Зубатова и Г. А. Гапона, политического «двурушничества»
эсера Е. Ф. Азефа и других.

Тема экспериментальной проверки духовного потенциала
личности «транспонирована» автором в метафизико-мифологический
план («Из глубины веков», «Иуда Искариот», «Сашка Жегулев»,
«Царь Голод»). Художественное решение этой темы в быто-бытийном
ключе приобретет в творчестве Андреева особое значение, определяя
появление группы текстов, сюжетика которых не изменяет их глубоко
трагического смысла и нравственно-философского пафоса
(«Неосторожность», «Сын человеческий», «Мои записки,«Самсон в
оковах», «Анатэма», «Дневник Сатаны»).

Стремление универсализировать «земной» опыт своих героев
побуждает автора обратиться к праситуации извечного
противостояния дьявола Богу. Ее участники у Андреева далеко не
во всем отвечают четко поляризующей их христианской этике.
Писатель нередко показывает Добро и зло как силы
взаимопроницаемые и взаимообусловленные. Примечательно, что
для создания архетипичного опыта-противостояния автор нередко
прибегает к средству более действенному, чем истории из прошлого
и настоящего: он апеллирует к будущему человечества, его
апокалиптическим ожиданиям. В структуре произведений на эту тему
прием «мыслительного эксперимента» «материализуется» в ситуации
прельщения мира посулами самозванца (антихриста).

Сюжет духовного соблазна масс у Андреева эволюционирует от
анекдотично-«смеховых» повествований о «самосочиненцах»
(«Гибель самозванца») до таких, где во всем трагизме представлена
мысль о зле, правящем миром под маской Добра. Так, еще в пору
работы газетным репортером и фельетонистом, у писателя вызрел
замысел «о неверующем, который, желая испытать глупость
верующих, надевает на себя маску святости, живет подвижником,
проповедует новое учение о Боге – очень глупое, – добивается любви
и поклонения тысяч…» [3, с. 112]. Спустя время, задуманное
практически в точности было воспроизведено в «Моих записках»,
герой которых, «дедушка», представив в настенном распятии Бога,
а в портрете «Некоего» – дьявола, себе отводит роль судьи-
примирителя этих вечно конфликтующих начал. Так, в сюжете,
рожденном буйной фантазией «дедушки», автор реализует
комический вариант протоэксперимента.

По Андрееву, неизменными составляющими психокомплекса
самозванца является лживость натуры, коварство, ведущее к
подмене истины. В этом русле формируется своеобразная иерархия
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персонажей-апробаторов: «демоническая» личность – антихрист –
инфернальный герой. Фигура последнего генетически восходит к
образам чертей, неоднократно изображавшихся писателем и
выведенных им  практически во всех традиционных для классической
литературы амплуа. Самозванство заключено в самой дьявольской
природе, цель помыслов нечистого – претворение в жизнь
«поддельного добра» (Н. О. Лосский) посредством лицемерия и
каверзной игры. Понимание этого факта побудило Андреева
обратиться к сюжету эксперимента-искушения, предпринятого
лукавым (драма «Анатэма» и роман «Дневник Сатаны»), и обрисовке
искусителя-«благодетеля» в обилии художественных вариантов.

Заметим, что искус у Андреева заключен в действиях конкретного
лица, как правило, обремененного навязчивой идеей перепроверки
Божьих истин. Обман и «перевернутые» идеи, будучи неизменными
компонентами психологии андреевских демонов-экспериментаторов,
определяют такую тенденцию в их поведении, как умелое актерство
для сокрытия своей бесовской сущности. Использование
инфернальными апробаторами привлекательных портретных масок
выполняет в тексте роль визуального средства воздействия идейного
манипулятора на людей. Таковы надетые нечистым личины
благодетеля (адвокат Нуллюс из «Анатэмы»), «предобрейшего
господина» (Черт Карлович из «Черта на свадьбе»), филантропа
(Вандергуд-сатана), адепта веры (Эрвин Топпи – спутник Вандергуда-
сатаны) и даже священника (черт из рассказа «Покой»). Нередко и
для своих вполне «земных» героев автор в качестве маскирующей
«одежды» выбирает рясу. Священнический сан Василия Фивейского,
отца Игнатия («Молчание»), Ивана Богоявленского («Сын
человеческий»), Аббата («Океан») не остановил их попыток по-новому
истолковать Священное Писание, исказив его либо злонамеренно,
либо вследствие искренних заблуждений и неумения отличить
Промысла Божьего от понятия рока.

Пристрастие к лицедейству объединяет экспериментаторов
Андреева «всех мастей»: в поступках Керженцева, старосты Копрова,
«дедушки», Фомы Магнуса, эта форма поведения используется  не
для безобидного шутовства и эксцентрики, не из-за желания
подурачиться, а для того, чтобы одурачить. «Переодевание» как чисто
театральный прием беззастенчиво используется «апробаторами», так
как соответствует «игровому» механизму их опытных манипуляций с
человеческими идеалами, ценностями, судьбами.

«Умопостигающая» личность – это и главный герой романа
«Сашка Жегулев», сюжет которого соотнесен с эсхатологической

ситуацией Второго пришествия Христа. В художественном
пространстве новой для Андреева эпической формы
экспроприаторство 900-х годов ХХ века укрупняется до
«надбытийных» масштабов, потому революция интерпретируется
автором как эксперимент над инстинктами «черноземной России»
(восставшие крестьяне), чаяниями ее вдохновителей (Колесников)
и профанных исполнителей (Васька Соловей), над мечтой о высокой
жертве лучших представителей русской интеллигенции (Саша
Погодин).

Явление «чистого агнца» Саши Погодина среди «лесной братии»
раскрывает внезапные просветы в надмирное, знаком которого на
земле автор считает самопожертвование – силу, способную
противостоять искушению. Личность героя-жертвы с ее духовными
победами и поражениями до конца проясняется в новом типе
апробативной деятельности – эксперименте-самоотречении. Если
в эксперименте-вызове автор сталкивал мировоззрения апробатора-
«сверхчеловека» и его жертвы, выявляя их психологические реакции
на происходящее, то историю разбойничье-экспроприаторской
«революции» он изображает через контрастное противопоставление
социальных и метафизических сил, парадоксы взаимодействия двух
стихий: «убогого разгула» и «молитвенного подъема» (Л. Гроссман).

При всей неожиданности этого ракурса в данном произведении
идея жертвенности для Андреева не нова. Разработана она прежде
всего в образах персонажей с так называемыми «мессианскими»
устремлениями – Василия Фивейского, Навуходоносора, Иуды,
Ивана Богоявленского и др. Но их «опыты» преображения
человеческой природы наталкиваются на непреодолимые стены
собственных духовных недугов – гордыни, высокомерия, эгоизма.
Идея же самопожертвования в ее «канонической» новозаветной
форме привлекательна тем, что устраняет все острые нравственные
углы, обойти которые многие андреевские герои не в состоянии. Две
центральные фигуры романа – Погодин и Колесников – в силу
единства представлений о спасительной силе самозаклания теперь
не антагонисты (экспериментатор и его жертва), а сомкнувшиеся в
единой онтологической интенции братья. На стороне одного –
молодость и чистота, на стороне другого – опыт и глубина осмысления
жизни. Обуздать темный, стихийно бунтующий народ – вот задача и
деятели с бесплодным революционным прошлым, и юного мечтателя,
борющегося за счастье и справедливость. Даже видя, как в вихре
событий и стихий чистота «агнца» уничтожается бессмыслицей
разгула, скорбя о горькой участи Саши, Колесников все же доводит
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эксперимент-жертвование до конца, трагически бесплодного и
бесперспективного по своей сути.

В итоге противостояние идеологов безграничной свободы в
эксперименте-вызове и носителей альтруистической психологии в
опыте-самоотречении коррелирует с архетипническими характерами:
фигуры обольстителей – с образом демона-соблазнителя, их жертв –
со страстотерпцами Иовом и Христом. При этом самоотреченное
подвижничество в истолковании Андреева может представать и как
соблазн (например, для Василия Фивейского, Давида Лейзера), и
как добровольно избранный жребий, попытка индивидуального
самосовершенствования (Саша Погодин).

Итоговыми в процессе развития экспериментальной стратегии
Леонида Андреева оказываются драма «Собачий вальс» и роман
«Дневник Сатаны». Здесь высокие идеалы созидания парадоксально
сопрягаются с разрушительными, зачастую преступными
намерениями и ставят действующих лиц перед сложным выбором,
подобным гамлетовскому. Этим объясняется появление в творчестве
писателя нового персонажа – томимого онтологической тоской
страдальца, в силу неопределенности своих желаний превращенного
в слепую жертву манипуляторов. Найденная экспериментальная
модель реализована Андреевым на примере судеб  Гамлетов нового
времени – Генриха Тиле и Вандергуда-сатаны.

В драме «Собачий вальс» экспериментальный «комплекс»
запланированного Генрихом Тиле преступления практически не
обнаруживается в фабульных линиях, как это бывало у Андреева
ранее, а прочитывается в напряжении ума героя и его ощущениях:
гневе, подобном ярости Василия Фивейского, Иуды, Ивана
Богоявленского; «космическом» томлении, как у Навуходоносора и
Анатэмы; радикализме отрицания, присущего Савве и Сашке Жегулеву.
Крутые повороты судьбы, резко изменяющие прежний образ мыслей
главного персонажа, мотивируют его тягу к экспериментаторству,
воплощенному в замысле поступка-злодеяния как против обидчиков,
так и рода людского в целом. Экспериментальную установку действий
Генриха-Гамлета оттеняют сугубо криминальные поступки его брата
Карла и друга детства Александрова (Феклуши). В пьесе
выстраиваются сложные сюжетные пересечения: тройная измена
Генриху (Елизавета, Карл, Феклуша), тройное мошенничество (Генрих
с Феклушей против банка, Карл и Феклуша против Генриха, Феклуша
против братьев Тиле), а также двойной эксперимент: планируемые
злодеяния Генриха против жестокого мира и Феклуши против тех,
кто его унижал и использовал в своих целях.

В романе «Дневник Сатаны» представлен комбинированный тип
конфликта героя с миром: открытый – Вандергуд-сатана и жители
Старого Света, а также до времени скрытый, обнаруживаемый лишь
в момент «сбрасывания масок», – Фома Магнус (Мария) и Вандергуд.
Все герои оказываются объектами опытов друг друга, в результате
чего эксперимент в романе обретает удвоение – модель двух разных
провокаций, почти идентичных по первоначальным целям,
равновеликих по масштабу, но различных по своим ценностным
итогам.

Развитие и совершенствование экспериментальной стратегии у
Андреева определило особенности структурного воссоздания
«опытных» актов героев. Если в начале творческого пути у писателя
доминирует «классический» эксперимент, имеющий единственную
сюжетно-композиционную нить, направленную вовне и не
предполагающую смены ролей участниками апробации, то в зрелом
творчестве писателя оформляется эксперимент-дуплекс –
усложненная модель опытного поведения героя с характерным для
него удвоением интриги. Обе ее линии могут соприкасаться,
пересекаться, расходиться или же замыкаться друг на друга. Так, в
драме «Собачий вальс» планируемое злодеяние-эксперимент
Генриха Тиле и злобный «опыт»-взрыв Феклуши имеют общий –
преступный – «вектор», изменение которого в действиях одного
закономерно сказывается в судьбу другого. Присущее Генриху,
несмотря ни на что, нравственное чувство, подвигло его к
добровольному уходу из жизни в результате нежелания множить
мерзость в себе и вокруг себя. Жестокосердие и злобная
мстительность Александрова-Феклуши грозит герою окончательной
душевно-духовной деградацией, о чем в последнем акте драмы
свидетельствует его психический срыв. В «Дневнике Сатаны»
действия Вандергуда и Магнуса направлены друг на друга с целью
возвыситься над соперником. Однако если Сатана оказывается
«обманутым обманщиком», то Магнус, казалось бы, достигает
желаемого: полноценно реализует свою роль «кукловода». При этом
поражение одного и победа другого на деле оказываются мнимыми,
условными, потому что Сатане удается сохранить приобретенную
человечность, а Магнус окончательно теряет ее вместе с местом в
Вечности.

Обозначенные виды эксперимента диалектически
взаимодействуют с конкретным видом дискурса: историко-
литературным или мифологическим, который в свою очередь может
сопрягаться с особой модификацией эксперимента –
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протоэкспериментом как формой отражения праситуации
столкновения Добра со злом в борьбе за душу человека. Обращение
писателя к архетипическим характерам и обстоятельствам
универсализирует его индивидуальный творческий опыт, закономерно
вписывая последний в широкий литературный контекст не только конца
ХIХ, но даже начала ХХI столетий.

Выводы. Сформировавшись на стадии художнического
самоопределения Леонида Андреева, эксперимент получает развитие
и обогащение на протяжении всего его творческого пути,
складываясь в систему взаимообусловленных принципов
художественного отбора, интерпретации, моделирования, оценки
действительности. Экспериментальный модус становится смысло- и
структурообразующим фактором в осмыслении нравственных констант
и борьбе писателя со стереотипами общественного сознания:
определяет содержание, идейно-эстетическую направленность
литературных произведений; частично – авторский стиль и творческий
метод. «Синтезировав» в себе принципы рационально-логической и
интуитивно-прогностической форм познания, компоненты философского,
психологического, социокультурного и других подходов к
действительности, эксперимент продемонстрировал продуктивные
возможности воссоздания сущего: идее придал наглядность;
конкретному факту – типичность, авторской мысли – аналитичность;
отношениям с читателем – диалогизм.

На смысловом уровне в художественной практике Андреева
выделяются два типа эксперимента. Первый, «авторский»,
реализуется в плоскости художественной коммуникации  и сводится
к особым взаимоотношениям создателя текста с читателем, в основе
которых намеренный «сдвиг» традиционных представлений и
устоявшихся оценок (проблематизация истины, заострение этических
дилемм, эпатажные формы передачи жизненных конфликтов). Второй
– «эксперимент героя», разворачивается в сюжетно-фабульном
пространстве повествования и соотносится с личностью его
участника, устроителя провокаций, проверок, «проб».
Экспериментальный характер поведения «мыслящей» личности в
творчестве Андреева проявляется по-разному. У  разочарованных
идеалистов и бунтарей-подстрекателей он сказывается в жажде
«перелицовки» жизни, вызванной неприятием происходящего, и
потому чаще всего разрушительной. У рефлектирующего «Гамлета»
нового времени выражается в метаниях между мщением за
нанесенные обиды и боязнью недопустимых действий по отношению
к другим. Особую группу в творчестве Андреева составляют

инфернальные апробаторы, лжецы-искусители во главе с
мизантропом сатаной, презирающим человечество и стремящимся
открыть Творцу и Промыслителю духовную несостоятельность
измельчавшего людского рода. Другую группу участников
экспериментальной ситуации составляют герои-жертвы, порой
осознанно идущие на самозаклание, а порой вовлекаемые помимо
воли в орбиту действий провокаторов.

В заключение подчеркнем, что сама  жизнь, ставшая
«плацдармом» для множества социально-психологических вариантов
эксперимента-инварианта, стимулирует обращение к
экспериментальной ситуации в литературе. В частности, Леониду
Андрееву экспериментальный срез действительности открывает ее
новые горизонты, прежде непознанные стороны и тенденции.
Целенаправленное утверждение не только возможности, но и
продуктивности перепроверки всей системы духовно-этических
констант перерастает у писателя в целостную стратегию исследования
сущности человеческих отношений и онтологических закономерностей
в условиях исторического «пике». Вот почему выявление смысла и
значения эксперимента, его типологии и принципов текстовой
реализации, а также функций в формировании изменившейся картины
мира еще раз подтверждает и уникальность, и одновременно глубокую
закономерность творческих завоеваний Леонида Андреева в
пространстве экспериментального искусства переходных эпох.
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Несомненно, имело место и типологическое родство поэтического
дара и темперамента. Так, стихотворение «Семеновские леса»,
написанное в 1925 году, очень созвучно стихотворению Киплинга
«Песня на три стороны» (A Three-part Song, 1906) – оба поэта
признаются в любви к родной стороне. Первый перевод английского
стихотворения на русский язык появился только в 1984 году. Вряд
ли у Корнилова была возможность прочитать его в оригинале.

Такое опосредованное присутствие Киплинга в художественном
мире Корнилова становится еще более очевидным в стихотворении
«Оккупация Баку», где Корнилов, почти цитируя  «Казарменные
баллады» английского барда, полемизирует с ним:

Войны, как войны,
Как и до сих пор.
И зимой и летом
Один колорит,
Киплинг об этом
ещё говорит.
Только, бритый мастер, выплюнь-ка
Трубку черную свою,
я тебе балладу Киплинга
по-своему спою.

Любовь Бориса Корнилова к Киплингу передалась Люсе. Ее дочь
от брака с поэтом – Ирина – позднее вспоминала, что в детстве ей с
братом мама «не рассказывала сказок и не пела песен – она читала
стихи» [1, с. 369]. И. Я. Басова (Корнилова) справедливо отмечает,
что литературный вкус Люси формировали литературные
предпочтения ее мужа. И поэтому наряду со стихами О. Э.
Мандельштама, Б. Л. Пастернака, Э. Г. Багрицкого, Н. С. Гумилева,
Н. С. Тихонова и многих-многих других обязательно звучали стихи
Д. Р. Киплинга. В частности, его поэма «Мэри Глостер»:

То было клиперов время, блестящие были дела,
Но в Макассарском проливе Мэри моя умерла.
У Малого Патерностера спит она в синей воде,
На глубине в сто футов. Я отметил на карте – где <…>

[1, с. 370].
Согласно свидетельству Люси сама история их отношений с

Борисом Корниловым началась на почве увлечения стихами
английского поэта. Она свидетельствует, что ее, 16-летнюю девочку,
поразило одно из стихотворений Б. П. Корнилова, в которое  поэт
вставил строчку из уже упомянутой нами поэмы «Мэри Глостер»:
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Б. П. Корнилов и Д. Р. Киплинг

В ноябре 2011 года в Пушкинском Доме состоялась презентация
книги «Борис Корнилов: “Я буду жить до старости, до славы…”», в
которой впервые были опубликованы воспоминания второй жены
поэта – Людмилы Григорьевны Борнштейн, хранившиеся в семейном
архиве Басовых в Крыму.  Людмила Григорьевна – Люся – была
рядом с поэтом с 1930 года и до его ареста 19 марта 1937 года.

Воспоминания Люси дают исследователям дополнительный
материал о влиянии творчества Д. Р. Киплинга на советских поэтов
30-х годов XX века вообще и на Б. П. Корнилова в частности.

Человек очень тонкий, думающий и начитанный, Люся делится
с читателем целым рядом глубоких наблюдений. Так, она отмечает
«необычайную любовь советских поэтов того времени», большинство
из которых она знала лично, к Д. Р. Киплингу [1, с. 426]. Борис
Корнилов, по ее свидетельству, «приходил в восторг от каждой
строчки Киплинга» [там же].

Страна готовилась к неизбежной войне, и именно «в большинстве
военных стихов того времени звучат <…> интонации» английского
поэта, «его постоянно читали, ему подражали» [там же].

Действительно, «мускулистый» стиль поэзии Киплинга, его
жесткий реализм в сочетании с романтическим пафосом борьбы
очаровывал молодых советских поэтов. Одни из них сознательно
обращались к стихотворениям Д. Р. Киплинга, предлагая свои
переводы и интерпретации (К. Симонов, Е. Долматовский), другие
воспроизводили мотивы и интонации английского поэта в своем
творчестве. Среди последних был и Борис Корнилов. «Открытое
письмо моим приятелям» (1931), «Оккупация Баку» (1930-1931),
«Продолжение жизни» (1932) – эти и другие стихотворения поражали,
во многом киплинговской, чеканностью стиха.
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(на наш взгляд, несправедливо), однако из последующих изданий
стихов поэта постепенно исчезло его имя, а отредактированный
вариант остался (см. «Пыль»), что, конечно же, совершенно
недопустимо. Только перевод «Мэри Глостер» до сих пор носит имя
обоих переводчиков. Его и цитирует в своих воспоминаниях Люся.

Но есть в издании 1936 года еще одно имя, незримо
соединяющее Корнилова и Киплинга. Это имя Валентина Стенича,
под чьей редакцией вышли переводы. Русский поэт, эссеист,
переводчик В. Стенич тоже увлекался творчеством Киплинга и в 1930
году перевел его роман «Отважные мореплаватели».

Семьи Корниловых и Стеничей были знакомы. Их квартиры
находились рядом в писательском доме в Санкт-Петербурге на
набережной канала Грибоедова, 9. В эту квартиру и  принесли
новорожденную Ирину уже после ареста ее отца. По свидетельству
сына Люси – Александра Яковлевича Басова, – его мама часто
вспоминала В. Стенича, хвалила его издание стихов Киплинга,
некоторые из которых были ею переписаны от руки (см. Приложение).

В. Стенич не только дружил с самыми разными литераторами,
но и обращал внимание на молодых, начинающих писателей. Так,
он, по свидетельству Н. Чуковского, высоко ценил стихи Бориса
Корнилова и Александра Прокофьева. В. Стенича слушали с
недоверием, «но недоверие только подстегивало его энтузиазм.
Переходя из дома в дом, из редакции в редакцию, влюбленно читал
он “Улицу Красных зорь” Прокофьева — всю книгу наизусть. <...>
Не меньше восхищался он и Корниловым и признавал первенство
то одного, то другого» [5, 46].  Ценил В. Стенича и Б. Корнилов,  и в
1933 году посвятил ему стихотворение «Ящик моего письменного
стола. В. Стеничу» [1, 115-116].

Театральный критик Лидия Жукова вспоминала, что квартира В.
Стенича была «впритык с квартирой Бориса Корнилова,
замечательного поэта. Когда в том же 37-м к Корнилову пришли его
забирать, он читал какую-то книжку. И до самого утра, пока они
шарили и усердствовали, Корнилов не повернул головы, он просидел
так всю ночь, уткнувшись в книгу, не удостаивая вниманием незваных
гостей. Валя как бы невзначай видел это…» [4]. В том же 1937 году
был арестован и В. Стенич, а в 1938 – расстрелян.

Литература:
1. Корнилов Борис: “Я буду жить до старости, до славы…”/ Борис

Корнилов.  – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. –
528 с. + вкл. (32 с.).

Довольно продажных женщин, я хочу обнимать одну!
[1, с. 427].

Эти стихи, вспоминает Люся, «были восприняты мною как
корниловские, и жалость к поэту, обреченному на поцелуи
“продажных женщин”, и чувства, что такие строчки мог написать
только хороший поэт, сыграли какую-то роль в наших отношениях. А
тут еще семейная жизнь Корнилова лопнула от “политических
разногласий”… и я стала его женой. Каково же было мое
разочарование, когда через год, читая Киплинга “Мери Глостер”, я
нашла в них  эти строчки?» [1, с. 427]:

Пусть сердце, полно сокровищ, идет с кораблем ко дну…
Довольно продажных женщин, я хочу обнимать одну!
Буду пить из родного колодца, целовать любимый рот,
Подруга юности рядом, а других пусть черт поберет!

Комментаторы книги «Борис Корнилов: “Я буду жить до старости,
до славы…”» отмечают, что ими не выявлено стихотворение Б. П.
Корнилова, в котором цитировались бы строчки из поэмы «Мэри
Глостер» [там же]. Вероятно, сам поэт позднее переработал свои
стихи, отказавшись от прямого юношеского заимствования.

Как и его современники, Борис Корнилов до 1936 года имел
возможность пользоваться единственным изданием стихов Д. Р.
Киплинга в русском переводе, которое в 1922 году издала А. И.
Оношкович-Яцына, русская советская поэтесса и переводчица [2].
Подборка, состоящая из двадцати двух стихотворений английского
барда, ввела советского читателя в мир «Мэри Глостер», «Пыли»,
«Томлинсона» и даже «Мировой с Медведем» – стихотворения,
которое официальной идеологией на долгие годы было зачислено в
ранг «антисоветских».

Однако, сравнение воспоминаний Л. Г. Басовой и ее дочери
Ирины с текстом перевода поэмы «Мэри Глостер», сделанного
А. Оношкович-Яцыной, обнаруживает пусть незначительные, но
отклонения, подтверждающие использование Корниловым какого-то
другого текста. Этот текст находим в издании «Редиард Киплинг.
Избранные стихи. Перевод с английского под редакцией Вал. Стенича».
В нем были переизданы все переводы А. Оношкович-Яцыны и
добавлены еще 13 ее же новых переводов. Некоторые из них, в том
числе и «Мэри Глостер», были отредактированы и частично переписаны
Геннадием Фишем (1903-1971), будущим автором сценария фильма
«Девушка с характером» (1939), который в издании официально заявил
о своем соавторстве. «Вмешательство» Фиша впоследствии
неоднократно критиковалось исследователями творчества Киплинга
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Влияние Зигфрида Сассуна на творчество Уилфреда Оуэна

Исследование творчества британских поэтов Первой мировой
войны – важная и актуальная задача, цель которой – получение
полного представления о британской поэзии в период с 1914 по 1918
годы для понимания многих социальных аспектов того времени,
которые являлись движущими факторами при написании авторами
своих поэтических произведений.

Цель данной статьи – определить связи, заложенные между
«окопными» поэтами Первой мировой войны по причине
существования общих литературных тенденций, которые
передавались исторически из поколения в поколение, на примере
творческих путей Зигфрида Сассуна и Уилфреда Оуэна.

Соответственно, в качестве объекта исследования
рассматриваются произведения указанных выше поэтов и их
эпистолярное наследие. Предметом исследования выступает
контекст Первой мировой войны в поэзии З. Сассуна и У. Оуэна.

Следует отметить, что Первая мировая война является
катализатором прекращения традиции военной героики не только в
литературе Англии, но и в литературе всей Западной Европы. Если
поэтапно проследить это явление, то объявление войны в августе
1914 года всё ещё сопровождалось всеобщим энтузиазмом,
приветствовалось торжественными стихами и статьями, которые в
общей своей массе провозглашали следующее: «мы едины в своей
ненависти к врагу»; «мы рвёмся в бой» [5]; «мы готовы принести
себя в жертву» и – наиболее актуальный лозунг в рамках данного
исследования – «солдат и поэт теперь одно и то же, и героизм –
больше, чем просто слово» [7]. Многие верили, что с началом боёв
наступил новый – героический – период истории, что сами они и их
товарищи призваны стать борцами за правое дело, спасителями
свободы. Война воспринималась как весть о грядущей великой эпохе,
требующая обновления общества и перерождения человека.

С дальнейшим течением боевых действий начинается этап всеобщего
неодобрения, поскольку поводов для героических порывов в стихах и

2. Киплинг Р. Избранные стихотворения/ Р. Киплинг. – Петроград,
1922.

3. Киплинг Редиард. Избранные стихи/ Редиард Киплинг; [пер. с
англ.; под ред. Вал. Стенича. Вступительная статья Р. Миллер-
Будницкой]. – Ленинград: Художественная литература, 1936. –
272 с. – Тираж 10300 экз.

4. Лидия Жукова. Эпилоги. – Искусство кино. – 2005. – №7 (http://
kinoart.ru/2005/n7-article14.html#4).

5. Чуковский Н. К. Литературные воспоминания/ Н.К. Чуковский. –
Москва: Советский писатель, 1989.
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Зигфрид Сассун (1886-1967), английский поэт, писатель и офицер,
прославился как один из ведущих поэтов Первой мировой. Его поэзия
описывала ужасы траншей и высмеивала патриотические взгляды
тех, кто, по мнению З. Сассуна, был виновен в бессмысленной смерти
миллионов людей. Позднее он получил всеобщее признание
благодаря своей прозе, в частности, трёхтомной литературной
автобиографии под общим названием «Шерстонская трилогия».

На примере творчества З. Сассуна можно проследить идейно-
художественную эволюцию поэта, которая началась с наступлением
Первой мировой войны. Его довоенная поэзия представляла собой, в
основном, пейзажную лирику и не отображала проблемы
действительности. После того, как поэт, ведомый патриотизмом,
отправляется добровольцем на войну, в его творчестве происходит
резкий поворот. Он воспроизводит будни фронтовой жизни без прикрас.
Для его стихов характерна конкретность изображения действительности,
которая приводит к пониманию читателем сущности войны. Следует
отметить, что одним из ведущих факторов, повлекших за собой
изменение специфики творчества поэта, стала смерть его младшего брата
Хэмо весной 1915 года в сражении близ Галлиполи на Дарданеллах.

З. Сассун демократизировал язык поэзии, ввел в него
просторечную лексику, жаргонизмы, разговорную интонацию. Он
сумел сказать правду о войне, показал ее как чудовищную бойню,
где в крови и грязи гибнут тысячи жизней, как, например, в своём
стихотворении «Самоубийство в окопах» («Suicide in the Trenches»,
перевод Александра Булынко):

«Там, в слякоти сырых траншей,
Без спирта, среди крыс и вшей,
Солдат наш пулю совместил с виском.
Никто не вспоминал его потом.

Толпа, скосившая умильный взгляд
На марш призывников-солдат,
Никто из вас пусть не познает
Тот ад, где юность смех свой убивает» [2].

З. Сассун был знаком с романом французского писателя Анри
Барбюса «Огонь» (1916), созданным также под впечатлениями войны
и наполненным натурализмом. Эпиграфом к своему сборнику
«Контратака» З. Сассун взял слова из этого антивоенного романа: «В
это скорбное утро люди, измученные усталостью начинают постигать,
до какой степени война и физически, и нравственно отвратительна» [4,
c. 86]. Сострадание к солдатам соединяется с гневом и ненавистью к тем,

прозе практически не остаётся. Применение особо эффективных
средств поражения (дальнобойной артиллерии, авиации, танков,
отравляющих газов), затяжной характер боёв (многомесячное
пребывание в окопах, сменяющееся непрерывными кровопролитными
атаками), непривычная массовость сражений и тяжесть потерь
подрывали основания военно-патриотической литературы и вели к
развенчанию мифа о героизме войны. Тогда же появились такие термины,
как «окопный поэт» и «поэзия траншей», с реалистической точностью и
натуралистической детальностью описывающая ужасы первого серьёзного
фронтового опыта и страх перед неотвратимостью смерти [7].

Резкий контраст между идеалистическими представлениями о
войне, которые являлись стимулом к зачислению в действующую
армию, и суровой военной реальностью с её жертвами, грязью (как
в прямом, так и в переносном смысле) и массовыми убийствами по
обе стороны фронта сыграл огромную роль в формировании
литературного наследия в целом и поэтических произведений в
частности.

По мнению российского филолога Екатерины Юрьевны Гениевой,
эта война полностью обнажила противоречия, вызревавшие в
обществе и сознании. Весь мир раскололся надвое. Тот, что
существовал до войны, представлялся непосредственным
участникам боевых действий не только устаревшим, но и ложным и
нереальным. Рухнула вековая система ценностей и взглядов,
рухнули представления о морали, нормах поведения,
непоколебимости социальных устоев [3, c. 393].

В первую очередь антивоенная тема прозвучала в стихах таких
«окопных поэтов», как Уилфред Оуэн, Зигфрид Сассун, Руперт Брук,
Эдмунд Бланден, Роберт Грейвз, Айзек Розенберг, и других участников
Первой мировой войны. В своих поэтических произведениях эти авторы
в полной мере отображают трагизм происходящего, нелепость
существующего мира, бессмысленность и преступность войны,
одиночество человека перед лицом катастрофы.

Окончательный перелом в боевых действиях Первой мировой
войны произошёл в 1916 году, после сражений на реке Сомма и
возле французского города Верден, в результате которых, потеряв
убитыми и ранеными немногим более двух миллионов человек,
противники остались на прежних позициях. После этих сражений
основным лейтмотивом в творчестве британских поэтов стала молитва
об избавлении, забвении и дезертирстве, прозвучавшая в одном из
стихотворений З. Сассуна «Иисус, пошли мне сегодня рану!» («O
Jesus, Make It Stop!») [10].
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В качестве части процедуры восстановления после ранения доктор
У. Оуэна порекомендовал ему выплеснуть все свои переживания на
бумагу в виде стихов. З. Сассун, который только открывал для себя
фрейдистский психоанализ, помог ему в этом, показав на личном
примере, какую великую силу скрывает в себе поэзия.

На молодого поэта повлияло использование З. Сассуном сатиры,
и он начал практиковаться в написании стихотворений «в стиле
Сассуна». Кроме того, содержание стихов У. Оуэна, несомненно,
поменялось под влиянием его работы вместе с З. Сассуном. Акцент,
который З. Сассун делал на реализм и «написание на основании
опыта» (writing from experience), не имеет ничего общего с ранними
работами У. Оуэна, в частности, его сонетами, пропитанными
романтизмом под влиянием Китса и Шелли [6, c. 189].

У. Оуэн использовал мужественный реализм З. Сассуна вместе
со своими собственными романтическими понятиями, в результате чего
ему удалось создать мощный поэтический синтез, находивший отзывы
в душах читателей. Этот творческий метод ярко характеризует
знаменитая фраза самого У. Оуэна «жалость войны» («the pity of war»).
В одном из писем своей матери поэт написал: «My subject is war, and
the pity of war. The Poetry is in the pity» («Моя тема – война и жалость
войны. Поэзия вызывает жалость») [8].

Стремление донести до читателей страшную правду окопной
войны перебороло его юношеский романтизм и помогло создать
сильные, одухотворенные стихотворения, в которых социальный
протест сочетается с огромным состраданием к человеку.

Вот литературный перевод четверостишия из стихотворения
У. Оуэна «The Old Lie: Dulce Et Decorum Est Pro Patria Mori»
(«Прекрасна за родину смерть»), выполненный Яковом Фельдманом:

«Если б видел ты в тягостных снах этот лик в катафалке,
Если б слышал, как легкие могут у мёртвых хрипеть –
Ты б не стал повторять молодым эти старые враки,
Что «СЛАДКА И ПРЕКРАСНА ЗА РОДИНУ СМЕРТЬ» [9].

На примере творчества У. Оуэна можно проследить откровенно
чувственное восприятие жизни и смерти, соединение философичности
содержания с пластичностью изображения, сочетание простоты лексики
с метафоричностью, что являлось характерными особенностями
большинства британских поэтов Первой мировой войны.

Несмотря на активное влияние З. Сассуна, поэзия У. Оуэна обладает
собственным, вполне отчётливым стилем, и многими именно У. Оуэн
признаётся более великим поэтом по сравнению с З. Сассуном. Тем

кто наживается на войне, и это чётко прослеживается в стихотворениях
ещё одного цикла – «Военные поэмы» («War Poems»).

По мнению специалистов в области изучения истории литературы
Англии Н.П. Михальской и Г.В. Аникина, объект критики и сатиры
З. Сассуна – «старая, добрая Англия» и фарисейство ее служителей.
З. Сассун близок к сатирической традиции поэзии Джорджа Гордона
Байрона. В его обличительных стихах гнев соединяется с жалобой,
язвительная ирония – с грустью, яростные обвинения – с
состраданием к жертвам войны [1, c. 384].

Творчество З. Сассуна и личное общение с такими же, как он,
поэтами военного времени оставили неизгладимый след в их работах.
Когда речь идёт о литературном влиянии З. Сассуна, обычно
называют троих авторов – Р. Брука, Р. Грейвза и У. Оуэна. В данном
исследовании мы подробно остановимся на личности У. Оуэна и его
взаимоотношениях с З. Сассуном.

Уилфред Оуэн, который погиб (в возрасте 25 лет) 4 ноября 1918
года, за неделю до подписания перемирия, за день до гибели написал
в предисловии к планируемому сборнику стихов следующие слова,
которые, по мнению многих британских литературоведов, в частности,
Осберта Ситвелла и Дэвида Хиппа, выражают его творческое кредо:
«Эта книга не о героях. Английская поэзия не готова говорить о них.
Она не о подвигах, не о странах, не о славе, чести, силе, величии,
господстве или власти, а только о Войне. Прежде всего, я не имел
дело с Поэзией. Мой предмет – Война и Сострадание, вызываемое
Войной. Сострадание и есть Поэзия. И еще эти элегии никоим
образом не утешат нынешнее поколение. Возможно, следующее.
Сегодня всякий поэт может стать предостережением. Вот почему
истинные поэты должны быть правдивыми» [8].

Развитие У. Оуэна как поэта ускорил не только опыт войны, но и
знакомство с З. Сассуном в военном госпитале Крейглокхарт под
Эдинбургом. На тот момент уже прославившийся в качестве поэта-
окопника З. Сассун представлялся У. Оуэну неким божеством,
которому, по словам самого У. Оуэна, он «был недостоин даже
подкурить сигару» [8].

Несколько месяцев после ранения У. Оуэн провёл в Скарборо.
За это время З. Сассун познакомил его с участниками местного
поэтического кружка, в том числе с Робертом Россом и Р. Грейвзом,
а также с писателями Гербертом Уэллсом и Арнольдом Беннеттом.
Именно в тот период У. Оуэн развил в себе уникальный
«стилистический голос» [8], благодаря которому его творчество
сложно спутать с другими авторами даже в наше время.
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Метафора и метаморфоза в модернистском романе

Явление метаморфозы оказалось исключительно значимым для
литературы ХХ века. Наверное, симптоматично, что слово
«метаморфоза» вынесено в название одного из самых известных
произведений модернистской эпохи – рассказа Ф. Кафки «Превращение»
(ср. название в оригинале – «Die Verwandlung»). Метаморфоза определила
особенности поэтики таких авторов, как Дж. Джойс, Г. Гессе, Х.Л. Борхес,
М. Булгаков, А. Платонов, В. Набоков, Г. Гарсиа Маркес.

Немаловажную роль в формировании своеобразной поэтики
метаморфозы сыграла актуализация мифа в литературе модернизма.
Миф же, как известно, не знает размежевания прямого и переносного
значения, соответственно все, что современному читателю
представляется метафорой, в мифе имеет значение метаморфозы,
т.е. буквализируется, становится первичной и безусловной
реальностью. Этот феномен отмечен всеми исследователями поэтики
мифа. Так, А.А. Потебня использует в качестве примера метафору
«капля жалости», которая «при позднейшем, чисто поэтическом
понимании есть установление отношений: вода: капля = жалость:
капля жалости; при более раннем мифическом состоянии мысли
это – уравнение 2-го отношения с первым: жалость = вода
(основанное, может быть, на том, что жалость рождает слезы,
причем — опять уравнение слезы = жалость). Но из этого никак не
следует, чтобы второе отношение нужно было для уяснения первого;
ведь в первом отношении нет неизвестной величины… [10, с. 204].

Именно в таком стратегическом ключе сращения метафоры и
метамормозы работают большинство модернистов.

В знаменитом романе-мифе «Улисс» Дж. Джойса в одной из
первых глав возникает слово, которое впоследствии многократно в
разных вариациях повторяется, фиксируя тем самым всевозможные
метаморфозы героев и ситуаций. Это слово – «метемпсихоз», т.е.
перевоплощение, «переселение душ», как объясняет  его герой
романа Леопольд Блум. Показательно, что первоначально это слово,
не понимая его значения, пытается произнести Мэрион, жена Блума,

не менее, нельзя оставить незамеченным тот факт, что З. Сассун
способствовал популярности У. Оуэна при жизни поэта, редактируя
его произведения, и после его гибели, организовав издание его
поэтических сборников.

Все представители «окопных поэтов» на собственном опыте
познали тяжесть и лишения войны. Многие из них погибли, но
правдивый голос «поэтов траншей» прозвучал смело и властно,
утверждая ненависть к войне. Содержанием своей поэзии они
сделали реальную действительность, а главным героем – участника
войны, то есть, фактически, самих себя, и фронтовую жизнь во всей
ее трагической реальности. Следует также отметить, что необычное
восприятие действительности и передача его посредством
поэтических произведений дают плодородную почву всем
исследователям значимых явлений, имевших место в литературе
Великобритании в первые десятилетия ХХ века.
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и Стивена во время их пребывания в публичном доме, с
фантастическими превращениями, “карнавалом” и буффонадой. Не
случайно в романе возникает и название знаменитой книги
«Метаморфозы», созданной «изящным гением латинского поэта»
(«which the genius of the elegant Latin poet has handed down to us in
the pages of his Metamorphoses…») [12, p.411].

У Ф. Кафки метаморфоза, чаще всего в гротескно-
фантасмагорическом выражении, является центральным мотивом
многих произведений и дневниковых записей. Как законченные
художественные вещи, так и дневниковые записи Кафки,
производящие впечатление фрагментов художественных
произведений, строятся на принципе тотального остраняющего
превращения. Помимо знаменитого рассказа “Превращение”,
наиболее показательными примерами могут служить “Исследование
одной собаки”, “Отчет для академии”, “Гибрид”, “Мост”, “Сельский
врач”, фрагменты о “зеленом безногом драконе”, о человеке, тело
которого перетекает в барьер театральной ложи, и др. Вместе с тем
важно отметить, что фантастическая метаморфоза встречается почти
исключительно в ранних произведениях Кафки, впоследствии же она
уступает место более сложным, неявным формам гротеска. В
«Процессе» и «Замке» отсутствуют какие бы то ни было
фантастические события и вообще нет ничего такого, что искажало
бы или как-то трансформировало формы реальной жизни. Однако
сама эта жизнь в романах предстает ирреальной. Например, допрос
прокуриста Йозефа К. в «Процессе» проводят в присутствии толпы
людей, разделенной на две группы, по-разному реагирующие на
все реплики обвиняемого. При этом следователь не столько ведет
допрос, сколько тайными знаками управляет поведением толпы, а
показания записывает в истрепанную, запачканную ученическую
тетрадку [5, с.275].

Основным средством создания гротескного образа или ситуации
у Кафки является предметно-изобразительная деталь. Нередко с
помощью детали он придает внешнему облику человека бестиарные
коннотации. Так, в изображении Лени («Процесс») акцентированно
выделены сросшиеся пальцы, образующие что-то вроде перепонки;
у директора канцелярии, которого К. встречает у адвоката, руки
похожи на «короткие крылья». Если учесть, что в иконописи крылья
– атрибут изображения как ангелов, так и нечистой силы, последняя
при этом изображается с крыльями летучей мыши (т.е. короткими),
то директор канцелярии таким сравнением приравнен к нечистой силе.
Демонические черты присутствуют и в описании чиновников суда,

и в ее устах оно трансформируется в бессмысленное “met him
pikehoses” [12, p.154] (в русском переводе-интерпретации С. Хоружего
“метим псу хвост” [4, с.118]). В различных трансформациях
«metempsychosis / met him pikehoses» сопровождает героев на
протяжении всего романа, и подобно тому, как ключевое слово романа
искажается, превращается в абракадабру, так и многочисленные
метаморфозы в романе взаимозаменяются, взаимоотражаются,
строятся по принципу взаимообратимости. Так, Блум предстает в
романе в самых разных ипостасях – Одиссеем, Адамом, Моисеем,
Вечным Жидом, Христом и т. д. Стивен Дедал, герой второй сюжетной
линии романа, в свою очередь, трансформируется в Гамлета, Пикко
дела Мирандоллу, Люцифера.

Сюжетные и словесные метаморфозы способствуют выражению
идеи вечного взаимопревращения всего сущего – «протеизма», по
джойсовской терминологии. В третьем эпизоде романа, имевшем в
рукописи прозрачно-значимое заглавие «Протей», разворачивается
целый калейдоскоп образов-метаморфоз. Волны прибоя здесь – и
пенноуздые, белогривые скакуны, и  стада моржей, и расплавленное
олово; валуны и скалы – мамонтовы черепа и морские змеи; домики
рыбаков – вигвамы шкиперов, раковины людей; бегущая по
побережью собака оказывается то оленем, то волком, то леопардом-
пантерой; лоно может быть могилой, а тьма светом; брачное ложе –
одновременно и детское ложе, и смертное ложе; в приливе герой
видит «поток из озера Кок» (в оригинале игра двусмысленностями:
«In long lassoes from the Cock lake the water flowed full… [12, p.49]), а
в луне – ткацкий станок («loom of the moon» [12, p.50] и в то же время
истомленную обнаженную женщину; себя же самого представляет
свирепым великаном, валяющим валуны и гуляющим по костям. И
как некий итог превращений из недр морских всплывает труп,
вызывающий цепь ассоциаций: «A corpe rising saltwhite from the
undertow, bobbing landward, a pace a pace a porpoise. <…> God
becomes man becomes fish, becomes barnacle goose becomes
featherbed mountain. Dead breaths I living breathe, tread dead dust, devour
a urinous offal from all dead…» [12, p.50] (в переводе С. Хоружего:
«Труп, выбеленный солью, всплывает из отката, покачивается к
берегу, едет-едет, сам-сам, самец… Бог стал человеком человек
рыбой рыба гагарой гагара перинной горой. Дыханьями мертвых живу
я живой, ступаю по праху мертвых, пожираю мочой пропитанную
требуху от всех мертвых…» [4, с.42]).

Особенно наглядно мотив, о котором идет речь, предстает в
эпизоде “Цирцея”, описывающем мгновенные метаморфозы Блума
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фантасмагория, он, обратившись в краба, обваренный кипятком,
убегает, «теряя на ходу ноги... в бесприютное странствие» [11, с. 381].

По роли метаморфозы в художественной системе с Кафкой и
Шульцом легко соотносим и один из самых «странных» русских
писателей ХХ века – Андрей Платонов. В сравнении с ними он не
столь часто обращается к собственно метаморфозе, но в его
творчестве она обнаруживает достаточно широкий спектр проявлений.
Впервые на роль метаморфозы в художественном мире Платонова
обратил внимание С.  Бочаров: «Платоновская метафоричность имеет
характер, приближающий ее к первоначальной почве метафоры –
вере в реальное превращение, метаморфозу...» [9, с.461]. Как
развернутый сюжетный мотив гротескная метаморфоза предстает в
рассказе “Мусорный ветер”, который часто называют кафкианским.
В значении идейно-тематического мотива метаморфоза занимает
важное место в “Рассказе о многих интересных вещах”, рассказах
“Потомки солнца”, “Река Потудань”, “Железная старуха”, в повестях
“Ямская слобода”, “Сокровенный человек”, “Ювенильное море”, в
пьесах “14 Красных Избушек”, “Шарманка”.

Создание общей атмосферы абсурдного и выморочного мира в
повести “Котлован” также происходит за счет всевозможных
превращений. Здесь “самообобществленные” лошади заготавливают
себе корм, а в кузнице трудится медведь-молотобоец, с помощью
“классово-звериного чутья” которого распознают кулаков. Если в
образе “сознательного” медведя воплощен мотив очеловечивания
зверя, то в образе женщины Юлии – представительницы “старого”
мира – имеет место обратная метаморфоза: обрастание шерстью
становится знаком одичания и гибели человека в античеловечном
мире.

Сам котлован – это символ превращения (читай буквально:
«переворота»), своеобразный образ-перевертыш: герои повести,
стремясь построить высотный «дом общепролетарского счастья»,
некую новую вавилонскую башню, все глубже  погружаются вниз, и
башня превращается в могилу, в которой оказывается погребенной
девочка Настя – олицетворенное воплощение будущего, ради
которого живут и страдают строители котлована.

Кардинальные метаморфозы происходят и с героями
платоновского романа «Счастливая Москва». Многозначная
трансформация заложена уже в самом названии романа, поскольку
«Москва» – это и город, и имя главной героини произведения. Москва
Честнова на протяжении всего романа стремится стать «другим
человеком» и, по сути, проживает множество жизней. При этом она

собравшихся на первый допрос Йозефа К. Под их бородами, отмечает
про себя  К., может оказаться пустота. Примечательно, что и дядя
героя назван «призраком из провинции» [5, с.313].

Превращения и уподобления, не столь очевидные, но
чрезвычайно значимые для уяснения скрытых смыслов текста,
составляют важнейшее начало прозы Бруно Шульца. Этот писатель
прожил всю жизнь, вплоть до своей трагической смерти в 1942 году,
в Дрогобыче, но в 1930-е годы принимал самое активное участие в
литературной жизни Польши. Два центральных его произведения –
«Коричные лавки» и «Санатория под клепсидрой» – состоят из глав-
рассказов и представляют собой, в сущности, единое повествование
с общим сюжетом и системой персонажей. Это история семьи
лавочника Иакова, фантазера и чудака, рассказанная его сыном,
история болезни и смерти отца и взросления сына. Действие
происходит в маленьком городке в Галиции, но романы Шульца
отнюдь не повествование о конкретном времени и месте. Они
прочитываются как развернутая метафора, некий эсхатологический
апокриф о судьбе человечества. Видимые и невидимые превращения
становятся здесь подспудным нервом отдельных сюжетных ситуаций
и произведений в целом. Во время уборки в доме служанка Аделя
уподобляется «безумной Менаде», пляшущей «танец уничтожения».
Среди персонажей немало гротескных уродцев, как например
городские «дурочки» Тлуя: «полуголая и темная идиотка», Марыська,
«бледная, как облатка, и тихая, как рукавица, из которой ушла
ладонь». Несмотря на жизненную достоверность событий,
правдоподобие частностей, зримый предметно-изобразительный мир,
воспроизводимая действительность предстает как мир, лишенный
разумных оснований, влекомый невидимой силой к хаосу и смерти.
Особенно наглядно эта мысль выражена в телесных страданиях
медленно умирающего отца. Он как бы постепенно избавляется «от
телесных потребностей», временно исчезает, а затем появляется,
«укоротившийся на пару дюймов и похудевший», становится все
«более редуцированным, все более жалким». Его тело отчуждается
от души, и постулируется это посредством гротескных приемов –
через смех, храп («он теперь частенько смеялся, громко и щебетливо,
можно сказать прямо помирал со смеху»), затем путем все более
фантастических метаморфоз («стена... принимала его в свою
плоскость» и «последним усилием воли он отъединялся, обретал
третье измерение») и зловещих превращений («превратился в
таракана», «метнулся перед ними чудовищной мохнатой сине-
стальной мухой»), а в последней главе, звучащей уже как мрачная
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произведениях явные и «неочевидные» превращения оказываются
исключительно значимыми. Так, мир романа «Приглашение на казнь»
строится на игровых метаморфозах, которые затрагивают как само
пространство действия, так и всех его участников. Внешнее
соответствие реальности, жизнеподобие отдельных эпизодов и
реалий сталкивается с явной бутафорией, театральностью событий,
нарушением естественных границ и пропорций предметов и явлений,
усиливается марионеточностью внешнего вида и поведения
персонажей. Они легко и непринужденно взаимоперевоплощаются:
например, директор тюрьмы Родриг Иванович предстает и Родионом,
и Романом Виссарионовичем, и тюремным врачом, и помощником
палача. От того, какой облик в определенный момент принимает тот
или иной персонаж, меняется его социальный статус, характер,
отношение к нему других людей.

Амбивалентной превращаемостью отмечены и ситуации романа
Набокова «Отчаяние». Его главный герой, писатель Герман Карлович,
случайно встретив в лесу некоего немца по имени Феликс, принимает
его за своего двойника и замысливает глобальное превращение:
убить Феликса, выдать его за себя, скрыться за границей и начать
новую жизнь. Фантазии писателя парадоксально переплетаются и
накладываются на его творчество. Это непосредственно проявляется
в излюбленном методе писателя – игре стилями. Используя, по
собственному выражению, «двадцать пять почерков», он каждый
эпизод превращает в вариацию определенной стилистической
манеры.

Схожее восприятие современного мира и воплощение его с
помощью мотива превращения в целом характерно и для творчества
видного польского писателя первой трети ХХ века Станислава
Виткевича. Доминанту его творчества современный исследователь
определяет через категорию драматического гротеска, ставя
Виткевича на первое место в ряду так называемых «писателей-
катастрофистов» (Р.Яворский, В.Гомбрович, Б.Шульц и др.) [7, с.169].

Главной темой романов Виткевича «622 упадка Бунга»,
«Ненасытимость», «Прощание с осенью», «Единственный выход»
был показ разрушения или распада культуры и цивилизации,
крушения мира и деградации личности под давлением
всепроникающего многоликого зла, составляющего саму атмосферу
жизни и неизбежно поражающего человека. «Трудно представить, –
говорит писатель словами героя романа «Ненасытимость», – чтобы
живущий в определенной атмосфере не питался ею…» [3, с.29]. В
произведениях Виткевича только угадываются конкретные социально-

хочет быть даже больше чем человеком, воображая себя то огнем,
то воздухом, то электричеством.  Еще один ключевой персонаж –
Сарториус, ищущий «причины» и истоки души человека, приходит к
выводу о необходимости «жить другим человеком» и самовольно
превращается в такого другого человека, вплоть до присваивания
себе его имени. Бывший Сарториус, теперь Груняхин, меняет в своей
жизни все, включая внешность, профессию, семью и образ мысли и
действия.

В отличие от авангардистов и абсурдистов, с которыми автор
“Чевенгура”, безусловно, сопоставим в аспекте обыгрывания
метафор, превращения их в метаморфозы, всё же главная его цель –
не абсурдизация мира, но его одухотворение и гармонизация.
Всеобщая, универсальная одухотворенность бытия в представлении
Платонова делает возможной метаморфизацию, своеобразную
протеистичность любого проявления жизни. Это наглядно проявляется
в характере работы Платонова с традиционными,
общеупотребительными, так называемыми языковыми метафорами.
В приводим ниже фрагменте метафорические выражения “вынести
всё”, “лежать в обмороке” применяются по отношению к машине,
вследствие чего описанию придается ярко выраженная
антропоморфность: “Всё видели и всё вынесли паровозы и теперь
залегли в смертном обмороке в деревенские травы, неуместные
рядом с машиной” [9, с. 352].

Так, через реализацию метафоры Платонов преодолевает
дихотомию противоположностей, размывает границы между ними на
грамматическом и логическом уровнях и тем самым выходит к
проблеме универсума как феномена единого и многого, целостности
разнокачественной и нерасчленимой. Во многом именно за счет
реализованных метафор речь Платонова приобретает метафизический
смысл, акцентирует и углубляет укорененность духовных процессов
в материальной сфере, сообщая им особого рода телесность,
натурально-физиологическую естественность.

Многофункциональность и многоуровневость использования
реализованной метафоры в прозе Платонова дает основания
утверждать, что это средство выходит далеко за рамки рядового
художественного приема и превращается в организующее начало
поэтики, выражая тем самым сокровенный смысл платоновского
художественного мира, в котором главенствует идея органического
сродства, взаимосвязи, неслучайности всего сущего в этом мире.

Казалось, совсем по-другому, на иных философских основаниях
организует свой художественный мир В. Набоков. Но и в его
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исторические обстоятельства, в них отсутствует «привязка» к
определенному месту и времени действия, нет строго определенных
и мотивированных конфликтов. Это своеобразный гротескный
антимир, в котором живут и действуют манекены, ведущие
бесконечный и бессвязный спор о бессмысленности жизни. Бред
действительности рождает бред сознания, и в нем встают гротескно-
фантасмагорические, сюрреалистические картины. Подробное их
описание представлено в художественно-публицистическом трактате
«Наркотики»: «Поначалу плоские (плоские картины), понемногу они
стали обретать третье измерение, раскручиваясь в черном
пространстве то ко мне, то от меня: вместо обычного плоского фона,
который виден при закрытых глазах, возникает пространство глубокое
и динамичное... Образы удивительно переплетены с мускульными
впечатлениями, ощущениями внутренних органов – так возникает
целое, необычайно тонкое по общему настрою...» [2, с.29].

Еще более определенно гротескность жизненных ситуаций
предстает в драмах Виткевича. В пьесе «Мать, или Невкусное
творение в 2-х частях с эпилогом» пожилая женщина Янина
Венгежовска настолько удручена душевным уродством своего сына
Леона, как все великие и маленькие тираны мечтающего о великой
миссии избавления человечества от страданий, что готова полюбить
даже карлика, уродца, лишь бы тот был Человеком. Будучи не в
состоянии испытывать материнские чувства к амбициозному безумцу,
осознавая, что родила и воспитала монстра, она ищет успокоения в
алкоголе и морфии. «Ты даже не способен на самоубийство», –
бросает мать упрек сыну, тайно мечтая об избавлении от него. В
другой пьесе, «Метафизика двуглавого теленка», причудливо
смешиваются сюжеты о технологических открытиях, смертоносных
вирусах, курортных  романах и бытовых проблемах вполне
благополучной семьи. «Метафорическая поэтика кошмара»
(Ч. Милош) строится на нагнетании ирреальной экзотики, деформации
физических пропорций, сюжетных и языковых алогизмов,
всевозможных псевдотерминов, разноязыких мистификаций и имеет
своей важнейшей целью предостережение о гибельности
обезличения, разобщенности людей, автоматизации жизни.

Как видим, одной из важнейших тенденций литературы ХХ века
стало амбивалентное соединение метафоры и метаморфозы.
Метаморфоза как отправной момент в сюжетной организации
произведения превращает само это произведение в многозначную
метафору, реализуя таким образом тот принцип универсализации
бытия, что в целом характеризует литературу модернистсткой эпохи.
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методологической базы были использованы словарь «Славянские
древности» [8], работы Н.В. Слухай  [9; 10], обобщающие сведения
о мифологической картине мира восточных славян, В.Я. Проппа [6],
В.Н. Топорова [11].

В данной статье под первичным мифом понимается сакральная
история социума (вслед за М. Элиаде [9, 16]) и представления об
организации универсума, присущие народно-мифологическому
сознанию восточных славян. Это коллективный миф, и его носителем
является «симфоническая личность» [там же]. Вторичный миф,
рассматриваемый в статье, – это индивидуально-авторский,
«искусственный»  миф, созданный писателем-интеллектуалом в
рамках его произведений.

Н.В. Слухай, говоря о мифопоэтической картине мира,
представленной в языке фольклора (в том числе восточнославянского),
отмечает широкий спектр мифологических миров универсума и
указывает, что универсальным признаком мифопоэтического
хронотопа является противостояние хаоса и спиралеобразного
культурного пространства, на окраине которого находится «плохое
пространство» (пропасть, ущелье, распутье и т.п.) [9, 17-18].

Художественный мир произведений Кржижановского также
представлен многомирием. Характерной чертой является наличие
границ, разделяющих эти миры. Миры сосуществуют как в
горизонтальной и вертикальной плоскостях: город, лес, поле, небо, –
так и на уровне параллельно существующих реальностей: мир Бытия,
мир быта и «мир чистой сослагательности» «бы» (в терминологии
Кржижановского [2, с. 52]), который в пространстве новелл писателя
населён фантазмами. Эти параллельно существующие реальности
обладают определёнными маркерами в пространстве материальном,
структурированном по горизонтали и вертикали. Так, мир Бытия,
проникающий во все уровни экзистенции, обнаруживает себя на
открытой местности (т.е. Бытие ассоциируется с разрушением границ,
беспредельностью), а наиболее важные его маркеры – небо в
парадигме верха и низа («Квадрат Пегаса», «Жизнеописание одной
мысли», «Ветряная мельница») и лес («Поэтому»), поле («Чётки»),
море («Старик и море»), пересечение дорог («История пророка») в
горизонтальной плоскости. Очевидно, что эти же локусы особо
значимы в народной культуре как связующие с иномирием,
открывающие выход в пространства смерти, хаоса, инобытия.

Мир быта в новеллах Кржижановского дистанцирован от других
миров, и ему свойственно тяготение к замкнутому пространству.
Пространственными маркерами быта часто выступают дом, комната,

УДК 821.161.1 Твори Кржижановського

Кисляк А. И.,
студентка 2-го курса магистратуры

Киевского национального университета
имени Тараса Шевченко

Организация пространства в новеллах
С. Кржижановского: специфика вторичного мифа

Актуальность работы обусловлена вниманием исследователей
литературы XXI века к литературному процессу начала ХХ столетия и, в
частности, к творчеству С. Кржижановского, чьё художественное
наследие было опубликовано и попало в поле исследовательского
интереса лишь в 80-х годах прошлого века. Благодаря философской
глубине и оригинальности творчество Кржижановского привлекает
внимание многих учёных. Изучением пространства и в целом хронотопа
его произведений занимались В.Н. Топоров («”Минус”-пространство
Сигизмунда Кржижановского» [11]), А.В. Синицкая («Эмблематический
принцип и пространственные формы в тексте» [7]); затрагивают этот
вопрос в своих кандидатских диссертациях  И.В. Лунина
(«Художественный мир новелл С.Д. Кржижановского: человек,
пространство, коммуникация» [4]), Л.В. Подина («Пространство и время
в художественном мире Сигизмунда Кржижановского» [5]),
Е.Е. Бирюкова («Поэтика хронотопического парадокса в русской прозе
1920–1930-х годов» [1]) и др. Мифопоэтический аспект привлекал
внимание А.М. Шуберт («Поэтика новеллистики С.Д. Кржижановского:
особенности переходного художественного мышления») [12].

Кроме того, в XX веке активизировались исследования в области
мифопоэтики. Изучению феномена мифа и мифологического сознания
посвящены работы М. Элиаде, К. Леви-Стросса, А.Ф. Лосева,
В.Н. Топорова и др. Разработки в области мифологических воззрений
восточных славян представлены в работах Хв. Вовка, Н.И. Костомарова,
А.Н. Афанасьева, В.Я. Проппа («Исторические корни волшебной сказки»),
словаре «Славянские древности», вышедшем под редакций Н.И. Толстого,
исследованиях Н.В. Слухай, С.А. Токарева, В.М. Гнатюка и др.

Цель данного исследования – анализ принципов организации
пространства в мифологическом сознании восточных славян и в
новеллах Кржижановского, выявление сходства и различий
первичного и вторичного мифов, определение причин различий.

Исследование проводилось на материале сборника новелл
С. Кржижановского «Сказки для вундеркиндов». В качестве
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Пространство тела может преобразовываться и тем самым
отчуждаться, как в новелле «Мухослон»: тут буквализируется
фразеологизм «делать из мухи слона»: «Над мухой простёрлась
длань и прозвучало “Да будет слон”» [там же, с. 218], после чего
тело мухи превращается в тело слона, и автор подчёркивает, что
«малая мушья душа никакого “да будет” не расслышала, что чудо,
коснувшись кожи, до мушьей души не дошло.

В итоге: слон с душой мухи – Мухлослон» [там же].
Кроме того, сознание может менять одно тело на другое, как в

новелле «Проигранный игрок»:
«Мистер Пемброк не предусмотрел, что в ту самую долю

секунды, как рука его, ставя пешку под удар, будет отдёргиваться
от деревяшки, душа его, душа мистера Пемброка, оброненная
мозгом, неслышно скользнёт вниз по переставляющей деревяшку
руке: из мозга в кисть руки; из кисти к концам пальцев; из
разжимающихся пальцевых фаланг в крохотную, поблёскивающую
мутным чёрным лаком головку пешки» [там же, с. 136].

Сознание может и просто покинуть тело как физическую оболочку,
чьей сутью, смыслом оно было:

В новелле «Катастрофа» «Мудрец <…> высвободив своё «я» из
грёз и слов, спросил: явь ли я.

<…>
И не успел “?” коснуться “я”, как “я”, выскочив из заковычки,

бросилось, говоря вульгарно, наутёк» [там же, с. 131].
Представление о метемпсихозе (переселении душ) и метаморфозе

характерно для народно-мифологического сознания [9, c. 93], однако
народным сознанием эти явления не воспринимаются трагически. В
новеллах Кржижановского отчуждение тела и сознания, души,
внутреннего «я» оказывается трагичным для героев: мистер Пемброк
и Мудрец умирают («Тут и приключилась Мудрецу смерть» [там же]),
ангел-хранитель души героя в новелле «Квадрат Пегаса» сообщает
о смерти этой души, Мухослон так и не находит себе места в мире.

Таким образом, через специфическую организацию пространства
в новеллах Кржижановского ставится проблема самоидентификации,
проблема наличия собственного «Я». И герои новелл нередко заняты
тем, что пытаются доказать себе собственное существование. Их
тщетные попытки связаны с замкнутым пространством:

«Учёные неты, уединяясь по кельям, целыми годами доказывают –
при помощи букв – что они суть; это излюбленная тема их трактатов
и диссертаций; буквы им послушны, но истина всегда говорит нету:
нет» («Страна нетов») [там же, с. 267].

особенно с закрытыми окнами, ставнями, дверями. А мир фантазмов
«бы», незаметно проникая – при благоприятных условиях и в
определённое время – внутрь замкнутого пространства, постепенно
заполняет его. В результате происходит слияние двух миров: мира
вещей (быт) и мира фантазмов («бы»). Таким образом, замкнутость
пространства – важный атрибут мира «бы». Если в народном
сознании замкнутое пространство дома защищает его обитателей,
то в новеллах Кржижановского оно скорее враждебно человеку.

В мифологическом сознании восточных славян универсум центрирован
вокруг мирового древа, изоморфом которого является человек. В новеллах
Кржижановского в центре внимания оказываются не только люди или иные
существа (буриданов осёл, ветряная мельница и др.), но – более узко –
мысли, сознания этих существ, их души. Герой предстаёт носителем
определённого миросозерцания, он – микрокосм, а мысли, идеи, сознание,
душа – обитатели этого микрокосма и, соответственно, действующие лица
новелл («Жизнеописание одной мысли»).

И в народном сознании, и в новеллах писателя важна оппозиция
«своего»/«чужого» пространства. Так, в народной культуре восточных
славян горизонтальное пространство, в котором живут люди,
мыслится как совокупность концентрических кругов, в центре которых
находится человек: дом, двор, село, поле, лес. Степень «чуждости»
возрастает по мере удаления от центра. «Своё» (культурное)
пространство через ряд границ (забор, околица, река и т.п.) переходит
в «чужое» (природное), которое, в свою очередь, граничит или
отождествляется с потусторонним миром. Первый же круг
пространства – наиболее близкое «своё» пространство – ограничено
физиологической оболочкой человека и его одеждой.

Вокруг героев в новеллах Кржижановского пространство также
организовано концентрическими кругами. Однако восприятие этих
кругов иное. Наиболее близкое, «своё» пространство – это сам человек.
Как и в народном сознании, граница этого пространства – кожа, и
писатель неоднократно акцентирует внимание читателя на эпидерме.
Но даже это – ближайшее пространство может восприниматься как
чуждое. В новеллах представлены разные варианты его отчуждения.

Например, в новелле «Квадрат Пегаса» к герою приходит
внезапное осознание:

«И вдруг Иван Иванович понял: всё это вокруг – чужое, тысячи
и тысячи раз надёванное кем-то, заношенное, затасканное
миллионами глаз и изсмотренное ими вконец <…> И сам он, Иван
Иванович, не “я” ему, человеку, а “он”, чужой, мириады раз
надёванный и затрёпанный» [3, с. 100].
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что замкнутое пространство, отделяющее «я» героя новеллы «Чуть-
чути» от непосредственного общения с Бытием,  оказывается пагубным
для него. А иллюзии и мнимости, скрашивающие существование
персонажа в его оторванности от Бытия, ненастоящи и недолговечны.

Итак, замкнутое пространство вокруг героев новелл если и
воспринимается ими как «своё», то ошибочно. В нём появляются
обитателя иномирия (злыдни поселяются в кабинете человека в
новелле «Квадрат Пегаса»; народец «чуть-чутей» появляется в
квартире героя в новелле «Чуть-чути»; слово «якобы» оживает в
кабинете философа Якоби в новелле «Якоби и “якобы”»; слово «поэтому»
покидает письмо и проникает в сердце спящего поэта у него в комнате
в новелле «Поэтому»). Не случайно зал, где мистер Пемброк играет в
шахматы в ночь своей смерти и где его тревожит предчувствие «чего-
то давно уже ищущего быть найденным, неизбежной и близкой встречи
с каким-то бродячим фантазмом» [там же, с. 135], сравнивается с
футляром: «Длинный и узкий стол с игроками и <…> фигурками, был
вдет, как в футляр, в длинный и узкий зал с узкими же прямоугольными
прорезями окон» [там же, с. 134] (новелла «Проигранный игрок»).
Показательно, что в новелле «Квадрат Пегаса» обитатели домов за
закрытыми оконными ставнями воспринимаются как трупы. Спасением
для героя от пагубного влияния мира быта и мира фантазмов «бы» – а
значит, и залогом истинной жизни – оказывается лишь сообщение с
Бытием, например, через открытые окна.

В.Н. Топоров обращает внимание на страх человека в мире
новелл Кржижановского не только перед тесным пространством, но
и перед пространством большим. Он выделяет два варианта
пространственной фобии, оба предполагают «потерю контроля над
“своим” пространством и вход в чуждое себе пространство,
вызывающее страх зажатости-тесноты или бездны-пустоты» [11,
с. 549]. Исследователь пишет: «слишком тесное и слишком широкое
пространство при отсутствии соединяющей их середины всё более
и более воспринимаются писателем как два варианта единого
“минус”-пространства, равно гнетущие человека. Угнетённое больное
сознание порождает такое же пространство и такое же время, которые –
со своей стороны – начинают осаду человека, загоняют его в тупик
безнадёжности» [там же, с. 542].

Всё же маленькое пространство понятней для героя-обывателя.
И сознание обывателя стремится к замкнутости, спасаясь от «бездны-
пустоты», в терминологии В.Н. Топорова. Так, герой новеллы «Чётки»
признаётся: «Природа огромна, я – мал: ей со мною неинтересно,
мне с нею – тоже. В городе <…> я <…> кажусь себе как-то

Итак, можно утверждать, что замкнутое пространство
воспринимается в новеллах Кржижановского негативно, не
воспринимается как «своё», даже если это пространство –
собственная комната или дом. В.Н.Топоров также обращает внимание
на принципиальную враждебность замкнутого пространства человеку
в новеллах писателя1 .

Если в народном сознании дом – двор – село и отчасти поле – это
культурное и, следовательно, «своё» пространство, их границы
оберегают человека, то в новеллах Кржижановского границы не
защищают человека, а, наоборот, представляют угрозу: каждая новая
граница, оболочка является футляром, ограничивающим героя, всё
больше отделяющим его от Бытия. В новелле «Чуть-чути» герой-
повествователь сообщает: «Не люблю ни своей глупой, в синие обойные
лотосы, комнаты, ни своего узкого, застёгнутого в платье тела, ни себя,
запрятанного от себя: и начни я растаскивать “я” по точкам, как вот
этих, в портфеле, то… но не надо» [там же, с. 84]. Таким образом,
подчёркивается раздробленность мира, пронизанного разнообразными
границами, и – как следствие – раздробленность самого центра – «я»
героя. В его квартире внезапно появляется таинственный народец «чуть-
чутей». «Чуть-чути» поселяются на коже персонажа, а также на его
рукописях, книгах, обоях и т.п. Они преобразуют мир вокруг героя,
меняют его восприятие окружающего, но после смерти короля «чуть-
чутей» народец покидает квартиру героя.  «… тому, кто был хоть миги
с ними, как быть без них? – пишет рассказчик, и продолжает, – Ведь у
лотосов в коричневых обводах – только нарисованная жизнь. И
мёрзлым звёздам на стекле – рано или поздно истаять от солнц».
Заканчивается новелла словами: «Кончаю: написанному в портфель.
И мне: в чёрный, глухой портфель: защёлкнется – и ни солнц, ни тем,
ни болей, ни счастий, ни лжей, ни правд» [там же, с. 92]. Очевидно,

1 В статье «Минус»-пространство Сигизмунда Кржижановского» он пи-
шет: «Из текста в текст повторяющиеся образы «тесной» заполненности про-
странства – дом, куб (дома или комнаты), комната, квадрат (комнаты), шкаф,
коробка, ящик, кузов, корзина, портфель, саркофаг, гроб, могила («от плеча до
плеча»), яма, окоп и даже мозг – меж черепных костей, «от виска до виска». За
этими образами угадывается некая неорганическая, но замышленная против
человека «нечеловекосообразная» принудительно-принуждающая поделенность
некогда идеального пространства, его обуженность, замкнутость, «непроходи-
мость», приговорённость человека к этому деформированному пространству
несвободы, злая пленённость им. Прикованный к этому узкому и несвободному
пространству, человек, тем не менее, не может с чистым сердцем считать его
своим или назвать его – мое, так как мое всегда предполагает стоящее за ним
Я, которое, однако, в этих условиях оказывается так же поделённым на части,
изолированным, зажатым и овеществляющимся, как и то светлое гармоничес-
кое пространство, которое только и соприродно подлинному Я» [11, с. 507-508].
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“Квадрат Пегаса”, – улыбнулся человек.
 Но Иван Иванович дёрнул за тесемку шторы – и штора

опустилась. Человек замолчал» [там же, с. 100]. А после ангел-
хранитель сообщил о смерти души героя.

 И не случайно писатель всё время подчёркивает, что звёзды
смотрят на героев сверху, а герои смотрят на небо.

Таким образом, в мире новелл Кржижановского, в отличие от народного
мифологического сознания, зафиксировано нарушение гармонии в
общении человека и природы, шире – человека и Универсума.

Важно отметить, что коммуникация нарушается также между
героями (новеллы «Проданные слёзы», «Чуть-чути», «Квадрат
Пегаса») и между человеком и культурным наследием («Кунц и
Шиллер», «Жизнеописание одной мысли»). Мотив разрыва
коммуникации эксплицирован  не только через физические границы
(стены домов, ставни на окнах) и символы нецельности мира
(трещины, щели, швы, сопоставимые с народно-мифологическими
представлениями об оврагах, балках и т.п. как «плохих»
пространствах), но и через ментальную замкнутость (собственные
идеологии, вымышленные миры героев).

Лес, поле, море в новеллах Кржижановского, как и в народной
культуре, имеют функции пространств, противостоящих культурному.
В лесу как локусе иномирия, согласно народным обычаям,
происходит обряд инициации, ритуальная смерть и новое рождение
человека. «Увійти до темного чи зачарованого лісу – потрапити до
зони, де душа зустрічається з чимось згубним та невідомим; до
області смерті; відчути нестачу духовного бачення та світла. Відхід
до лісу – це символічна смерть перед відродженням  в процесі
ініціації» [11, c. 112]). Утверждение Н.В. Слухай о том, что «войти в
тёмный лес» – это «пороговый ассоциатив», означающий вход в
другую онтологическую зону [там же], актуально и для новелл
писателя. Перерождение героев  Кржижановского происходит или
намечается в указанных локусах (новеллы «Чётки», «Поэтому»). Но
тут появляется нехарактерный для народного сознания акцент: у
Кржижановского люди мертвы за закрытыми ставнями своих домов
(«Квадрат Пегаса»), а настоящую жизнь обретают на природе и
благодаря контакту с ней. Показательно, что после инициации герои
Кржижановского не могут вернуться в привычный мир вещей и вести
прежний образ жизни: «милые, милые, вот и я мертв, как вы, вот и я
непреодолимо жив как вы» [3, с. 173] – обращается герой новеллы
«Чётки» к глазам умерших метафизиков. Приобщение к миру Бытия
часто сопровождается гибелью в мире физическом (новеллы

значительнее и нужнее, а здесь, в поле, подставленном под небо, я,
тщетно пытающийся исшагать простор, затерянный и крохотный,
кажусь себе осмеянным и обиженным» [3, с. 164].

Но именно контакт с беспредельным пространством,
представляющим собой Бытие, оказывается благотворным для героев
новелл. Истинное прозрение героев связано с размыканием границ
либо их раздвижением. Так, в новелле «Жизнеописание одной мысли»
известный кантовский диктум «Звёздное небо надо мною – моральный
закон во мне» рождается в голове философа во время его пребывания в
садике, и вот что происходит: «Рука, точно ткнувшись в мысль, повисла в
воздухе: все – стена, деревья, белое пятно платка, солнце, земля, листья,
скамьи, – все, до последнего луча и блика, вывалилось из зрачков: был –
Мыслящий и Мысль, и ничего меж ними. На пыльно-голубоватом небе в
полдень не гореть звёздам: но сейчас, волею Мысли, они зажглись и
сияли изумрудными пожарами на своих сомкнутых орбитах; каменная
ограда садика, безлюдного, с путаницей кружащих и возвращающихся в
себя жёлтых дорожек, с калиткой, закрытой на ключ, делала излишними
присутствие какого бы то ни было морального закона, но одним толчком
глаз философ разомкнул ограду садика, бросив её к пределам мира:
рванул путаницу дорожек – и вдруг раскружились в пути: широкие,
узкие, торные, битые и заросшие терном – из близей в даль.

Длилось это секунд десять» [там же, с. 139-140].
Потом всё вернулось на круги своя.
Таким образом, в новеллах Кржижановского важна готовность

героев идти на контакт с Бытием, вступить в его огромное пространство,
несмотря на чувство страха и затерянности, и, главное, впустить это
пространство в себя. Так, в уже упоминавшейся новелле «Чётки» герой
решается выйти за границы города в поле, встречает там таинственного
старца, получает чудесный подарок – чётки из глаз погибших философов-
элеатов, и после серии экспериментов с ними перерождается: «новый
мир, мой мир, разрывая зрачки, острыми скальпелями врезаясь в мозг,
входил в меня. Слёзы текли навстречу вселяющейся вселенной,
встречаясь с ней у выгиба ресниц» [там же, с. 173].

Уже из этой цитаты видно, что человеческий глаз, как и порог,
щель, трещину, прорезь, дыру, окно следует считать локусом
сообщения между мирами. Зрительный контакт устанавливает связь
между мирами. Очень показательна в этом отношении сцена из
новеллы «Квадрат Пегаса», где противопоставляются «человек» и
«Иван Иванович» как две противоборствующие сущности героя:

«Иван Иванович поднял голову: у горизонта над изломом кровель
загоралось изумрудным огнем четыре звезды.
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«Поэтому», «Фу Ги», «Итанесиэс»), сознание просвещённых героев –
в другой сфере. И характерно, что страна за полями и морями, куда
улетают птицы в новелле «Ветряная мельница», называется Кинь-
Сгинь. В народной же культуре обряд инициации готовит человека к
продолжению жизни в культурном пространстве.

Таким образом, если мифологическое сознание сельских жителей
отражает гармоническое единение человека и природы, то в мире
новелл Кржижановского представлено нарушение в общении между
человеком цивилизации (городским жителем) и миром природы, а
шире – Универсумом или «миром Бытия».

В народном сознании границы «своего» пространства оберегают
человека. Собственный дом, сад – это пространства «свои»,
«культурные», следовательно, дружественные. В мире новелл
Кржижановского, напротив, границы, отделяющие героя от мира
природы-Бытия, являются футлярами и гибельны для человека.

Кроме того, в новеллах Кржижановского делается акцент на
трагическом нарушении коммуникации между людьми, явившейся
следствием простраивания всё тех же границ, физических и ментальных.

Если для народного сознания лес, поле, море в качестве пространств,
противостоящих культурному и открывающих выход в иномирие, предстают
областями смерти, хаоса, то в новеллах Кржижановского это пространства,
открывающие герою, готовому их принять, новую жизнь. Как в народной
культуре, так и в новеллах Кржижановского это пространства инициации.
Но герои Кржижановского после инициации не могут вернуться в привычный
мир вещей и вести прежний образ жизни. Для мира вещей они гибнут, их
сознание – в другой сфере. В народной же культуре обряд инициации
готовит человека к продолжению жизни в культурном пространстве.

Наконец, в новеллах писателя появляется новый центр, вокруг
которого организовано пространство, – не просто человек, но его
сознание, мысль, душа.

Специфика организации пространства во вторичном мифе
писателя обусловлена особенностями исторического процесса и
переходного мышления начала ХХ века: эсхатологические настроения,
ощущение пресыщенности культурными ценностями и утраты связи
человека цивилизации с первоосновой, как следствие, чувство
трагической экзистенциальной неопределённости человека цивилизации
и восприятие видимого мира как расколотого, ложного, враждебного.

Мифопоэтический аспект творчества Кржижановского требует
дальнейшего изучения и открывает большие перспективы для
исследований в области хронотопа, системы актантов, взаимосвязей
компонентов Универсума.
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і міфології. Відчуваючи «живучість» міфу, який, незважаючи на певну
«відчуженість», сприяв більш повному та узагальненому розумінню
дійсності, митці ставили перед собою такі завдання: 1) оновити
«народні вірування», ігноровані просвітницькими і класичними міфо-
критичними теоріями, відкрити казковий світ «природних демонів»,
ангажований пізніми романтиками («залишки язичницьких вірувань»,
«давньогерманські міфи» Я. і В. Гріммів), їхню функцію «національних
спогадів» (Nationalerinnerungen) у суспільстві; 2) «повернути до життя»
богів грецько-римської міфології, нівельованих просвітництвом до
рівня «міфологічної байки» чи класиками – до «абсолютної сфери
мистецтва», «історичного музею» (Г.В.Ф. Геґель) [8, с. 255–257].

Німецькій літературі ХІХ ст. притаманні подальші жанрові пошуки,
зокрема у царині драми: від містеріальної драми, трагедії фатуму й
історичної драми до метафізичної трагедії (Tragodie). Їй на зміну
прийшли німецька трагедія (Trauerspiel), яка мала переважно
буржуазний характер, та національно-історична драма. Більшість
авторів і теоретиків літератури цього періоду вважали драму
«найвищим літературним жанром, який наслідує традиційні правила
і з певною послідовністю класифікується на жанри [6, c. 165].
Провідна роль драми в троїстій системі жанрів, сформованій в кінці
ХVIII ст., отримала теоретичне обґрунтування в філософських працях
доби (Г.В.Ф. Геґель, А. Шопенгауер, Ф. Грільпарцер). Інтерес до нових
драматургічних форм у середині ХІХ ст. був пов’язаний з прагненням
розробити жанрово «повноцінну» чи «ідеальну» драму (синтез
сучасної драми і класичної форми), що позначилося й на новому
розумінні міфу як самостійного феномена мислення і матеріалу для
мистецтва.

В європейській традиції, на думку науковців (Є. Мелетинський,
О. Лосєв, Г. Драненко), найбільше міфологічних інтерпретацій має
місце у драматургії, жанрі, який «забезпечує довготривалість життя
значної кількості міфів» [2, с. 249]. Уже початок століття відзначився
різними формами міфологізування, які знайшли своє втілення в першу
чергу в містеріях (Л. Тік Johann Ludwig Tieck) «Життя і смерть святої
Геновеви» (Leben und Tod der heiligen Genoveva) (1800), «Імператор
Октавіан» (Kaiser Octavianus) (1804), З. Вернер (Friedrich Ludwig
Zacharias Werner) «Хрест на Балтиці» (Das Kreuz an der Ostsee) (1806),
«Мартін Лютер, або Освячення сили» (Martin Luther oder die Weihe
der Kraft) (1807), Й.В. Ґете (Johann Wolfgang von Goethe) «Фауст-1»
(Faust-1) (1808), Ф.де ла Мотт Фуке (Friedrich de La Motte-Fouque;)
«Зігурд, убиваючий змія» (Sigurd, der Schlangentoter) (1808), А. Арнім
(Carl Joachim Friedrich Ludwig von Arnim) «Галле і Єрусалим» (Halle
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Міфологізм як провідний аспект німецької драматургії
першої половини ХІХ ст.

В історії німецької літератури визначають декілька періодів
інтенсивної авторської міфотворчості, спричинені певними соці-
альними, ідеологічними та етичними факторами. Це, насамперед,
епоха Відродження, мистецтво якої відновило зацікавленість
античними міфами, та епоха романтизму, яка їх творчо пе-
реосмислювала. За оцінкою Н. Я. Берковського, у романтичній
Європі міф ще довго залишався популярним, визначаючи як
літературний стиль, так і художній метод письменників доби: «Міф –
це над-образ, надмірне вираження того, що містять природа й історія –
максимальний розвиток, що зайшов далеко вперед у порівнянні з
тим, що здійснилося насправді, звідси гіперболізована узагальненість
міфу. Філософський стиль й фантастика, казкова незвичайність
співприсутні в авторів, котрі писали за зразками міфів» [1, с. 47].
Німецькій літературі XIX ст. притаманне певне зниження інтересу до
міфу, інший ракурс його рецепції, однак ідеї та елементи міфологізації
спостерігаються у творчості авторів містеріальної драми У. Вернера,
А. Мюльнера, К. Е. фон Гаувадьда, «драматургів фатуму»
Е. Раупаха, З. Вернера, романтиків Л. Тіка, К. Брентано,
представників постромантичного періоду Г. фон Клейста, Ф. Ґраббе,
Г. Бюхнера. У їхніх творах міф використовується як творчий субстрат,
який є вищим за будь-яку раціональну формулу і дозволяє повніше
і різнобічніше відображати реальність.

Маркус Вінклер у монографії «Міфічне мислення між романтизмом
і реалізмом» (1995) на прикладі творчості Г. Гейне прослідкував
тенденції міфологізації і деміфологізації в літературі XIX ст. Дослідник
відзначив, що епоха між романтизмом і «реалізмом» підтримувала
існуючі погляди на міф, хоча її мислення і не відповідало
«феноменологічному поняттю міфічного мислення» [8, с. 4].
Витіснення чи редукція міфу, міфокритика і реміфологізація дійсності –
це, на думку М. Вінклера, ті протилежні напрями мислення, що
визначають сферу звернення німецьких письменників XIX ст. до міфу
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автором як «містеріальний за змістом, драматичний за формою,
лірико-філософський за пафосом і мав осягти людське життя загалом,
наблизитись до розгадки людського існування» [4, с. 100–101]. Його
персонажі як символічний «мікрокосм» (синтез людського досвіду
та одвічних прагнень особистості) розкриваються через їх ставлення
до провідних аспектів буття, серед яких антиномії добра і зла, Бога і
диявола, духа й матерії, природи і цивілізації. Містеріальний зміст
твору, який ґрунтується на «містерії душі»: історії її піднесення та
падіння, втілений в чуттєву форму театральної пластики та сценічної
образності. Містеріальне дійство «Фауста-1» відображає шлях, який
людська душа пройшла через плотські й духовні випробування від
гріховності до праведності, від буденного до сакрального. Впливаючи
на читачів своїми конкретно-чуттєвими образами, п’єса Й.В. Ґете
реалізовувала притаманний містерії пафос «торжества», піднесення
до «вищих сфер», до наперед визначеного фіналу – перемоги духу.
Разом з тим автор надає жанру нових ідей, серед яких: зародки
сучасного історичного розуміння життя, ідеї розвитку людини і
суспільства, право індивіда на естетичну незалежність і творчу
діяльність, що виводить містерію як жанр на інший якісний рівень.
Міфологічна складова твору репрезентує авторський концепт міфу
як  органічного взаємозв’язку людини з природою і духом: через
подолання темних сил природи людина досягає самоствердження,
утвердження власних високих ідеалів. Таким чином, Й.В. Ґете надає
міфу гуманності, яка має (з погляду на образ Фауста як мислено
створений образ внутрішньо цільної природної особистості) утопічний
характер.

У німецькій драматургії ХІХ ст. романтична містерія писалася також
за сюжетами чи мотивами античної міфології. Спроби трактувати
античні міфи у світлі християнського вчення (вимога Й. Гердера)
відбувалися і в минулі століття, однак, за оцінкою Б. Візе, у них був
відсутнім «міфічний елемент». Їх тлумачили у християнському
значенні, лише щоб наблизити язичницькі міфи до сучасного
сприйняття, укладали в них новий смисл, не зображаючи реальне
християнство. Лише у романтичному проекті «нової міфології» митці
не намагалася розпізнати християнство в міфології, а, навпаки,
убачала у християнстві прадавню релігію, актуальну для кожної
міфології. Знаково, що первісне християнство отримувало
пантеїстичне потрактування. Наприклад, Г. фон Клейст, за словами
Б. Візе, «відкрив у грецькій міфології глибоку містерію християнства»,
«надаючи актуалізованому міфологією християнству характеру
пантеїзму» [7 (2), с. 370]. Так, Юпітер у п’єсі «Амфітріон» (Amphitryon)

und Jerusalem) (1811), К. Брентано (Clemens Brentano) «Заснування
Праги» (Die Grundung Prags) (1815), Ф.Грільпарцер «Золоте руно»
(Das goldene Vlies) (1819) та ін.). Причину цього феномена пояснює
А. Карельський у книзі «Драма німецького романтизму» (1992),
стверджуючи, що з метою встановлення нового підґрунтя для
романтичного оптимізму, митці звернулися за підтримкою до історії,
міфології та релігії. Відчуваючи на собі драматизм епохи та
звертаючись до історії жанру, вони намагалися поєднати у своїх
творах драматизм й оптимізм, створюючи драму «всеосяжного
діапазону, але з втішною розв’язкою; історію, узяту в глобальному
масштабі, у споконвічній боротьбі трагічних дисонансів, але яка
врешті-решт виявляє невидиме керівництво доброї провіденціальної
волі» [3, с. 77].

Драматурги використовували жанр містерії, оскільки він найбільше
відповідав релігійно-міфічному спрямуванню їхніх творів. Яскравим
прикладом німецької романтичної містеріальної драми є п’єса Л.Тіка
«Життя і смерть святої Геновеви», яка ввійшла до його збірки
«Романтичні твори» (1799-1800). Сюжет драми походив з популярної
народної книги – «Легенди  святої Геновеви», яка вразила творчу
уяву письменника картинами самотності і страждань героїні та її
неймовірної зустрічі з чоловіком. Образ Геновеви змальовано автором
у дусі «християнського пантеїзму» єнських романтиків, які були йому
особливо близькими у 90-і роки XVIII ст. У драмі Геновева є символом
християнської мучениці, вона покірна своїй долі, без нарікань приймає
будь-які випробування. За традицією свого часу вона виховувалася
в монастирі в дусі християнського благочестя і бажала залишатися
нареченою Христа. Геновева почувається неповноцінною, у порівнянні
з досконалістю природи, усвідомлює успадкований гріх та вроджену
провину. Тому вона смиренно сприймає всі незгоди життя як законне
покарання, як спокутування чи випробування. Шеллінґова філософема
«світової душі» (Weltseele) отримує у Л.Тіка значення «невинності,
жіночої душі», добра і любові, на яких засновано світ. Концепт любові,
представлений в ранньому романтизмі як архаїчна гармонія неба і
землі, пов’язаний у Л.Тіка з християнською ідеєю, що реалізується
в драмі. У системі християнських цінностей автор розрізняє фізичне
(гріховне) кохання й духовну, божественну любов. Конфлікт між ними
переходить у конфлікт між Богом і Сатаною. Антитеза духовної й
чуттєвої любові у драмі Л.Тіка доведена до абсолюту.

Особливе місце в палітрі німецької містеріальної драми посідає
монументальний твір Й.В.Ґете «Фауст», перша повна друкована
версія якого вийшла у 1808 році («Фауст-1»). Твір задумувався
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загальною для святих, неначе жива істота, поважає віру кожного
народу, оскільки вважає віру шляхетним кришталем творіння, кожна
з граней якого, незалежно від її форми, випромінює Божий дух. Щоб
надати людині можливість споглядати божество, без чого її віра не
можлива, брати долини посилають їй дух через Месію і Прометея,
Гору, Вішу, Еросу, Тора і Христа, щоб вона піднеслася до своїх вито-
ків. Отже, долина «винайшла» власну міфологію, яка ґрунтується на
тому, що людина потребує образного споглядання божества. Ідея
святості реалізується у драмі через розгалужену систему символів,
запозичених як з християнської та язичницької міфології, так і зі звичаїв
масонського ордену.

Інші п’єси З.Вернера («Мартін Лютер чи освячення сили» (1807),
«Аттіла, король гунів» (Attila, Konig der Hunnen) (1809), «Ванда –
королева сарматів» (Wanda, Konigin der Sarmaten) (1810), «Свята
Кунігунда» (1815)) продовжують міфологічну ідею «Синів долини»,
драматизуючи містерію вільної волі й самозречення, повернення
людини до вічної єдності з Богом, союзу сили, краси і смерті, що є
джерелом справжнього життя.

Подальшим етапом розвитку містеріальної драми стала ро-
мантична трагедія фатуму (року), представлена у творчості численних
німецьких письменників (З. Вернер «24 лютого» (24. Februar) (1814),
А. Мюльнер «Вина» (1814), «Батьківське прокляття» (1814), «Король
Юнгурд» (1817), «Безумство» (1818), Х.Е. Гоувальд «Маяк» (1819),
«Портрет» (1819), Ф. Ґрільпарцер «Праматір» (1817)). Трагедія року
акцентувала протиріччя між винятковим статусом романтичного героя
та його діянням, замість благих намірів, тут керує жорстока
невідворотна доля, що виключає будь-яку свободу волі, «граючись»
людиною і знищуючи її. Ідея фатуму, який тяжіє над людиною,
походила з грецької трагедії, що спричинило активне використання в
зазначеному жанрі сюжетів, мотивів й образів античної міфології.
Знаково, що антична модель у трагедіях фатуму суттєво
трансформувалася й модернізувалася: якщо для грецьких трагіків
фатум був способом випробування й утвердження людської величі,
то нові драматурги акцентували марність людських прагнень та
безсилля людини. У «трагедіях фатуму» романтичний образ
«надлюдини» змінився образом жалюгідної маріонетки в руках
неосяжної долі, розв’язка конфлікту перетворилася на плакатно-
трагічну, перебільшено криваву. Історія людства постає у драмах як
гранично трагічна, увага акцентується на долях мучеників за ідею,
коріння якої знаходиться в християнському віровченні, у історії
боротьби християнства з язичництвом. Драматизм творів видається

(1807) не лише найголовніший з богів. Він Бог, котрий є всім, од віку
і до віку, того самого віку, що людина й природа, оскільки він сам їх
створив. Він – «світло, ефір і рідина, те, що було, що є і що буде»
(Das Licht, der Ather, und das Flussige, / Das was da war, was ist, und
was sein wird) [5 (1), с. 404]. В іншій драмі Г. фон Клейста «Пентеселея»
(Penthesilea) (1807), написаній за мотивами міфу про амазонок,
відсутні архаїчна наївність і символічне наповнення міфологічних
творів. Драма, яка за задумом автора повинна була об’єднати
античність й сучасність, не має жодного натяку на класичну
античність, лише відчуття міфічного жаху (Г. фон Клейст виділив цей
аспект у міфологічному словнику Гедеріха). Це відчуття стало для
драматурга, за словами Б. Візе, «формою глибокої містерії душі», у
яку не проникав ще жоден автор. Проблематика душі, яку Г. фон
Клейст намагався втілити у своїх творах, межувала в людському
розумінні з поняттям «чудесного», неосяжного розумом, відповідним
оточенням якого могла бути лише міфічна чи містична атмосфери.
На міфологічному фоні картини людської душі вирізнялися особливо
яскраво. Як і у «Амфітріоні», у «Пентеселеї» – трагедії заплутаних
почуттів – відчутні відлуння романтичної міфології (містерія
непорочного зачаття дівою від божества). Трагедія Г. фон Клейста,
дія якої пов’язана з троянськими міфами, відходить від традицій
просвітницької міфологічної драматургії Й.В.Ґете, від поетичного
виправдання вини і гріха Ф. Шиллера, акцентуючи поетику античного
міфу. Драматург не нівелює світ амазонок, незважаючи на
самогубство Петенселеї через усвідомлення несумісності її бажання
особистого щастя і міфічних законів її країни, царство верховної жриці
залишається непохитним. Таким чином, Г. фон Клейст вивільняє міф
від просвітницької гуманності «доби Ґете», залишаючи йому його
архаїчне сакральне наповнення.

На ґрунті християнської міфології на початку ХІХ ст. у німецькій
літературі сформувалася християнська драма, зразки якої
представлені творчістю Захарії Вернера. Загальна ідея, що поєднує
митця з романтизмом, є ідея єдності мистецтва й релігії, оскільки і
мистецтво, і релігія, на його думку, є відчуттям і сприйманням
універсуму. Поетичним маніфестом християнської ідеї З. Вернера
стала драма «Сини долини» (Die Sohne des Thals) (1803), у основі
якої тема справжньої християнської спільності (містичне тлумачення
ідей Ф. Шлейєрмахера (Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher)) –
масонства. За переконаннями драматурга, масонство являло собою
спільноту святих, завданням якої було подолання християнського
егоїзму й відродження в людині почуття святості. Долина, що є
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по-різному сприймаються поняття долі і любові, людської природи і
почуттів, перемоги і помсти, провини і покарання. Наразі з глибокою
психологізацією в руслі просвітницьких ідей ХІХ ст., Ф. Ґрільпарцер
вшановує міфічний світ драми, вважаючи його морально вищим за
цивілізацію (Медея здатна заради кохання підкоритися законам
чужого їй світу, тоді як Язон в угоду співвітчизникам,  відмовляється
від неї). Трагічний фінал трилогії слід розуміти «як діалектичний синтез
Колхіди і Коринфу» (Ф. Штріх), в якому наразі з міфічним світом
предків нівелюється сучасний автору світ деморалізованого
буржуазного просвітництва.

У подальшому розвитку трагедія долі, адаптуючись до
повсякденних буржуазних потреб, відходила від трагічної духовної
проблематики, пристосовуючись до масового смаку. Виходячи з
цього, літературознавці (А. Анікст, А. Карельський) говорять про знач-
ну схожість «трагедії фатуму» з міщанською драмою, про що
свідчить характерна обом жанрам «сльозлива» сентиментальність
та безпринципна пластичність стосовно моралі та запитів часу. Якщо
до цього часу трагедія вважалася «високим жанром», то драматургія
фатуму значною мірою її вульгаризувала, зводячи до пересічних
філософствувань «на тему долі».

Сутнісним духовним процесом ХІХ ст. науковці вважають
активізацію історичної пам’яті людства, що, унаслідок революційних
подій в Європі, викликала гострий інтерес до минулого. Ця
зацікавленість стимулювалася двома факторами: по-перше,
розчарувавшись результатами буржуазних революцій, митці шукали
причину їх поразок в історичному розвитку європейської культури,
що призводило до ідеалізації минулого; по-друге, революційні події
та епоха Наполеона загострили проблему «індивіда та історії», питання
про місце і роль особистості в історичному процесі, відповісти на які
мали допомогти історичний досвід та приклади з минулого,
активізуючи дослідницько-пізнавальний аспект. Тому суттєвим
джерелом драми стала історія, рушійними силами якої від початку
були конфлікти між одиничним і загальним та між свободою волі й
необхідністю, що були провідними і в драматургії.

Філософським підґрунтям історичної драми ХІХ ст. стала книга
Й. Ґерреса «Історія міфів азіатського світу» (1810), у якій історія
кожного народу представлена як розвиток первісної волі провидіння,
закладеної в його міфології. Усі трагічні епізоди «постміфічного»
розвитку людства розглядалися як несуттєві випадковості на шляху
загальної величної перспективи. Середньовіччя, «Священна Римська
імперія германської нації», безкінечна боротьба феодалів проти

штучним, нав’язаним персонажам ззовні, щоб вони могли, за словами
А. Карельського, проілюструвати «ідею конечного торжества
релігійного начала і у світі, і в окремій душі всупереч усім
зрадливостям злої долі» [3, с. 87]. Таке зображення ставить людину
в один ряд з божественними символами, одночасно позбавляючи її
самостійного значення, індивідуального життя.

«Трагедія фатуму», у порівнянні з містеріальною драмою, мала
певні прогресивні риси, що й забезпечило значний успіх у кінці
1810-х – на початку 1820-х рр. Серед позитивних тенденцій «трагедії
фатуму» слід відзначити те, що вона відповідала духу епохи, не
приховуючи, а навпаки, акцентуючи її трагізм, розвінчує романтичний
«геніоцентризм», відкриваючи шлях більш «реалістичному»
світогляду. На відміну від громіздких містерій, «трагедія фатуму»
була сценічною, її можна було поставити на сцені театру.

Головною рушійною силою трагедії долі виступає ідея фатальної
неминучості того, що відбувається. Поетичний образ фатуму постає
у міфологічному забарвленні – як трансцендентна сила, яка
обумовлює людське буття, як темне демонічне начало, непереборне
і неминуче, непідвладне людському розуму, а значить,
непідконтрольне. Матеріалом трагедії долі ставали міфологічні сюжети
і мотиви, причиною чого було метафізичне спрямування жанру.

Ф. Ґрільпарцер у трагедії долі «Золоте руно» презентує античний
міф, актуалізуючи першоджерела у відповідності з духом часу (доба
реставрації Меттерніха): у руслі поєднання міфологічних та
просвітницьких ідеалів. Трилогія «Золоте руно» складається з
практично самостійних драм «Добрий гість» (Gastfreund), «Аргонавти»
(Argonauten) і «Медея» (Medea), які разом утворюють сюжето-
змістовну цілісність. Трилогія написана в популярному в романтизмі
жанрі драми долі, який автор, завдяки міфологічному матеріалу
поєднує з античної «драмою душі».

Обравши матеріалом трилогії міф про Медею і аргонавтів,
Ф. Ґрільпарцер активізує міфологічні образи, сюжети й мотиви в
актуальному проблематико-тематичному руслі, поєднує архаїчний
досвід зі спробами сучасного мистецтва проникнути в найглибші таїни
внутрішнього світу людини.

Разом з міфологічними мотивами трилогія містить основні риси
трагічного, які походять з міжлюдських взаємин і ставлять людей в
подвійну залежність від характерів і ситуацій, з яких немає виходу.
В епосі про аргонавтів розвиваються передумови, які визначають
взаємини між Язоном і Медеєю: протилежність двох культур
(примітивно-первісна і прогресивно-розвинена), у світлі яких
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імператорської влади, чвари між імператорами й папами – усе це
давало плідні теми для тенденційних, популярних історичних драм
(Г. фон Клейст «Принц Фрідріх Гомбурзький», К. Іммерман «Імператор
Фрідріх ІІ», Ф. Ґрільпарцер «Велич і падіння короля Оттокара»).
Фатальну, за словами А. Карельського, роль у національно-
історичному дискурсі відіграла «гогенштауфенівська» тема,
рекомендована драматургам А. Шлегелем. Вона розроблялася
циклами (цикл «Гогенштауфени» з семи частин Ніштедта (1826), цикл
з 16 драм Е. Раупаха (1837)). Особливого значення в національно-
патріотичній драмі набуває народна тема, однак вона проявлялася
або надумано та неорганічно (Г. фон Клейст «Битва Германа» (1808),
Х. Ґраббе «Імператор Фрідріх Барбаросса» (1829)), або ілюстративно
(А. Арнім «Аппельмани» (1813)). Засудження «суто людських»
претензій на керування історією» як рефлексія наполеонівського міфу,
стала темою драм Х. Ґраббе «Наполеон, або Сто днів» (1831),
«Ганнібал» (1835), Г. Бюхнера «Смерть Дантона» (1835).

Магістральні шляхи розвитку німецької драматургії першої
половини ХІХ ст. привели до історичної драми, котрій був притаманний
рух від романтизму до «реалізму», від ідеальних висот – до реального
життя, від ідеального героя до реальної людини. Драма свідомо
відходила від трансцендентного смислу історії, повертаючись до її
реального значення в житті як окремої людини, так і народу.

Отже, німецька драматургія ХІХ ст. у своєму розвитку спиралася
на духовний та художній досвід минулих поколінь, що забезпечило
її вихід «за межі емпіричної конкретики» [3, с. 187]. Прагненням
піднятися над буденним та сьогочасним викликано звернення
письменників до міфології як джерела історії та культури людства.
Використання міфологічних образів і структур у драматургії
зазначеного періоду сприяло встановленню глибокого зв’язку з
минулим, створило особливу глибину і філософічність творів, надало
їм загальнолюдської значущості. Разом з цим міфологізація творів
включила їх у континуум духовного життя і розвитку людства, завдяки
чому конкретно-історичний зміст доповнився одвічними істинами.
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Ціннісний аспект інтенційності і можливі
світи літературного твору

 Вивчення літературно-художніх творів під ціннісним кутом зору
набуває все більшої популярності в сучасній філології і на Заході, і у
нас, про що свідчать численні наукові розвідки (Г.Померанц, А.Гулига,
М.Блюменкранц, З.Лановик, С.Савіцький та ін.). Актуальність такого
дослідницького ракурсу зумовлена насамперед значущістю ціннісних
мотивацій, інтенцій, відносин у смисловій організації твору, а також
тією роллю, яку відіграє аксіологічний аспект у дискурсивному
розгортанні тексту, в художній репрезентації конфліктних ситуацій.
Крім того, осмислення ціннісної семантики мистецтва слова має
велике значення для опису семантики культури.

Метою  цієї публікації є узагальнення теоретичного досвіду
сучасної гуманітаристики (зокрема, феноменологічної філософії
Е.Гусерля) у вивченні проблем інтенційності та концептуалізація
поняття „ціннісна інтенційність”, а також виявлення особливостей
ціннісних аспектів можливих світів літературно-художнього тексту.

Феноменологічний підхід передбачає, що семантика тексту є
смисловим (семантичним) феноменом, опредмеченим знаками, за
допомогою яких він отримує знакову і відповідно семантичну
репрезентацію. Цей феномен, що є результатом здійснюваного автором
інтенційного синтезу (конституювання), дає уявлення про певну
реальність, певний світ – в їх суб’єктивному сприйнятті і розкритті, в їх
осмисленні. Це світ, що відбивається  свідомістю суб’єкта (автора чи
персонажа, з точки зору якого він отримує репрезентацію).

Поняття інтенційності підкреслює феноменальність цього світу –
в тому сенсі, що він є феноменом свідомості, і одночасно акцентує
персоналістичність феномена, що конституюється. Використання
поняття інтенційності передбачає, що відповідний феномен отримує
осмислення з боку  суб’єкта, який здійснює його конституювання.
При цьому відбувається і самоосмислення суб’єкта, який усвідомлює,
а відповідно, і означує своє специфічне сприйняття і розуміння цього
феномену та ставлення до нього. Інтенційна предметність (феномен

внутрішньотекстового світу) є результатом світоутворюючого
інтенційного синтезу. Осмислення – це результат смислоутворюючого
інтенційного синтезу.

Смисл, осмислення, осмисленість – саме в такому семантичному
колі може йти мова про ціннісну семантику.

Смисл та осмисленість не можна звести до їхнього ціннісного
аспекту, але ціннісний аспект входить до сфери осмислення,
осмисленості. Ціннісна інтенційність – це особливий аспект
смислоутворюючої інтенційності.

Питання про ціннісну інтенційність не знайшло остаточного
вирішення у Е.Гуссерля, воно навіть не було ним поставлене. Втім,
у його викладі створено передумови для постановки відповідної
проблеми [1; 2].  Нагадаємо, що на думку Е.Гуссерля, ціннісні
(духовні, культурні) предикати відкривають можливість проникнення
в інтенційний синтез «іншого», дослідження інтенційного горизонту
його свідомості; ціннісні позиції і рішення забезпечують єдність
інтенційного синтезу та поведінки, з якими пов’язана специфіка
характеру і стилю інтенційного суб’єкта, його самоосмислення та
осмислення ним світу. Тут відкривається можливість вести мову про
ціннісно значущий інтенційний синтез, самоконституювання і
самоосмислення в руслі феноменологічного підходу. Але саме поняття
ціннісної інтенційності не вводиться і не розробляється. Питання про
сутність ціннісної інтенційності, її характеристики, її семантичну природу,
її функціонування, сферу її дії все ще залишається відкритим.

Інтенційність загальна оприявнюється у специфіці смислових
феноменів, що синтезуються суб’єктом, у тому, якими вони є, і у
тому, якими характеристиками вони наділені. Стосовно літературного
тексту інтенційність виявляє себе через художню репрезентацію певного
інтенційного предмету і через його семантичну репрезентацію.

Семантична репрезентація може включати і ціннісно значущі
ознаки. Звідси і перше припущення: ціннісна інтенційність
реалізується через семантичну репрезентацію інтенційних предметів
(предметності) шляхом приписування цим предметам (предметності)
ціннісно значущих ознак. Питання в тому, якими є такі ціннісно
значущі ознаки.

Тривіальне вирішення могло б бути наступним: це ознаки, що
мають відношення до істини, добра, краси і т.і. Але в такому разі
ціннісна інтенційність виявилась би такою, що повністю співпадає
або з оцінкою (щодо істини, добра, краси і т.і.), або з маніфестацією
відповідних ціннісних концептів і т.і., з певною точкою зору. При цьому
необхідність у понятті ціннісної інтенційності зникає.
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Зазначимо, що інтенційними предметами можуть бути і добро, і
зло як абстрактні предмети; любов і ненависть як предмети розгляду;
предмети (речі) та особи, що мають цінність для суб’єкта, взагалі
будь-які моральні, культурні, матеріальні та ін. цінності. Їхня поява у
полі зору суб’єкта ще не означає, що ним реалізується власне ціннісна
інтенційність. Отже, коли йдеться про ціннісну інтенційність, то мається
на увазі не просто залучення цінностей до розгляду.

Звернімо увагу ще раз і на такий факт: Гуссерль пов’язує інтенційність
з продукуванням феноменів свідомості, з їх конституюванням, з їх
тлумаченням та осмисленням, що супроводжується самоосмисленням,
самотлумаченням, самокноституюванням. Він підкреслює, що смисл
виникає «під час …генези», тож інтенційність, за Гуссерлем, є
розгортанням смислу буття; смислові феномени свідомості (смисл)
постають як результат інтенційної роботи, інтенційного синтезу [2].

Інтенційність, таким чином, виступає не наслідком, а процедурою,
що продукує та генерує смисл. Ці положення постають як вихідні
для подальших розмислів.

На основі попереднього обговорення, що спирається на
вищевикладені ідеї Гуссерля, можна висунути деякі припущення про
сутність ціннісної інтенційності. Ціннісна інтенційність пов’язана з такою
інтелектуальною, вольовою активністю, з такими потребами і
мотивами, з такими переживаннями, за  наявності яких суб’єкт
необхідним чином розпочинає пошук того, що для нього може мати
цінність. Він виявляє цінне у предметності, в подіях, у вчинках, у
світі та бутті. Вбачаючи цінність як таку або цінність чогось чи когось,
він конституює ціннісні смисли як такі або предметність, що наділена
ціннісним смислом. Він шукає та знаходить те, що наповнюється
смислом, що є осмисленим і надає осмисленості його існуванню і
взагалі буттю, уможливлючи як осмислення реального світу або
предмету, так і самоосмислення, що дає йому можливість здійснити
самоконституювання, віднайти себе, знайти основу для єдності
інтенційного синтезу та поведінки.

Іншими словами, пов’язана з активністю, яка дозволяє здійснити
смислоутворюючий інтенційний синтез, ціннісна інтенційність не
зводиться до репрезентації цінності чи цінного; вона є способом,
шляхом конституювання смислу, осмисленості, цінного, цінності.
Ціннісна інтенційність є стратегією конституювання смислів, які сприяють
увиразненню ціннісних аспектів буття і надають осмисленості процесу
рецепції та прийняття цінностей. Це – активність волі, почуттів (в першу
чергу емоційних ставлень), свідомості. Така активність призводить до
конституювання ціннісно значущих семантичних репрезентацій

інтенційних предметів, образу світу та інших смислових феноменів,
до конституювання цінностей як семантичних феноменів.
Підкреслимо: ціннісна інтенційність є, в першу чергу, «процедурою»
пошуку, виявлення, вбачання, конституювання цінного і цінності.

Адекватність вищезазначеного потрактування ціннісної
інтенційності і релевантність цього поняття у відповідному
потрактуванні предмета дослідження може бути обґрунтована за
допомогою аналізу семантичної моделі інтенційного синтезу. Гуссерль
пов’язував дію інтенційності з синтезом смислових феноменів,
протиставляючи інтенційні предмети (інтенційну предметність) і смисл,
який має ця інтенційна предметність для суб’єкта, тобто смисл, що
виникає в результаті її осмислення і потрактування. В інтенційному
синтезі, таким чином, конституюється буття і його смисл для суб’єкта.
При цьому в реальному (природньому, безпосередньо
здійснюваному) інтенційному синтезі буття і смисл можуть
конституюватися невід?ємно один від одного.

Результат інтенційного синтезу може описуватися як можливий
світ свідомості і можливий світ літературного твору. Теза про «зв’язок
між поняттями знання, віри, сприйняття та ідеєю можливих світів» [7,
с.78] давно вже стала широковідомою. В логіці та філософії можливий
світ тлумачиться як те, що сумісне з пропозиційною установкою певної
особи [6, с.87], як те, «чому відповідають і з чим сумісні уявлення,
переконання, погляди, припущення, прагнення, бажання» [5, с.58].
Суголосними до певної міри виявляються також думки В.В. Іванова
[3, с.8-9] та Ю.С. Степанова [5, с.257, 261, 303-304].

Смисловий феномен, що конституюється суб’єктом, може
характеризуватися як можливий світ, оскільки по відношенню до
дійсності це одна з версій її репрезентації. Можливий світ – це
смисловий феномен, що має певний семантичний статус в залежності
від того, через  яку пропозиційну установку він вводиться. Це може
бути світ як результат сприйняття, це можуть бути можливі світи,
пов’язані з пригадуванням, прогнозом, наміром, це може бути світ
контрфактичний (нереалізований у дійсності, але можливий за певних
обставин: суб’єкт припускає, що, якщо б мало місце А, то було б і В).

Оскільки, з одного боку, статус можливого світу визначається
пропозиційною установкою, а установка має персональну
приналежність, та оскільки, з іншого боку, характер семантичної
репрезентації можливого світу зумовлюється загальною
персональною модальною рамкою, можливий світ виявляється
ціннісно значущим для суб’єкта через свою приналежність саме до
цього суб’єкта.
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Можливий світ є інтенційним у тому значенні, що він постає
феноменом свідомості суб’єкта. Цей феномен набуває в
літературному тексті художньої репрезентації. Він є інтенційним,
оскільки особистісно обумовлюється і пов’язується з інтенційними
актами, інтенційним синтезом суб’єкта, зі світом його свідомості, зі
сферою його внутрішнього світу. Він є інтенційним, оскільки має
певний семантичний статус, що визначається тією чи іншою
пропозиційною установкою, оскільки у зв’язку з цим являє собою
єдність репрезентованого світу й модусу його репрезентації, що
виникає як результат інтенційної роботи суб’єкта у потоці
здійснюваного ним інтенційного синтезу.

З іншого боку, можливий світ тексту може бути охарактеризований
як інтенсійний, оскільки будується через означування, за рахунок
актуалізації інтенсіоналів природної мови [5]. Останнє може бути
співвіднесене з тим, що було охарактеризоване як семантична
репрезентація. Втім, семантична репрезентація обумовлюється
єдністю точки зору, єдністю загальної персональної модальної рамки,
тобто і цей аспект можливого світу може бути визнаним інтенційним.

Інтенційність є процедурою формування можливого світу, через
яку отримує пояснення його специфічна якість. Специфіка ж
можливого світу визначається і тим, що в ньому представлено, і
тим, як воно представлене. Те, як репрезентується можливий світ,
визначається засобами означування, актуалізацією інтенсіоналів
природної мови, формуванням за рахунок цієї семантичної
репрезентації можливого світу. Те, що представлене у можливому
світі тексту, зумовлюється такою суттєвою характеристикою
інтенційності, як спрямованість.

Вочевидь, спрямованість конкретно  реалізується через
пропозиційні установки світоутворюючого характеру. Стосовно
змістовних феноменів спрямованість можна охарактеризувати як
вибірковість, як персонально мотивований вибір тієї чи іншої
предметності для її розгляду і репрезентації в тексті. Але якщо цей
вибір є персональним, то можна стверджувати, що специфічна
спрямованість інтенційності також є ціннісно значущою. Тут також
діє презумпція: все, на що спрямована інтенційність, все, що входить
до інтенційно конституйованого світу, є позитивно ціннісно значущим
(протилежне є вірним за умови спеціальної реалізації негативних оцінок
і емоцій).

І те, що саме входить у можливий світ літературного тексту (що
зумовлене інтенційною спрямованістю), і те, якою виявляється
семантична репрезентація можливого світу (що зумовлюється

загальною модальною рамкою суб’єкта, який обирає ті чи інші знаки,
пов’язані з тими чи іншими інтенсіоналами, що формують цю
репрезентацію), є персонально мотивованими. В термінах теорії
можливих світів можна говорити про сумісність можливого світу тексту
з певною загальною потребою в цінному і цінності, з ціннісними
константами внутрішнього світу суб’єкта, з інтеріоризованим досвідом
культури, з апперцептивним фоном. Така сумісність є умовою
реалізації позитивного ціннісного ставлення в літературно-художньому
тексті.

Розгляд з різних боків моделі інтенційного акту та інтенційного
синтезу, в тому числі у співвідношенні з концептом можливого світу,
дозволяє зробити висновок: ціннісна інтенційність є власне
інтенційністю, взятою у специфічному аспекті, під особливим кутом
зору. Такий підхід є можливим, оскільки ціннісний зміст можна виявити
у всіх основних компонентах семантичної моделі інтенційного синтезу,
починаючи з інтенцій і апперцептивного компоненту і закінчуючи
емоційними реакціями, оскільки, що є особливо важливим, ціннісний
зміст прямо або опосередковано представлений через загальну
модальну рамку і у самій семантичній репрезентації репрезентованого
в творі світу.
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Топос міста у романі „Сарагоса” Беніто Переса Гальдоса

Художній світ, подібно до реального, не може існувати без часу
та простору. Часопростір (інший термін – хронотоп, за М. М. Бахтіним
[1, c. 235]) літературного твору пов’язаний із реальним буттям.
Д. С. Ліхачов зазначав: „Реальний час і реальний простір постійно
присутні у творі. Разом з тим, автор не може звільнитися і від тих
уявлень, які існують про час і простір у тій культурі, до якої він
належить” [4, c. 8]. Таким чином, через „систему просторово-часових
уявлень і визначаємо свідомість людини, свідомість епохи. Саме
тому категорії простору і часу належать до числа найбільш загальних,
універсальних категорій культури” [10, c. 15].

Серед основних просторових понять художнього твору – топос і
локус. За словами Ю. Лотмана, „весь просторовий континуум тексту,
у якому відображається світ об’єкту, складається в певний топос”
[6]. За визначенням у літературознавчому словнику-довіднику, топос
(грец. topos – місце, місцевість) – це велика одиниця художнього
простору (наприклад, топос Вербівки в „Миколі Джері” І. Нечуя-
Левицького чи дороги в „Твоїй зорі” О. Гончара) [5, c. 529]. Поняття
«локус» (латин. locus – місце) розглядається в цій статті як «менший
підрозділ топосу» [5, c. 529]. Локуси знаходяться на нижчому щаблі
стосовно топосів як його елементи, виступаючи здебільшого
площинним простором [2]. Таким чином, вони виступають у тексті як
мікротопоси, що можуть означати те чи інше місце, найчастіше
закритий простір (локус дому, печери, замку та ін.), проте існують
локуси і відкритого, зокрема і пейзажу, (локус лісу, саду, гаю та ін.).

Проблема репрезентації топосу розглядається на матеріалі аналізу
роману «Сарагоса». Автор цього твору – визначний іспанський
письменник ХІХ – поч. ХХ ст. Беніто Перес Гальдос, чи не найбільшу
славу якому принесла серія романів «Національні епізоди» (Episodios
nacionales, 1872 – 1913), присвячена подіям іспанської історії,
починаючи з Трафальгарської битви 1805 р. і закінчуючи падінням
першої іспанської республіки 1874 р. За словами російського
дослідника З. І. Плавскіна, „в історії світової літератури ніхто до
Гальдоса не наважувався поставити перед собою завдання подібного

масштабу: створити художнє полотно життя цілої нації за три чверті
століття, та ще й заповнене війнами, революціями, переворотами,
що характеризуються відходом з історичної арени одних класів і
приходом інших” [9, c. 42].

До вивчення «Національних епізодів» неодноразово зверталися
літературознавці. У 60 – 80 рр. ХХ ст. зарубіжні дослідники (Хосе
Монтесінос, Альфред Родрігес [16] та ін.) цих романів головний акцент
ставили на зв’язку цих романів із соціально-історичною ситуацією того
часу. Проте вже у к. ХХ ст. та поч. ХХІ ст. виникають нові розвідки,
автори яких переосмислюють літературну спадщину минулих століть,
зокрема і доробок Б. П. Гальдоса. У цей час зарубіжні літературознавці
піднімають актуальні теми у творах цього іспанського автора:
міфологічні (напр. Діана Юрей [19]), гендерні (напр. Кармен Перейра-
Муро [17],), лінгвістичні (напр. Ізабель Романа [18]), співвідношенні
реальності та вигадки Брайан Дендл [13], тему реалізму і модернізму (напр.
Хейзел Голд [15]). Якщо в сучасному зарубіжному літературознавстві
творчість Б. П. Гальдоса є об’єктом активного вивчення, то у вітчизняному
останні роботи, дотичні до його творчості, були зроблені років 30-40
назад (З. Плавскін [9], Н. Чистякова [12], Л. Шепелевич [11] та ін.) і не
відображають тих якісних змін, що відбулися в герменевтичних
практиках сучасного літературознавства. У вітчизняному
літературознавстві наразі немає досліджень, присвячених художньому
простору, зокрема топосу міста в романах Б. П. Гальдоса, чим
визначається новизна підходу, застосованого в розвідці.

Такий підхід виправданий, адже простір у романах Гальдоса
займає одне з чільних місць. Письменник змальовує важливі для
іспанської історії простори, зокрема топоси міст: Кадіс, Жерона,
Мадрид та ін. Серед них виділяється місто-герой Сарагоса.

 „Сарагоса” (1874) – один із найяскравіший творів першої серії
історичних романів „Національні епізоди” Беніто Переса Гальдоса.
Роман розповідає про облогу французами іспанського міста Сарагоси
з 20 грудня 1808 року до 21 лютого 1809 року. Жителі Сарагоси
хоробро обороняли своє місто протягом двох місяців, не зважали на
голод і хвороби, не віддаючи без бою жодну вулицю чи будинок.
Французи подолали опір, однак вони прийшли вже на майже мертве
і знищене місто, у якому загинуло 54 тис. мешканців. У сучасному
місті, на одній із площ, стоїть пам’ятник загиблим жителям Сарагоси
й околиць як нагадування про мужність і відвагу захисників. Із тих
пір Сарагоса отримала титул „Завжди Героїчної”, а її військове
знамено прикрасила почесна нагорода іспанських королів. Цей епізод
став одним із найяскравіших в історії боротьби іспанців із Наполеоном
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і символом нової іспанської нації. Отож, іспанська модерна
ідентичність формується через зіткнення з військами Наполеона, коли
відбулося об’єднання всього іспанського народу проти загарбника.
Яскравим прикладом сильного протистояння іспанців із французами
є згадані події в Сарагосі. Символ цього міста має неабияке значення
для формування іспанської національної ідентичності. Таким чином,
Сарагоса у романі Гальдоса постає важливим топосом для вивчення.

Як відомо, події цієї війни показали вміння іспанців об’єднатися
заради спільної мети – захисту своєї держави. Приклад такої єдності
завжди актуальний для країни, у якій майже не припиняється
протистояння між чотирма різними частинами: кастильською,
галісійською, каталонською та баскською. „Зрозуміло, що інший, більш
яскравий приклад національної єдності, ніж епоха війни за незалежність
важко було знайти. Тут суб’єктивна позиція Гальдоса найближча до
об’єктивної істини” [9, c. 44]. Отож, Гальдос у романі „Сарагоса”
підкреслює дух національної єдності іспанців проти ворога, на якому
автор наголошує протягом першої серії „Національних епізодів”.

Повний опис історичних перипетій, які відбувалися у тогочасній
Сарагосі, подав хроніст Августін Алькайде Іб’єка у тритомній „Історії
двох облог Сарагоси, що їх вели війська Наполеона в 1808 і 1809
роках” [7, c. 8]. Не лише цю працю проаналізував Гальдос перед
тим, як написати свій роман. Він дослідив усі історичні документи, а
головне – їздив по Іспанії і розшукував учасників тих подій, щоб
почути про пережите з перших вуст. Адже письменник прагнув не
просто подати політично-історичне тло, а розкрити історію Іспанії через
життя народу. Таке прагнення породило ідею написання „Національних
епізодів”, які, показуючи героїчне минуле іспанського народу, змогли
б підтримати його у сучасній для Гальдоса Іспанії. При нестабільній
політичній ситуації в країні „Національні епізоди” були як ніколи
актуальними. „Національними епізодами”, зокрема романом
„Сарагоса”, Гальдос не лише підкреслив національний дух минулого,
але посприяв його підняттю в тогочасній Іспанії. Проблема іспанської
національної ідентичності залишається відкритою і зараз.

Звернувшись до класичного визначення творчості Гальдоса, як
реалістичної, можемо згадати твердження польської дослідниці
Д. Корвін-Пйотровської, що реалістичний опис підпорядкований
нараційній структурі [3, c. 16]. Це характерно і для зображення міста
у романі „Сарагоса”.

Наратором роману Гальдоса є юнак Габріель, як і у всіх творах
першої серії „Національних епізодів”. Проте цього разу в його оповіді
майже не залишається особистої історії, адже вся увага приділена

історії іспанського народу, його визвольної боротьби проти французів.
Одним із яскравих місць, де відбувається ця боротьба, є топос міста
Сарагоси.

Топос міста у романі Гальдоса ідеалізований, перед нами постає
справжній героїчний епос із монументальними образами сарагосців
як захисників. Іспанська історія постає перед читачем як історія
величного народу, який усі зусилля прикладає для збереження своєї
батьківщини. Письменник не просто героїзує місто, але й сакралізує
його. У творі чітко прослідковується межа між своїм і чужим –
іспанським і французьким. Відповідно, все, що в межах простору
міста, іспанці ревно оберігають від загарбників. Місто стає сакральним
простором, у який втручаються і руйнують чужинці.

Для детального аналізу топосу міста ми беремо менші його
частини, локуси. За географічним і семантичним принципом
звертаємося до аналізу таких локусів, як вежа, монастир, будинок,
собор і сад. Тобто, усі ці локуси знаходяться в межах міста і
відображають цінності його мешканців.

Перший локус, який детально описує наратор – це похила вежа.
Взагалі, вежа символізує рух вгору, захист. У романі Гальдос порівнює
вежу з цегляним вартовим, представляючи її як рицаря на захисті.
Проте, це величний і сумний образ, що викликає жах у перехожих.
Вежа нагадувала „un gigante que se inclina para mirar quien anda a
sus pies” [14, c. 6]. („велета, що нахилився подивитися, хто це
метушиться біля його ніг” – перекл. Ж. Конєва [8, c. 191]). Тут
закладено протиставлення велета-карликів, що використовується для
підкреслення духу спротиву іспанців.

 Оборонними позиціями міста стають і окремі будинки, які,
підкреслимо, мешканці Сарагоси називають „вежами” (torres).
Зрозуміло, що будинки, зовсім не вежі, проте ці карлики виростають
до велетів, що знову підкреслює піднесення духу іспанців. Така
назва будинків характеризує період оборони міста, адже кожен
будинок у межах та за містом ставав полем битви за рідну землю:
„no se concibe que, tomada una casa, sea preciso organizar un verdadero
plan de sitio para tomar la inmediata” [14, c. 129] („нечувано, щоб,
захопивши один будинок, треба було складати справжній план облоги
для оволодіння сусідніми” [8, c. 273]). В історичних документах, як
зазначає Гальдос у романі «Сарагоса», ми можемо зустріти такі
записи: „Hemos entrado en Spandau; manana estaremos en Berlin”. Lo
que aun no se habia escrito era lo siguiente: „Despues de dos dias y dos
noches de combate hemos tomado la casa numero 1 de la calle de
Pabostre. Ignoramos cuando se podra tomar el numero 2” [14, c. 130]
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(„Ми вступили до Шпандау; завтра будемо в Берліні”. Жодного разу не
було записане таке: „Після двох днів та двох ночей безперервного бою
ми взяли будинок № 1 по вулиці Пабосте; не знаємо, коли зможемо
взяти будинок № 2” [8, c. 273]). Такі слова загарбників підтверджують,
що дім як вежа стає символом специфічної іспанської тактики ведення
війни, яка у романі Гальдоса є суто національною рисою. Характер
ведення війни визначає іспанський національний характер. Таким
чином, функція домашнього вогнища зберігається, але за умов війни,
коли треба захищати це вогнище, дім стає вежею – військовим об’єктом.

Садиба, наступний локус у романі, втілює господарський
добробут і багатство. Проте заради оборони батьківщини сарагонцям
не шкода нічого, навіть результатів своєї багатолітньої праці – родючих
садиб, котрі з легкістю вирубували. Така тактика – випалення землі –
характерний метод ведення війни для іспанців, що шокував
французів. Як і Монторія, інші землевласники округи „presidian los
devastadores trabajos con tanta tranquilidad como si fuera un riego, un
replanteo o una vendimia” [14, c. 23] („провадили спустошливу роботу
так спокійно, наче це була поливка, пересадка чи збір уражаю” [8,
c. 199]). Гальдос розкриває новий смисл аграрної лексики: поливка –
не водою, а вогнем, пересадка – не рослин, а актів руйнації, збір
урожаю – це процес винищення, збір трупів вбитих. Загалом,
сільськогосподарський план лексики виражає ідею методичності
винищення – іспанська тактика ведення війни.

Майже кожен житель міста намагається допомогти чим може.
Перед читачем показано оборонну роботу західної частини Сарагоси,
яка була зроблена з мурів, ровів та інших укріплень. Проте такі роботи
з професійного погляду генерала противника могли здатися мізерними,
як зазначає наратор, якщо не враховувати величезної моральної сили
сарагонців, що вже проявилася при першій облозі міста. Завдяки цій
силі перша облога була невдалою, і Сарагоса залишилася іспанським
містом. Отож, справа не лише у спорудах, які теоретично можуть
оборонити місто, а у дусі його захисників. Невелика кількості людей
змогла відстояти Сарагосу під час першої облоги. Тому захисні мури,
як частина топосу міста, є лише додатком до основної сили – войовничої
волі та духу сарагонців. Про них в інших країнах складали цілі легенди:
”y en Inglaterra y en Alemania, donde les consideraban como los numantinos
de los tiempos modernos, aquellos paisanos medio desnudos, con
alpargatas en los pies y un panizuelo enrollado en la cabeza, eran figuras
de coturno” [14, c. 29] („і в Англії, і в Німеччині їх мали за нумантійців
наших часів; напівголі селяни, взуті в альпаргати, в хустках, пов’язаних
круг голови, були наче справжні герої античних трагедій” [8, c. 203-

204]). Жителів Сарагоси недарма порівняно з мужніми мешканцями
Нумансії. Адже це давнє поселення на півночі теперішньої Іспанії
запам’яталося героїзмом його жителів, які протягом двадцяти років
захищали свою батьківщину від римлян. Нумантійці при останній
облозі свого поселення (близько року) проявили неабияку мужність,
продовжуючи тримати оборону після довгих місяців мору та голоду.
Римляни все ж захопили їхнє поселення, проте зовсім спустошене,
оскільки жителі Нумансії вбивали один одного, щоб не потрапити до
полону, і спалювали свої поселення, щоб не дісталися ворогові.
Образ Нумансії став загальником патріотичної риторики різних спектрів
іспанського націоналізму. Таким чином, із порівняння Сарагоси з
Нумансією, бачимо, що топос міста вписується в глобальний
історичний наратив, на якому засновується модерна іспанська
національна ідентичність.

Антична тематика привернула увагу дослідниці Діани Юрей (Diane
F. Urey), яка у статті „Міфологічні резонанси в ранніх „Національних
епізодах” (1998) [19], котра присвячена античній міфології, проводить
паралелі між персонажами Гальдоса і Гомера (наприклад, Габріеля
порівнює з Одісеєм, відповідно Інес – із Пенелопою). Це порівняння
відкриває інший шар значень: це шлях героя через труднощі (війну)
та спокуси (інші жінки) до єднання з коханою, пошук родинного щастя.
У романі „Сарагоса” особиста історія Габріеля хоча й відходить на
другий план, проте романтичне забарвлення присутнє у творі завдяки
наступному локусу.

Інтегрованість локусу саду в простір війни змінює традиційне
значення. Тепер це бажаний об’єкт мандрівки, символі недосяжного
спокою. Щоб дістатися до цього раю посеред війни, треба подолати
заплутаний шлях: „Llegas a la plaza de San Felipe. Si miras al
campanario, veras que esta en una esquina: de esta esquina parte una
calle angosta: entras por ella y a la izquierda encontraras al poco trecho
otra calle angosta y retirada que se llama de Anton Trillo. Sigues por ella
hasta llegar a espaldas de la iglesia. Alli veras una casa ...” [14, c. 34].
(„Ти дійдеш до майдану Сан-Феліпе. Якщо звідти подивишся на
дзвіницю, то побачиш, що вона стоїть на розі; від рогу йде вулиця;
підеш нею по лівому боці і скоро натрапиш на другу вузьку, глуху
вулицю, вона називається вулиця Антона Трійо. Підеш нею, поки не
дійдеш до титульної сторони церкви. Там побачиш будинок…”
[8, c. 207]). Це будинок коханої, біля якого і знаходиться потаємне
місце – сад. Завдяки опису шляху, юнак – Августін Монтарія –
розкриває свої найпотаємніші почуття – любов до юної особи, доньки
найскупішої людини в місті – дядька Кандіоли, якого зневажало за
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скупість усе місто, зокрема і дон Монторія, батько закоханого. Варто
зауважити, що це була не просто таємниця, а дуже небезпечне почуття
для молодих людей. З одного боку, хлопець вчився на священика
(заборона одружуватися), і вся його родина покладала на нього великі
надії. З іншого – Марікільйо нізащо не відпустив би свою єдину доньку
Кандіолу, вважаючи її найбільшим скарбом. Таким чином, єдина
можливість бути щасливими під час війни закохані бачили у таємних
зустрічах у саду, дістатися до якого за умов облоги стає не так просто.

Подібно, як сад став притулком для закоханих, храм – для всіх
мешканців міста. Собор Пілар став тим місцем, до котрого збираються
усі сарагонці: „Faltaba el silencio solemne de los lugares sagrados, y
todos estaban  alli como en su casa, como si la casa de la Virgen
querida, la madre, ama y reina de los zaragozanos, fuese tambien la
casa de sus hijos, siervos y subditos” [14, c. 50]. („Під склепінням храму
не було тієї урочистої тиші, що личить святому місцю: люди почували
себе, як удома, наче притулок улюбленої пресвятої діви, матері,
володарки й заступниці сарагонців став одночасно притулком для її
дітей, слуг та підданців” [8, c. 217]). У цьому уривку бачимо образ
народу, що об’єднується навколо віри під захистом пресвятої діви,
яка для них мати, королева та заступниця. Це типова іспанська риса –
віра в Бога, любов до Богоридиці надає їм сим, щоб опиратися і стати
нацією. Таким чином, французи з їхнім оновленням спричиняють ефект
повернення до традиційної віри, об’єднання навколо неї. Іспанці стають
єдиною родиною. Отож, локус храму виконує націотворчу функцію.

Ще одним місцем, яке колись так само об’єднувало під своїми
склепіннями народ, це монастир Санта-Енграсія, від якого після
першої облоги міста лишилися лише руїни. З уламків будівлі, що
залишилася, вирізняються лише численні скульптури святих, що
„permanecian enteros y tranquilos como si ignoraran la catastrofe” [14,
c. 7] („стояли так незворушно спокійно, наче нічого й не знали про
катастрофу” [8, c. 192]). Це перше знайомство з монастирем навіює
думку, що незважаючи на руйнування, котрі несе війна, божественні
цінності залишаються, як ці статуї чи поховання святих мучеників
Сарагоси під цією спорудою. Загалом, монастир – це місце, де
зібрана традиція, відповідно це не просто будівля, а втілення
цінностей іспанців. Тут прослідковується паралель між вічним і
мінливим, між традиційним і новим. Французи виступають «носіями»
нового, що знищують цю традицію. Руйнація французами монастиря
викликає роздратування у іспанців. Від колись величного монастиря,
хранителя віри, залишається одні руїни. Ці руїни породжені війною,
не лише нагадують про скоєне, а ніби кожної хвилини переживають

цей жах знову: „La informe osamenta parecia palpitar aun con el
estremecimiento de la voladura [14, c. 7] („нам здалося, що цей
безформний остов ніби і досі ще здригається від вибуху” [8, c. 192]).
У середині колишньої святині вимальовується напівзруйноване
склепіння будівлі та її опори, чорноту та потворність яких підкреслює
контраст із світлим небом, на тлі якого, вони здаються „абсурдними
істотами” (criaturas absurdas). Перед нами відразливі залишки колись
чудової споруди. Спостерігаючи за наслідками першої облоги міста
ще на початку твору, можна уявляти, що залишиться (і чи залишиться
взагалі) при наступному штурмові міста, якому і присвячено роман
„Сарагоса”. Таким чином, локус цього монастиря несе на собі
навантаження збереження традицій, пам’яті про минуле. Не просто
пам’яті, а понівеченої – саме через це Іспанія піднялася проти
французів і почалася справжня патріотична війна.

У кінці роману бачимо захоплення міста французами очима
Габріеля. Юнак у напівпритомному стані спостерігає за скоріше
сумними, ніж веселими французами, що снували по залишках міста.
Сарагоса стала як „inmensas espantosas ruinas la formaban. Era la
ciudad de la desolacion, de la epopeya digna de que la llorara Jeremias
y de que la cantara Homero” [14, c. 238-239] („величезна страшна руїна.
Місто-пустка, місто-легенда, гідне того, щоб його оплакував Ієремія
і оспівував Гомер” [8, c. 348]). Як Ієремія оплакував руїни Єрусалима,
так Габріель оплакує Сарагосу. Письменник створює легенду
іспанської історії, міф про відвагу та мужність сарагонців. У цій цитаті
поєднується біблійні та гомерівські образи, що підкреслюють
важливість та величність подій у Сарагосі. Таким чином, це не просто
топос міста, а міста сакрального, нового Єрусалима, міста-героя.

Отже, топос міста у романі „Сарагоса” Гальдоса – сакральний
простір, захоплений чужинцями, новий Єрусалим, розгромлений
варварами, священний дім, запаскуджений ворогами. Історичне місце
вписується в культурний наратив Іспанії: епізація місця дії, піднесення
до рівня гомерівського, біблійного міфу, порівняння зі славетними
епізодами іспанської історії (Нумансія). Топос міста розкривається
завдяки окремим локусам. Вежа та монастир – центр іспанського
всесвіту, там живуть герої і святі, яких треба захищати від загарбників.
Серед війни символом недосяжного спокою стає сад. Локус храму
показує єднання іспанців навколо віри, єднання народу як нації. Таким
чином, топос міста „Сарагоси” стає символом спротиву і прикладом
єднання. Локуси стають символами іспанськості і виконують функцію
мобілізації націотворчої енергії.
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Мотивна організація часопростору у романістиці Фолкнера

Багато дослідників наголошують на тому, що для американського
письменника В. Фолкнера винятково важливим було передати зміст
через форму своїх романів, у яких послідовність і структура оповіді
тією чи іншою мірою формують глибинну семантику тексту і є
визначальними для розуміння як персонажів твору, так і його
сприйняття в цілому. Про це зазначають у своїх працях відомі
фолкнерознавці Р. Адамс, А.Ф. Кінні, Б. Хезевей, І. Хантер, К. Зінк
та ін. Такий підхід, безумовно, є продуктивним щодо специфіки
фолкнерівської поетики, однак він не завжди повною мірою
реалізується. Почасти автори досліджень лише окреслювали
складність виявлення оповідного центру того чи іншого роману, як,
скажімо, К. Брукс стверджує, що найбільш пам’ятні сцени в романі
“Авесаломе. Авесаломе!” стають такими завдяки тому, як роман
побудований [9, с. 203], але ця думка артикульована як свого роду
аксіома, що не вимагає доведення. Водночас констатуємо дефіцит
узагальнюючих праць щодо Фолкнерової поетики мотиву та функцій
мотиву в часопросторовій організації тексту зокрема.

Мотив зустрічі в рамках авантюрної оповідальної традиції протягом
тривалої фольклорної і літературної історії настільки зрісся з
характерними просторово-часовими ознаками, що це дозволило
М.М. Бахтіну говорити про “хронотопний мотив” [1, с. 134-136].
Фактично хронотопні мотиви в романній прозі В.Фолкнера
проявляються у різних іпостасях на різних рівнях тексту і можуть
бути віднесені відповідно до словесних, предметних чи сюжетних,
що зумовлює постановку завдання виділити їх в окрему групу з метою
більшого унаочнення їх структуротвірних функцій.

Мотивами у творах Фолкнера виступають численні просторові
локуси і межі: екстер’єрні (хвіртка, паркан, міст, перехрестя,
переправа, печера, нора) та інтер’єрні (дім, поріг, двері, вікно,
коридор). Загальною їх поетикальною рисою є міфологічна
конотативність, оскільки всі ці елементи корелюють з відповідними
архетипами людської свідомості.

Показовим є також те, що сприйняття дійсності багатьма героями
здійснюється шляхом споглядання через вікно. Ключовою сценою
“Шуму і люті” є епізод, коли діти в день смерті бабусі, очолювані
Кедді, через вікно заглядають у будинок, щоб дізнатися, що там
відбувається. Екзистенційні рефлексії Квентіна викликаються
спогляданням життя саме через вікно.

Ще однією межею світів для Квентіна виступає міст над річкою,
з якого він спостерігає за біжучою воду – останній, як він собі
визначив, притулок героя: “ The shadow of the bridge, the tiers of railing,
my shadow leaning flat upon the water, so easily had I tricked it that
would not quit me [12, с. 88] (Тінь від мосту, смуги поруччя, і моя тінь
пласко на воді – як просто виявилося заманити її, щоб нікуди від мене
не пішла) <…> It twinkled and glinted, like breathing, the float slow like
breathing too, and debris half submerged, healing out to the sea, and the
caverns and the grottoes of the sea (Блищить вода, грає, ніби дихає, в
пліт хитається, наче дихає теж, і уламки до моря пливуть напів-занурено –
на мирний сон в морські печери і гроти) <…> Where the shadow of the
bridge fell I could see down for a long way, but not as far as the bottom…”
(Не до дна, але до глибини потік води прозорий, і бачу) [12, с. 115].

Суттєво, що й зустріч Квентіна з першим коханцем Кедді і спроба
з’ясувати з ним стосунки також відбувається на мосту, і в організації
всієї ситуації суттєву роль відіграють мотивні деталі тіні, води,
віддзеркалення тощо.

Протиставлення різних просторових локусів, зокрема дому й
антидому провадиться й у романі “В свою останнюю годину”.
Зокрема, це протиставлення виявнюється через протилежне
сприйняття Дьюї Делл житлового будинку, кухні й клуні. Відвідування
клуні – своєрідна ініціація, ‘нове народження’ Дьюї Делл. Слідом за
дівчиною в хлів приходить корова, що очікує доїння. Зустріч із
коровою має важливе символічне значення. Ця сцена відсилає до
традиційного обряду ініціації. ‘Антидім’ – насамперед місце посвяти.
Відомо, що найдавніші місця посвяти мали форму тотемної тварини,
що ‘проковтувала’ дитину й знову ‘народжувала’ її у світ – новою
людиною, що належить до нової вікової й соціальної групи. Тварина
виступає тут як представник ‘царства мертвих’ – або, точніше, як
частина загробного світу, через яку повинен був пройти той, кого
посвячують [6, с. 149]. Пов’язані із цією опозицією архаїчні моделі
свідомості виявляють більшу стійкість і продуктивність у подальшій
історії культури, – писав про ‘антидім’ Ю.М. Лотман [5, с.235].

Дьюї Делл проходить будівлю наскрізь – по інший бік від клуня
світ виявляється зовсім іншим. “Новий” світ – це пітьма й смерть.
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Щоб орієнтуватися в ньому, потрібні нові засоби: людський зір занадто
слабкий, однак Дьюї Делл знає, відчуває, що “The dead air shapes
the dead earth in the dead darkness, further away than seeing shapes
the dead earth. It lies dead and warm upon me, touching me naked
through my clothes…” [10, с.63-64] (мертве повітря витворює мертву
землю у мертвій пітьмі, і поглядом не охопити цієї мертвої землі.
Вона, мертва й тепла, налягає на мене, крізь одяг сягає до тіла) [7,
с.79]. Людина займає в цьому світі дуже незвичне положення. Вона
сліпне і розчиняється у всьому, її ‘я’ вмирає – і все-таки відчуває
себе “немов вогка набубнявіла насінина в гарячій сліпій землі” [7,
с.79]. У Дьюї Делл більше не має потреби в словах – самі поняття
‘самотність’ і ‘тривога’ для неї тепер не існують: “I said You dont know
what worry is. I dont know what it is. I dont know whether I am worrying
or not. Whether I can or not. I dont know whether I can cry or not. I dont
know whether I have tried to or not [10, с.64] (Я кажу – ти не знаєш, що
таке неспокій. І я не знаю, що це. Я не знаю, в неспокої я чи ні. І чи
можу я непокоїтись. Не знаю, чи можу я плакати. Я навіть не знаю –
було це зі мною чи ні) [7, с.79]. Знаки знищені, слова більше нічого
не означають – рятівна ілюзія зруйнована. Тут з певними
застереженнями можна застосувати екзистенціалістський термін
‘закинутість’. У Ж.-П. Сартра, що використовує це поняття слідом за
М. Хайдеггером (“Буття й час”), воно пов’язане насамперед із
визнанням того, що Бога не існує й людина ‘засуджена бути вільною’
і відповідати за кожний свій вибір. У випадку Дьюї Делл йдеться не
про Бога, а про ілюзії знаку, що допомагає людині примиритися із
трагізмом існування, упорядковує реальність, приховує жах часу.
Відмовившись від знаку, людина нічим не детермінується, їй ні на
що опертися ні у внутрішньому, ні у зовнішньому світі.

Підсумок переживанням Дьюї Делл підводиться у її третьому
монолозі. Це міркування про час, повернення до проблеми слова,
знака. Тут міняється простір: людина виходить з-під влади й захисту
дому, попадає на відкриту дорогу. Візок Бандренів повільно їде в
напрямку Джефферсона, і дорога стає для Дьюї Делл втіленням часу.
Дівчина дивиться на дорожню табличку: “A signboard comes in sight
,,New Hope. 3 mi. it will say”; “Now it begins to say it. New Hope three
miles”; “New Hope. Was 3 mi. Was 3 mi” [10, с.120]. ‘Тривалість’ – це
“безперервний розвиток минулого, що вбирає в себе майбутнє й
розбухає в міру поступу вперед... усе, що ми почували, думали,
бажали від раннього дитинства, все це отут – все тяжіє до сьогодення,
готове до нього приєднатися, все напирає на двері свідомості, яка
намагається його відсторонити” [2, с.42]. Саме ‘тривалість’, за

Бергсоном, є справжньою сутністю життя як розвитку, у ній
безперервний ‘потік станів’ стирає часові межі й визначеність
простору.

Знак належить майбутньому, одномоментно переживається в
сьогоденні – навіть момент цей схопити занадто складно, так швидко
витікає час, – і, нарешті, назавжди залишається в минулому. Знак
ефемерний, у часі він просто звертається в ніщо. Згадування
дорожньої таблички обрамляють думки Дьюї Делл про час.

Дьюї Делл більше не думає про самотність – вона бачить більш
глибокі коріння своєї тривоги й трагічності людського існування
взагалі. У третьому монолозі Дьюї Делл кілька разів торкається
проблеми часу – ніби підбиваючи підсумок пережитому. Тут
виявляються головні характеристики часу. Людина приречена жити
в часі. Однак підкорити собі час неможливо – він не може належати
людині. “I heard that my mother is dead. I wish I had time to let her die.
I wish I had time to wish I had…” [10, с.120] (Я чула, що моя мати
мертва. Шкода, що я не мала часу на неї вмирущу. Шкода, що я не
мала часу за нею пошкодувати [7, с.54], – говорить Дьюї Делл. Час
тече катастрофічно швидко: “It is because in the wild and outraged
earth too soon too soon too soon. It”s not that I wouldn’t and will not it’s
that it is too soon too soon too soon…” [10, с.120] (Бо ж у дику споганену
землю на поглум — зарано зарано й зарано [7, с.85]). Людина ж
нерухома й безпомічна, скута по руках і ногах, як у сні. Вона занурена
у потік часу, що несеться повз неї. Дьюї Делл не випадково описує
своє переживання часу як ситуацію кошмарного сну.

Сон Дьюї Делл підкреслює ще одну важливу особливість часу:
він принципово суперечить знаку. Імена, позначення предметів і дій
у часі стираються: “...I couldn”t think what I was I couldn’t think of my
name I couldn’t even think I am a girl I couldn’t even think I nor even think
I want to wake up nor remember what is opposite to awake…” (не
пам’ятаю хто я не можу згадати свого імені навіть забула що я дівчина
й не усвідомлюю прокинулась я чи сню) [10, с.121]. Та й сам час не
можна описати словами, думати про нього як про “час” неможливо:
“...I knew that something was passing but I couldn”t even think of time…”
(і що мені робити а про час я зовсім навіть не думаю) [10, с.121]. Це
тільки відчуття – вітер: “it was wind blowing over me it was like the wind
came and blew me back from where it was I was not blowing the room…”
(аж це раптом я збагнула що то було то вітер віяв наді мною обвівав
мене ззаду звідти де я не провітрила кімнати…).

Нарешті, Дьюї Делл підходить до головного свого переживання.
Їй увижається розверста безодня – ‘the womb of time’ (можливі різні
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варіанти перекладу цього виразу: ‘утроба часу’; ‘черево часу’, ‘морок
часу’; в українськомовному виданні використано “морок часу”): “That”s
what they mean by the womb of time: the agony and the despair of
spreading bones, the hard girdle in which lie the outraged entrails of
events [10, с.121] Так он що мають на увазі, коли кажуть — морок
часу: ці агонія й відчай розпростертого кістяка, цей цупкий
сповиток, в якому лежать споганені нутрощі подій…”. Власне, тут
обіграється ідіома “in the womb of time” (в невідомому майбутньому).
Для Дьюї Делл “морок часу” вбирає в себе не тільки майбутнє, але й
час загалом. Втім, це й не зовсім “черево”. “Womb” має кілька значень:
тьма, першоджерело, материнське лоно. Час – темна,
породжувальна, “жіноча” стихія. Дьюї Делл повертається до пережитої
“посвяти”. Але тепер це вже не просто підсвідоме відчуття, а певне
досвідним і логічним шляхом отримане знання.

Цікаво, що мотив повернення в материнську утробу знайшов
втілення у творчості багатьох письменників ХХ ст. В романі Дж. Джойса
“Улісс” завершенням сюжетної дії є епізод повернення Блума до
дружини, а його стан передається симптоматичними виразами: the
childman weary, the manchild in the womb (стомлене дитя–муж, муж–
дитя в утробі). Подібно до цього в романі “Чевенгур” російського
письменника Андрія Платонова смисловий ключ до розуміння цього
мотиву, як зазначає О.В. Кеба, застосовано в деметафоризованому
описі смерті машиніста-наставника: “ніякої смерті він не відчував –
колишня теплота тіла була з ним, тільки раніше він її ніколи не відчував
<...> Все це вже траплялося з ним, але надто давно, і де – не можна
згадати. <...> Наставник згадав, де він бачив цю тиху гарячу пітьму:
це просто тіснота всередині його матері, і він знову всовується межи
її розставлених кісток, але не може пролізти від свого занадто
великого старого росту...” (порівн. в іншому місці роману: “...У мене
тут їх цілий склад: сам від детонації назад у матір полізеш!”) [Цит. за:
4, с.142]. Цілком очевидною є міфологічна інтерпретація цього мотиву
як у Джойса і Платонова, так і у Фолкнера. Багатьма етнографами і
дослідниками світових релігій повернення в утробу (“Regressus ad
uterum”) описано у зв’язку з обрядами посвяти, де він має смисл
“другого народження” [3, с.100-105].

З’ясування структурно-семантичних параметрів опозиції “верх” /
“низ” допомагає виявити аксіологічну систему автора на основі добре
вивчених у міфокритиці ХХ ст. архетипних параметрів цієї опозиції. У
Н. Фрая опозиція, притаманна невитісненому міфу, має форму двох
контрастних світів – апокаліптичного та демонічного. Для
апокаліптичного світу (неба релігії) визначальними архетипними

метафорами є місто, сад, овеча кошара. Для демонічного світу
домінуючими стають образи зловісного лісу, пустища, ешафоту,
монстрів, потвор, пустель, каменюк, спустошеної землі, лабіринту,
колеса долі [8, с.242].

У романах Фолкнера можна виокремити низку мотивів, що
передають аксіологічно позитивну сутність “верху” (сад, птахи і
бджоли в саду, зірка, гора, дерево). Однак у більшості аналізованих
романів вони постають скоріше в гіпотетичному чи недосяжному для
героїв вимірі. Доволі наочно така апофатична ситуація розгортається
у зв’язку з образом Квентіна Компсона в романі “Шум і лють”. У день
призначеного ним самим самогубства Квентін іде околицею міста
вздовж стіни й огорожі, за якою бачить квітучий білим і рожевим
сад, що викликає спогади про безмежну родючість південної землі
й батькові слова про ‘природну’ жіночу гріховність. І так само, як не
може Квентін потрапити до саду, так не може він повернутися на
втрачену батьківщину і не може примиритися з ‘гріховною’ для нього
природою жінки.

Незвичайний зміст отримує опозиція “верх/низ” у романі “В свою
останнюю годину”. Сімейство Бандренів живе на горі, в стороні від
дороги, яка здається главі родини, Енсу, ворогом людини, а будь-
яке пересування противне природі людини. Тут має місце не так
“узвишшя”, як відмежованість від світу, самознищення, на яке
прирікають себе Бандрени. Не випадково в уявленні лікаря Пібоді,
якого витягують вгору мотузкою, це “лиса гора”, “демонська гора”
(або “гемонська” у перекладі Р. Доценка; в оригіналі ж – “durn wall”,
“durn mountain”); один із конотативних смислів тут є й “місце страти”.

Щодо загально-змістового співвідношення опозиції “верх” і “низ”
у романах Фолкнера, то тут суттєвим є те, що вони виступають не в
чистому вигляді, почасти змішуються, а за окремими знаками цього
мотивно-просторового комплексу проступають амбівалентні смисли.
Ми бачимо це не лише у випадку Бенджі, доволі специфічному, з
огляду на стан його психіки і свідомості, але й таких образах, що
мають універсальне метатекстуальне значення для Фолкнера, як
місячне світло, тінь, туман тощо.

Почасти “верх” і “низ” співвідносяться як географічні категорії на
карті – Північ і Південь. Саме ця вісь створює основну ціннісно-
ідеологічну опозицію роману. Як приклад її реалізації можна привести
десятий розділ роману “Світло в серпні”, в якому розповідається про
скитання Крістмаса до приходу в Джефферсон. На якомусь етапі
покинувши межі південних штатів, герой зіштовхується з носіями
принципово інших ціннісних установок, що викликає в нього спалахи
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агресії, як, наприклад, в епізоді з повією, яку він жорстоко побив за
те, що вона надто спокійно відреагувала на його негритянське
походження. Розбіжності нормативно-ціннісних систем Півдня й
Півночі простежуються також в історії сім’ї Берден – прибульців з
Півночі (“янкі”), й у свідомості Джоанни, яка не категорично не приймає
“південні” традиції і цінності, хоча сама жодного разу за своє життя
не бувала за межами штату Міссісіпі.

Структуротвірною значущістю характеризуються також мотиви
кола і коловоротності у часопросторовому континуумі аналізованих
романів. Мотив кола виконує в них метатекстуальну функцію у власне
предметному та символіко-метафоричному вимірах і оприявнюється
в численних змістових варіаціях, зберігаючи водночас єдиний
інваріант циклічної моделі буття. Наразі ж констатуємо, що цей мотив
реалізується у водночас метафоризованому й деметафоризованому
вислові “колесо думки”. Поряд з іншими подібними до нього (“колесо
долі”, “життя крутить”, “колеса поколінь”, “вогненне колесо часу”, “петля
часу”, “біг по колу”) він спричиняється до утворення цілого мотивного
комплексу, означаючи його домінантну роль у художній структурі
творів письменника.

У більшості романів Фолкнера реалізовано типологічно подібні
принципи художнього структурування простору, основним із яких є
принцип кільцевої композиції. Крім того, що прикінцеві епізоди оповіді
повертаються до початкових, обрамленість підтримується на
словесно-лексичному рівні. Як зазначалося, у “Світлі в серпні” історія
Ліни Гроув починає і завершує роман, і думки героїні про
коловоротність буття також збігаються, чим підкреслюється
стабільність її ставлення до життя та надійність ціннісних пріоритетів.
Шлях повернення кохання і народження дитини стає утвердженням
закону непримиренної та незапам’ятної древньої землі “the implacable
and immemorial earth” [11, с.15], непроминальної щирості, простоти і
єдності з природою.

На відміну від циклічного руху Ліни, кола, якими рухається
Крістмас, в силу його відірваності від землі, відчуження від людей,
все більше звужуються, призводячи до трагедії. Важливо, що й в
самоусвідомленні героя домінують метафори кола (“outside that
circle”, “out of the ring”) [11, с.137].

Складними колами індивідуальних доль позначені романи
“Святилище” і “В свою останнюю годину”. Більшість їх героїв не здатні
вирватись за межі свого автономного існування, хоч і усвідомлюють
його трагізм. Особливо болісно сприймає такий стан речей Дарл. Труна
з тілом матері, що поневіряється світом і ніби випробовується всіма

стихіями, здається йому абсурдним продовженням завершеного
життя. Це породжує нестерпні душевні страждання і врешті-решт
зводить його з розуму.

Важливим хронотопним мотивом багатьох романів є образ
коридору. Типологічно подібні мотиви “коридорного” сприйняття
реальності найбільш очевидно простежуються в образах Квентіна
Компсона і Джо Крістмаса. Для героя “Шуму і люті” існування в
просторі і часі зливається; невипадково контамінуються образи з обох
сфер: сутінки і коридор.

Час у світі Квентіна тече по-особливому. Точніше, він не тече, а
стоїть, подібно до стоячої води, болота, трясовини. Це ніби вічні
сутінки, “that quality of light as if time really had stopped for a while…”
(світло незмінної якості, мовби час ... призупинився) [12, с.168], той
час доби, коли обриси предметів не розрізняються, коли люди й речі
змінюються до невпізнанності, перетворюються на тіні. В описі
Квентіна сутінки виглядають так: “...a long corridor of grey half-light
where all stable things had become shadowy paradoxical all I had done
shadows all I had felt suffered taking visible form antic and perverse mock-
ing without relevance inherent themselves with the denial of the signifi-
cance” (Довгий коридор сірого присмерку і в глибині його там все
опривиднено, перекручено все, що тільки я зробив, випробував,
переніс, все обернулося тінню, зодягнулося видимою формою,
химерною, перекрученою і насміхається безглуздо і саме себе
позбавляє будь-якого значення) [12, с. 69] Сутінковий час і є той
самий “дзеркальний коридор”, у якому живе Квентін: особи і вчинки
в ньому перетворюються на тіні, зливаються, перекручені світлом
“незмінної властивості” – світлом гріха, розчиненого в часі.

Час у художньому світі аналізованих романів Фолкнера, зокрема
“Світла в серпні”, є вкрай суб’єктивованим; перебіг часу різних героїв
не зводиться до арифметичного часу, що зазвичай відбивається на
баштових годинниках чи показується на стрілках наручних годинників
[9, с.263]. Як і Гайтауер, що усвідомлює цей факт, кожний герой
роману ‘живе, відмежувавшись від механічного часу’. Скажімо, чіткий
контраст простежується між часом Ліни Гроув і Джо Крістмаса,
притому, що на значних відрізках оповіді обоє описуються в рамках
просторово-часового комплексу дороги, про що йшлося вище.

Часова вісь роману містить у собі три плани: план сьогодення,
до якого відносяться, з одного боку, події, пов’язані з убивством
Джоанни Берден, переслідуванням і пійманням Крістмаса, і, з іншого
боку, прихід Ліни Гроув у Джефферсон і її знайомство з Байроном
Банчем; план біографічної ретроспективи, якому належать
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оповідальні фрагменти, присвячені минулому героїв роману, і план
легендарної минувшини, що простирається назад аж до подій
Громадянської війни Півночі й Півдня. Проте всі вони розгортаються
таким чином, що актуалізуються у внутрішньому світі героїв, стають
їх неодмінною складовою і визначають їх світобачення і позицію в
сюжеті розповідання, тобто часу оповідного сьогодення.

Просторова співвіднесеність ціннісних уявлень, що лежать в
основі поведінки й етичних оцінок персонажів роману, одержує
втілення в образі землі (land) як культурно–географічного фактора,
значимого в масштабах усієї творчості Фолкнера: важливо “розуміти,
що людина буде діяти так, як його навчила земля, де він народився”.
Водночас важливо, що в усіх випадках просторові опозиції стають
вимірами не так фізичної, як психічної реальності персонажів і
соціально-історичної проблематики твору, і тим самим виявнюється
смислотвірне і структуротвірне значення цих мотивів.

У більшості романів Фолкнера реалізовано типологічно подібні
принципи художнього структурування простору, основним із яких є
принцип кільцевої композиції. Темпоральна концепція Фолкнера
базується на утвердженні відносності й ‘зворотності’ часу, множинності
його індивідуального сприйняття, нерівномірності часового плину.

Аналіз зв’язків мотивної системи і хронотопних моделей у
романістиці В. Фолкнера має велике значення, оскільки дає змогу
виявити структурні принципи організації романної прози та окреслити
перспективи подальших досліджень творчого доробку видатного
американського письменника.
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Формування реаліті-роману
в просторі взаємодії літератури і медіа

Історія розвитку мистецтва і літератури безпосередньо пов’язана
з розвитком культури, суспільства й всієї цивілізації загалом. Частіше
за все мистецтво зазнає впливу зовнішніх факторів, лише в
поодиноких випадках маючи можливість зворотного навіювання на
суспільство. Як писав свого часу Г. Вельфлін: «Історія мистецтва,
без сумніву, переплітається з історією господарства, суспільства і
навіть держави» [13, 67]. Культура, як «складна багатоаспектна
система», є частиною ширшої системи: «Будучи відносно
самостійною підсистемою соціальної макросистеми, вона
співвідноситься з усіма сферами соціального життя і це неминуче
відображається на її власній структурі, визначаючи її різнорідність і
багатогранність» [4, 78-79]. Зрозуміло, що кожна історична доба лишає
свій відбиток на історії культури, яка уявляється безперервною лінією,
де майже кожна складова може віднайти своє продовження в
майбутніх епохах.

Минуле століття часом називають «першою добою мас-медіа»
[10, 44]. Дослідники датують початок повноцінного медіа-суспільства
кінцем ХІХ ст., позначеного кількома важливими у цьому сенсі подіями.
Серед них – перша демонстрація кінофільмів братів Люм’єр перед
35 глядачами в Парижі (1895), з’ява перших коміксів – «The Yellow
Kid» Аутколта (1896) і «Katzenjammer Kids» Дірка, і публікація першої
в історії журналістики історичної сторінки в берлінській ранковій газеті
«Morgenpost». Сучасне суспільство часто називають інформаційним,
«тобто таким, де робоча сила, здебільшого, зосереджується в
інформаційній індустрії та сфері послуг, де різноманітна інформація –
це ключ до багатства та влади» [10, 41].

Мас-медіа (під якими ми розуміємо засоби і технології масової
комунікації [10, 23, 26] створюють потужний вплив на суспільство,
моделюючи всі його складові. Узагальнюючи, можна сказати, що
сучасному інформаційному суспільству властиві «переважання
інформаційної праці; великі обсяги інформаційних потоків;

інтерактивність; інтеграція та конвергенція типів діяльності; зростання
і взаємопов’язаність мереж;  постмодерна культура» [10, 94]. Таким
чином, культура в якості складової системи суспільства зазнає
загального впливу мас-медіа, що має за наслідок її сутнісні
трансформації. Е. Шестакова слушно зауважує, що в процесі
медіатизації культури слід вбачати «не тільки наступ нових технологій
і способів зберігання, кодифікації і передачі інформації», а й зміну
«онтологічних і субстанціональних засад культури, коли світ і людина
здобувають нові сутнісні форми і властивості, в тому числі, або навіть
в першу чергу, мовні, мовленнєві» [17, 43]. Зміна світоглядних
координат корегує буття культури загалом і красного письменства в
тому числі, модифікуючи його сутнісні властивості.

Про це свідчить хоч би відчутний вплив  радикальної зміни
комунікаційних технологій, що афористично сформулював М. Маклюен:
«Якщо телеграф скоротив речення, то радіо скоротило новину, а
телебачення вприснуло в журналістику ін’єкцію запитальності» [11,
245]. Хрестоматійний приклад – винайдення фотографії, що вплинуло
на розвиток мистецтва, суттєво редукувавши інформативну функцію
живопису: «Відтепер художники могли не завдавати собі клопоту
детальним відтворенням реальності – для цього існували фотокамери.
<…> Технічне нововведення вплинуло і на композиційну побудову
картин. Художники робили замальовки неформальних сцен, взятих у
незвичайних ракурсах, немов вони були зроблені камерою» [5, 13].
На погляд М. Маклюена, винайдення фотоапарату не тільки
спрямувало пошуки художників на «розкриття внутрішнього творчого
процесу в експресіонізмі та абстрактному мистецтві», а й мало
безпосередній вплив на літераторів. Він вважає, що завдяки
фотографії, пресі, радіо та кіно, які давали читачам широке і
деталізоване уявлення про світ, в свою чергу, «поет і романіст
звернулися до тих внутрішніх порухів душі, за допомогою яких ми
досягаємо осяяння, робимо самих себе і будуємо свій світ. Таким
чином, мистецтво перейшло від зовнішнього копіювання до
внутрішнього виготовлення» [11, 220]. На переконання М. Маклюена,
саме винайдення фотографії стало точкою переходу від доби
«Людини Книгодруку до доби Людини Графіки» [11, 216], що стало
початком новітнього часу, побудованого на візуальних образах.

Поява кінематографу, наступної віхи в розвитку мас-медіа, на
думку дослідників, не мала такого значення: «В його змісті та функціях
нового було мало. Воно стало ще одним засобом презентації та
поширення старого виду змісту – розваг, оповідок, видовищ, музики,
драм, гумору й технічних витівок загального споживання» [10, 31].
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Хоч у цьому плані кінематограф був продовжувачем традиції, його
сила впливу на глядача була значно вищою, ніж у комунікаційних
попередників. Нині загальним місцем стала розповідь про жах, який
пережили глядачі братів Люмьєр, коли з екрану прибував потяг. Але
вже перші дослідники психологічного впливу кіно відзначали ще
глибші ефекти, які переживали глядачі. Так, у 1916 р. з’явилася книга
Хуго Мюнстерберга «Фільм-спектакль: психологічне дослідження»,
в якій був описаний вплив тоді ще німого кіно: «Глибина, з якою
вистава захоплює публіку, тягне за собою сильний соціальний ефект.
Існують навіть свідчення того, що при перегляді фільму у людей
поступово виникали сенсорні галюцинації та ілюзії. <…> Оплески,
особливо ті, які лунають серед сільської публіки у відповідь на
щасливий збіг подій у мелодрамі, – це ще один симптом незбагненної
привабливості фільму. Втім, очевидно, що такий сильний вплив може
приховувати в собі небезпеку».

З’ява телебачення стала переламною у розвитку культури і мала
вплив на функціонування всіх, без винятків, попередніх комунікативних
засобів. І ще більший – на життя пересічних глядачів. Телебачення
реформувало не тільки спосіб розповіді про реальність, а саму
реальність як таку. Як зазначає Р. Харріс: «Замість того, щоб більш-
менш точно відображати якісь зовнішні події, телебачення
перетворилося на реальність, з якою порівнюють довколишній світ.
Світ, яким його бачать ЗМІ, став для багатьох людей реальнішим за
саме життя». На його думку, «за останні 60 років телебачення
трансформувало повсякденне життя людей більше, ніж, можливо,
будь-який інший винахід в історії людства. Друковані ЗМІ і радіо
також багато в чому змінилися під впливом телебачення, хоча воно
й не замінило їх. …Телебачення не тільки змінило наше проведення
часу, воно також революціонізувало наше мислення і наш
світогляд» [15].

Статистичні дані переконують, що телебачення займає основне
місце у діяльності людей глобалізованого світу. Так, Р. Харріс вказує,
що «кожного дня люди у всьому світі проводять перед телевізором
більше 3,5 мільярдів годин». У середньостатистичній «американській
родині телевізор включений понад 7 годин на добу. … До 18 років
дитина встигає провести перед телевізором більше 2-х років свого
життя» [7]. Російський дослідник С. Кара-Мурза наводить приклад
оригінального експерименту, проведеного в 1977 р. однією
американською газетою: «Журналісти запропонували навмання
вибраним 120 родинам по 500 доларів за те, щоб вони протягом
місяця не дивилися телевізор. 93 родини (78%) відхилили цю

пропозицію» [8, 332]. Варто зауважити, що така увага до
американських статистичних даних аргументована кількома
важливими моментами. З одного боку, це зумовлено багатолітньою
американською традицією наукового дослідження і мистецького
рефлексування над проблемою впливу телебачення на суспільство.
З іншого – американську модель, на нашу думку, варто сприймати
як показову, бо саме згідно неї відбувається нав’язування основних
принципів функціонування телебачення в решті світу.

Сучасне телебачення породжує глобальні тиражовані образи і
зображення, формуючи нові стереотипи і продукуючи готові
мисленнєві схеми. Плідною видається думка В. Скуратівського про
те, що «феномен ТБ входить у соціокультурні структури нашого століття
не тільки як похідне від інженерної ініціативи (Розін–Зворикін–
Грабовський), але й також як вершинне зусилля новоєвропейської
репродукції як наслідок кількасот літніх устремлінь до тиражування
зображення» [13, 15]. Український дослідник у своїй розвідці зіставляє
уявлення про тиражованість, яке існувало в різні епохи. Так, він
наводить спостереження Бальзака, датовані 1834 р., про те, що око
освіченого парижанина «звикло щороку бачити <…> 20 ілюстрованих
видань, тисячу карикатур, 10 тисяч віньєток, літографій і гравюр»
[13, 36]. Натомість уже в 1970-х рр.. в США «щороку проявлялося
більше шести мільярдів знімків» [13, 80]. Цілком зрозуміло, що
подібне збільшення тиражованості стає прикметою сучасності і
однією з найважливіших особливостей новітньої культури. Так,
німецька дослідниця П. Доссі у дослідженні зв’язків мистецтва і
економіки наводить наступні факти: «Ще в минулому столітті індіанці
навахо обмежувалися 263 видами предметів, а сьогодні в одному
тільки каталозі «Отто» представлені 36162 різноманітних груп товарів
і близько 125 000 предметів. На мережевому аукціону eBay ми
можемо, перебуваючи у будь-якій точці планети, вибирати з-поміж
10 мільйонів об’єктів у тисячах категорій» [5, 65]. Повертаючись до
тези В. Скуратівського про зв’язок телебачення з ідеєю тиражованості,
варто вказати на її слушність і також додати, що телебачення, як
виразник епохи, створює глобальну мережу тиражованих образів.
Так, Д. Мак-Квейл наводить дані глобального міжнародного
дослідження насильства на телебаченні, проведеного від імені
ЮНЕСКО. В дослідженні брали участь п’ять тисяч дітей з двадцяти
трьох країн, з яких «88% … знали Термінатора у виконанні Арнольда
Шварценегера» [10, 429]. Ще до початку 2000-х, до ери телесеріалів
(House M.D., Lost, Lie to Me і т.д.), які майже одночасно транслюються
по обидві сторони Атлантики, в середині 90-х світ був захоплений
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американським серіалом «Baywatch» («Пляжний патруль»): його
«кожного тижня дивилися близько 1 мільярда глядачів у 150 країнах!»
[15]. Ще більшу телеаудиторію здатні зібрати спортивні змагання,
що займають чільне місце у системі масової культури, яка постачає
населенню різноманітні види дозвілля. Зрозуміло, що за подібних
умов тиражованості своїх повідомлень телебачення стає провідним
інструментом впливу на суспільство.

Історія дослідження медіа пройшла кілька етапів у ставленні до
питання їх важливості і впливовості. Спершу (поч. 1900-х  - кінець
1930-х) «медіям приписували здатність формувати думку та
переконання, змінювати спосіб життя і формувати поведінку
відповідно до бажання тих, хто їх контролює». Даний ранній підхід
«ґрунтувався не на науковому дослідженні, а на спостереженні за
величезною популярністю преси та нових медій – кіна і радіо, які
втручалися у багато аспектів щоденного життя і в громадські справи»
[10, 411]. Згодом дослідники зосередили свій науковий пошук на
встановленні того, що «не було прямого зв’язку між стимулом від
медій і реакцією на нього авдиторії. Було доведено, що медії діють
в межах наперед визначеної структури соціальних взаємин та
особливого соціального і культурного контексту» [10, 413]. П.
Лазарсфельд відіграв ключову роль у формулюванні теорії «захисної
вибірковості», на основі якої була випрацювана гіпотеза
«структурування теми», суть якої полягає в тому, що «ЗМІ повинні
впливати не на те, як або що думають реципієнти, а на те, про що
вони думають» [3, 64].

Наприкінці 1970-х рр. був сформований новий підхід до впливу
медіа – «соціально-конструктивістський. Він полягає у тому, що
найважливіший вплив медій – це формування значень» [10, 414].
Даний підхід дозволив сформулювати ключову на сьогодні думку
про те, що «значення (отже, впливи) створюють самі одержувачі»
[10, 415], хоч не менш важливу роль при цьому відіграє соціальний
контекст реципієнта інформації. Узагальнюючи, можна сказати, що
теоретики випрацювали два основні підходи. Згідно першого, медіа
діють за власною довготривалою спланованою схемою, нав’язуючи
реципієнтам штучно сконструйовані образи та «створену» інформацію.
Згідно другого, основного на сьогодні, «люди в авдиторіях створюють
для себе власні погляди на соціальну реальність і своє місце в ній,
у взаємодії із символічними конструкціями, які запропонували медії»
[10, 415].

Узагальнюючи, Д. Мак-Квейл виокремив основні різновиди змін,
викликаних впливом медіа. Отже, «медії можуть: зумовити умисну

зміну; зумовити неумисну зміну; зумовити незначну зміну (форми
або інтенсивності); сприяти зміні (умисній або ні); підсилити те, що
існує (без змін); запобігти зміні». При цьому дослідник зауважує, що
«будь-яка з цих змін може відбуватися на рівні особистості,
суспільства, інституції або культури» [10, 418]. Таким чином,
оприявнюється багатовекторність впливу медіа на сучасне життя в
усіх його проявах, виходячи з чого, ми ставимо за мету дослідити
вплив телебачення на культуру у його зв’язку з суспільним
контекстом.

Телебачення сьогодні перебрало на себе роль літописця епохи,
включивши в себе документальне кіно і змінивши функціональність
фотографії. Певним чином повторюється згадана вище історія про
вплив фотографії на малярство. З появою ТБ фотографія
вивільнюється з жорстких рамок фіксування дійсності і все більше
прибирає ознак мистецтва. Свого часу «Джералд Розенкранц із фото
кооперативу «Магнум», заснованого по війні великим фотографом
Картьє-Брессоном і його однодумцем, проголосив, що в естетиці
світлини «центр тяжіння зміщується з документальної фотографії…
із зовнішньої сфери зображення у внутрішній світ» [13, 105].
Американський теоретик Д. Девіс теж звернув увагу на зміну
фотографії: «від документальності подій (цю її роль тепер усе більше
і більше переймає ТБ) вона переходить до творчості» [Там само].
Втім, під впливом телебачення змінюється не тільки функціональність
фотографії.

З’являється новий різновид мистецтва – відео-арт, який постає
своєрідною антитезою до ідеї односторонньої маніпулятивної
комунікації телебачення. Художники починають знімати власне
концептуальне відео за допомогою портативних відеокамер,
створювати відео-скульптури, відео-інсталяції і т.д. Так, піонер відео-
арту американський художник корейського походження Нам Джун
Пайк уславився величезними скульптурами роботів, «відео-
Буддами»,  складеними з телевізорів як символів доби. При цьому
варто відзначити швидкість, з якою відео-арт пройшов шлях від
зародження до офіційного визнання і комерціалізації: від 4 жовтня
1965 р., коли Нам Джун Пайк зробив перше відео (поїздка в таксі під
час відвідин Нью-Йорку Папою Римським) до 1971 р., коли Геррі
Шум відкрив першу в світі галерею, що спеціалізувалася на відео-
арті [18, 592, 595]. Таким чином, мистецтво проходить звичний шлях
зустрічі з новими феноменами – від неприйняття і агресії до залучення
у власну систему і перетворення в один із інструментів пізнання світу,
в одну з технік створення мистецтва.
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Література не стала виключенням із загального правила
трансформації культури під впливом телебачення. Умовно кажучи,
питання взаємин літератури і телебачення відтворило шлях, яким
пройшли мистецтво для створення відео-арту і наука у формуванні
теорії впливовості телебачення – від жаху перед його всесиллям до
подальшого критичного ставлення, усвідомлення обмеженості його
сили і перетворення на один із засобів своєї художньої системи.
Або, за словами М. Бютора: «Пошук нових форм роману, які могли б
вбирати в себе набагато більше, виконує, таким чином, потрійну
функцію щодо нашого усвідомлення реальності: викриття, освоєння
та пристосування» [1, 33].

Ідея потужної впливовості телебачення на літературу знайшла
широке відображення у колективному збірнику статей «Судьбы
романа» (1975), в якому, з одного боку, втілений тогочасний жах від
наступу телебачення, а з іншого – здійснена спроба цілісного погляду
на розвиток роману ХХ ст.. Попри розмаїття виказаних у цих роботах
спостережень, загальною для них є думка, що «зовнішніми
причинами, що привели до тотальної кризи роману, багато зарубіжних
критиків і літературознавців вважають розповсюдження засобів
масової комунікації – кіно, радіо, телебачення» [14, 14]. При цьому
зазначимо, що й тоді цю причину занепаду роману дослідники
здебільшого вважали лише одним з багатьох факторів, але не єдиним
і визначальним. Так, Правінсинх Чавда у доволі розлогому огляді
«Роман сьогодні» зауважував, що «сьогодні світ змінюється так
стрімко, що не існує стійкого і постійного суспільства, яке міг би
описати романіст. Спроби романіста знайти контури і форму
повістування закінчуються невдачею через мінливість форм
сучасного життя» [14, 73]. Подібну думку виказував П. Пільський,
який вбачав кризу книги і самого процесу читання у зміні ритму нового
часу, що виключає можливість спокійного самотнього прочитання і
обдумування засвоєного: «Не тільки для того, щоб писати, але щоб
розуміти – вбирати і охоплювати чужу думку, щоб довго мовчки
розмовляти з іншою людиною в її книзі, потрібні самотність і спокій. Але ні
спокою, ні самотності те майбутнє, яке створюють інженери, будівники і
техніки, не дасть і не в змозі буде дати» [16, 138]. Схожих позицій
притримується і класик постмодернізму М. Павич, який, з одного боку,
вказує на неймовірну розповсюдженість романів: «У світі ніколи раніше не
писали і не читали стільки романів, скільки сьогодні» (тобто знову маємо
справу з ідеєю тиражованості в сучасному світі), а з іншого – вбачає
проблему у тому, «що завершується певний метод читання. Тобто
насправді справа не у кризі самого роману, а у кризі читання роману.

Такого роману, що нагадує вулиці з одностороннім рухом. Тобто з
кризою графічної оболонки роману. З кризою – книги» [12, 35]. Таким
чином, М. Павич піднімає одне з ключових питань конкурентної
спроможності книги взагалі й роману зокрема порівняно з
телебаченням і мас-медіа, які свого часу також були односторонніми,
ретранслювали лише власні смисли і не мали зворотного зв’язку зі
своєю аудиторією. Однак із часом медіа приходять до ідеї
інтерактивності і максимальної взаємодії зі своїми реципієнтами. На
подібний шлях інтерактивності і збільшення ролі читача під впливом
медіа М. Павич і спрямовує роман.

Разом з тим виказується думка, що роман навряд чи зможе
витримати конкуренцію з «аудіовізуальними засобами» [14, 15], з
потужністю образу, створеного ТБ. Медіапсихологи говорять про те,
що «дитина змалечку сприймає написане в книгах як вигадку.
Натомість ТБ з дитинства сприймається людиною майже як реальне
життя. Тому уявлення, засновані на сприйманні телепередач і фільмів,
набагато легше переплутати з нашими уявленнями про реальність,
ніж ідеї та уявлення, отримані з книг» [15]. Таким чином,
розтиражований ТБ образ набуває набагато більшої ваги, ніж книжний.

Намагаючись подолати умовність художньої реальності,
притаманну їй «вигаданість», література звертається до нових форм,
включаючи до своєї системи виражальні засоби інших медіа. Одним
із способів «зберегти літературу в умовах наступу електронних ЗМІ
на думки і почуття людей» дослідники називають наслідування
«телетрансляції у змісті і формі» [17, 44], одним з наслідків чого і
стала поява реаліті-роману.

Телебачення має різні форми впливу та вияву в літературі. Це,
по-перше, може бути «безпосереднє відображення, тобто в тематиці
творів, у самому типі зображуваної людської особистості». По-друге,
це може бути відображено у поетичних засобах, «у глибинних
принципах творчості» [9, 101]. У третій формі поєднуються «пряме
відображення проблем епохи (в тематиці творів, в самому типі
людської діяльності) і їхнє опосередковане відображення (у типі
художнього мислення, його структурі і динаміці)» [9, 106]. Іншими
словами, адаптуючи сказане до предмету нашого дослідження, можна
зробити висновок, що телебачення впливає на літературу і цим самим
трансформує літературні жанри на рівні форми, тематичного
наповнення, виражальних засобів і у поодиноких випадках – у типі
художнього мислення.

На сьогоднішньому етапі розвитку культури дані тенденції
набувають нових обрисів, і медіа не тільки «інтенсивно проростають
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у літературному/художньому тексті», але й «приростають до
літературного тексту» [2]. Таким чином, література включається у
ширше поле масової культури, яка диктує нові правила. Прикметною
в даному контексті видається думка Е. Кернана про те, що за умов
нового розвитку технологій, якщо «література і  померла, то
літературна діяльність продовжується з неослабною, якщо не
збільшеною, силою». Так, один із найбільш авторитетних російських
дослідників соціології літератури Б. Дубін вважає, що сучасні медіа
«1) створюють новий тип автора як персонажа; 2) змушують літературу
переймати техніки масової культури…; 3) змінюють режим
розповсюдження тексту і техніки самого письма» [7]. Зауважимо,
що новий різновид романного жанру, яким є реаліті-роман,
послідовно наслідує дану схему, залучаючи техніку медіа як основну
складову власної поетики, а також використовуючи романне поле
для нової репрезентації автора.

Повертаючись до слушних зауваг Б. Дубіна, варто відзначити,
що водночас він вважає безпідставною тезу про те, що «медіа
забрали читачів у літератури», оскільки «література і є першим типом
масових медіа, які склалися в світовій історії» [7]. Щоправда, як
зазначає Б. Дубін, результатом взаємодії, наприклад, роману і газети
стала з’ява роману-фейлетона, від якого дослідник веде генологічну
лінію «детективний роман, судовий роман, кримінальний роман,
сентиментальний роман і т.д.» [7]. Натомість Е. Шестакова вважає,
що між художньою літературою і масовою комунікацією існує «багато
перехідних, порубіжних явищ, наприклад, публіцистика, критика» [17,
76]. Ідея змішування різноманітних технік, гібридизації явищ набуває
особливої ваги в новітню епоху розвитку медіа.

М. Маклюен слушно вбачав у інтерференції та зіткненні
різноманітних мас-медіа величезний потенціал: «Схрещування або
гібридні поєднання засобів комунікації вивільнюють велику нову силу
та енергію, яку можна порівняти з тією, що виникає при розщепленні
ядра або термоядерному синтезі» [11, 59]. Розвиваючи цю думку,
дослідник стверджує, що «гібридне змішування, або зустріч, двох
засобів комунікації – це момент істини і одкровення, з якого
народжується нова форма» [11, 68]. Саме так, вважає він, народився
у XVIII ст. реалістичний романі – «разом з газетною формою суспільного
зрізу і задоволення людського інтересу»,  у якості передвісника «форми
кінофільму» [11, 329]. У такий спосіб М. Маклюен демонструє тяглість
традиції розвитку медіа і зближення візуальної та словесної культур.

Вітчизняна дослідниця Е. Шестакова ставить поняття «Слово» в
центр своєї концепції взаємодії засобів масової комунікації з

літературою. Вона розрізняє два типи слова, які за останні століття
зазнають все більшого взаємовпливу. Перший тип – це слово
художнє, сакральне, слово літератури і мистецтва. В центрі його
«семантичного простору – Абсолют, Вічність і Логос». Другий тип –
це слово буденності, побуту, інформації, закону, в його семантичному
полі – «Історія, Повсякдення і Факт» [17, 74]. Дослідниця демонструє,
як розвиток літератури і культури з їхнім стремлінням схопити і
відобразити невловимий плин сучасності (що, власне, і є осердям
формування роману як жанру) поступово зазнавали процесу
зближення двох типів слова. Е. Шестакова влучно називає слово
масової комунікації «культурним героєм нашого часу» [17, 84]. Слово
медіа «орієнтоване на відтворення і відображення оточуючого,
відпочатково відкритого, доступного перевірці і критиці світу; на
мінливий світ, заповнений часом і історією» [17, 61]. Дослідниця
виокремлює одну з найважливіших характеристик слова медіа – «не
просто бути сучасним, а уловлювати, фіксувати, відображати і
опредмечувати світ в його часовій, просторовій, постійній і незворотній
мінливості» [Там само]. Е. Шестакова вбачає у сучасній культурі
неухильне зближення словесного і візуального, сакрального і
профанного, що стає результатом загального розвитку суспільства і
його медіатизації.

Вже на початку 80-х років дослідники відзначили гібридизацію
літератури і утворення нових жанрових різновидів, які були покликані
вивести літературу з глибокої кризи. Таким чином, з’явилися спроби
створення «неписаної літератури – кінороман, документальний роман,
різноманітні комікси» [14, 15]. Кінематограф по-своєму викликав
«неминучість глибоких перетворень у зображальній техніці і структурі
роману» [14, 17]. Так, за спостереженням Роже Кайюа, кінематограф
змінив глибинні принципи літератури: «Психологічний аналіз
підмінений скрупульозним описом зовнішньої поведінки, одночасно
реєструється все, що потрапляє в поле зору, повістування
замінюється послідовністю моментальних знімків, з кадруванням,
монтажем і т.д.» [14, 90]. М. Маклюен називає техніку «потоку
свідомості» прямим «перенесенням техніки кіно на друковану сторінку,
звідки, за великим рахунком, вона і походить» [11, 337]. Дана теза
опосередковано підтверджується широковідомою історією про те,
як С. Ейзенштейн влаштував спеціальний сеанс для напівсліпого
Д. Джойса, і той дивився «Панцерник «Потьомкін»» «на віддалі кількох
сантиметрів від екрана і сказав авторові: “Ми робимо з вами одну й
ту саму справу”» [13, 31]. При цьому, звісно, окрім конкретних
технічних засобів йдеться і про емоційну складову, і про сам предмет
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зображення, який у більшості своїй постає незмінним – незалежно
від епохи, жанрових трансформацій і розвитку культури.

Зрозуміло, що телебачення, як спадкоємець кінематографу, у
власній багатовекторній діяльності продовжило лінію впливів і
трансформацій літератури. На наше переконання, у сучасній літературі
вже сформований окремий романний різновид, що постає виразним
уособленням гібридизації літератури і телебачення. Це реаліті-роман
як виразник давньої традиції зближення літератури і медіа, двох типів
слова – Сакрального і Повсякденного. У ґенезі реаліті-роману роль
визначального генологічного фактора належить телебаченню і такої
його форми як «реальне телебачення». У цьому плані саме реаліті-
роман постає одним із яскравих прикладів помітного впливу
телебачення на розвиток літератури.
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«Желдормаш»

Специфика сюжетно – смысловой организации новеллы
П.Буля «Когда не вышло у Змея»

Творчество Пьера Буля, первоначально отнесенное нашими
критиками, вслед за французскими, к писателям фантастам ,занимает
особое место в комической традиции современной французской
литературы. Творческое наследие Буля состовляет свыше двух
десятков романов и несколько сборников необычайно ярких и
оригинальных новелл: «Contes de l’absurde», 1953, (« Сказки абсурда»),
«E=mc2», 1957, «Histoires charitables», 1965,(«Милосердные
истории»)[6] , «Quia absurdum», 1970, («Потому что абсурдно») [5],
«Histoires perfides», 1976, («Коварные истории») [7].

Сатирично-юмористический дар писателя, для которого
характерны широта и изощренное мастерство в развертывании
интеллектуальных парадоксов, присущих, с точки зрения писателя,
человеческому сознанию вообще, особенно реально представлен в
его новеллистическом творчестве. Парадокс как способ создания
комизма, как правило, сопровождается в его новеллах
окарикатуриванием, насмешкой, иронией, комизмом характеров и
ситуаций.

Буль решительно отказывается от воспроизведения привычных
клише и последовательно идет по пути создания нетрадиционных
положений и оригинальных решений.

К сожалению, творчество Буля практически не исследовано, в
том числе и его новеллистика, представляющая несомненный
интерес. В этом плане мы можем сослаться лишь на работу одного
из авторов данной статьи [см.3, с.131-148]. Несомненно лучше
обстоит дело во французком литературоведении, где имеется

небольшая монография П. Руа, пасвященная преимущественно
романам списателя 50-60-х годов [см.:9], дапоявившиеся уже в
начале нашого века исследования К.Азиза [4, р.7-15, 129-146, 223-
310]. Однако хотя оба исследователя указывают на сатирико
юмористическое начало как характерную черту стиля П.Буля,
новелла «Когда не вышло у Змея» ими не рассматривается.

Данная работа, по сути, первак попутка рассмотрения одной из
его новелл- новеллы «Когда не вышло у Змея». За основу новеллы
взят библейский сюжет о жизни Адама и Евы в раю и об их
грехопадении. В присущей ему насмешливой манере П.Буль
предлагает свою парадоксально переосмысленную версию развития
хорошо известного библейского сюжета о грехопадении первых
людей. Библейское изложение гласит:

«Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь
Бог. И сказал змей жене: Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от
какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерева мы
можем есть, только плодов дерева, которое среди Рая, сказал Бог,
не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал
змей жене: нет не умрете; Не знает Бог, что в день, в который вы
вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие
добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что
оно приятно для глаза и вожделенно, потому что даст знание; и взяла
плодов его, и ела; И дала мужу своему, и он ел.» [1, с. 1-2: гл.3, ст.1-6].

П. Буль, отправляясь от канонического текста, предлагает свой
вариант этого события, развивая его, усложняя и насыщая событиями
и деталями. В отличие от библейской совершенно беспроблемной
истории соблазнения писатель в основу сюжета новеллы писатель
кладет допущение о том, что на одной из трех миллиардов уже
населенных планет, где все прошло по предначертанному плану,
женщина искушению не поддалась.

Подобное предположение позволило не только драматизировать
судьбоносное для человеческого рода событие, но и неизмеримо
расширить картину создаваемого им художественного мира и круг
персонажей. Кроме традиционных библейских участников,
задействованных в этой истории ( Змей- искуситель, Ева, Адам и
появляющийся в заключительном эпизоде – Господь ), П.Буль
вводит в повествование Главного Ординатора Омегу (Бог Дух ), Бога
Сына и значительно расширяет участие в самом процессе
соблазнения самого Господа Бога. Появление новых персонажей,
причем в насмешливо переосмысленной форме, не только
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трансформирует сюжет, но и придает его развитию парадоксальный
и комически окрашенный характер. Так, например, уже первый
достаточно лаконичный эпизод мирно протекающего разговора Змея
с женщиной П.Буль развивает в драматически напряженный диалог,
в котором Змей не только гневается, потрясенный ее
несговорчивостью, но и угрожает ее укусить; при этом диалог
завершается отнюдь не падением женщины, а смертью самого змея
от руки праведницы. Первый парадокс логически влечет за собой
цепь других парадоксальных ситуаций. В модусе комического
изображения излагает писатель и следующий библейский эпизод-
приход Господа Бога и его поиск Адама и Евы, чтобы наказать их и
изгнать из Рая за грехопадение. Вопреки его ожиданиям, в
интерпретации П. Буля, мужчина и женщина не прячутся от Бога, а
с готовностью предстают перед ним, вызывая у него разочарование
тем, что люди не вкусили запретного плода, не совершили
грехопадения и, следовательно, запланированное их изгнание из Рая
не состоится. Разочарование Господа Бога переходит в потрясение,
когда женщина « со своей вечной улыбкой», сообщает ему, что Змей
умер, поскольку она «убила его в наказание» [2, с.4], и в полную
растерянность, когда она обещает ему поступать так и впредь, так
как от обещал им бессмертие за послушание.

Все персонажи новеллы Буля представлены в комическом плане.
Так, Дьявол – искуситель, в отличие от канонического, здесь
неизменно терпит поражение во всех своих многочисленных попытках
соблазнить женщину. Он меняет лики : позорно проигравший свою
первую попытку соблазнения  в облике Змея, он затем вынужден
представать то раненым павлином « с дивным оперением,
непревзойденным  великолепием его убора, с кротостью его глаз,
окаймленных долотом» [2, с.7-8], чтобы возбудить жалость
неколебимой Евы, то в облике «самых изящных животных,
населяемых землю твердь» [2, с.8]., то даже превращаясь в деревья,
цветы и ручьи.

Комизм поведения и поступков Дьявола, с подчеркнутой автором
неуклюжестью его речи, его растерянности перед неожиданно
возникшим сопротивлением Евы, решительно отказывающейся
отведать плод с дерева познания добра и зла, предстает уже в первом
эпизоде: «Змей замирает, удивленный такой речью. Он озадачен.
«Должно быть, я не расслышал… – начинает он. Но поведение
женидины не дает повода усомниться в непоколебимости ее решения.

Змей долго не может прийти в себя и обрести дар речи. Он уже
сыграл эту роль на трех миллиардах планет, созданных во Вселенной,
но такой ответ он слышит впервые. Сбитый с толку, униженный и
растерянный, он делает, однако, попытку скрыть волнение и начинает
свои заверевания  нелепым и коварным голосом, присущим ему
одному.» [2,с.6].

Комичен Дьявол и в своей бессильной ярости, терпящий
поражение и неожиданно оказывающийся побежденным и
беспомощным персонажем, бессильным перед поставленной
задачей: «Будь проклято это чудовищное создание, которое
высмеяло все законы логики! Я предлагал запретный плод женщинам
на трех миллиардах планет и до сего дня ни разу не потерпел
неудачи! Ни одна женщина не устояла перед искушениями Змея. И
надо же такому случиться, чтобы именно эта все испортила! О
несчастный день! День моего позора! Скоро она станет матерью, а я –
посмешищем для ее детей и внуков, которые заселят эту безлюдную
планету!» [2,с.10].

В духе игривой насмешливости дается и образ строптивой и
богопослушной женщины, предстающей в облике «молодой
женщины совершенной красоты», «нагой, но не догадывающейся
об этом» [2,с.1-2] .

Абсолютно невинная и непорочная, она отличается абсолютным
послушанием Завету не вкушать плодов с древа познания добра и
зла, что позволяет ей не только легко противостоять  искушениям и
угрозам Змея укусить ее и причинить ей смерть, но и доказать ему,
что умрет именно он, поскольку отведал плодов с запретного древа:
тонкой палкой она рассекает Змея на две части и «с любопытством
наблюдает за его конвульсиями пока их не прекращает смерть» и,
как бы ставя  в споре победную точку, роняет с улыбкой: «Видишь,
я была права» [2,с.7].

За  примерное послушание и вытекающая из этого невинность
оборачивается все возрастающей жестокостью. Покинув убитого
Змея, женщина схватывает на лету привлекшую ее внимание
огненную бабочку, отрывает у нее крылышки, бросает их в воздух,
как лепестки цветка и, оставаясь в неведении добра и зла;
«улыбается», глядя, как искалеченное насекомое трепещет в ее
пальцах, с той же улыбкой она смотрит на ягненка в пасти волка,
который, воспользовавшись испугом волка при появлении женщины
пытается улизнуть, но та, снова засовывает ягненка в пасть волку и
нежно поглаживает и хищника, и пожираемую им жертву.
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Принцип парадокса, который явно лежит в создании образов и
Змея и Женщины (Евы), писатель использует и в изображении Святой
троицы: Господь, оказавшийся заложником своего постулата свободы
воли и свободы выбора, и сожалеющий о том, что женщина, вопреки
его тайному расчету, не собирается согрешить, Господь гневающийся,
сомневающийся, нервничающий, колеблющийся, доказывающий
Омеге, почему он не может взять на себя соблазнение женщины, –
все это абсолютно противоречит традиционному образу всемогущего
Господа. Безусловно комичен и парадоксален образ Ординатора
Омеги, то есть Бога-Духа, занятого бесконечными вычислениями
грядущих катастроф, вызванных отказом женщины совершить
запланированное  в Творении грехопадение. Комично его имя –
Ординатор, что в буквальном смысле означает «вычислительная
машина», выступающая обозначением Бога-Духа, равно как и его
провалившаяся попытка исправить вышедшую из-под  контроля
ситуацию:  превратившись в белоснежного голубя он с помощью
несокрушимой логики пытается соблазнить мужчину.

Юмористически представлен и последний представитель Троицы –
Вторая божья Ипостась, то есть Бог – Сын, появляющийся в
критический момент  развития событий, грозящих обернуться мировой
катастрофой и предлагающий себя в качестве наиболее подходящей
кандидатуры для разрешения тупиковой ситуации. Глубоко
парадоксальны, по своей сути, выдвигаемые им в свою пользу
аргументы ( отличное знание людей и наличие определенного опыта:
искупал все человеческие грехи не менее трех миллиардов раз; в
связи с отказом женщины, для него не окажется места на этой
планете, поскольку не будет греха – не будет и искупления,
следовательно, и искупителя; непорочная планета не узнает тайн
его религии и люди этой планеты останутся язычниками и, будучи
бессмертными, приведут к уничтожению всех христиан во вселенной
и к полному исчезновению в мире истинной веры ).

Насмешкой окрашена его реплика в адрес свои незадачливых
предшественников-соблазнителей: «Должен  признаться,  что  и
Дьявол,  и  ты,  Омега,  проявили  редукую наивность в ваших
неумелых  перевоплощениях.  Змей,  домашняя  птица, голубь, еще
какие-то животные, более или менее привлекательные...  Что за
странные соблазнители! Ну а речи,  которые  вы  вели!  Да  это  был
просто детский лепет.» [2,с.30].

Сам же он, получив полномочия на соблазнение, предстает перед
женщиной в образе «юноши сверхестественной красоты»,
«божественного сложения»,«с глазами цветом фіалок, с белокурыми

локонами, которые слегка шевелил ветер, создовая подобие ореола».
Женщина при взгляде на него чувствует «странное волнение»
пытается ответить на его улыбку, ее «Охватывает дрожь», у нее
«Слабеют колени» [2,с.30-31], и она, сделав слабую попутку
соппротивления, покорно взяла протянутую ей юношей половину
яблока. Так «на непокорной планете, – замечает автор, –
васстановился порядок, и все пошло точно по плану» [2,с.33].

Комический потенциал, заложенный в замысле новеллы и в ее
персонажах, реализуется в создании многочисленных ситуаций,
возникающих в ходе разрешения парадоксального, по своей сути,
конфликта. Он же определяет собой специфику сюжетно-
композиционной организации новеллы и ее смысл. Новелла состоит
из пяти частей и заключения, содержащего два своеобразных
финала. Сюжет являет собой линейное и логически
аргументированное развитие цепи событий, обусловленных
«неслыханным» происшествием, которое «случилось на одной из
планет звездной системы, далеко отстоящей от солнца», в начале
творения мира, «когда планета только покрылась зелеными лугами,
таящими семена в своих недрах, и деревьями изгибающими ветви
под тяжестью плодов, лесами населенными зверьми и птицами
разных пород», а в морских водах, «недавно отделившихся от хляби
небесной», скользили «всевозможные рыбы» [2,с.1].

Этот почти эпический зачин, стилизованный под библейский рассказ
о первых днях мира переходит в развернутое описание красот
возникшего несколько дней назад в лесной чаще «огромного сада
симметричных пропорций», который, с легким юмором замечает автор
«не оспоримо свидетельствует о тонком художественном вкусе
создателя» – и в котором, с улыбкой привносит он эротическую
нотку,неспешно прогуливается «молодая женщина совершенной
красоты», «совершенно нагая, но не догадывающаяся об этом» [2,с.1].

Первая часть, помимо подробного и сочного описания райского
сада с его изумительной планировкой, отяжеленных плодами
деревьев, нежно- зелеными лужайками, буйством красок,  ароматов,
фонтаном в центре сада, содержит и традиционную встречу со Змеем,
которая обретает совершенно неожиданный поворот. Женщина не
поддается на уговоры Змея  и даже его разъяренные угрозы не
пугают ее, решительно отказывается вкусить запретный плод. Уже в
этих двух моментах авторская интерпретация  обозначает отход от
библейской версии и ее драматизацию.
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Но писатель идет дальше. Возникшая  коллизия разрешается
абсолютно парадоксальным образом: послушная завету творца не
есть запретных плодов с указанного  древа, женщина, доказывая
Змею его неправоту, спокойно и с улыбкой убивает его. Подобный
исход предустановленного непременно положительного результата
искушения вызывает далеко идущие последствия, ведущие к
нарастающему драматизму, обусловленному предчувствием
вселенской катастрофы, которую писатель приводит в модус
комического. И примитивизм, и тупость речей Змея, пытающегося
соблазнить женщину, и его не предусмотренная церемонией
искушения ярость, и бесславная гибель от рук той, которая должна
быть стать его жертвой,  ровно как и смятение самого Господа,
обеспокоенного возникшей «аномалией», которую он в своем
предвидении не смог предусмотреть, но которая теперь грозила
«поколебать незыблемость вселенной» [2, с.10], – все это отдается
в духе веселой и лукавой насмешливости.

П.Буль – несомненный мастер интриги, которая захватывает
читателя введением в повествование парадоксальных ситуаций,
которые кажутся, на первый взгляд, неразрешимыми. Первая часть
завершается беседой вернувшего свое обличие Дьявола и Господа,
осознающих катастрофизм ситуации, не знающих, что же делать
дальше, и принимающих решение обратиться за советом к великому
Ординатору Омеге (в оригинале – к большой вычислительной машине
«Омега»). Так естественно намечается переход ко второй части
новеллы и появляется совершенно новый по отношению к канону
персонаж, за комическим именем которого скрывается ипостась
Бога – Духа.

Вторая часть в еще большей мере овеяна пафосом лукавой
насмешливости. С одной стороны, все рати небожителей (серафимы,
херувимы и ангелы) ликуют и  «пребывают в лихорадочном
возбуждении и трубными звуками возвещают хвалу «праведному
отказу женщины» [2,с.11], как неслыханному чуду, то, с другой, в
резком контрасте с этой картиной представлены обеспокоенные
Господь, Омега и Дьявол, которые приступают к тщательному анализу
возникшей ситуации, ее катастрофических последствий и  поиску их
преодоления. На всех их рассуждениях, попытках оправдаться,
логических просчетах (даже у самого Ординатора), в споре о том,
кто должен предпринять очередную попытку соблазнения (в
необходимости которой все они согласны), лежит печать
насмешливого комизма. Миссия соблазнения вновь возлагается на

Дьявола и сопровождается торжественным напутствием творца: «
Да будет так! – заключил Господь – и пусть тебе сопутствует удача
теперь Омега убедил меня: грех должен быть совершен» [2, с.16].

Третья часть, соответственно, рассказывает о неудачах,
постигших Дьявола как в образе дивного павлина, к тому же еще и
прикинувшегося раненым, чтобы вызвать жалость у женщины, так и
в десятках других его  перевоплощений. Перед лицом мрачных,
безысходных и еще более пессимистичных прогнозов, которые
заставляют Всевышнего даже нервничать, Омега и Господь приходят
к выводу – соблазнение должен осуществить Омега, обладающий
несокрушимой логикой. Омега высказывает пожелания взять в
качестве объекта соблазнения не женщину, а мужчину, на что
получает немедленное согласие: «Я не ограничиваю твоей
инициативы, – заключил Господь. – Если мужчина поддастся
соблазну, женщина наверняка согрешит вслед за ним. А для меня
главное – результат» [2,с.20]. Суждение, как видим, совершенно
неожиданное, вступающее в явное противоречие с первоначальным
замыслом Творца и, безусловно, не лишенное скрытого комизма.

Обернувшаяся неудачей затея Ординатора с мужчиной еще
больше обостряет ситуацию и переводит ее в абсурдный план  в
четвертой части. Несокрушимая логика Ординатора приводит его к
однозначному выводу: соблазнителем должен выступить  сам
Господь. Последний решительно отвергает возлагаемую на него
миссию, выдвигает комически звучащий в устах Всемогущего
аргумент, заключающийся в том, что он не способен «сыграть
подобную роль» [2, с.22].

Тем временем вестник приносит сообщение о том, что женщина
и мужчина  подожгли рай, который с большим трудом удалось
спасти, а Омега предоставляет новый углубленный анализ,
свидетельствующий о необратимости вселенской катастрофы. Вместе
с возрастающим напряжением усиливается и комизм поведения и
высказываний персонажей  данной истории. Так, например, выслушав
вывод Омеги о неразрешимости проблемы, Господь удрученно
восклицает: «И все это из-за того, что эта скотина отказывается съесть
яблоко!» - Омега: «Ты все сказал сам, мне нечего добавить. Значит
единственный возможный выход – заставить ее поддаться соблазну.
Мы снова и снова к этому возвращаемся. Сотни раз пытался Дьявол,
я тоже потерпел неудачу. А теперь настаиваю, чтобы вмешался
именно ты» [2, с.27]. На отказ Господа выступить в роли соблазнителя
Омега требует применить силу, чтобы заставить женщину согрешить:
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«Разве ты не всемогущий? Ну  прикажи  двум  дюжим  архангелам
схватить упрямицу, силой разжать ее  ослиные  челюсти  и  заставить
проглотить кусок яблока. По-моему, это не так уж трудно.» [2,с.27].

Господь: «Не трудно, но бессмысленно. Ты впервые  допустил
грубую  ошибку,

забыв о необходимости свободного выбора.»
Омега.: «– Действительно, – заметил Ординатор  смущенно»

[2,с.27-28].
После «окончательного анализа со всеми исходными даннями»

[2,с.28], Омега предлагает неожиданное решение: только Бог-Сын
может вывести ситуацию из тупика. Поэтому пятая часть посвящена
появлению Бога-Сына и его аргументации в пользу того, что именно
ему надлежит выполнить миссию по спасению мира. Красноречие и
убедительность предоставленных им доводов снимают последние
колебания Господа- Сын успішно справляется с поставленной
задачей.

Однако этот благополучный финал «неслыханного события»,
гразившего обернуться вселенской катастрофой, не завершает
новеллу.

Расширяя рамки классической структуры жанра, писатель вводит
два уточняющих момента, один из которых имеет характер общего
морального суждения о том, что все пошло своим чередом, мужчина
и женщина познали, что есть добро и зло, и что они совершили
премерно столько же безумств и преступлений, сколько совершили
бы оставаясь не порочными, «но это уже не имело космических
последствий» [2,с.34], посколько они стали смертними.

Второй же уточняющий момент заключительного раздела несет
сугубо частный, в духе «острого галльского  смысла», лукаво-
озорной смысл. После оглушительного триумфа, Омега замечает,
что «чело Сына затуманилось» [2,с.35]. Когда же он, осторожно
осведомившись у Ординатора, возможны ли еще в будущем
подобные аномалии, узнает что такая вероятность хотя и чрезвычайно
мала, но все же можно расчитывать  на два или три случая, чело его
светлеет.

Таким образом, можно констатировать, что специфика сюжетно-
смысловой организации новеллы «Когда не вышло у Змея»
определяется парадоксальным замыслом интерпретации библейского
сюжета о грехопадении Евы и, соответственно, вытекающим из этого
комическим смыслом ее интерпретации. Коренным образом
измененная исходная ситуация – беспроблемное  искушение Евы
Змеем вопреки замыслам Господа – влечет за собой целую цепь

экстремальных и парадоксальных событий: женщина не только не
поддается скушениям Змея, но и убивает его в своей наивной
непогрешимости, не поддается она искушениям Дьявола и в его
многочисленных обликах; своим упорством  в послушании завету
Господа она ставит в тупик и его самого. Это обусловливает появление
новых персонажей – Ординатора (вычислительную машину) Омегу,
который также терпит поражение и, наконец Бога – Сына, который,
приняв облик красивого юноши, успешно разрешает чреватую
вселенской катастрофой проблему. Сакральное библейское событие
путем перевода его в комический модус десакрализуется и
превращается в озорную и забавную новеллу с атеистическим
смыслом.
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«первобытную мощь народного стиля», «буйную роскошь его форм»
[4, с. 112]. Обе переводчицы как мастера  отечественной поэзии не
могли не памятовать о первостепенной роли скрытых: подтекстовых
и сверхтекстовых – значений для художественного смысла. Наконец,
обе они черпали ресурсы для воссоздания лирики Е. Багряны в
родном национально-культурном контексте. Таковы единые основы
их переводческого метода. Однако в их переводческих стилях
отразились и своеобразные черты мировосприятия и
словоощущения, присущие каждой из двух русских поэтесс.

Сама Багряна, по характеристике ее болгарского исследователя,
Пантелея Зарева, «была поэтессой “греховной”, <…> не
признававшей власти домашних очагов, трепетавшей от чувства
свободы, дрожавшей в предчувствии нежданного, отдававшейся
стихийным порывам крови». Объяснение такому эмоциональному
миру Багряны исследователь ищет в сложном этногенезисе болгар,
совместивших в себе духовное наследие многих народов [5, с. 5].
Речь идет о генеалогии культурной: разнонациональных пластах
исторической памяти (а следовательно, исторической
ассоциативности), формировавших женский болгарский менталитет.
Об этом как раз и написано стихотворение Е. Багряны «Потомка» (в
переводе М. Цветаевой «Правнучка», см. Приложение 1, 2).

По тексту названного стихотворения сразу же очевидно, что
национальный контекст подлинника (как и перевода) не дробится на
разрозненные национальные реалии, предметные или языковые.
Реалий в оригинале даже количественно немного: «шалвари»,
«тюрбан», «хан», «крайдунавскита равнина», «кинжал».
Национальный же контекст и болгарского оригинала, и русского
перевода охватывает все текстуальные уровни (субконтексты), все
стилистические средства.

Жанр. Сказывается он в самой жанровой природе багряновского
текста. Она соединяет жанровые признаки фольклорной баллады и
неоромантической лирической исповеди. Баллада как жанр уводит
стиль произведения к древним национально-художественным
истокам. Лирическая исповедь как жанр подтверждает ту
самоаттестацию героини («скитническа, непокорна кръв»), которая в
данном случае также имеет национальную окраску1 .

1 Что, вообще говоря, отнюдь не автоматически следует из указанной
самоаттестации. Ср. автохарактеристику М. Ю. Лермонтова: «нет, я не Байрон,
я другой, <…> как он – гонимый миром странник, но только с русскою душой».
Гордое скитальничество выступает тут как наднациональная особенность обо-
их поэтов. Противопоставлена ей «русская душа» как национально-отличи-
тельное свойство.
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Ахматова. Цветаева. Багряна.
(К проблеме национального культурного контекста)

Прелиминарии. Предлагаемое ниже сообщение – фрагмент из
моего доктората [6, с. 237-247], вошедший в раздел, специально
посвященный обоснованию понятия «национальный культурный
контекст». Сегодня и само это понятие, и круг проблем, им
порождаемых, выглядят бесспорно  актуальными, во многих аспектах
еще не вполне изученными, но отнюдь не подрывающими устои ни
общества, ни государства. Не так обстояло дело в 1978 году, когда эти
строки писались. За полтора-два года до того блюститель тогдашнего
«советского интернационализма» в филологии, директор Института
языкознания АН УССР акад. Билодид собирался нести в ЦК КПУ
«сигнал» о том, что в украинском журнале иностранной литературы
«Всесвіт» «пропагандируют расизм». На счастье – бдительного
академика  встретил по пути в ЦК редактор журнала, поэт и переводчик
Дмитро Павлычко, и едва уговорил «с сигналом» туда не ходить.

 Что же так разъярило академика? Одна-единственная фраза из
моей рецензии на переводы М. Бажана – фраза о «национальном
мышлении» художников слова, как писателей, так и переводчиков.
Дойди акад. Билодид до ЦК, – не было бы ни защиты моей диссертации,
ни этой публикации. Гораздо важней, впрочем, другое. Без системы
понятий, которые были предложены (и проверены практическим
анализом) в этой работе, современной филологии было бы, думается,
трудней работать с национальным в литературе и в художественном
переводе как с целостной и динамичной полисистемой.

Текст публикуется с небольшими сокращениями, но без какой
бы то ни было «идеологической модернизации».

Болгарскую поэтессу Елисавету Багряну переводили на русский
язык две крупнейшие поэтессы ХХ века: Марина Цветаева и Анна
Ахматова. Обе они сполна сознавали, что для любого настоящего
поэта родной язык – не отвлеченный «коммуникативный инструмент»,
но воплощенное мировидение народа. Так, в своей сугубо личной
«песенной исповеди» Е. Багряна осваивала одновременно
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(«прабаба» «тъмноока»: гораздо труднее было бы приписать «лихую»
кровь «светлой» героине). Т.о. семантический комплекс, выраженный
по-русски словом «лихая», вполне согласуется не только с данным
текстом, но и с национальным культурным контекстом: с общим
психологическим портретом и Багряны-поэтессы, и болгарской
женщины, говорящей ее устами (ср. приведенную выше выдержку
из П. Зарева).

Замечательно и то, что художническая интуиция подсказала
М. Цветаевой эквивалент, имеющий по меньшей мере два важных
коннотативных компонента, причем оба эти компонента соответствуют
смыслу и стилю оригинала. Первый компонент – известная архаичность
слова «лихая». Второй компонент – морально-оценочная
амбивалентность этого слова. Действительно, русское понятие «лихой»
соотносится с позитивными понятиями «отважный», «готовый на риск»,
«героически-жизнерадостный». Но тот же «лихой» может включаться
в иной, негативный смысловой и фразеологический ряд («лихое
дело» – разбой; «лихие гости» –  «недобрые», непрошенные, и т.п.).

Эмоционально-оценочная семантика «крови» у Багряны столь
же двойственна. Поэтесса гордится своей родовой «непокорной
кровью». Но та же кровь «толкает на грех». Стилистическая же
окраска русского эквивалента, его архаичность санкционирована
оригиналом и тематически: словами «потомка», «прабаба», - и всем
историческим его контекстом.

Анна Ахматова перевела несколько стихотворений Е. Багряны. Из
них для детального анализа мы привлечем лишь одно – «Видение»
(«Виждене»). Как и «Потомка», «Видение» синтезирует две стилевые
системы: народно-песенную – и литературную, индивидуализированную,
обостренно-личностную (см. Приложения 1, 2).

Ахматовский перевод тоже доказывает, что национальный
контекст невозможно ограничить искусственно вычлененными,
разрозненными маркерами национальной специфики, будь то
маркеры языковые или внеязыковые. Предметных, чисто болгарских
реалий здесь нет совсем. Найти какие-либо языковые реалии также
затруднительно – или под них придется подвести самый широкий круг
языковых и стилевых явлений. При всем том читатель сразу же ощущает:
текст этот не «безнационален», наоборот, – каждый его элемент связан с
национальной художественной системой автора. Это бессознательное
читательское ощущение приобретает осознанные и отчетливые контуры,
когда мы начинаем сопоставлять подлинник и ахматовский перевод.
Подтверждается мысль акад. Л. В. Щербы: «в силу диалектического
единства формы и содержания» любая мысль «находится в плену у

Ситуация. Вся ситуация стихотворения не только открыто (через
«придунайскую равнину»), но и скрыто ориентирована на балканский
регион. Именно там политическая борьба за независимость против
османского владычества, веками сочеталась с синтезом славянского
и тюркского культурных начал. Это контрастное единство запечатлено
у Багряны как прямо (в «темноглазой-светлой» паре влюбленных),
так и косвенно: в самом стилистическом строе стихов. «Потомка»
парадоксально совмещает тюркские заимствования, восточные
детали быта – и ориентацию на славянский фольклор, на славянские
образно-семантические комплексы (см. ниже).

Стиль. Цветаева не просто сберегает – она подчеркивает
полинациональный характер багряновского стиля. Восточные реалии
в целом сохранены. Правда, опущены «шалвари» и «хан» (ставший
просто «чужеземцем»). Зато усилена специфически национальная
семантика и в мужском вооружении («ятаган», ср. более нейтральный
«кинжал»), и в женском костюме («шелковый тюрбан ниже глаз» – у
Багряны просто «тюрбан»).

В то же время максимально выявлена славянская составляющая
авторского стиля. «Тъмноока прабаба» становится «прабабкой
темной масти». Цветаевский вариант подчеркнуто просторечен и
фольклорен, а поэтому воспринимается как вариант акцентировано-
славянский. «Конски тропот» у Багряны входит в фольклорный
славянский арсенал скорее ситуативно, нежели собственно лексически:
эта деталь традиционно употребительна в народной поэзии (ср. зато
стилистически маркированное  пушкинское: «Людская молвь и конский
топ <…>»). Цветаева сгущает именно фольклорный стиль: «Молнию-
коня, чернее врана <…>». Фольклорность поддержана здесь и
образностью (ассоциации коня с молнией и вороном), и лексикой
(старославянизм «вран»), и народно-песенными фразеологическими
моделями обоих сравнений (ср. модели более нейтральные:
«быстрый, как молния», «черный, как ворон»).

Скрытая семантика оригинала и широкий, не только текстовой, а
и общекультурный национальный контекст повлиял и на еще один
эпитет Цветаевой. У ее лирической героини «лихая кровь». Прямого
соответствия этому эпитету у Багряны как будто бы нет. Но нет
соответствия именно прямого: эксплицитного, выраженного отдельной
лексической единицей. Однако та же семантика «лихости», которая
сфокусирована у переводчицы в одном слове, у Багряны разлита по
всему тексту. Эту семантику несет и «древна, скитническа, непокорна
кръв», и признание болгарской поэтессы в том, что кровь эта «ме
буде нощем гневно», «веди към греха на пръв», и портретный эпитет
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выраженную через противительные союзы: «Но в комнатке <…>
душно, <…> а то, что скажу я, так было чудесно <…>». В итоге
картина мира Багряны логизируется, а смысловые отношения между
частями этого мира (и этого текста) становятся более явными.

Еще очевиднее расхождения между двумя текстами в плане
морфологическом. Ахматова повсюду предлагает варианты,
морфологически более разнообразные; Багряна – варианты, более
единообразные, – разумеется, делая это умышленно. Яркие
локальные краски (зеленое море, белый корабль, синие очи), прямое
и общеупотребительное именование предметов внешнего мира и
состояний мира внутреннего – всё это характерные приметы
фольклорного мировидения. Они подкреплены у Багряны такими же
прозрачными морфологическими формами и синтаксическим
параллелизмом, который заменяет здесь эксплицитные логические
связи. Подобной прозрачности у Ахматовой нет3 .

Однако багряновский  подлинник стилистически многослоен. С
одной стороны, мы видим в нём изощренный монтаж реальных и
воображаемых эпизодов, разновременных планов (април ходи –
разказ вам – наяве ли бе, или сън – видях – край бряг се съмна, и т.
д.), ощущаем сложное эмоциональное состояние героини. С другой
стороны, средства описания этой сложной внутренней жизни
традиционно-фольклорны. В переводе же не просто встречаются
отдельные лексические диссонансы, например, поэтические штампы
(«дерзанье не знает конца», «вольностью дышат сердца»). Весь стиль
в целом выравнивается, смещаясь в сторону популярной
«романсовой» русской поэзии II половины XIX века: эпохи Надсона,
Полонского, Апухтина, Аполлона Григорьева. Таким стилем писала
свои письма юная гимназистка Аня Горенко, но не свои стихи – зрелая
поэтесса Анна Ахматова.

Резонен вопрос: имеет ли все сказанное касательство к
национальному контексту? Бесспорно имеет, притом к контексту
двойному – болгарской поэтессы и обеих ее русских воссоздательниц.

Диалектика сложности и простоты, психологической
индивидуализированности и фольклорной эстетики слова у Багряны
не случайна. За нею стоит вполне определенная историко-культурная

3 Стоит заметить, что в собственной лирике А. Ахматова очень часто
пользуется таким (не комментируемым) соположением деталей мира внешне-
го и мира внутреннего. «Музыка в саду», звенящая «невыразимым горем», и
«остро пахнущие морем» устрицы в садовом ресторане, никак формально не
связаны, соседство их ничем не объяснено. Читателю остаётся самому дога-
дываться о душевном напряжении лирической героини – напряжении, обостря-
ющем её сенсорику, но притупляющем формально- логическое мышление.

форм» своего родного языка. Освободить ее «из этого плена можно
только посредством сравнения с иными формами ее выражения в
каком-либо другом языке»2  [9, с. 27].

Так, для стихотворения Багряны большое значение имеет
синтаксический параллелизм. Представлен он главным образом
парами слов того же лексико-грамматического класса, соединенными
сочинительным союзом «и». Сопоставим эту особенность подлинника
с русскими версиями.

1) Е. Багряна: ходи и пее и дъха (април); А. Ахматова: поёт и
дышет (апрель). 2) Е. Багряна: по-сладка от вино и мед; А. Ахматова:
(отрава, которая) слаще, чем мёд. 3) Е. Багряна: как душно и тясно;
А. Ахматова: и душно, и тесно; 4) Е. Багряна: как душно, <…> / как
силно ме тягне; А. Ахматова: но (в комнатке) душно (за крепко закрытым
окном). 5) Е. Багряна: (морето) зелено и тъмно; А. Ахматова: (море)
зелёного цвета. 6) Е. Багряна: морето зелено <…> и белия кораб;
А. Ахматова: море зелёного цвета, <…> корабль над <…> водой.
7) Е. Багряна: невиждани хора, нечути езици, обветрени, млади
лицa, и сини очu, <…> и смели, и волни серца; А. Ахматова:
диковинны люди, неслыханны речи, дерзанье не знает конца, и
синие очи, и сильные плечи, и вольностью дышат сердца.

В оригинале группы слов, синтаксически параллельные, семантически
связаны неоднородно. 1) Примеры 2, 3, 7. Простое соположение
однородных объектов. 2) Примеры 1. 6. Последовательность действий
или расположения предметов. 3) Пример 4. Причинность (тянет
наружу потому, что внутри душно и тесно). 4) Пример 5 особенно
интересен. «Тъмно зелено» море означало бы не то же самое, что
«зелено и тъмно». Союз «и» придает морю признак динамичности -
оно наглядно меняет свои состояния. Но этот же союз «и»
поддерживает целостное восприятие подвижного морского пейзажа.

Соположение передано по-русски так же; последовательность –
почти так же. Зато динамичность («зелено и тъмно») эксплицирована
лексически («корабль над кипящей водой»). Причинные связи тоже
получили внешнее выражение – правда, изменяя зачастую семантику
динамичного, стихийного единства на семантику контраста,

2 Ученый прозорливо предугадал, какую важную роль сыграют контрас-
тивные науки и перевод для уяснения наиболее капитальных проблем нацио-
нального менталитета (идея была высказана акад. Л. В. Щербой еще в 1944 г.).
Неточным кажется лишь полуметафорический оборот «мысль в плену». Он
порождает (автором отнюдь не исповедуемое) представление, будто формы
языка насильственно сковывают выражаемую с их помощью мысль. Между
тем, именно переводчикам знакома ситуация, когда «освобожденная от языка»
мысль (особенно при переводе поэзии, наиболее чуткой именно к языковым
формам), оказывается сводом банальных, прописных истин.
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Ахматовой стихотворение Багряны утратило многие важные компоненты
собственного национального контекста. Цветаевой удалось этого
избежать.  Сказанное означает, что это было возможно; что русский
национально-культурный контекст этому не помешал, а наоборот,
способствовал.  Следовательно, вторая переводчица нашла в данном
случае более точные параллели между контекстом болгарской
национальной культуры и контекстом культуры русской.

Цветаевская интерпретация, вместе с тем, далеко не безлична.
Стиль ее определен не только стилем оригинала, но и стилистической
самобытностью самой Цветаевой. Поэтому резюмировать наш анализ
можно так. В истории болгарской литературы ХХ века Елисавета
Багряна стала перекрестком. Она смогла синтезировать в своей
лирике традицию и эксперимент, верность прошлому и бунт против
него, литературу и фольклор. Две русские поэтессы, переводя
Багряну, как бы «расслоили» этот синтез на его составляющие и
потом двинулись от этого единого перекрестка каждая своим путем.

Приложение 1 содержит оригиналы анализируемых текстов
Е. Багряны. В Приложении 2 даны русские переводы М. Цветаевой
и А. Ахматовой. В Приложении 3 представлены переводческие версии
автора данного сообщения.
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ретроспектива, – в частности, относительно поздний выход Болгарии
в круг авторитетных европейских литератур. Родной фольклор для
этой поэтессы – не один из стилистических регистров, которым она
может по желанию воспользоваться, а неотъемлемая и обязательная
составляющая всего ее художественного мышления и стиля. И это
при том, что Багряна никогда не позволяла себе декоративной
«фольклоризации» своих стихов. Напротив, всю жизнь она вводила
в обиход болгарской поэзии новаторские элементы – как в выборе
лирических ситуаций (включая необычность для Болгарии самого
адресанта стихов, женщины-поэта), так и в стиле.

Ахматова творила в ином историческом и национально-культурном
контексте. Она безусловно входила в число перворядных
национальных поэтов-женщин. (Ср. ее знаменитую строку «Я научила
женщин говорить <…>».) Но ахматовское творчество определено
духовной, стилевой и общеэстетической культурой России начала
и I половины ХХ века. Ахматова опирается на психологическую
усложненность и стилистическую индивидуацию русской поэзии
«рубежа веков» и Серебряного века (И. Анненский, А. Блок). Она близка
к традициям русской прозы Л. Толстого, Ф. Достоевского, А. Чехова,
А. Куприна, И. Бунина4 . И там, и тут автор «сталкивает незнакомых
читателю персонажей в острой и психологически значительной сюжетной
ситуации, бросающей отраженный свет на их характеры и
исчерпывающей сюжет до развязки», однако «без раскрытия их
биографии и предшествующей или последующей судьбы <…>».
Подобная  «новеллизация» поэзии, утонченный психологизм и
композиционная фрагментарность – «характерное общее явление
импрессионистического искусства конца XIX – начала ХХ вв.» [3, с. 99].
Что же касается фольклора, – проявляя к нему самый искренний
интерес, Ахматова видела в нем все-таки лишь один из «стилевых
подъязыков», который она может (но отнюдь не обязана) использовать.

Заключение.  Итак, обе русские поэтессы приобщили
воссозданный ими болгарский текст к родному для них русскому
национальному контексту. В этом и состоит одно из главных
отличительных свойств перевода творческого – по сравнению с
переводом буквалистическим или ремесленным. Только в двух
последних случаях никакого включения инонационального текста в
контекст воспринимающей культуры не происходит.

Но русский (как и любой другой) национальный культурный контекст
богат различными взаимодополняющими друг друга потенциями. У

4 Об отражении в стиле А. Ахматовой стилистико-психологических от-
крытий Ф. Достоевкого см. [3, с. 139-140]; открытий А. Блока – см. [2, с. 57-82].
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ольховой / пьянее медов и вина. // А здесь теснота, духота здесь
такая, / так тянет из комнаты вон. / А что со мной сталось – не знаю
сама я: / виденье ли, быль или сон? // Там море синеет, там глубь
зеленеет, / и белый плывёт пароход. / И берег неведомый манит и
мреет  – / сирена сирену зовёт. // Неслыханны речи, незнаемы люди,
/ и юноши смуглы с лица. / и сини глаза их, и крепки их груди, / и
смелы, и вольны сердца… [7, с. 28-29].

10. Эткинд, Ефим. Четыре мастера // Мастерство перевода. Вып.
10. М., 1970. – С. 271-293.

Приложение 1. Елисавета Багряна. Потомка (отрывок). <…>
Но усещам, в мене бие древна, / скитническа, непокорна кръв <…>
// Може би прабаба тъмноока, / в свилени шалвари и тюрбан, / е
избягала в среднощ дълбока / с някой чужестранен, светъл хан./
Конски тропот може би кънтял е / из крайдунавските равнини / и
спасил е двами от кинжала / вятърът, следините изравнил [1, c. 341-342].

Виждане. Вън ходи край къщи и пее отнова / април, цветоносица
блед. / И дъха зелената пролет отрова, / по-сладка от вино и мед. /
Как душно и тясно е в нашата стая, / как силно ме тегли на вън. /
Това, що разказвам, самичка не зная, / наяве ли бе, или сън. / Видях
я морето – зелено и тъмно, / и белия кораб на път. / Край някакъв
бряг неизвестен се съмна, / де много сирени тробят. / Невиждяни
хора, нечути езици, / обветрени, млади лица, / и сини очи с розширени
зеницы, / и смели, и волни сърца…[1, с. 390-391].

Приложение 2. Пер. Марины Цветаевой. «Правнучка (отрывок)».
<…> Но стучит в моих висках – лихая, / Темная, повстанческая кровь
<…> // Юная прабабка темной масти, / В шёлковом тюрбане ниже
глаз, / С чужеземцем, тающем от страсти, / Не бежала ли в полночный
час? // Молнию-коня, чернее врана, / Помнят придунайские сады! / И
обоих спас от ятагана / Ветер, заметающий следы…[10, c. 271-272].

Пер. Анны Ахматовой. «Видение». И снова на улицах наших
лукавый / апрель-цветоносец поёт, / и веет зелёной весенней отравой,
/ которая слаще, чем мёд. / Но в комнате этой и душно, и тесно / за
крепко закрытым окном, / а то, что скажу я, так было чудесно, / что
мнится не явью, а сном. // Я видела море зелёного цвета, / корабль
над кипучей водой… / У нового берега – пламя рассвета, / сирен
оглушительный вой. // Диковинны люди, неслыханны речи, / дерзанье
не знает конца, / и синие очи, и сильные плечи, / и вольностью дышат
сердца…[10, c. 270-271].

Приложение 3. Пер. Марины Новиковой. «Правнучка». Как кипит
во мне и колобродит / дикая кочующая кровь! / Не она ль ночами
меня вводит / в древний грех по имени любовь? // С пращуркой
моею темноокой, / спрятанной в шальвары и тюрбан, / не умчался
ль полночью глубокой / некий светлый чужеземный хан? // От копыт
от конских не дрожала  ль / долго придунайская земля? / И двоих не
спас ли от кинжала ль / ветер, след их пылью застеля? [7, с. 27-28].

Пер. Марины Новиковой. «Видение». И снова гуляет садами, и
снова / поет цветоноша-весна, / и дышет отравой, пыльцою
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«Владычица морская» у А. С. Пушкина:
векторы интертекстуальности

Прелиминарии. В сказке А. С. Пушкина о золотой рыбке Старуха,
ставшая (милостями Золотой Рыбки) «грозной царицей», посылает
своего Старика к Рыбке с  последним требованием. Она хочет стать
«владычицей морскою», жить в «окияне-море» и повелевать самой
Рыбкой. На том и кончается Старухино царствование: в ответ на
ультиматум Старуха возвращена к себе изначальной – к своей ветхой
землянке и разбитому корыту.

Источники сказочного сюжета, которым воспользовался Пушкин,
исследовались учеными давно. Установлены корни этого сюжета на
Западе – померанская (т.е. прибалтийская) сказка, и на Востоке –
индийский миф о боге,  превратившемся на время в рыбу, чтобы
испытать рыбака и его жену, а через них - человеческую
благодарность и памятливость [11, с. 14-46, 275, 286; 1, с. 134-163;
4, с. 136 сл.; 6, с. 57-70; 3, с. 527-528; 14, с. 296 сл.].

Неожиданным может показаться иной интертекст: насколько нам
известно, к сказке о Рыбаке и Рыбке он до сих пор не прилагался.
Имеется в виду даже не целый текст, а одна формула: «владычица
морская».

Старославянизм «владычица» (ср. полногласные древнерусские
княжеские имена «Володимир», «Всеволод» и др.) явно выпадает
из русского фольклорного стиля, зато бесспорно сигнализирует о
другом происхождении: византийском, а ещё глубже – библейском,
ветхозаветном. В восточно-славянский мир такие слова попадали
через переводы Библии, вошедшие затем в церковные
(литургические) тексты; в мир западноевропейский тем же путем шли
их латинские корреляты.

Римо-византийская литургическая традиция. Действительно,
формула  «владычица морская» пришла не из фольклора, а из
средневековых  католических молитв, обращенных к Богородице. В
молитвах этих (созданных и передававшихся, естественно, на латыни)
Богородицу именуют  «Звездой моря», «Stella maris». Комментаторы

поясняют: в таком виде формула является закрепившейся ошибкой
монахов-переписчиков. На самом деле первичное, правильное
молитвенное обращение к Деве Марии должно быть иным: «Stilla
maris», т.е. «капля моря» [16, р. 24].

Обращение это вошло в католическую молитвенную практику
через «Толковник древнееврейских имен» – этимологический
словарь-справочник для имен библейских персонажей. Его начал
составлять выдающийся богослов, филолог и переводчик Блаж.
Иероним (342-420 гг. н.э.), а продолжали его последователи. Имя
Богородицы по древнееврейски – Мириам; оно означает или «госпожа,
повелительница», или «горькая». Эту горечь св. Иероним истолковал-
сравнил со вкусом морской воды.

Яркая, запоминающаяся «ошибочная» метафора получила в
дальнейшем широкое хождение. Она вызвала к жизни даже особый
католический культ Девы  Марии: покровительницы рыбаков и
моряков. «Звездой моря» стали называть рыбачьи шхуны и парусники
мореплавателей. В приморских городах и селениях католических
стран начали воздвигать часовни и церкви в честь Богородицы –
«Звезды моря».

В принципе, сооружение припортовых храмов и часовен
традиционно для всей христианской ойкумены. Один только Крым
насчитывает немало таких старинных храмов в Керчи, Феодосии,
Судаке, Алуште, Партените, Гурзуфе, Ялте, Алупке, Херсонесе,
Евпатории и др. [8]. Но храмы в честь Пресвятой Богородицы, с
уточняющими определениями «Святая Мария в полях», «в горах»
(или «горная»), «в морях» (или «морская») и т.п.,  православному
миру незнакомы. (Ср. по контрасту в католичестве [10, с. 183].)

В каком же контексте упоминают «Звезду морей» католические
молитвы? Формула эта включена в циклы Богородичных песнопений,
написанных макароническим стихом. Нечетные строки подобных
молитв составлялись на «своих» наречиях (vernacular) тех или иных
стран, четные строки - на средневековой латыни [5, с. 109 сл.].

Приведем в нашем подстрочном переводе начальное двустишие
одной такой молитвы: «Владычице, Владычице прекрасная и
пресветлая, / Подобная звезде моря < … >» [16, P. 28]. Есть ли что-
либо похожее на это обращение к Богоматери в средневековом, но
православном молитвенном контексте? Прямых и полных
соответствий нет. Однако по частям приведенное обращение имеет
некоторые аналогии  в византийском литургическом обиходе.

«Звезда» – формульная адресация к Богородице в
хронологически первом (и самом знаменитом) Богородичном
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Акафисте (VII в. н.э.). Среди многократных припевов этого акафиста,
«Радуйся!..» (т.н. «харейтизмов»), встречаем и такой припев:
«Радуйся, Звездо, являющая Солнце!..», – где Солнце – устойчивая
метафора Христа [9, с. 76]. В другом  литургическом тексте той же
эпохи, Каноне Молебном преп. Феострикта Палестинского, к
Богородице обращаются со следующими словами: «<…>
Владычице, помози на ны милосердовавши, / Потщися, погибаем от
множества прегрешений <…>» («< … > помоги нам, проявивши < к
нам > милосердие, возьми на себя заботу < о нас, ибо мы > погибаем
от множества < совершенных нами > грехов <…>». – Перевод со
старославянского наш. – М. Н.) [9, с. 44].

Встречается в византийской литургической лирике и образ
«моря», часто в альтернативном синонимическом варианте «(морской)
бездны». Сопровождают его, однако, не мотивы милости, помощи и
спасения, а мотивы зла, греха, беды и грозящей гибели. Таков,
например, этот образ в не менее знаменитом Великом Покаянном
Каноне преп. Андрея Критского (кон. VII – нач. VIII вв. н. э.). Есть
там и «житейское море», и «буря напастей», и «бездна греховная»
[9, с. 39].

Итак, «Владычица» («Мадонна») в римо-византийской
литургической традиции – однозначно титул Богородицы, и только
Её. Не менее однозначно «Владычица»-Богородица не могла
изначально именоваться в этой традиции «владычицей морскою».
Образ морской бездны пришел в христианскую литургику из Ветхого
Завета, а в него ещё из шумеро-аккадской и ассиро-вавилонской
языческих мифологий.  Там море-бездна выступает как мифологема
Хаоса и смерти, а его «хозяева» фигурируют лишь в облике «чудищ
морских» (Тиамат, Левиафан и др.). Эту символику и унаследовали
сначала иудаизм, потом христианство.

Балто-славяно-финская языческая традиция. Коль скоро
пушкинская сказочная формула вывела нас в столь архаические
мифоконтексты, присмотримся к контекстам, тоже архаическим, но
территориально более близким: к «померанским», т.е. балто-славяно-
финским языческим мифологиям балтийского Поморья [7, с. 156 сл.;
15; 13, с. 564-565].

Для языческих сюжетов всей этой зоны характерен некий общий
магический топос: «море-океан», на нем остров, на острове камень
или дерево (символ мирового центра), на нем или под ним сидит
хозяин/хозяйка этого волшебного иномирия. Он/она повелевают
всеми человеческими «напастями»: могут  наслать их на людей или,
наоборот, отогнать. С описания такого магического пространства

начинаются, в частности, многие заговорные тексты, как
восточнославянские (украинские, белорусские, русские), так и
балтийские (литовские, латышские). Отсюда можно заключить: и
«священная география», и волшебные персонажи подобного рода
восходят еще ко временам балто-славяно-германской общности.
Германской также, поскольку и древнегерманские заклинания
демонстрируют аналогичные места ритуального действа. Сюжет
сказки о рыбаке и рыбке зарегистрирован, кстати, в каталоге
сказочных сюжетов у бр. Гримм под №19 («Рыбак и его жена»).

Померания – зона пересечения германской, славянской,
балтийской палеокультур с ещё одной культурой, финно-угорской.
Проверим балтийскую и финно-угорскую мифологии на мифомотивы
и мифоперсонажей, близких к пушкинской  Старухе (претендентке
на владычество морской стихией) и пушкинской Рыбке (реальном
воплощении этой стихии). Учтём также, что в предыдущей
пушкинской сказке о царе Салтане аналогичным воплощением моря
как одушевленной стихии была не рыба, а птица – Лебедь, плюс 33
«морских» богатыря, её родные братья (так в фольклорном
первоисточнике), плюс Черномор, их «дядька» (в архаической
системе родства – «отец-воспитатель» [2, с. 147-148]). Реликт их
«рыбьего» происхождения и «морской» природы – способ их
«подводного» дыхания («тяжек воздух нам земли»). Добавим: в
славянской, но и в балтийской, и в финно-угорской мифологиях
вариантом хозяйки подводного / морского / болотного / речного
царства может служить не только рыба (кит, щука и т.п.), не только
«водяная» птица (чаще лебедь, иногда утка и т.п.), но и змея, и
лягушка (Ср. славянскую Царевну-лягушку и балтийскую Королеву
ужей). Неудивительно, что и в мифологии саами (по-славянски
«сумь»), одного из реликтовых финских народов Балтии, рыбачьей
удачей (и вообще, состоянием моря) управляет женщина-рыба,
волшебная Аккува.

С другой стороны, существовал и двойник-трикстер верховного
финно-угорского божества неба – божество хтонического низа:
подводья, морской «грязи», придонного ила. (Ср. Золотую Рыбку,
попавшую в невод к Старику вместе с «тиной», «травою морскою».)
Это хтоническое божество имело вид утки. По мифу, оно участвует в
сотворении мира (ср. «сотворение» царства Старухи Рыбкой, царства
Гвидона – Лебедью), нося наверх ил со дна морского. И оно же
портит новосозданный мир: вносит в него болезни; уродует природный
ландшафт горами, ущельями, болотами; через «зловредных»
насекомых (ср. превращения Гвидона) заражает людей «водяными»
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эпидемиями. (Ср. чахотку и болотную лихорадку – перманентные
недуги «северной столицы» у героев как Пушкина, так и других
писателей петербургского круга.)

Т.о. морские (или шире, водяные) владыки фольклорно-
мифологических царств исконно амбивалентны, как оно и свойственно
всем персонажам «нижнего» иномирия [12, с. 26-27]. Они – то
помощники, то вредители, то созидатели, то разрушители; они
союзники иногда «добрых» персонажей-людей, иногда персонажей
«злых». Такова их имманентная двойственность – «природная», а
потому и функциональная. Какой стороной своей «натуры» они
повернутся к тому или иному человеческому персонажу, зависит
прежде всего не от их, а от его поведения, от его ответов на главные
вопросы бытия. (А второстепенных вопросов миф и фольклор
человеку не задают).

Пушкинская традиция. В этой парадигматичности волшебных
«владык» и «владычиц» языческого мифоверсума заключено их
общее свойство. Оно же будет работать и в пушкинских (в т.ч. отнюдь
не сказочных) сюжетах. Но где тогда отличие между миром «чистого»
мифа и миром Пушкина?

За героями язычества жёстко закреплены определенные
поведенческие стереотипы. Жена Рыбака в «классическом» мифе
или в «классической» волшебной сказке может превратиться во что-
то внешне: в зажиточную ли крестьянку, или в «грозную царицу».
Она заведомо не может преобразиться внутренне. Поэтому
парадигматика в мифе и древнейшем фольклоре реализуется тоже
внешне: через смену сюжетов, обстоятельств, героев. Всякое
«другое», не стереотипное поведение требует «другого» героя, а
значит, и другого интертекста.

В христианской картине мира человек изнутри, духовно
свободен. Следовательно, никакое поведение не может быть
запрограммировано для него извне. Сколь ни дерзка такая параллель,
но «Владычица»-Богородица начинает свой земной путь практически
с того же внешнего статуса, что и пушкинская Старуха. Мария тоже
бедна; так же беден (по крайней мере, далеко не богат) её
«обрученный» муж, Иосиф. Мария тоже «прядет свою пряжу»; про
«корыто» в Новом Завете, правда, ничего не говорится, однако воду
из источника Мария носит ежедневно сама. А рыбу ловят если не её
муж (он плотник и строитель, так что починить и «корыто», и «ветхую
земляку» он сумел бы тоже сам, - призывать на помощь говорящих
рыб тут бы не пришлось), – ловят рыбу его родичи и земляки, будущие
первые апостолы Христа.

Более того: ключевой, поворотный момент всей новозаветной
истории человечества – это даже не Рождество Христово, а
Благовещение. Зачастую мы забываем, какую именно «благую весть»
приносит ангел юной Марии. А приносит он одну и ту же весть, но на
двух языках. На языке «небесном» Марии предстоит стать матерью
Мессии. На языке «земном» у Марии будет сын не от законного мужа:
величайший позор и угроза полной отверженности, по моральным
нормам «народа Израиля». Согласится или не согласится Мария
принять на себя такую миссию, – от этого зависит мировое будущее.
Вся история как бы «зависает» в этот миг, ожидая личного ответа
одной-единственной палестинской девочки…

Пушкинская сюжетная и персонажная парадигма повторит
(разумеется, в иных масштабах и при иных обстоятельствах) эту –
для язычества неслыханную и невозможную – парадигму внутренней,
личной решимости и личной ответственности. Так становится ясным,
что Старуха в сказке покушается не на роль Бога [6, с. 61], а на роль
Богородицы, ничем не жертвуя и никакой ответственности не беря
на себя. За это поплатится не только сама она, но и её муж, Рыбак.
Но и от других бытийных ответов, других пушкинских героинь, в т.ч.
героинь-«девочек» (Ксении Годуновой, Тани Лариной, Маши
Мироновой, Марии Потоцкой – список можно умножить), зависит не
просто развязка соответствующих сюжетов, но само будущее их
миров, в частности – будущее их спутников-мужчин.

Что же «выиграли» пушкинские Онегин, Гринёв, Пугачев,
Швабрин, Борис Годунов, Гришка Самозванец, хан Гирей и т.д. – от
этих ответов? Купленных – не забудем! - ценою их, этих девочек,
жизни и смерти? Что выиграла от них «здешняя», земная политика и
история? Что «выиграли», в конце концов, мы – вчерашние,
сегодняшние и завтрашние пушкинские читатели?

После этих ответов (включая безмолвный ответ пушкинской
Золотой Рыбки) никто уже не может сказать: «мы не знали». И они, и
мы теперь – знаем.

«Вы, кто знает…» – так звучат по-русски первые слова арии из
оперы Моцарта, которую исполняет Слепой Скрипач перед самим
Моцартом и его «другом» Сальери за несколько часов до того, как
второй отравит первого. Музыка, голос «небесных сфер» не
предотвратит убийства, ибо не отнимет шанса не свой, личный ответ
ни у Моцарта (и он сыграет в ответ «мой Requiem»), ни у Сальери (и
он бросит в ответ свой яд). Но оба они (а с ними мы, читатели) с
этого момента уже знаем: что может произойти и почему оно может
произойти именно так. Оно, это будущее, произойти не обязано:
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христианская картина мира исключает внешний фатализм. Однако
оно произойти может, если внутренне люди шагнут ему навстречу.

Интертекстуальность Пушкина (как, впрочем, и Гоголя, и
Шекспира, и Данте, – вероятно, всех истинных гениев) общепризнана.
И все же, наиболее существенные вопросы, с нею связанные,
остаются покамест открытыми. Зачем гениям эта их
«сверхнормативная» интертекстуальность? Ограничена ли она лишь
полилогом текстов? Одинаковы ли ее цели в творчестве «классиков»:
тех, к кому «воззвал глас» свыше, кто «исполнился волею» свыше, –
и, положим, «модернистов»: тех, кто слышал совсем иные голоса,
исполнял совсем другую волю? Или «пост-модернистов»: тех, кто
не слышал  ничего, а лишь играет в придуманную, но азартную
интертекстуальную игру?

Странный титул, который затребовала себе Старуха из пушкинской
сказки, – странную: безжизненную, нечеловеческую, ледяную –
интонацию последней Старухиной реплики слышит не только Золотая
Рыбка. Ее ведь слышат и Старик, и мы, читатели Пушкина? Но тем
самым право на выбор и  парадигма возможных ответов на соблазн
«высшей власти» передается как испытание всем нам. А с этим (как
сказано в «Пиковой даме» Пушкина) «нечего шутить».

Вместо заключения. Подведем некоторые, пока еще
предварительные итоги, попытавшись суммировать: чем же
интертекстуалистика реально помогает исследователю сделать его
выводы более широкими, более гибкими, но в то же время и более
объективно доказуемыми?

Черновики Пушкина показывают: первоначально он доводил
«экзистенциальный эксперимент» Старухи до того, что она
становилась «Римской Папой». Потом этот эпизод Пушкин снял:
возможно, потому, что сказка в нем излишне «вестернизировалась»,
теряя свою – почти притчевую – универсальность. А, возможно,
сделал он это ещё и потому, что слишком эксплицитной, чересчур
дидактичной становилась генеральная идея сказки: мысль о том,
как само бытие «осаживает» Старуху. Не позволяя ей «покушаться
на роль Бога».

Интертекстуальный анализ продемонстрировал еще и другое. От
рокового, словно бы «надиктованного» плана самообожествления
Старуха все же не отказалась,  – это первое. И второе: заказывая
себе не только функцию, «экзистенцию», но и природу, «субстанцию»
владычицы морской, Старуха притязает не на то, чтобы стать
языческим Богом, а на то, чтобы сделаться языческой богиней. Т.е.
вытеснить собою не только сказочно-мифологическую Золотую

Рыбку, а и сакрально-христианскую Богородицу.
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Концептуальная трактовка категории «мотив»
в современном литературоведении

Не вызывает сомнений тот факт, что разноплановость восприятия
категории «мотив» в литературоведении определяет появление
неподдельного интереса литературоведов – современников и дает
основания для дальнейшего исследования поставленной проблемы.
Основной целью исследования данной проблемы является анализ
функционирования категории «мотив» в теоретико-литературном
контексте.

«Мотив является таким структурным элементом анализа, который
(в отличие от любых надуманных схем) вполне одноприроден
произведению искусства» [1, с.99], – так определяет достоинство
мотивной методики анализа современный исследователь В. Е.
Ветловская. Действительно, в настоящее время понятие «мотив»
является одним из наиболее активных в практике ли-
тературоведческого анализа. Вопросам теории мотива посвящено
большое количество исследований, в том числе таких крупных
ученых, как А. Н. Веселовский, В. Я. Пропп, А. Л. Бем, Б. В.
Томашевский, А. П. Скафтымов, В. Шкловский. Нет необходимости
обращаться к подробному обзору исследований, тем более что он
проведен современными теоретиками литературы. Но говорить о
мотивной структуре произведения, не уточняя терминологию,
совершенно невозможно, поскольку в современном
литературоведении термин «мотив» используется в разных
методологических контекстах, с разными целями.

В самом общем виде можно классифицировать существующие
трактовки понятия «мотив», выделив две концепции:
повествовательная концепция мотива и тематическая. В современной
теории литературы первую из них представляет И. В. Силантьев,
следуя в направлении, указанном А. Н. Веселовским, В. Я. Проппом,
А. Л.  Бемом: мотив – «это а) эстетически значимая
повествовательная единица, б) интертекстуальная в своем
функционировании, в) инвариантная в своей принадлежности к языку
повествовательной традиции и вариантная в своих событийных

реализациях, г) соотносящаяся в своей семантической структуре
предикативное начало действия с актантами и пространственно-
временными признаками» [2, с.96]. Вторую концепцию, тема-
тическую, представляет В. Е. Ветловская, развивая идеи Б. Томашевского,
В. Шкловского, А. П. Скафтымова: «...Мотив – та простейшая
единица темы (выраженная словом, или словами, или предложением,
или предложениями), чья дальнейшая разложимость для темы уже
безразлична, она не важна» [1, с.104 ].

Тем не менее, тематическая трактовка оказалась более значимой,
так как она понятию «мотив» придает не фабульный, а сюжетный
статус. В современной теории литературы разграничение терминов
«фабула» и «сюжет» проводится в частности посредством введения
понятия о «связанных» и «свободных» элементах действия.
«Связанные» составляют основу развития событий, «свободные» не
имеют подобного прагматического значения. Сюжет представляет
собой сочетание «связных» и «свободных» элементов, в отличие от
фабулы, которая исчерпывается «связанными» элементами действия.
Таким образом, придание мотиву не фабульного, а сюжетного статуса
фактически означает, что изучение мотивной структуры произведения
не ограничивается анализом комплекса действий, событий, ситуаций,
но охватывает существенный пласт фактов художественной реально-
сти, значимость которых неочевидна.

В трудах А. Н. Веселовского и В.Я.Проппа, полемичных по
отношению друг к другу, но представляющих собой два этапа
формирования одной концепции, рассматриваются мотивные
комплексы и законы их образования, во-первых, с семантической точки
зрения, а во-вторых, – с логической. Логический критерий В. Я. Проппа
разграничивает словесное обозначение мотива от мотива как элемента
сюжета, благодаря чему расширяются возможности мотивного анализа
и активизируется функция читателя как со-творца художественного
произведения[3, с.331]. Рассмотрим представленные теоретические
постулаты на примере наиболее «проблемного» с точки зрения
мотивного анализа романа «Преступление и наказание» Ф. М.
Достоевского. Слово «мессия» на страницах романа Ф. М. Достоевского
«Преступление и наказание» ни разу не употребляется, но мотив
мессианства несет существенную семантическую нагрузку и имеет
очень сложную, многоаспектную структуру. Выявление этого мотива –
дело интерпретатора.

Повествовательная трактовка определяет структуру мотива
следующим образом: актант-субъект + предикат + актант-объект
(Раскольников + убивает + старуху). Номинация мотива соотносится
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с предикатом (убивает = преступает закон => мотив преступления).
Объединяются мотивы в комплексы либо по признаку предиката,
либо по признаку актанта. В первом случае мы имеем дело с
вариантами одного мотива (Мармеладов + обкрадывает + семью =
преступает нравственный закон => мотив преступления), во втором -
с мотивным репертуаром персонажа (Раскольников убивает,
Раскольников мечтает, Раскольников спасает и т. д.). В обоих
случаях применяется логический критерий, следовательно, подобные
мотивные комплексы целесообразно называть логическими. Оперируя
ими, можно описать динамику «связанных» мотивов, дать
характеристику персонажа, сопоставить персонажей, выявить
приемы двойничества, контрастного противопоставления и т. п.

Например, мотив покаяния представляет собой мотив по
преимуществу, по отношению к которому психологические и
собственно логические мотивы представляются производными. В
поле интенсивности мотива покаяния в романе «Преступление и
наказание» оказываются целые группы персонажей. Это довольно
устойчивая исследовательская тенденция. Группы персонажей
выделяются, как правило, в контексте творчества писателя. В рамках
отдельного художественного произведения такие группы
презентируют определённый тип сознания: тип сознания может быть
представлен одной или несколькими фигурами, типичность которых
в метафизическом плане указывается посредством символизации.
Таким образом, зачастую исследование начинается с определения
мотивного репертуара персонажа и выделения типов сознания.
Однако в дальнейшем логический критерий обнаруживает некую
ограниченность: «несвязанные» мотивы объединяются в комплексы
по другому принципу – семантическому. Вопрос о делимости /
неделимости мотивов представляет принципиальный интерес.
Различные ученые относились к этой проблеме по-разному. На
семантической неделимости мотива основывал свои теоретические
построения А. Н. Веселовский. В современном литературоведении
семантический критерий в большей степени используется в работах,
в которых обоснована тематическая трактовка мотива. Мотив покаяния
отличается рядом особенностей: этот мотив предполагает не
делимость на подчиненные мотивы, будь то семантический, будь то
логический признак, а отношения сверхсознательного и
сознательного, сказывающееся на всех уровнях мотивного анализа.

В  работе А. П. Скафтымова «Тематическая композиция романа
«Идиот», мотив соотносится с психологической темой и
репрезентируется как целостное психологическое качество.

Скафтымов выделяет такие мотивы, как «мотив сознания вины и
недостаточности», «мотив жажды идеала», «мотив завистливого са-
молюбия», «мотив влекущей любви» [4, с.33-52]. По семантическому
критерию все эти мотивы могут быть объединены в комплекс, как
варианты мотива страдания.

Нами была предпринята попытка дальнейшего развития концепта
«комплекс мотивов», предложенного А. Скафтымовым. Это стало
возможным, благодаря тому, что анализ тематики «Преступления и
наказания» не ограничивается психологическим уровнем, но
включает также онтологический пласт. Принципиальное значение
имеет соотношение этих двух крупных тематических комплексов.
Благодаря этому соотношению возникает двойственная картина
бытия, становящаяся в процессе единения вечного и текущего.
Человек при этом выступает в двух ипостасях: он и главный герой
повседневной жизни, и центральная фигура в системе мироздания.
Метафизические события явлены в текущей жизни как психологиче-
ские явления. Чтобы осознать двойственную картину мира в ее
целокупности применяется метод мотивного анализа, который
отвечает поставленной задаче вследствие способности выявлять
систему связей и отношений различных фактов художественной
реальности. В этом смысле, логично будет говорить о тематической
трактовке, так как она не ограничивает сферу исследования жестким
определение структуры мотива – его единственным универсальным
признаком считается репродуктивность.

Таким образом, мотивные комплексы, образованные при
интеграции семантических и логических признаков, иногда именуются
сюжетными схемами, при этом, по всей видимости, имеются в виду
только «связанные» мотивы.  Очевидно, если, помимо
схемообразующих мотивов, учитывать и те, которые не имеют
подобного статуса («несвязанные»), то речь пойдет уже не о
сюжетной схеме, а о сверхсюжетной системе.
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Пейзажный дискурс в лирике Юрия Кузнецова

Поэзия – всегда тайна, а «у древней тайны вдохновенья, – по
мнению Бориса Чичибабина, – напрасно спрашивать резон». С
этой точки зрения препарирование поэтических текстов может
показаться искусственным и, более того, излишним. И все же
литературоведы не могут отказать себе в удовольствии
прикоснуться к тайне поэзии в надежде ее разгадать. Но что же
делать исследователю лирики, если сам автор снимает с нее
покров таинственности, определяя и свой художественный метод,
и творческие стратегии, и мировоззренческие ориентиры? Такая
ситуация возникает при знакомстве с поэзией Ю. Кузнецова,
представленного сборником «Избранное: Стихотворения и поэмы»
(1990) и сопровожденным авторским предисловием, где
задекларированы его художественные и мировоззренческие
установки. Лирический субъект в авторской идентификации имеет
соборный характер, пространственно-временной континуум – это
мир как сфера «без начала и конца» во времени «здесь и сейчас»,
а строительным материалом художественного мира назван
символ. Как видим, все художественные позиции определены.
Но именно такая откровенность автора провоцирует на проверку
деклараций путем пристального текстологического анализа.

Используем в качестве методологического инструментария
картину мира как литературоведческую категорию. В нашем
представлении картину мира поэта максимально адекватно
презентует пейзаж. Обратимся к пейзажной лирике Юрия Кузнецова
в надежде приблизиться к той тайне поэта, которую он так усиленно
оберегает, эксплицируя свои собственные оценки и закрывая, таким
образом, исследователям путь к ее постижению.

В качестве материала для анализа взяты стихотворные тексты
из названного сборника Ю. Кузнецова, а также некоторые
стихотворения 1990-х годов, выставленные в Интернете. Методом
сплошной выборки нами отобрано 47 текстов, наиболее

репрезентативных с точки зрения представленности в них природных
реалий1 .

Для описания картины мира автора лирический текст рассмотрим
с точки зрения субъектной организации, пространственно-временного
континуума, изобразительно-выразительной сферы, сюжета, которые,
с нашей точки  зрения, являются ее, картины мира, компонентами,
взаимосвязанными и взаимообусловленными.

Определив объект своего исследования, мы тотчас сталкиваемся
с проблемой. Пейзаж в чистом виде – как «разновидность описания,
цельного изображения незамкнутого фрагмента природного или
городского пространства» [8, с.160-161] – у Ю. Кузнецова встречается
только в ранней лирике, но практически исчезает как «цельное
изображение» природы в конце 1960-х – в начале 1970-х годов. Хотя
номинации природных реалий, выполняя различные функции,
присутствуют в лирике поэта на протяжении всего творческого пути
автора.

Обратимся к субъектной сфере отобранных нами текстов, помня
о том, что генетическим кодом лирики являются субъект-субъектные
отношения, из чего следует, что все субъектные формы, равно как и
другие элементы текста, являются формами авторского сознания.
На наш взгляд, субъектная организация может быть рассмотрена на
внутритекстовом и на метатекстовом уровне [7]. На внутритекстовом
уровне предлагаем выделение лирических субъектов: «я», «другой»,
«я-как-другой». Они могут  выражаться 1) внеличными формами;
2) местоимением 1 лица ед. числа; 3) местоимением 1 лица мн. числа;
4) местоимением 2 и 3 лица ед. и мн. числа; 5) неличными

1 «Ночь в лесу» (1956); «Журавли летят на юго-запад» (1957); «Обзакати-
лись с яблони листья» (1957); «Оскудели родные степи» (1957); «На реке» (1958);
«Гроза в степи» (1958); «В небе скобка латунного месяца» (1958); «Я очутился
посредине поля» (1960); «Плот» (1961); «Синева» (1961); «В утренней деревень-
ке» (1961); «Облака» (1963); «Что юность думать заставляет?» (1965); «Я бро-
шен под луну, как под копыто» (1966); «Трамвай» (1966); «Полдень» (1969); «Осен-
ний космос» (1969); «Сотни птиц» (1969); «Полная или пустая» (1969); «Заросли
детства» (1969); «Не сжалится идущий день над нами» (1969); «Кого ты ждёшь?..
За окнами темно» (1969); «Нет в городе весны. Есть лето и зима» (1969); «Поэт»
(1969); «Рябины куст» (1970); «Завижу ли облако в небе высоком...» (1970);
«Дерево у железной дороги» (1971); «Когда песками засыпает» (1971); «На склоне
вереск, крут обрыв» (1972); «О, миг! Это камень проснулся...» (1972); «Цветы»
(1972); «Отец космонавта» (1972); «Надоело качаться листку» (1973); «Ночь
уходит. Равнина пуста» (1974); «Когда кричит ночная птица» (1975); «Дуб» (1975);
«Выходя на дорогу, душа оглянулась» (1975);  «Озеро» (1976); «Прощальный
жест» (1976); «Черный подсолнух» (1977); «Распутье» (1977); «На темном скло-
не медлю, засыпая» (1977); «Вина» (1979); «На краю» (1981); «Молчание Пифаго-
ра»  (1991); «Последняя ночь» (1993); «Плач о самом себе» (1993); «Заклятие в
горах» (1994).
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местоимениями; 6) названиями явлений действительности. На
метатекстовом уровне авторское сознание представляет лирический
субъект в облике лирического героя, образа автора или
неосинкретического лирического субъекта.

В проанализированных текстах Ю. Кузнецова лирический субъект
представлен 1) внеличной формой (232 : «цепляются за звезды
облака», «обзакатились с яблони листья», «журавли летят на юго-
запад»), 2) местоимением 1 лица ед. числа (20: «я снова здесь под
облаками древними», «я очутился посредине поля», «В зёрнах камня,
в слоистой слюде // Я иду, как пешком по воде») или соответственной
глагольной формой (7: «Бегу босиком по луже, // рубаха сердцем
полна», «завижу ли облако в небе высоком», «долго сморю на столп
вознесенной воды»); 3) местоимением 1 лица мн. числа (2: «Горит
под ногами лазурь небес – // Так мы далеки от земли», «Мы забыли,
что полон угрозы // Этот мир, как заброшенный храм»); 4) местоимением
2 лица ед. числа (5: «Ты женщина – а это ветер вольности», «Зачем
ты его обнимала, // Махала с печальных полей», «что ты узнал о
родимом просторе», «Боже мой, ты покинул меня // На краю
материнской могилы») или соответственной глагольной формой
(2: «остановись – и в тень твою налезут жуки», «подойдешь – человек
разлетится»); 5) названиями явлений действительности (4: «в моих
ногах запуталась тропа», «ночь меня засыпала росой»).

Как видим, наиболее часто встречается перволичная форма
лирического субъекта, выраженная внеличными формами, или
голосом, местоимением 1 лица ед. числа и соответствующими
глагольными формами. «Другой» представлен в гораздо меньшем
количестве – местоимением второго лица ед. числа (это может быть
лирическая героиня или форма обращения к «другому») и названиями
природных реалий. «Я как другой» в пейзажных стихотворениях
Ю. Кузнецова появляется крайне редко (3). Дважды перволичный
субъект выражен местоимением «мы». В одном случае это
свидетельство того, что в тексте разворачивается лирический сюжет,
основанный на лирическом архетипе «он и она» («Осенний космос»),
во втором случает «мы» отражает включенность перволичного субъект
в коллективное сознание народа, его соборный характер («Вина»).

Интересной представляется эволюция субъектной сферы. Так,
начиная с первых стихотворений, которые можно рассматривать как
непосредственные описания природы – «Ночь в лесу» (1956);
«Журавли летят на юго-запад» (1957); «Обзакатились с яблони

листья» (1957); «Оскудели родные степи» (1957); «На реке» (1958);
«Гроза в степи» (1958); «В небе скобка латунного месяца» (1958); «Я
очутился посредине поля» (1960) – лирический субъект в тексте себя
сначала не эксплицирует, но в то же время, четко очерчивает мир, в
котором он находится, осваивая его органами чувств: «не шумит
дубовая ветка», «желтый лист», «терпкий запах – это хвои коснулась
рука», «над степью слышен терпкий запах // Пожелтевших
выкошенных трав». Постепенно внеличные формы лирического
субъекта сменяются местоимением первого лица или глаголом 1 лица –
происходит это, чаще, в конце стихотворения, когда «я» как бы
замыкает на себе мир, воспринятый им и освоенный:

В небе скобка латунного месяца.
И двуточие грузовика.
Низким берегом катится, светится
Сквозь тугой гребешок ивняка.

Ожидаю назначенной встречи,
А дорога идет на авось.
На хвосты набегающих речек
Нацеплялись колючки звезд [4, c. 47].

По мере того, как собственно пейзажные зарисовки наполняются
символическим смыслом, употребление перволичной формы
активизируется и лирическое «я» становится центром мира,
разворачивающегося во вне:

Я очутился посредине поля,
В моих ногах запуталась тропа.
Я шелестом и звоном переполнен,
Мое дыханье пахнет, как трава.

Раскинув руки, я упал с размаху,
И ночь меня засыпала росой.
И мне не встать – сквозь мертвую рубаху
Корнями в землю сердце проросло [4, c. 12].

Номинации природных реалий из предметных деталей
превращаются в активных субъектов художественного мира,
выполняя функцию «другого», собеседника и партнера лирического
«я». Между ними устанавливаются паритетные отношения, что
проявляется и на образном уровне. Подобная картина представлена
в стихотворении «В утренней деревеньке» (1961), где лирическими
субъектами становятся «петухи», «солнце», и, не много и не мало –
«Молочный, свежеиспеченный, // В пуху еще, шар земной». Кроме

2 Здесь цифрой обозначено количество стихотворений из числа анализи-
руемых, в которых встречается та или иная субъектная форма.
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субъектного диалогизма, на текстовом уровне здесь присутствует и
интертекстуальный диалог с Данте и Маяковским, который
представляется вполне органичным у молодого поэта, ищущего свое
место на литературном поприще.

Постепенно перволичная форма лирического субъекта становится
превалирующей в 1960-е годы. И лишь в нескольких текстах картина
меняется. Например, в стихотворении «Полдень» (1969) наряду с
неэксплицированным лирическим субъектом и «другими» - «воздух»,
«подсолнухи», «полдень» – появляется лирический субъект,
выраженный глаголом 2 л. ед. числа: «остановись», «двинь». В
данном случае перволичный субъект смотрит на себя как бы со
стороны, представляет себя, «как другого», то есть, в тексте
появляется субъектная форма «я-как-другой». Такая форма
встретится еще только раз в «Сотнях птиц» (1969).

В дальнейшем по мере того, как собственно пейзаж исчезнет из
писательской практики, а номинации природных реалий получат
статус символа, субъектная сфера будет организована
преимущественно из внеличных субъектных форм (1970-е годы) и –
реже – перволичных (1980-1990-е годы).

Ночь уходит. Равнина пуста
От заветной звезды до куста.

Рассекает пустыни и выси
Серебристая трещина мысли.

В зернах камня, в слоистой слюде
Я иду, как пешком по воде [4, c. 150].

Как видим, субъектная организация так называемой пейзажной
лирики Ю. Кузнецова представляет тенденцию авторского сознания
от монологической к диалогической форме коммуникации, а далее,
пройдя через апробацию многоголосия, поэт возвращается к
монологической речи. Следует особо отметить, что монологизм поэзии
Ю. Кузнецова 1970-1980-х гг. существенно отличается от подобных
субъектных форм ранней лирики, поскольку автор привлекает в свой
художественный мир иные образные языки, о чем будет сказано
ниже. Идентифицировать характер лирического субъекта на
метатекстовом уровне мы сможем, лишь рассмотрев другие формы
авторского сознания, презентующие картину мира автора.

Одной из таких форм является пространственно-временной
континуум художественного мира автора. Пейзажной лирике
Ю. Кузнецова свойственно преобладание пространственных

наименований по сравнению с временными. В художественном мире
автора пространственные номинации представляют физический мир
природы в ее горизонтальной (вода, земля) и вертикальной проекции
(небо), растительный и животный мир, природные атмосферные
явления.

Каждый аспект пространственного среза картины мира поэта
имеет свою историю формирования. Номинации, характеризующие
земной план, эволюционируют от предметной конкретики – «забор»,
«степь», «лужа с забытым шестом», «станция», «тракторный след»,
«кювет», к родовым понятиям – «деревня», «село», «берег» (2),
«дорога» (7), «тропа», «путь», «поле» (5), «степь» (3), и далее к
универсально-обобщенным – «шар земной», «страна», «земля»,
«мир», «планета», «пустыня», «даль», «распутье», «пространство».

Водный мир представляют «река» (4) , «озеро», «пруд», «океан»
«лужа» (2).

Флористические номинации использованы для обозначения как
родовых понятий – «лес» (4), «дубрава», «деревья» (9), «цветы» (2),
так и видовых – «дуб», «ива», «яблоня», «рябина», «кувшинки»,
«гвоздики», «ромашка», «мать-и-мачеха», «лилия». Как и в случае
с земным планом, растительный мир лирический субъект
воспринимает сначала на уровне предметных деталей – «дубовая
ветка», «лист», «хвоя», притом такое восприятие осуществляется
на чувственном уровне, дерево имеет цвет, запах, оно звучит и
отзывается на прикосновение. Постепенно конкретика исчезает,
появляются обобщенно-универсальные образы. Так, к примеру, в
стихотворении-воспоминании «Заросли детства» (1969) память о
живом мире природы утрачивается, в сознании лирического субъекта
остается лишь знак природного мира – обобщенно-абстрактный образ
«двор исчезнувших растений», но – как озарение, вспышка, весточка
из детства – «вьюнки, с забора перейдя, // ползут по струнам
длинного дождя // И за ноги хватают астронавта». А в стихотворениях
1970-1980-х гг. номинации растительного мира встречаются редко –
«дуб», «черный подсолнух», «зерно», «колос», «пшеница»,
«желудь», «могучий дуб», притом практически утрачивают
семантическую связь с первообразом.

Животный мир заявлен номинациями «лошадь», «чайка»,
«петухи», «жуки», «собака» (2), «пауки», «ночная птица» (2),
«коровка», «сова», «птица».

Вертикальный срез пространственного аспекта картины мира
представляют номинации  «небо» (15), «небеса», «облака» (3),
«солнце», «тучи», «высь». Следует обратить внимание на то, что
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если в ранних стихотворениях образы, сформированные из таких
номинаций, имеют сакральный смысловой оттенок – «свет небес»,
«кусочек неба синий», «небосвод», «лазурь небес», то в
произведениях 1970-1980-х гг. сакральность отрицается – «простор
без небес» и «купол неба» как ограниченное пространство. Притом
это последняя апелляция к «небу» в исследуемых текстах.

Что касается атмосферных явлений, то они представлены
номинациями «дождя», «ливня», «молнии», «грозы», «ветра»,
«тумана», которые изображают природные реалии. Лишь «туман»
утрачивает свою связь с природным явлением.

Временной аспект картины мира в пейзажной лирике
Ю. Кузнецова представлен суточным («ночь» (11), «день» (1),
«полдень» (1), «утро» (2)) и календарным («осень» (5), «зима» (3),
«лето» (2)) циклами и также эволюционировал в пределах
исследуемого нами периода творчества автора. Если названные
номинации появляются преимущественно в текстах 1950-1960-х гг.,
то в стихотворении «Что юность думать заставляет?» (1965) автор
переводит время из реального физического мира в метафизическое
измерение: «Я принял истин дороже // крутого времени печать» [4,
с. 80]. Это приведет к тому, что «время», по воле автора-творца, в
содержательном плане будет возведено в ранг «собеседника»
лирического субъекта. Но на текстовом уровне «время» не войдет в
субъектную сферу, и фраза «Одинокий в столетье родном, // я зову
в собеседники время», включенная в дискурс оппозиции «время/
вечность», останется лишь авторской декларацией,
демонстрирующей позицию поэта эпохи оттепели. (Ср.: у
Б. Пастернака – «вечности заложник у времени в плену», у
Б. Чичибабина – «из времени в Вечность отпущен»).

В результате отказа от линейного и циклического времени в
картине мира появляются темпоральные номинации, «являющиеся
обозначением кратчайших единиц онтологического, «первозданного»
времени» [10, с. 129]: «минута», «мгновение», «миг».

Рассмотрев пространственные и временные номинации
пейзажной лирики Ю. Кузнецова, можно сделать некоторые
предварительные выводы. Относительно пространства нельзя не
заметить, что лирический субъект не знаком глубоко с реалиями
дикой природы и даже деревенской жизни. Однако в авторском
сознании достаточно сильны архетипические представления о модели
мира, поскольку его художественный мир выстроен в соответствии
с принципами ее организации – оппозиция «верх/низ» присутствует
практически во всех пейзажных текстах, а если и разрушается –

«простор без небес», то это делается автором осознанно. Время,
как известно, не выделялось в отдельное измерение в
мифологической модели мира. Соответственно, в ранних пейзажных
стихотворениях оно циклично, но примечательным является
преобладанием «ночи» в суточном цикле и отсутствие «весны» в
календарном цикле. Можно предположить, что для автора-поэта,
далекого от природной жизни, основным временем деятельности
является ночь, что вполне соотносится со спецификой писательского
труда, а весна как период обновления, пробуждения и начала новой
жизни в природном мире не настолько актуальна для человека,
живущего в городе, утрачивающего постепенно связь с живой
природой:

Что юность думать заставляет?
Не тишина, не тишина.
Природы чувство остывает,
Дорога знаков лишена [4, с. 80].

Отход от физической природы формирует в сознании человека
иной способ освоения и постижения мира. Если в раннем творчестве
лирический субъект воспринимал мир на эмоционально-чувственном
уровне, то чем дальше, тем его контакты с миром более
рационализируются, явления мира, культурно-исторические и
социальные, осмысляются на духовно-ментальном уровне. Это
сделало возможным жесткий выпад в сторону природы, что,
собственно, могло быть обусловленным установкой современного
автору общества относительно господства человека над природой:
«Когда песками засыпает // Деревья и обломки плит, – // Прости:
природа забывает, // Она не знает, что творит» [4, с. 137]. И если в
ранних текстах мир природы выстроен по законам гармонии и
целесообразности, то в последующих текстах отношение
лирического субъекта с миром природы драматизируются, о чем
свидетельствуют даже заголовки стихотворений: «Я брошен под луну,
как под копыто» (1966), «Не сжалится идущий день над нами» (1969),
«Нет в городе весны. Есть лето и зима» (1969). А драматизм
становится постепенно источником трагического, эсхатологического
умонастроения. Утрачивая связь с живой природой, лирический
субъект приближается к «пропасти», которую он будет преодолевать
с большим трудом: «На полпути почуяв пропасть // И дорожа
последним днем, // Прости грядущего жестокость: // Оно придет, а
мы умрем» (1971) [4, с. 137] – и иными способами.

Показательными для картины мира является также способ
функционирования номинаций природных реалий в художественном
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тексте. Этот аспект представляется наиболее значимым в писательской
деятельности, поскольку выявляется сознательное отношение автора к
созиданию его собственного художественного мира.

С точки зрения способа и средств формирования картины мира к
анализируемым текстам Ю. Кузнецова целесообразно применить
диахронический подход. В ранней лирике поэта – 1956-1960-й гг. –
легко обнаруживаются тексты3 , адекватные определению пейзажа.
Именно в этих стихотворениях природа-мир представлена в пейзаже-
картине, притом способы ее пред-ставления вполне соответствуют
общей тенденции эпохи модальности (С. Н. Бройтман) – полилогу
образных языков в лирике [6]: простого слова, риторического,
условно-поэтического.

Обратимся к текстам. Под «простым словом» будем понимать
не только «нестилевое» слово в определении Л. Я. Гинзбург [2,
с. 217], хотя и подобные примеры у Ю. Кузнецова достаточно часто
встречаются: «грузовик», «провода», «кювет», «патронташи
тракторных следов». К разряду стилистически нейтральных слов
отнесем прямые номинации природных реалий или предметные
детали художественного мира. Для удобства назовем их первичными
образами. Таких образов в ранней лирике автора достаточно много:
«дубовая ветка», «желтый лист», «течет на запад // среди темных
деревьев река», «пожелтевшие выкошенные травы», «провода над
забором повисли», «лужа с забытым шестом», «под низкой подводой
не скрыться от брызг», «я лезу под ливень», «низкий берег», «утром
дали изморозно-сини», «я очутился посредине поля» и др.

Далее первичные образы становятся материалом для формирования
тропов. Чаще это метафора, сравнение, метонимия, перифраза. Притом
соединены первичные образы и тропы в целостный художественный образ
с помощью кумулятивной связи и параллелизма. Рассмотрим в качестве
примера текст в целом, обратившись к стихотворению, в котором
аккумулированы художественные процессы, присущие всему
анализируемому явлению.

1. В небе скобка латунного месяца.
2. И двуточие грузовика
3. Низким берегом катится, светится
4. Сквозь тугой гребешок ивняка.

5. Ожидаю назначенной встречи,
6. А дорога идет на авось.
7. На хвосты пробегающих речек
8. Нацеплялись колючки звезд [4, c. 47].

Номинации природных реалий – «небо», «месяц», «грузовик»,
«берег», «ивняк», «дорога», «речки», «звезды» – дают картину
реального физического мира и в тексте выполняют функцию
первичных образов или деталей, элементов художественного мира.
Далее из них формируются метафоры – «скобка латунного месяца»
(латунный – довольно редко встречающееся в поэзии сопоставление,
ср. у Б.Чичибабина: «липа в бронзе, дуб – латунь»); «двуточие
грузовика», «тугой гребешок ивняка», «хвосты пробегающих речек»,
«колючки звезд». В данных примерах ярко выявлен генезис метафоры –
происхождение из параллелизма, и в то же время ее современный
характер – соположение по сходству. Обращает на себя внимание
тип метафоризации – природные образы чаще представлены через
явления культуры, цивилизации (названный примеры), или, реже,
иные природные образы (примеры из другого текста): «неубранный
лес кукурузы», «капли с куриным упорством клюют // В прорехи
дубового днища».

Как видим, первичные образы, или «простое» слово, может играть
роль отдельного образа, а может включаться в состав тропа и
формировать другой образный язык. В то же время связаны такие
образы в целостном тексте перечислительной, присоединительной
связью, которую можно по аналогии с древним образным языком
назвать кумуляцией. Такой связью соединены 1, 2-3 и 7-8 стихи:
месяц в небе, грузовик на берегу, речки с отражением звезд –
описание природного мира, или пейзаж в его классическом
определении. Образам природного мира, объединенным
кумулятивной связью, соположено событие из жизни лирического
субъекта – 5-6 стихи. Между явлениями природного мира и
человеческого устанавливается связь параллелизма. Притом,
метафорические образы – «скобка латунного месяца», «двуточие
грузовика», «тугой гребешок ивняка», «нацеплялись колючки звезд» –
при всей своей художественной самоценности приобретают еще и
символическое звучание в корреляции с событиями внутренней жизни
лирического субъекта. Перволичный субъект не эксплицирует свое
«я». Ожидание «назначенной встречи» наполняется смутными
сомнениями и неуверенностью то ли в необходимости («двуточие»/
двоеточие), то ли в самом ее смысле («скобка»), а направление
«дороги» «на авось» вполне может привести к «тугому гребешку»
непреодолимых препятствий. Возможно, в предчувствии
драматического финала появляется негативная коннотация в
отношении природного образа, соответствующего мифологической
модели мира, в целом характерной для авторского сознания,

3 См. сноску 1.
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аксиологического «верха»: «нацеплялись колючки звезд». Подводя
итоги данного анализа, можно отметить, что в данном тексте
представлены все три образных языка, которые сформировали
художественный образ в результате взаимодействия друг с другом.
Такая модель формирования художественной реальности,
использованная Ю. Кузнецовым, вполне соответствует поэтическим
законам эпохи модальности.

Приведем примеры из других текстов, подтверждающие наше
предположение и демонстрирующие эволюцию художественного
мастерство автора. В ранних стихах естественными представляются
и банальные образы, на их фоне еще более впечатляющими выглядят
изысканные поэтические конструкции. К явным ученическим
просчетам можно отнести такие образы, как «рассеянный свет небес»
в сочетании с нейтральной лексикой, «в высоких воздусях», «метут
проливные потоки». В то же время именно ранняя лирика
представляется наиболее насыщенной изобразительно-
выразительными средствами, среди которых преобладают тропы,
такие, как метафора: «осеннее марево дубрав»; «в глубоком кювете
грызутся ручьи», «глазастая хата», «дом, ставнями залатанный,
ослеп»; «И в немытый стакан захолустья // Цедит дуб желтый лист
за листом»; «И стонет недоползшая до города // Метелью
забинтованная степь»; сравнение: «в брызгах, как в родинках, щеки»;
«тучи трещат, как арбузы», «снег скрипит, как яблоки в корзине»;
перифраза: «синий купол света», «Посреди этой скуки и грусти //
Стынет лужа с забытым шестом»; олицетворение: «Под ливнем
высоким шершав и плечист // Неубранный лес кукурузы» и др.

Способы формирования образов в ранней лирике Ю. Кузнецова
свидетельствуют о субстанциальной близости автора-творца с миром
природы, он ее воспринимает на уровне чувств – отсюда визуальные
образы, звуки, запахи, ощущения природы как живого собеседника,
партнера, как следствие – антропоморфизация природы и в то же
время идентификация субъектной сферы через природные
номинации. Знаковым в этом смысле представляется стихотворение
«Я очутился посредине поля» (1960), к которому мы уже обращались
при анализе субъектной сферы. И субъектный уровень, и
пространственно-временной континуум текста позволяют посмотреть
на него как на «апофеоз» пейзажного дискурса творчества поэта.
Образный уровень это подтверждает: «Я очутился посредине поля,
// В моих ногах запуталась тропа». Номинации природных реалий в
составе метафорических образов попадают в субъектную сферу
текста, лирический перволичный субъект сливается с природным

миром – «Раскинув руки, я упал с размаху, // И ночь меня засыпала
росой. // И мне не встать». С помощью метонимического образа
«сердца» как одной из субъектных форм преодолевается граница
между человеческим и природным миром: «сквозь мертвую рубаху
// Корнями в землю сердце проросло».

Такое единение с миром природы может быть свидетельством
пантеистического мировидения автора. Ориентация художественного
мира Ю. Кузнецова на мифологическую модель уже была отмечена
нами при анализе его пространственно-временных параметров.
Наличие языческих корней и христианских ориентиров, которые
органично наполнят зрелую лирику автора, не раз отмечалось
исследователями творчества Ю. Кузнецова [3]. Но анализ ранней
лирики поэта, в которой, как правило, вызревают смыслы
дальнейшего творчества, не позволяет пройти мимо тех образов,
которые не вписываются ни в языческий, ни в христианский контекст:
«Оскудели родные степи, // Вместо солнца дыра взойдет»; «И
насмерть над самой моей головой // Зарезано молнией небо». Ни
мифологическое, ни религиозное мышление не допускает «смерти»
аксиологического «верха». Глубинные смыслы этих образов ранней
лирики, немногочисленных, но показательных, отзовутся в более
позднем творчестве и проявят свою природу.

В продолжение исследования эволюции образной сферы
пейзажной лирики Ю. Кузнецова следует отметить, что стихотворение
«Я очутился посредине поля», уже не раз цитированное, являясь
апофеозом собственно пейзажа, в то же время свидетельствует о
появлении новых тенденций в образной палитре автора. Наряду с
описательностью, природные номинации в составе метафорических
и метонимических образов приобретают символический оттенок, что
вполне еще пока вписывается в параметры мифопоэтического
образного мировидения автора. В стихотворении «В утренней
деревеньке» эта тенденция развивается:

В утренней деревеньке
В крупной росе лопухи.
Белые, как вареники,
Прыскают петухи.

Срываются неуклюже
С расшатанного плетня.
Бегу босиком по луже,
Рубаха сердцем полна.
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Солнце о росы чиркает,
Искры трещат о зенит,
В груди у меня чирикает,
Толкается и звенит.

И, чуточку, может, сонный,
Прямо передо мной –
Молочный, свежеснесенный,
В пуху еще, шар земной [4, c. 54].

Игра образных языков представлена в полном объеме: здесь и
кумуляция, и тропы, и «простое» слово. Но, кроме того, традиционные
национальные образы получают дополнительную окраску в результате
мировоззренческих поисков автора. Постепенно художественные
образы утрачивают свою прямую связь с реалиями природного мира,
архетипная основа сменяется собственно авторским
мифотворчеством под влиянием новых представлений о мире,
почерпнутых из различных научных, философских и религиозных
источников. Мировоззренческие установки автора обусловили и
изменения в художественных приоритетах. Все чаще природные
номинации приобретают символический оттенок и переходят из
описательного плана в выразительный. Процесс этот длительный,
приходится он на 1960-начало 1970-х годов. Именно в этот период
формируются авторские стратегии относительно образной техники.
Пейзаж как описание природного мира встречается все реже,
оставаясь лишь фоном для выражения авторской позиции,
свидетельством изначальной связи с природой. Примером могут быть
такие тексты, как  «Осенний космос» (1969); «Сотни птиц» (1969);
«Полная или пустая» (1969); «Заросли детства» (1969): «Я вижу двор
исчезнувших растений, // В сыром колодце от звезды светло»,
«Старинная осень, твой стих изжит, // Твоя сторона пуста», «В зимнем
воздухе птицы сердиты, // То взлетают, то падают ниц», «Полная или
пустая, // Что эта жизнь нам сулит? // Осень. Последняя стая. //
Солнце все ниже горит». Интертекстуальные переклички (А. Пушкин,
Н. Рубцов), как видим, усиливают индивидуально-авторские
особенности на уровне образности.

Следует отметить, что тип образов ранней лирики, разрушающих
гармоничные отношения мира природа, все чаще появляется в
стихах поэта – «Я брошен под луну, как под копыто, // За то, что с
богом говорил на «ты»»; «Не сжалится идущий день над нами, //
Пройдет, не оставляя ничего: // Ни мысли, раздражающей его, // Ни
облаков с огнями и громами»; «Где же сына искать, где искать, ты

ответь ему, небо! // Провались, но ответь, но ответь ему, свод
голубой». Как видим, в поэзию Ю. Кузнецова все настойчивее
проникают эсхатологические умонастроения, свидетельство чему
находим и в пространственно-временных деталях, и в способе
формирования из них художественного образа:

Завижу ли облако в небе высоком,
Примечу ли дерево в поле широком, -
Одно уплывает, одно засыхает…
А ветер гудит и тоску нагоняет.

Что вечного нету – что чистого нету.
Пошел я шататься по белому свету.
Но русскому сердцу везде одиноко…
И поле широко, и небо высоко [4, с. 21].

Номинации природных деталей, выстроенные в художественном
мире соответственно мифологической модели, предстают как
фольклорные образы-символы. Но ни апелляция к живой природе,
ни язык тропов, ни фольклорная семантика не дают поэту возможности
преодолеть экзистенциальную «пропасть». Своеобразным же
выходом становится апробированная фольклорная техника создания
образа, трансформированная авторским сознанием и использованная
в индивидуальном творческом процессе. Природные номинации,
переведенные на тропеический язык, наполняются исключительно
оригинальным смыслом, становятся индивидуально-авторскими
символами. Об этом процессе совершенно однозначно высказался
сам автор в предисловии к «Избранному» (1990): «Я недолго
увлекался метафорой и круто повернул к многозначному символу. С
помощью символов стал строить свою поэтическую Вселенную» [4,
с. 4]. Но такая категоричность в определении нового образного уровня
и аттестации предыдущего как «духовного одичания метафоризма»,
скрывает незримый запрет на исследование природы писательской
техники. Видимо, у Ю. Кузнецова был свой резон, раз отвечать за
свою поэзию он предпочел «не на земле». И все же авторские
декларации не всегда находят подтверждение в творчестве.
Напротив, текстовый анализ дает возможность увидеть, как
формируются художественные стратегии автора.

А тексты Ю. Кузнецова свидетельствуют о том, что именно опыт
овладения метафорой стал основой сформировавшегося
символического языка. Так обстоит дело с «дубом» как фольклорным
символом Мирового Древа, в котором поселилась «нечистая сила».
Или с оксюморонным «черным подсолнухом», изначально



215214

символизировавшим связь с Солнцем как источником жизни, в
художественном мире Ю. Кузнецова «присягнувшим на верность»
«ночному светилу».  «Озеро» в онирическом пейзаже предстает
«столпом вознесенной воды» (традиционная символика), но за ним
«тянется серая степь», синеющий лес» (обратим внимание на
символику цвета), «отвесная горная цепь» (символика границы как
преграды), а завершает перспективу – «простор без небес».
«Камень» предстает уже символом в чистом виде, соединяя
профанный и бытийный планы, символизируя христианскую церковь
как путь одухотворения и воскрешения души.

Постепенная утрата первичного смысла и отказ от традиционной
фольклорной семантики природных номинаций выстраивает
индивидуальный художественный мир, наполненный символическим
содержанием, сформированный под влиянием авторских
мировоззренческих поисков с их утратами и приобретениями.
Апофеозом эсхатологизма в использовании природных номинаций
представляется стихотворение «Распутье» (1977):

Через дом прошла разрыв-дорога,
Купол неба треснул до земли.
На распутье я не вижу Бога.
Славу или пыль метет вдали?

Что хочу от сущего пространства?
Что тою среди его теснин?
Все равно на свете не остаться.
Я пришел и ухожу один.

Прошумели редкие деревья
И на этом свете и на том.
Догорели млечные кочевья
И мосты – между добором и злом [4, c. 174].

Как видим, экзистенциальные интенции автора обусловили новый
статус природных номинаций – онтологический. Теперь уже природа
не партнер и собеседник человека, говорящий с ним на одном языке,
а человек обращается к природе как языку, способному презентовать
его собственный мир. Этот язык сформировался у Ю. Кузнецова на
основе архетипичных моделей в соответствии с рационально-
логическим, интеллектуальным способом мышления, но почти
полностью утратил изначальную семантику природных номинаций.
Образная сфера, аналогично субъектной организации, эволюционирует от
полилога к монологизму, преобладанию тропеического языка символа.

Еще одним структурным элементом картины мира в нашем
понимании является лирический сюжет. Мы будем рассматривать
его в повествовательном аспекте: «Лирический сюжет способен
повествовать о мгновении и вечности, событийно представлять
чувство, порождать мысль из события – все это через структурные
связи в тексте, “чередование и соотношение семантических единиц”»
[9, с. 15]. Поскольку мы схематично разделили исследуемый
материал (пейзажную лирику Ю. Кузнецова 1950-1990 гг.) на три
периода, а исследование сюжета предполагает обращение к тексту
в целом,  то целесообразно представить три стихотворения, наиболее
репрезентативные для каждого из этих периодов. В этом смысле
показательными представляются «В небе скобка латунного месяца»
(1958)4 , «Дуб» (1975) и «Заклятие в горах» (1994).

В первом стихотворении представлен традиционный для пейзажной
лирики сюжет. Пейзаж выполняет описательную, или изобразительную
функцию. Применение приема параллелизма обеспечивает корреляцию
природного и человеческого планов художественного мира. Природные
номинации на образном языке тропов фиксируют события внутренней
жизни лирического субъекта, выражая его состояние «ожидания» и
прогнозируя результат «встречи». Таким образом, пейзаж выполняет
изобразительно-выразительную функцию и вполне соответствует своему
традиционному определению.

В стихотворении «Дуб» (1975) картина существенно меняется.
Описание «дуба» как природной реалии отсутствует. Напротив, «дуб»
попадает в субъектную сферу текста, включающую в себя в первую
очередь внеличную субъектную форму, или голос, и представляет
лирического субъекта как бы со стороны, то есть, «я-как-другого». В
то же время, «дуб» как элемент пространственного плана картины
мира на образном уровне претерпевает трансформацию: архаическая
фольклорная семантика расширяется за счет собственно авторской
символизации: «На могильном холме – во дубу // Поселилась
нечистая сила». Образ-символ «дуба» использован для экспликации
сущностных нравственных и бытийных проблем, встающих перед
лирическим субъектом. Риторический вопрос «Неужель не додумает
он // Свою лучшую старую думу?» не предполагает отрицательного
ответа. И сомнения относительно пошатнувшейся сакральности
преодолеваются внутренней силой лирического субъекта: «Изнутри
он обглодан и пуст, // Но корнями долину сжимает».

Широкая семантическая палитра символического образа «дуба»
в данном тексте позволяет при интерпретации выйти за пределы

4 Текст стихотворения приведен на стр. 12 данной статьи.
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внутренней жизни лирического субъекта и посмотреть на него как на
аллегорическую картину современного автору социума – Советский
Союз эпохи застоя. А финальные стихи могут прочитываться как еще
одно тому подтверждение: «И трепещет от ужаса куст // И соседство
свое проклинает». Таким образом, функциональность пейзажного
дискурса расширяется за счет использования природных номинаций
в качестве презентации нравственно-этической позиции автора.

Стихотворение «Заклятие в горах» (1994) выходит за пределы
интересующего нас периода творчества Ю. Кузнецова, но в то же время
является показательным в плане реализации творческих тенденций,
сформировавшихся в исследуемые нами 1970-1980-е гг. Субъектная
сфера обозначена перволичным формой. Пространственная картина
представлена природными номинациями «зерна», «колоса»,
«пшеницы», «желудя», «дуба» с эксплицированной традиционной
символической семантикой. Временной срез выявляется лишь на
уровне грамматического времени, союзных слов («когда», «тогда») и
общей динамики сюжетной линии, что свидетельствует о включении
события стихотворения в бытийную сферу. Проблема отношений
человека с Богом, а в их свете – целей и задач пребывания человека
в мире, в текстах, презентующих пейзажный дискурс, не решается.
Она найдет свое развитие и разрешение в иных жанрово-родовых
текстовых формах. Здесь же природные номинации, использованные
в качестве символов, становятся средством экспликации
онтологических координат лирического субъекта.

Когда до Бога не дойдёт мой голос
И рухнет вниз с уступа на уступ,
Тогда пускай в зерно вернётся колос
И в жёлудь снова превратится дуб.

Иному человечеству приснится,
Как вдаль бредёт мой распростёртый труп –
А на одной руке растёт пшеница,
А на другой – шумит могучий дуб.

Таким образом, сюжет в текстах пейзажного дискурса
эволюционирует от презентации психологической сферы личной
жизни лирического субъекта через выявление аксиологических
приоритетов к определению бытийных координат личности.

Анализ пейзажной лирики Ю. Кузнецова позволяет выявить
параметры картины мира автора, воплощенной в его художественном
мире. Субъектная организация текста демонстрирует эволюцию от
монологизма к диалогизму, а затем возврат к монологизму в зрелой

лирике. Пространственно-временной пласт пейзажной лирики
свидетельствует о постепенной утрате связи лирического субъекта с
миром живой природы. В то же время субстанциальное родство
человека и природы проявлены в образной сфере, где природные
номинации становятся средством экспликации бытийных проблем.
Образный полилог, присущий ранней лирике поэта, исчезает в более
позднем творчестве. Следовательно, модальный неосинкретизм
субъектной и образной сферы, присущий, по С. Н. Бройтману, поэзии
ХХ века, не находит отражения в исследуемом фрагменте творчества поэта.

Сюжетный уровень текстов пейзажного дискурса позволяет
определить характер лирического субъекта на метатекстовом уровне
как образ автора – наиболее приближенную к авторскому сознанию
субъектную форму [5]. Факты писательской биографии (смена места
жительства) находят отражение в пространственно-временных
координатах, а мировоззренческие поиски (знакомство с
философскими и религиозными учениями) формируют
экзистенциальную направленность художественного мира.
Отношения с природой эволюционируют от полного единения к
рационально-ментальному абстрагированию от нее и в дальнейшем
к онтологизации природной сферы. Природа, представленная
пейзажными номинациями, становится для автора языком, на котором
он ведет диалог с миром. Но реализуется такой диалог уже за
пределами пейзажного дискурса.

Таким образом, анализ пейзажной лирики Ю. Кузнецова позволяет
несколько переакцентировать творческие приоритеты автора,
заявленные им в предисловии к «Избранному». Как видим,
пейзажные тексты в наименьшей мере способствует реализации
деклараций поэта. Напротив, пейзаж, рожденный из субстанциальной
близости человека и природы, максимально эксплицирует
мировоззренческие параметры личности автора, зафиксированные
в его картине мира и эстетически оформленные в художественном
тексте. Эгоцентристский характер субъектной сферы, утрата связи с
живой природой, десакрализация и в то же время онтологизация ее
презентуют эсхатологический вектор экзистенциальных поисков
автора. Ю. Кузнецов, определяя свою поэзию как «вопрос
грешника», уже понимал, что многие из заявленных им ориентиров
не соответствуют истинному положению вещей. Оттого и нужны ему
были те декларации, чтобы дать возможность самому разобраться в
своих исканиях и приобретениях. Такая попытка будет предпринята
автором в поэмах, но они не входят в предмет нашего исследования.
Можем лишь сослаться на мнение авторитетных исследователей:



219218

«Мифопоэтический космос Ю. Кузнецова создается гетерогенными,
на первый взгляд, несовместимыми элементами, среди которых
наибольший интерес представляет его обращение к истокам и
потенциалу народной веры, что отзывается в душе и творчестве поэта
вековечным голосом «почвы». Это сложный психологический
«механизм» ощущения «земной тяги», прапамяти, личной
причастности к глубинной сути мироздания» [3, с. 193]. Как видим,
тенденции, отмеченные нами в пейзажной лирике, найдут
определенную реализацию в лиро-эпических текстах Ю. Кузнецова.
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Художественная литература в парадигме диалога культур

Современные глобализационные процессы, экономический
кризис, который дестабилизирует политическую, социльную и
культурную ситуацию обострили необходимость выработки стратегии,
направленной на регулирование межкультурных отношений в
условиях культурного многообразия. В частности, стратегия
межкультурной коммуникации является важной и необходимой для
поликультурной Украины, находящейся в процессе формирования
культурной идентичности, с определенным уровнем межрегиональной
культурной напряженности. В качестве соответствующей стратегии
позиционировался мультикультурализм, но он имеет некоторые
неэффективные аспекты и нуждается в трансформации. Новой
культурной стратегией, учитывающей достижения
мультикультурализма, представляется диалог культур.

Проблематике диалога культур посвящено множество современ-
ных исследований украинских ученых: Д. Берестовской, О. Бетлий,
А. Бойко, И. Бриевской, В. Даренского, С. Дрожжиной, А. Кучмий,
Я. Лебедевой, Г. Онкович, С. Пахловой, А. Свиннецкой, А. Шоркина
и др. а также российских и зарубежных исследователей: О. Астафь-
евой, Г. Ачкасовой, М. Бахтина, В. Библера, М. Бубера, М. Грубе-
ца, М. Кагана, Н. Кошкарова, Ю. Лотмана, В. Межуева, Э. Паина,
А. Погосян, Совета Европы, ЮНЕСКОи др.; а также

Как самостоятельная стратегия межкультурный диалог
утверждается в 2009 году и закрепляется в официальном документе
«Белой книге по межкультурному диалогу» Совета Европы. В украинском
научном пространстве мультикультурализм, в основном, рассматривается
как «подходящая стратегия» (А. Капуш, А. Кушнир, В. Мъязова,
В. Онищук, В. Петренко, Н. Высоцкая, О. Немчук, С. Бондарук,
С. Дрожжина, Т. Куликова и др.), хотя в Евросоюзе еще в 2009 году он
был официально признан не оправдавшей себя программой. Лишь
недавняя общественная реакция на заявления европейских лидеров –
А. Меркель, Н. Саркози и Д. Кемерона – о провале мультикультурализма
вывела его рассмотрение на дискуссионный уровень.
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Взгляд на мультикультурализм и диалог культур как на стратегии
межкультурного регулирования преобладает в работах политического
(Совет Европы) и социально-философского характера (С. Дрожжина).
Лишь некоторая систематизация элементов межкультурного диалога
представлена в работах культурологического  направления
(В. Межуев). То есть, целостная концептуальная модель
межкультурного диалога в культурологических исследованиях до сих
пор не была представлена.

Наиболее существенным неэффективным аспектом
мультикультурализма исследователи считают закрытость, сегрегацию
культур, недостаточность их взаимодействия. Как возможный путь
преодоления этого негативного последствия предыдущей культурной
стратегии представляется следование принципам межкультурного
диалога, которые являются аксиологической составляющей
концептуальной модели диалога культур: установка на взаимность –
взаимодействие, взаимообогащение, взаимопонимание,
взаимоуважение; ориентация на права человека, в частности, на
культурную свободу и независимость; поиск общих оснований и
общих ценностей; устремление к открытости и толерантности.

В контексте концептуальной модели стратегии диалога культур
мультикультурное образование – одна из важнейших форм реализации
межкультурного диалога.

В работе ЮНЕСКО «Ориентиры по межкультурному
образованию», где выделено три ключевых принципа межкультурного
образования: уважение культурной идентичности учащегося путем
предоставления культурно соответствующего и ответного качества
образования для всех; предоставление каждому учащемуся
культурного знания, отношений и способностей, необходимых для
достижения активного и полного участия в жизни общества;
предоставление каждому учащемуся культурного знания, отношений
и способностей, которые дадут им возможность привносить вклад в
уважение, понимание и солидарность среди индивидов, этнических,
социальных, культурных и религиозных групп и наций. Отмечено,
что знание истории и антропологии способствует лучшему пониманию
и принятию плюрализма культур. А обучение и изучение иностранных
языков представлено как один из путей воплощения принципов
мультикультурного образования в работе ЮНЕСКО [8].

Английскими учеными Б.Каррингтоном и Д.Шортом дано
следующее определение мультикультурного образования: это «набор
организационных и педагогических стратегий на уровне системы
школы и класса, цель которых продвижение понимания и

толерантности между представителями различных этнических групп
через изменения восприятия и отношений на основе программ,
которые представляют множество культур и стилей жизни»  [Цит.по
7, с. 9]. На официальном сайте проекта «Представляя Европу»
(«VisualisingEurope») [9] отмечено, что мультикультурное образование
состоит в развитии понимания и наделения ценностью другого. Оно
дает возможность лучшего понимания другой культуры.

Основы мультикультурного образования в Европе были разработаны
в контексте мультикультурной парадигмы. Несмотря на ее слабые
моменты, данный аспект представляет одну из самых эффективных
практических форм мультикультурализма, в частности, потому что уже
включает в себя элементы диалога и поэтому составляет часть
современной альтернативной концепции диалога культур.

В законе Украины «Об образовании» говорится, что образование –
основа  интеллектуального,  культурного,  духовного,  социального,
экономического развития общества и государства. Целью образования
является всестороннее развитие человека  как  личности  и  наивысшей
ценности общества, развитие его талантов,  умственных  и  физических
способностей,  воспитания  высоких    моральных  качеств,
формирования граждан,  способных  к  сознательному  общественному
выбору, обогащению на этой основе интеллектуального,  творческого,
культурного  потенциала  народа. Образование  в  Украине
основывается на принципах гуманизма,  демократии, национального
сознания, взаимоуважения между  нациями  и  народами [5].

Обучение толерантности составляет важную часть
мультикультурного образования. Центры европейской информации
в Украине и их партнеры в 2009 году, к примеру, проводили «Недели
толерантности» в некоторых городах, таких как Винница, Донецк,
Луганск, Ивано-Франковск и др., с целью информирования о том,
что представляет собой толерантность и обращения внимания на
определенные формы нетерпимости в Украине. В рамках данной
программы были проведены тренинги, игры, показаны фильмы, игры,
организованы выставки и т.д.

Тем не менее, реальность показывает, что, несмотря на некоторые
предпринятые Украиной меры, согласно данным Института социологии
Национальной Академии Наук Украины, уровень толерантности в
Украине в период с 1994 по 2010 гг. существенно снизился. Так, опрос,
проведенный в Крыму в 2004 году, продемонстрировал, что только
37% граждан знают о толерантности в принципе.

Поэтому необходима разработка направлений мультикультурного
образования в Украине через обращение к существующему опыту
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Западной Европы. В соответствии с концептуальной моделью
межкультурного диалога необходимо внедрение его принципов:
установки на взаимность и права человека, поиска общих оснований
и общих ценностей, отношения открытости и толерантности.

Существует несколько возможных путей межкультурного
образования, в частности, через искусство. «Увидеть и понять автора
произведения – значит увидеть и понять другое, чужое сознание и
его мир» [1, c. 306], утверждает М. Бахтин. Искусство является
важным средством эстетического воспитания, обеспечивающего
познание мира и формирование личности, ее ценностных ориентаций.
В.Библер отмечает, что произведение – форма общения индивидов
в горизонте общения личностей; форма общения личностей как
(потенциально) различных культур [2].

В, частности, значительную роль играет художественная
литература, которая, отражая действительность, создавая ее
художественно-образные модели, отличается той особенностью, что
концентрирует, «сгущает» духовно-ценностное отношение человека
к реальному миру, делая это отношение «более» эстетическим,
наполняя его художественным смыслом [6].

Литературный текст обладает «многогранностью ракурсов», ставя
человека «на перекресток» диалога, вобрав бытийный смысл данной
культуры, каждое художественное произведение раскрывает свой
смысл на грани культур как общение, диалог сознаний, личностей,
культур, считает В.Доманский. Ученый утверждает, что произведения
литературы являются самосознанием культуры. Они представлены в
виде своеобразных психологических образований, отражают
определенный тип художественного сознания, характеризуют
определенный культурно-исторический тип человека. Так происходит
вхождение рецепиента в культуру – его сознание вступает в
диалогические отношения с героями, автором, а через него с авторами,
эпохами, культурами, он, воспринимая и интерпретируя текст,
включается в «большой диалог» культур, подчеркивает В.Доманский [4].

Д.Берестовская, отмечает необходимость знания определенной
системы фактов другой культуры, обладания опытом ее восприятия,
оценки, эмоционально-чувственного отношения к явлениям культуры.
«Духовное постижение сущности других культурных миров,
носителей иных культурных ценностей, постижение «кодов»
многообразных картин мира, культурных текстов – основа
взаимопонимания, диалога и полилога культур» [3, c. 147].
Художественный текст, словно собирающая линза, фокусирует в себе
культурную информацию, накопленную в прошедших веках [4].

Итак, художественная литература – один из важных способов
передачи выделенных принципов межкультурного диалога. Так как
художественные произведения могут обучать отношению к другой
культуре как ценности, знакомить с ее особенностями и спецификой,
передавать дружетсвенное к ней отношение, расположенность к
взаимообогащению и взаимодействию. В этом контексте
значительное место занимают переводы зарубежной литературы,
открывающие возможность познания других культур.

Таким образом, в противоречивой и сложной украинской
социокультурной реальности распространение принципов
межкультурного диалога через художественную литературу
представляется значимым аспектом в достижении мирного и
благополучного сосуществования различных этнических и
региональных культур в условиях поликультурной Украины.
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До проблеми жанрового статусу романів Ж. Жене:
„Керель із Бресту” як роман - autofiction

Романний доробок французького письменника середини ХХ ст.
Жана Жене (1910-1986 рр.) є найменш дослідженим у вітчизняному
і російському літературознавстві. У той час як на Заході творчості
Ж. Жене присвячують численні монографії, дисертації, статті,
семінари і колоквіуми, в Україні маємо лічені розвідки, зосереджені
здебільшого на скандальній біографії митця та його драматургії
(Ю. Покальчук, І. Боднар-Терещенко).

Автобіографічний характер прози письменника відмічають усі
дослідники його творчості (Ж.-П. Сартр, Ю. Місіма, М. Клімова,
В. Максимов, С. Ісаєв, Ю. Покальчук), проте не наважуються
жанрово позиціонувати прозу письменника через складне поєднання
в ній життєвої правди і художнього вимислу. Нова точка зору на
жанрову ідентифікацію романів Ж. Жене була запропонована
сучасними французькими дослідниками жанру litterature intime у
зв’язку з появою провокативного, але надзвичайно перспективного
напрямку дослідження автобіографічного прози у річищі
автофікціональності. С. Дубровскі, який є автором неологізму, так
пояснює значення терміну: „autofiction – це оповідь, характеристики
якої відповідають характеристикам автобіографії, проте яка
проголошує свою тотожність роману, визнаючи, що включає в себе
реальні елементи у сполученні з вигаданими, поєднує у собі знаки
автобіографічного зобов’язання і чисті романні стратегії” [7].

Через появу жанрового визначення сучасної автобіографії як
автофікціональності, з’явилася й нова точка зору на жанрову
ідентифікацію романів Ж. Жене. С. Дубровскі серед автофікціональних
на його думку творів „Nadja” А. Бретона, „La naissance du jour”
С.-Г. Колетт, німецької трилогії „D’un chateau l’autre”, „Nord”, „Rigodon”
Л.-Ф. Селіна називав і „Journal du voleur„ Ж. Жене. Слідом за ним й
інші дослідники (Ф. Гаспаріні, В. Колонна, Ж. Лекарм) почали
досліджувати романи Ж. Жене „Щоденник злодія”, „Диво про
троянду”, „Богоматір квітів” як приклади автофікціоналізації.

За С. Дубровскi autofiction як літературний жанр визначається за
такими характеристиками: 1. ономастична ідентичність автора і героя-
наратора; 2. підзаголовок „роман”; 3. примат оповіді; 4. дослідження
оригінальної форми; 5. манера письма, що прагне до la verbalisation
immediate („миттєвої вербалізації”); 6. реконфігурація лінійного часу
(за допомогою відбору, інтенсифікації, стратифікації, фрагментації,
плутанини та ін.); 7. широке використання теперішнього в оповіді;
8. зобов’язання описувати тільки дійсні факти і події; 9. несвідоме
прагнення se reveler dans sa verite („віднайти себе у своїй правді”);
10. стратегія відчуження читача.

Проте жоден із творів, класифікованих С. Дубровскi як autofiction,
не містив у собі всі десять ознак. Щодо роману Ж. Жене „Щоденник
злодія”, то в ньому відсутні п’ята, восьма і десята ознаки. На думку
інших дослідників автофікціональності (Ж. Лекарм, Ф. Гаспаріні,
Ф. Вілен), які у своїх розвідках виходили з визначення С. Дубровскі,
відповідність більшості характеристикам служить для позиціонування
твору як автофікціонального.

Ж. Лекарм наполягав на дотриманні лише двох перших ознак:
етикетки „роман” і ономастичної ідентичності автор-наратор-герой.
Проте Ф. Гаспаріні, полемізуючи з Ж. Лекармом, зауважував, що
підзаголовок „роман” міг дати творові видавець, або сам автор
намагався забезпечити власним текстам місце в художній літературі.
Щодо прози Ж. Жене, то підзаголовок „роман” фігурує в усіх п’яти
досліджуваних романах. Однак сам автор у тексті називає романом
лише твір „Керель із Бресту”: „Якщо він вражений (ми використовуємо
слово „вражений”, а не „обурений” чи „збентежений”, аби уникнути
суб’єктивності оцінок, здатних порушити чистоту стилю цього роману)
<…>” [10, c. 218]. Усі інші прозові твори він називає або просто
„книжка”, або „драма”, „поема”, „легенда”, „казка”, „пісня любові”. Із
цього приводу Ф. Гаспаріні зазначав: „Як тільки ми розповідаємо про
те, що з нами сталося (або могло з нами статися), ми створюємо
персонаж, з яким ідентифікуємо себе, і ми будуємо історію, сценарій,
міф. Ось чому, стільки письменників відмовляються від того, щоб
розрізняти автобіографію і роман” [9, c. 47]. До того ж стиль Ж. Жене
настільки поетичний, що більшість зарубіжних і вітчизняних
дослідників дійсно схиляються до того, що письменник писав
своєрідну „поезію в прозі”.

Після численних дискусій, що виникли з приводу нового
жанрового утворення та його нетотожності/тотожності
автобіографічному роману, з 1984 р. було сформульовано одну з
основних особливостей цього жанру: автофікціональність почала



227226

характеризуватися як „етика, що базується на систематичному
сумніві” [9, с. 31]. Ф. Гаспаріні, резюмуючи дослідження з цього
приводу, зазначав, що „самокритичний метадискурс стає характерним
знаком нового жанру” [9, с. 211]. Він же, підсумовуючи результати
своїх розвідок та досліджень колег, виявив серед інших такі
експліцитні оператори жанрового ускладнення: • документальні
історичні свідчення; • літературна інтертекстуальність; • самоцитація;
• дзеркальність; • метадискурс.

За ступенем усвідомлення фікціоналізації романи Ж. Жене, на
відміну від несвідомої (вимушеної) автофікціоналізації, є добровільно
фікціоналізованими (іноді він ставить під сумнів реальні факти, іноді
деформує їх на користь власної етико-естетичної концепції, іноді
намагається переконати читача в реальності відверто вигаданих
подій). Це ілюструє думку М. Дарріоссек, підтриману Ж. Женеттом,
В. Колонна і Ф. Гаспаріні, про гібридність жанру автофікціоналізації.
Ж. Жене наче брав за орієнтир її пропозицію „вводити автобіографію
в поле фікції” [6, c. 370].

У цій статті ми зупинимось на визначенні жанрового статусу
роману Ж. Жене „Керель із Бресту” (1947 р.), який, на нашу думку,
несправедливо залишився поза увагою західних дослідників, оскільки
не вписувався у визначені рамки автофікціональності. Проте,
спираючись на дослідження В. Колонни, який у терміні
автофікціональність віддавав перевагу вимислу над
автобіографічністю (видумування автором самого себе), ми доведемо
автофікціональну природу цього роману.

Літературна інтертекстуальність автобіографічного дискурсу, що
вказує на його зв’язок з іншими дискурсами, відсилає до певних
історичних та культурних фактів. На думку Н. Ніколіної, „чужі тексти
сприяють створенню як образу епохи, яка служить предметом
спогадів, так і образу оповідача” [3, с. 353]. „Керель із Бресту”
перенасичений різними інтертекстуальними елементами. Це
стародавня міфологія, Священне Писання, літературні твори,
французький фольклор (наприклад, „Пісню „Зірка кохання” Керель
вперше почув ще задовго до того, як він сам став моряком
Військового флоту: Зірка надії та кохання / Над моряком горить. / Її
прекрасний вигляд / В дорозі його зберігає” [10, с. 206]), документи
(переважно назви газетних публікацій та фрагменти статей про убивць,
відомості з їхніх кримінальних справ: „За два роки, що він провів на
морській службі, його непокора і розбещеність коштували йому
сімдесяти шести покарань. Він наносив татуювання новобранцям,
крав у товаришів і вступав у протиприродні зносини з тваринами” (Зі

справи Луї Менеклу, 20-ти років. Страчений 7 вересня 1880 року)”
[10, с. 8]), тексти, створені самим Ж. Жене. Усі ці елементи руйнують
замкнутість внутрішнього світу окремого тексту та ускладнюють
структуру оповіді. Використання інтертексту вимагає активності читача
й послаблює прірву між адресатом твору і його автором шляхом
окреслення спільних знань.

При детальному дослідженні всього романного доробку Ж. Жене
простежується його схильність до використання в якості
інтертекстуальних джерел міфологічних та біблійних образів, які
зазнали реінтерпретації та трансформації. Апеляції до них виводять
особисті ситуації зображуваного минулого до певних архетипів. По-
перше, така тенденція є прикметою автобіографічного жанру ХХ ст.,
що звернений до внутрішніх просторів людської свідомості, в якому
поряд із посиленням суб’єктивності збільшується ступінь
узагальнення. Міфологічні праоснови є, окрім джерела образності,
ще й універсальними схемами, що апелюють до підсвідомості
читача. По-друге, намагання Ж. Жене створити власну „християнську
за своєю суттю” [2, c. 8] систему світосприймання не могло не
базуватися на інтерпретації світової релігії. Тяжіння ж до використання
міфологічних образів як художніх метафор посилювало ефект від
тексту, виконуючи орнаментальну функцію, функцію аналогії та
образної характеристики окремих описуваних реалій. Так,
змальовуючи бійку двох братів, Кереля і Роже, оповідач зазначає:
„Все, що відбувалося на вулиці, нагадувало сцену із Старого Завіту,
коли двоє братів, що направляються двома перстами єдиного Бога,
сповнилися ненависті один до одного через дві зовні різні причини,
за якими насправді ховалася одна” [10, с. 105].

Самоцитування, постійні посилання на попередні тексти,
обговорення в численних відступах основних постулатів власної
театральної концепції „театру на цвинтарі”, є на формальному рівні
проявом інтертекстуальності, на семантичному – застосуванням
метадискурсу. На думку В. Фесенко, „метадискурс в
автобіографічному тексті має функцію дзеркального відображення
самого моменту письма як мовленнєвої ситуації” [4, с. 14].

У „Керелі з Бресту”, як і в усьому романному доробку Ж. Жене,
окрім експліцитно та імпліцитно виражених посилань на свої попередні
твори, цей метадискурс як просте віддзеркалення проявляється у
вигляді розумових ігор автора: сумніви стосовно точності спогадів і
старанності в описуванні подій (піддає критиці необ’єктивність
зображуваних подій, постійно сумнівається, яке саме слово вдаліше
може схарактеризувати той чи інший факт і т. п.). Під час оповіді
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наратор роздвоюється й увага зміщується від висловленого на
мовлення як комунікативний акт. Роздуми щодо відповідності обраної
оповідної форми (не може визначитися в тому, що саме пише: поему,
драму чи просто книжку), правомірності використання тих чи інших
лексем, забігання наперед є ускладненим віддзеркаленням,
„своєрідною фікціоналізацією у дії” (В. Фесенко), завдяки якій
автобіографічний текст постає як роман. Застосування метадискурсу
забезпечує сприйняття читачем тексту так, як того хоче сам автор.

Поява оповідача як письменника, що коментує процес написання,
відбувається в романах Ж. Жене скрізь, а не лише на початку,
наприкінці та у вирішальні моменти оповіді. Це характеризує функцію
метадискурсу як засобу фікціоналізації; саме це запобігає можливості
сприймати текст як автобіографічний, повністю ототожнити автора й
головного героя.

Отже, можемо твердити про наявність у романах Ж. Жене
більшості ознак, притаманних автофікціональному наративному типу.

У „Керелі з Бресту” на перший план висувається протагоніст на
ім’я Керель, а наратор є свідком зображуваних подій. Проте, вже
назва роману, що за класифікацією Н. Ніколіної належить до назв
автобіографічних творів, які мають у своїй семантиці компонент
„простору”, містить вказівку на місцевість, значущу для письменника.
Подорожуючи рідною Францією і світом, Ж. Жене бував і в Бресті,
портовому містечку, притулку для злодіїв, повій і крадіїв. До того ж,
розповідаючи вигадану історію Кереля, оповідач постійно згадує
місця, де бував сам – Бейрут, Мароко та інші.

Відсутність збігу імені автора з іменем протагоніста, однак, не
ставить під сумнів їх подібність. Вони обидва є представниками
маргінального світу, гомосексуалістами і крадіями, вік Кереля (27
років) такий же, як вік Ж. Жене у період подорожей Францією і відвідин
Бресту. Керель – моряк, а письменник ще з дитинства мріяв стати
юнгою на флоті, свідчення про що зустрічаються в численних інтерв’ю
і згадках, в інших автобіографічних творах. В офіцері Себлоні
вгадується вже зрілий Ж. Жене, ніжний і нерішучий у своєму
прагненні любові молодих юнаків.

Із всіх автофікціональних романів Ж. Жене лише в „Керелі з
Бресту” оповідь ведеться від першої особи множини. Це один із
способів самоідентифікації автора у будь-якому автобіографічному
творі. І йдеться тут не стільки про використання займенника ми при
змалюванні спільних для оповідача і близької йому людини дій чи
при вказівці на широке коло осіб, поєднаних з ним спільним минулим.
Відтворюючи історію певного періоду життя моряка Кереля і його

оточення, наратор намагається виправдати гомосексуалізм, вбивство,
зраду, однак на чужих прикладах. Сам же він є чимось на кшталт
коментатора. Ось чому використовує опозицію ми – вони,
відокремлюючи свій світ злодіїв і повій від „чужого”: „Проте ми
звернемося до деяких подій його молодості. Не можна сказати, що
ці події вичерпно пояснюють характер нашого героя. Однак вони
допомагають нам дещо прояснити мотивацію його поведінки, що
відхиляється від загальноприйнятих норм” [10, с. 34-35].

Утім, використання займенника першої особи множини одночасно
і зближує автора-оповідача з читачем, інтимізує їх відносини, що
дає змогу Ж. Жене сподіватися на більшу довіру. Саме у такий спосіб
він може відверто говорити про свій гомосексуалізм, потяг до зради,
вбивства вустами Кереля, Роже, Жиля,: „Ми не ставимо перед собою
завдання виокремити двох чи більше персонажів – <…> –
систематично відразливих. Скоріш нам хотілося б прослідкувати за
тим, що відбувається в найбільш прихованій та асоціальній частині
нашої власної душі <…>” [10, с. 82]. Адресація ж ви є реалізацією
метадискурсу в романі. Хоча роман декларує наявність фіктивного
читача, через таку адресацію останній повинен ідентифікувати себе
з імпліцитним читачем, щоб зрозуміти авторські інтенції.

За класифікацією В. Колони [5], який виділяє чотири типи autofic-
tion (фантастичну, біографічну, дзеркальну і autofiction-вторгнення),
спираючись на дослідження Ж. Женетом наративної структури твору,
ми зараховуємо роман „Керель з Бресту” до останньої групи. У „
autofiction-вторгненні” автор не бере участі в романній інтризі, а
виступає у ролі оповідача і коментатора, це автор-наратор, а не автор-
персонаж. У цьому типі autofiction має місце гетеродієгетична оповідь,
в якій оповідач (ауктор) не виступає у ролі героя роману, а є стороннім
спостерігачем.

За типом дискурсу (за Ж. Женеттом) [1] „Керель із Бресту” можна
назвати аукторіальним, оскільки центром судження для читача у
фіктивному світі роману є думка, оцінка і зауваження наратора.
Головний герой однойменного роману є звичайною людиною, яка
розуміє чужі страхи і вади, і наратор про це відверто каже, він не
намагається виправдати убивцю, запроданця і крадія, а має на меті
познайомити читача з його філософією, а отже, і своєю власною.
Досягненню цієї мети сприяє і широкий спектр функцій ауткоріального
дискурсу:

· комунікативна функція (автор-наратор постійно підтримує зв’язок
із нарататором: „В описаній нами сцені показана подія, що розкриває
сутність Кереля” [10, c. 21]);
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· метанаративна функція (коментарі наратора щодо свого
дискурсу: „<…> і ми вирішили написати роман (хоча це слово і не
зовсім підходить для визначення опису подій чи наслідків подій вже
пройдешніх)” [10, c. 21]);

· описова й оцінювальна функції (використання епітетів,
порівнянь, що відображають ставлення автора до героїв і подій):
„<…> ми хочемо, щоб матрос Керель, породжений самотністю,
бранцем якої був офіцер, явився вам схожим на Ангела з
Апокаліпсису, ноги якого спочивають у морі” [10, c. 11].

Отже, повертаючись до класифікації В. Колонна, ми робимо
висновок, що роман „Керель із Бресту” – дзеркальна
автофікціоналізація-вторгнення, де автор-наратор, розповідаючи про
цілком вигадані події з життя фікціонального героя, у той же час дуже
чітко віддзеркалюється у ньому, робить його виразником власної
етико-естетичної концепції, створює образ, яким хотів стати сам, проте
ніколи не наважився б, і споглядає, аналізує результати своїх марень
і віддзеркалюється у тексті в подобі письменника. Ж. Жене у „Керелі
з Бресту” створює autofiction, про яку С. Дубровскi, стосовно власної
прозової творчості писав: „ autofiction – це фікція, в якій я вирішив як
письменник дати собі себе самого, включаючи в неї, в повному сенсі
терміну, досвід аналізу, не тільки у тематику, а й у формування тексту”
[8, c. 77].

Незважаючи на те, що хронологічні межі написання Ж. Жене своїх
романів передують теоретичному осмисленню жанру
автофікціоналізації, дослідниками визначено, що фікціоналізація
автобіографічного матеріалу має більш давню історію і простежується
ще від Ж.-Ж. Руссо. Проте від вимушеної автофікціоналізації своїх
попередників письменник переходить до фікціоналізації свідомої.
Автор вступає в певну гру з читачем, підкреслюючи умовність своїх
героїв на початку і відмічаючи їх близькість до самого себе через
певний час. У своєму прагненні свободи в усіх її проявах Ж. Жене
йде далі та піддає фабулізації власне життя. Автофабулізація як
романне переосмислення власних інтрапсихічних порухів є свідомо
обраним шляхом митця до самоідентифікації. Зважаючи на наявність
у прозі Ж. Жене більшості ознак гібридизованої автобіографії –
автофікціоналізації, ми позиціонуємо роман „Керель із Бресту” разом
з іншими прозовими творами письменника як автофікціональний.
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Літературознавство і художній переклад:
траєкторії діалогу та його епістемологічна продуктивність

Наукове пізнання початку третього тисячоліття характеризується
усвідомленою відмовою від монологічного підходу, який ґрунтувався
на класичній концепції раціональності (Декарт, Кант, Фройд), на користь
діалогізму. У сфері гуманітаристики все більш очевидною стає зміна
парадигми мислення, що спричинюється кризою уявлень про
можливість осягнення об’єктивної істини, абсолютно звільненої від
суб’єктивності. Теоретичним підґрунтям становлення багатьох сучасних
наукових теорій стала філософія діалогу, яка, на думку Л.В.Озадовської,
передбачає передусім «відмову від принципу тотальності, оскільки
останній не в змозі відобразити істинну сутність буття людини. Пошуки
«третього шляху» між нездійсненним ідеалом об’єктивності в
дослідженнях про людину і картезіанським зведенням власної
індивідуальності до певного «Я», абсолютно не пов’язаного з іншими
«Я», спонукали філософів-діалогістів до висновку: існування людини
завжди є «спів-буттям», співіснуванням з іншими людьми; істини про
людину можна досягнути через аналіз зустрічі однієї людини з іншою,де
суб’єкт постає відмінному від інших вимірі – діалогічному» [14, с. 4].

Орієнтація на діалогічність відчутно проступає і в теорії
інтертекстуальності Ю.Крістевої, що генетично укорінена в концепції
діалогу М.Бахтіна, і в комунікативній філософії Ю.Габермаса та
К.-О.Аппеля, яка проголошує дискурсивний діалог необхідною
умовою досягнення консенсусу, і в концепції «Іншого», яку розробляли
М.Бубер, Е.Левінас, П.Рікер. Саме діалог стає тією площиною, в
якій культура здійснює пошуки виходу із кризової ситуації, спричиненої
постмодерністською тотальною текстуалізацією інтелектуально-
духовного простору, в якому людина втрачає статус суб’єкта дії, а
«стан розвалу норм», за влучним виразом О.Сєдакової, закріплюється
як культурна норма [15, с. 374].

Усвідомлення продуктивності та епістемологічної перспективи
діалогізму зумовило “новий альянс між різними типами і галузями

знання” [5, с. 5] та сприяло структуруванню потужного
міждисциплінарного дискурсу, спроможного впливати як на розвиток
окремих наук, так і на методологічну парадигму гуманітаристики в
цілому.

Сплеск досліджень, в яких проблеми міжкультурної комунікації
розглядаються крізь призму філософських (М.Фуко, П.Рікер,
Г.Блюменберг, Г.Башляр), психологічних (Д.Леонтьєв, А.Залевська),
культурологічних (К.Гірц, У.Еко), літературознавчих (Ю.Лотман,
М.Новікова, Р.Гром’як, М.Лановик) підходів, призвів до усвідомлення
того факту, що теорія художнього перекладу є інтердисциплінарним
феноменом.

Якщо за радянських часів у вітчизняній науці домінував
мовознавчий ракурс дослідження перекладознавчої проблематики,
при якому використовувалася методологія, що “передбачала
мінімальний інтерес до філософського, ідеологічного,
культурологічного, психологічного, естетичного, етнологічного
підґрунтя художніх творів” [10, с. 10], то в останні десятиліття на
пострадянському просторі все частіше лунають сумніви у
спроможності лінгвістичного вектору охопити всю повноту такого
багатовимірного об’єкту, як художній текст. “Загальна лінгвістична
теорія, – зазначає російський перекладознавець П.Топер, – не
пояснює питання щодо художнього перекладу, а швидше заплутує
його” [17, с. 12].

Ця думка певною мірою суголосна розмірковуванням
французького структураліста Р.Барта: “Якщо лінгвістика і здатна
допомогти нам, то сама по собі вона вже невзмозі вирішити ті
проблеми, які ставлять перед нею такі нові об’єкти, як елементи
дискурсу чи вторинні смисли… Критик розщеплює смисли, над
первинною мовою твору він надбудовує вторинну мову, тобто
внутрішньо організовану систему знаків… Звичайно, підрахунок
значимих одиниць по своєму теж цікавий, і певна частина лінгвістів
цим займається; однак такий підрахунок виявляє ступінь
інформативності тексту, а зовсім не його значення” [2, с. 360-361, 363].

Відомий український перекладач і теоретик перекладу
М.Новикова вбачає у процесі художнього перекладу не репродукцію,
а інтерпретацію художніх смислів. Розмірковуючи над тим, що саме
є об’єктом відтворення при перекладі літературного твору – текст чи
життя, вона наголошує: “І те, й інше. Але в особливому їх стані.
Життя – але осягнуте через слово, через філологію, через ідеї й
стиль автора. Текст – але такий, що оживає в доторканні з предметною
дійсністю, з соціальним повітрям країни першотвору” [13, с. 49].
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Тож цілком природно, що в процесі дискусій стосовно
співвідношення лінгвістичного та літературознавчого аспектів поетики
художнього твору (а відповідно, і стосовно кореляції двох ракурсів
теорії художнього перекладу) все більшої популярності набуває ідея
поєднання мовознавчого підходу з суто літературознавчим. Таке
поєднання, що збагачує методологічні ресурси трансляторики, є,
безперечно, продуктивним, адже воно розширює когнітивні
можливості осягнення сутності процесу перекладання художніх
текстів як такого. Мета цієї публікації полягає в тому, щоб в процесі
компаративного аналізу двох перекладів одного поетичного тексту
продемонструвати наслідки, до яких призводить ігнорування
перекладачем контекстуального виміру першоджерела, та
акцентувати епістемологічну продуктивність вищеокресленого
міждисциплінарного діалогу для практики художнього перекладу.

Сама сфера художнього перекладу сьогодні, як зазначає
М.Лановик, “постає полем культурних перехресть – містом зустрічі
різних мов, культур. Літературних систем, – полем діалогу та полілогу
різних постатей, текстів, літературознавчих теорій…
Інтердисциплінарність, пов’язана з феноменом художнього
перекладу, та цілісний аналіз теоретико-літературних парадигм у їх
підходах до проблем інтерпретації дають змогу повернути певну
інтегруючу силу в мистецький та науковий універсум, у сучасний
фрагментарний світ” [10, с. 433-434].

В історії перекладу було чимало періодів – від цілих культурних
епох до локалізованих у невеличкому часо-просторі ситуацій, – коли
характер перекладацького імперативу визначався здебільшого
потребою власного духовно-мистецького самовираження. Згадаймо
хоча б слова Жан-Жака Руссо: “Я двічі прочитав уважно цю книгу,
потім відклав її вбік і почав перекладати” (Цит. за [16, с. 11]).
Імперативом перекладацької діяльності, як відомо, може виступати і
прагнення донести до співвітчизників ті глибинні смисли, які були
блискуче втілені іноземним автором у його тексті. В процесі пошуку
шляхів адекватного відтворення цих смислів незрідка нівелюється
роль стилю першоджерела, втрачається або змінюється неповторне
обличчя оригіналу. О.К.Толстой свого часу писав: «Треба якомога
сміливіше поводитися з оригіналом: ставити вище Божу правду, ніж
авторитет письменника» (цит. за [3, с. 159]).

Спричинені постмодернізмом зрушення у світоглядній парадигмі
та культурній свідомості відкривають для практики художнього
перекладу великі перспективи. Вони пов’язані насамперед з
розширенням перекладацької свободи, хоча водночас приховують

в собі і серйозну загрозу втрати перекладом свого онтологічного
статусу. Існує реальна небезпека тотального зміщення мотивації
перекладацького пошуку з “відтворення існуючого тексту” в бік
“творення нового тексту”. Цю небезпеку тонко відчувають перекладачі-
практики. Так, приміром, К.Чуковський наголошував, що «переклади
є надзвичайно складною справою і вимагають від перекладача не
тільки таланту, не тільки чуття, але і зречення власних інтелектуальних
і психічних навиків» [18, с. 279]. Суголосною є і думка класика
українського поетичного перекладу Г.Кочура, який у вірші
«Перекладач», присвяченому Дмитру Паламарчукові, писав:

Отак і будеш у чужім труді ти
Своє шукати. Ніби одержимий,
Або чужою радістю радіти,
Або страждати болями чужими …
Віддавши серце світовим вражінням,
Мов квіти, рвати чужинецькі рими,
…
Відшукуючи до лиця обнову:
Ходу сталеву – Дантовій терцині,
Примхливий крок –
Шекспіровим сонетам.
Верленові – хистке тремтіння тіні [9, с. 47].

Тож у чому полягає принципова новизна сучасної постмодерної
ситуації в царині теорії і практики художнього перекладу? В сучасній
перекладознавчий науці структурувалося декілька концепцій
художнього перекладу, принципова відмінність між якими зумовлена
специфікою розуміння перекладачем власної місії.

Загальновизнаною є думка: щоб стати вправним перекладачем
художніх текстів треба народитися письменником. Тож не дивно, що
і адепти вільного перекладу, і буквалісти, і ті, хто подібно до Ігоря
Костецького, обстоюють та втілюють концепцію егоцентричного
перекладу, і ті, хто, як Гайдеггер та Гадамер, “сповідують релігію
неперекладності” – усі суголосні у визнанні того очевидного факту,
що художній переклад є актом співтворчості.

Простір дискусії народжується із семантичної невизначеності
цього славнозвісного префікса “спів”. У гносеологічно
парадоксальному словосполученні “співтворчість перекладача і
автора оригіналу” цей префікс набуває великої кількості
різнохарактерних непрямих значень, створюючи сферу нетотожності
смислових обширів. Німецький філософ А.Шопенгауер свого часу
висловив цікаву думку, яка метафорично окреслює всю ілюзорність
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претензій на повноту відтворення багатовимірності літературного твору
при перекладі. «Поеми, – зазначав він, – не можуть бути перекладені,
вони можуть бути лише переписані, що є завжди доволі непевною
справою» (Цит за [10, с. 423]).

Тож як бачимо, подолання бар’єру неперекладності художнього
твору є одвічним викликом, який кидає мистецтво слова мистецтву
перекладу. Перебуваючи у стані постійного спокушання, зумовленого
прагненням віднайти оптимальну форму для передачі складного
сплетіння різноманітних смислів, кодів, голосів, явлених у тексті
оригіналу, перекладач постає як інтерпретатор-співавтор, у свідомості
якого взаємодіють два взаємодоповнюючі начала – аналітизм, що
спирається на інтелектуально-розумову діяльність, та креативність,
закорінена у художньому мисленні.

Для одних перекладачів ця співтворчість означає “вчитування” в
найпотаємніші глибини змісту, для інших – “вслуховування” в
дивовижну ритмомелодику оригіналів та її реконструкцію засобами
цільової мови. Дехто розуміє під перекладацькою творчістю –
чотирьохступеневий герменевтичний рух, спрямований на
максимально повне розкриття смислових потенцій оригіналу [20,
с. 312-316]. Відомий російський філософ і перекладач В.Бібіхін
вважає, що різні види перекладу забезпечуються «надзнаковою,
дознаковою здатністю тлумачення. Переклад у своєму корінні
споріднений з герменевтикою… Перекладач не є представником
якоїсь однієї мови; він письменник, який торкається загальнолюдської
мови, коли пише своєю. Яку б мову він реально не використовував,
користуючись нею, він стверджує її як всесвітню» [3, с. 169-170].

Сучасний український філолог А.Науменко, наголошуючи на
певній протилежності лінгвістичного та концептуального підходів до
перекладу (як до процесу і як до результату), зауважує, що сьогодні
«потрібний зовсім інший підхід до перекладу: філософський,
плюралістичний, концептуальний, національно забарвлений, тобто
макропереклад, щоб передати не форму, не зміст, не враження і т.
ін., а прагматику оригіналу, тобто задум творця, його концепцію» [12,
с. 175].

Постульована Р.Бартом і його послідовниками “смерть автора”
спричинила помітне знецінення самого феномену авторської волі чи
художнього задуму, що наклало певний відбиток і на перекладацьке
кредо сучасних інтерпретаторів. Роль біографічного, соціокультурного
та історичного контекстів, які є важливими конституентами
смислотворення, стала поступово мінімізуватися. В умовах такої
загальної тенденції, що апологетизує свободу інтерпретації,

нівелювання згаданих контекстів здатне внести певний безлад у
творчу лабораторію перекладача. Відтворені таким постмодерним
перекладачем сонети пізньоренесансного Шекспіра за своєю мовною
організацією можуть виявитися схожими на поезії класицистів з їх
врівноваженим ритмом, а віртуозні метафори релігійної лірики
барокового Джона Донна – подібними до тропіки Волта Вітмена, що,
як відомо, славився неперевершеною природністю розмовних
інтонацій.

Отже, одним із найважливіших завдань сучасної перекладозначої
науки є визначення тих компонентів, з яких має складатися процес
перекладацької співтворчості, тобто окреслення семантичних меж
префіксу “спів”. Від цього окреслення значною мірою залежить і
алгоритмізація процесу художнього перекладу як такого, і, зрештою,
якість самих перекладів. Незаперечною константою процесу
інтерпретації, як літературознавчої, так і перекладознавчої, незмінно
залишається його величність Текст. Що ж до інших складових, то
пріоритети у їхньому визначенні значною мірою залежать як від
стратегії перекладача, його естетичних орієнтацій, так і від його візії
власних мистецьких задач, засад та підходів.

Розглянемо два російських переклади вірша Редьярда Кіплінга
«Gethsemane» (1914-1918), які наочно демонструють, наскільки
важливим для перекладу є врахування біографічного та
соціокультурного контекстів створення оригіналу.

Цей твір є одним із ключових текстів у художньому доробку
нобелівського лауреата. Він, по суті, фіксує ті кардинальні зрушення,
що відбулися у світогляді «барда імперіалізму» під впливом трагічних
колізій особистого життя та драматичних подій воєнного часу.
Написаний в роки Першої світової війни, коли було використано
отруйні гази як зброю під час бойових дій, цей твір покликаний, за
словами самого автора, відтворити весь той «жах, що охоплює
людину, коли вона вперше одягає газову маску» (цит. за [4, с. 35]).

Вже сама ремінісцентна назва твору відсилає до тексту Євангеліє,
породжуючи у свідомості читача образ Гетсиманського саду, де Ісус
Христос звертається у молитві до Отця Свого: «Отче Мій, коли можна,
нехай обмине ця чаша Мене… Та проте – не як Я хочу, а як Ти…»
(Євангеліє від Св. Матвія, 26, 39). Гетсиманська чаша – чаша
випробувань і страждань, стала важливим християнським символом.
У вірші Кіплінга, що написаний як лірична сповідь молодого солдата,
який волею долі опинився на полі бою у садах Пікардії і перебуває в
очікуванні газової атаки, цей символ виконує важливу
смислоутворюючу функцію. Страх передчасної смерті, біль від
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усвідомлення того, що всіх принад молодості він так і не встигне
скуштувати, спонукають юнака звернутися до Бога з молитвою про
порятунок:

The Garden called Gethsemane,
It held a pretty lass,
But all the time she talked to me
I prayed my cup might pass [19, с. 225].

Автор вісім разів повторює дієслово «to pass», створюючи
динамічний малюнок вірша, який відтворює маршовий ритм,
характерний для багатьох Кіплінгових віршів (згадаймо, приміром,
“Boots”). Але кожного разу це дієслово виражає, якщо
послуговуватися термінологією Р.Барта, нову ядерну (кардинальну)
функцію. Спочатку читач бачить людей, що прийшли подивитися, як
марширують англійські солдати, для яких військова муштра стала
звичною справою:

The Garden called Gethsemane
In Picardy it was,
And there the people came to see
The English soldiers pass.
We used to pass – we used to pass
Or halt, as it might be,
And ship our masks in case of gas
Beyond Gethsemane [19, с. 225].

Однак буденність руйнується трагічним передчуттям ліричного
героя, який в очікуванні газової атаки звертається до небес у молитві.
Усе інше (і симпатична дівчина, і зовні спокійний офіцер, і солдати,
що лежать на траві) при цьому втрачає для нього значущість, адже
сам він перебуває на межі між життям і смертю. Усвідомлюючи власну
онтологічну беззахисність, юнак, як і Ісус, віддає себе в руки Господа:

The officer sat on the chair,
The men lay on the grass,
And all the time we halted there
I prayed my cup might pass [19, с. 225].

Повтор біблійної алюзії – I prayed my cup might pass – створює
енергетичне ядро тексту і формує у свідомості читача чітке уявлення
про те, наскільки важливим для людини в критичних екзистенційних
ситуаціях виявляється її внутрішній психологічний стан. Лише у сфері
трансцендентного вона може знайти опертя, розраду і сили для
подолання страху та безпорадності.

У фінальному катрені дієслово “to pass” набуває статусу «власне
індекса», тобто стає, за Р.Бартом, одиницею, яка поглиблює, а не продовжує

розповідання, але при цьому виступає енергетично насиченим
елементом тексту, що веде до глибин смислу [1, с. 208-209]:

It didn’t pass – it didn’t pass –
It didn’t pass from me.
I drank it when we met the gas
Beyond Gethsemane [19, с. 225].

Кардинальну функцію тут виконують, по суті, дві ключові смислові
дії – чаша не оминула героя (“It didn”t pass from me”), коли «пустили
газ» (“when we met the gas”). Метафоричний образ, сформований
конструкцією “I drank it”, покликаний донести прямолінійне повідомлення
про смерть солдата, який випив свою чашу страждань. Ця конструкція
є інформативним індексом, адже вона працює на поверхні тексту. Втім
цікаво, що в останньому катрені автор уникає згадки про чашу героя
(“my cup”), вживаючи натомість займенник “it”.

Думається, що в процесі перекладу цього віршу Р.Кіплінга
необхідно не лише зберегти авторську концептуальну ідею, яка
вибудовується на біблійній алюзії, але й відтворити особливу
ритмомелодику тексту і простоту його лексики, зберігаючи при цьому
специфічну кореляцію ядерних функцій та індексів.

Знайомство з російськими перекладами цього Кіплінгового твору,
здійсненими Е.Шустером та К.Атаровою, дає підстави говорити про
те, що обом перекладачам так і не вдалося адекватно відтворити ані
смислову виразність, ані трагічний емоційний настрій першоджерела.

Парадоксально, але факт, що ні Е.Шустер, ні К.Атарова, схоже, не
відчули аксіологічної значущості біблійної алюзії, адже ключовий образ
англомовного тексту – образ чаші страждань – виявився в обох
перекладах безнадійно спотвореним. Приміром, Е.Шустер, чий
переклад, як це не дивно, увійшов до авторитетного радянського
видання «Библиотека всемирной литературы» (1967), використовує
вкрай невдалу лексичну заміну («Но я молился, чтоб стакан / Пропущен
был бы в ад»), що не тільки знижує стилістичний регістр оригіналу до
рівня брутальності, але й абсолютно змінює семантику вихідного тексту:

Внаслідок цілої низки невдалих перекладацьких трансформацій
(численні дописування, невиправдані лексичні та граматичні заміни,
повна відмова від стилістичної еквівалентності) відбувається тотальна
деконструкція смислової палітри оригіналу, спотворення
концептуального задуму автора першоджерела. Підміна ключової
метафори, яка у Кіплінга виконує основну смислоутворюючу функцію,
призводить до повної втрати філософського змісту тексту і формує
абсолютно хибне уявлення про ліричного героя. Останній постає як
зухвалий і примітивний п’яниця. Крім того, перекладач привносить
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відсутній в оригіналі образ дівчат вільної поведінки, що створюється
за рахунок додавання емфатичного вигуку “что тебе канкан!” та
семантичної заміни (“a pretty lass” – “девицы были клад”). Аби наш
читач зміг краще зрозуміти, якими можуть бути наслідки ігнорування
базисних засад художнього перекладу, наведемо повний текст
Е.Шустера:

Гефсиман
На Пикарди был Гефсиман –
Так звался этот сад;
Зеваки, – что тебе канкан! –
Любили наш парад.
Английский шел и шел солдат
Сквозь газы, смерть, дурман,
И нескончаем был парад –
Не там, где Гефсиман.

В саду с названьем Гефсиман
Девицы были клад,
Но я молился, чтоб стакан
Пропущен был бы в ад.
На стуле офицер торчал,
В траве лежал наш брат,
А я просил и умолял
Пустить стакан мой в ад.

Со мною клад, со мною клад –
Я выхлестал стакан,
Когда сквозь газ мы плыли в ад –
Не там, где Гефсиман [6].

Невдалим видається також і інший російський переклад вірша
Кіплінга, здійснений К.Атаровою (2000). Попри те, що перекладачка
зберігає ключовий образ-символ і на референційному рівні начебто
досягає лексичної еквівалентності («Пускай минует чаша!»),
прагматика першоджерела не тільки не відтворюється, але навіть
змінюється. Так, Гетсиманський сад постає у перекладі не як місце
напруженого очікування неминучих страждань, а як такий собі парк
відпочинку і розваг:

Сад назывался Гефсиман
В Пикардии когда-то.
Гуляли там по вечерам
Английские солдаты.

Туда мы шли, туда мы шли,
Резвясь, как на бивак.
Но маски всё-таки несли
От газовых атак [7].

Ані атмосфера воєнних дій, ані стихія переживань, ані образ
ліричного героя зрештою виявляються невідтвореними, а рефрен
«Пускай минует чаша!» звучить дещо бравурно і жодною мірою не
нагадує тихе молитовне звернення людини до Бога у важку хвилину.

Сад назывался Гефсиман.
Там девушка, всех краше,
Идёт ко мне… А я, болван, –
«Пускай минует чаша!»
Начальник на пенёк присел,
Вокруг солдаты наши,
А я молил, а я просил:
«Пускай минует чаша!» [7].

Невиправдані дописування («Там девушка, всех краше, / Идёт
ко мне… А я, болван»), невдалий семантичний розвиток («Туда мы
шли, туда мы шли, / Резвясь, как на бивак») та порушення логіки
(«Германский газ, германский газ / Над садом Гефсиманом!») – все
це призводить до появи у тексті перекладу нових індексів-
інформантів, а відповідно, і нових референційних значень, які відсутні
в оригіналі. Пацифістський пафос першоджерела замінений
примітивною і зухвалою бравадою, а трагічні інтонації зведені
нанівець.

Можна припустити, що обидва російські перекладачі вкрай
недбало поставилися до першого етапу перекладацької процедури –
розкодовування смислів оригіналу. Текст Кіплінгового вірша не був
належним чином осмисленим: значимість біблійною
інтертекстуальності залишилась поза увагою перекладачів,
християнські алюзивні коди були проігноровані, а авторське ставлення
до війни виявилося у перекладах деформованим. Тож, образ автора,
що виникає у свідомості читачів цих перекладів, суттєво
відрізняється і від того імпліцитний образу, який сформований текстом
оригіналу, і від біографічного автора Редьярда Кіплінга, котрий на
час написання вірша «Gethsemane» вже не був ані «бардом
імперіалізму», ані «залізним Редьярдом». В тексті оригіналу авторська
інтенціональність, безперечно, має яскраво виражене аксіологічне
забарвлення. Зображений у вірші світ – це світ трагічних випробувань
і страждань, які випадають на долю людини під час війни, а ліричний
герой Кіплінга – не бравий солдат, а безневинна жертва. Тож для
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точного і максимально повного відтворення авторського задуму –
так званої концепції оригіналу – перекладач має відчути
інтенціональність першоджерела. Під інтенціональністю тут мається
на увазі «не результат, а процедура, що продукує, генерує смисл»
[11, с. 51].

Продукування нових смислів у процесі перекладацької рецепції
не може бути необмеженим: альфою і омегою в цьому процесі постає
сам текст художнього твору, при цьому до уваги мають братися також
і відповідні біографічні, історико-літературні, соціокультурні та
ідеологічні контексти. Тут доречно навести думку відомого
італійського письменника і філософа Умберто Еко, який, аналізуючи
труднощі розуміння тексту, виокремлював три рівні його розуміння і
постулював три інтерпретаторські імперативи: «шукати в тексті те,
що хотів сказати його автор, шукати в тексті те, що каже текст
незалежно від намірів автора, шукати в тексті те, що в ньому
знаходить читач» (цит. за [8, с. 35-36]). Абсолютизація останнього
імперативу, як засвідчив вищенаведений аналіз російських
перекладів, може бути досить небезпечною, адже надмірна
активізація механізмів прирощення смислу призводить до деформації
ключових концептів, а це у свою чергу може руйнувати або
спотворювати концептосферу художнього твору.
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Поэтика модернизма в рассказе
Р. Киплинга «Ложный рассвет»

Литературная судьба Джозефа Редьярда Киплинга (1865-1936)
в начале XX столетия складывалась весьма парадоксально: от крайней
степени преклонения и обожествления его личности до яростного
осуждения и жесткой критики. Так, специалисты, исследующие жизнь
и творчество писателя, либо ограничиваются рассмотрением его
художественного наследия в контексте неоромантического искусства,
тем самым упрощая многогранную личность великого мастера, либо
пытаются осмыслить его роль в истории мировой литературы, опуская
ряд важных аспектов творческой биографии писателя.

Неоспоримым является тот факт, что без ясного представления
о характере идейно-художественного формирования Киплинга
невозможно ни приблизиться к правильному восприятию его образа,
ни с точностью определить подлинное место автора в европейской
культуре. Вот почему анализ сочинений великого мастера, созданных
в разные периоды его творческого становления и отразивших
динамические особенности данного процесса, представляет
несомненную актуальность для литературоведения.

Цель настоящей статьи – выявить черты эстетики модернизма в
переходных произведениях Киплинга и показать, как они отражают
его художественные и философские позиции. Данная работа,
предполагающая анализ жанрово-стилевых особенностей рассказа
«Ложный рассвет» («False Dawn», 1888 г.) в свете идейно-
композиционной характеристики, предпринимается впервые, чем в
полной мере обуславливается её новизна.

Расцвет творчества Киплинга пришелся на период становления
и развития модернизма как главенствующего литературного
направления в XX столетии. По словам Дэвида Лоджа, Киплинг «писал
короткие рассказы не для того, чтобы уловить момент или создать
определенное настроение» и «являлся модернистом не в плане
изображения субъективности опыта и относительности «истины», а в
плане особой стилистической обработки текстов и комплексной
аллюзивности» [1]. Таким образом, Киплинг-прозаик, не будучи

истинным модернистом, всё же занял почетное место среди
выдающихся представителей данного направления в искусстве. В
свою очередь, поэзия автора также обнаруживает типичные для
модернизма особенности: четкость, ясность изображения, сжатость,
пылкую манеру изложения вместо избитых поэтических штампов,
убедительный тон, панораму ярких образов, живое восприятие
истории, непревзойденное художественное мастерство и
оригинальность стиля [2].

  Британский ученый, поэт, критик Хэрри Рикеттс в своей
монографии «Неумолимое Мгновение: жизнь Редьярда Киплинга»
утверждает, что рассказ «Миссис Батерст» (1904 г.) является одним
из ранних модернистских текстов Киплинга. Хорошо продуманное
отклонение от традиционных норм, ярко выраженная и оформленная
фрагментация, отсутствие особой авторской позиции и глубокого
самосознания, а кроме этого открытый финал-все эти черты
характерны в равной степени, как модернизму, так для рассказов
Киплинга [3].

Позволим не согласиться с мнением авторитетного
исследователя. На наш взгляд, черты модернизма прослеживаются
у писателя в ещё более ранних произведениях, по традиции
соотносимых литературоведами с эстетикой неоромантизма.

Общеизвестно, что модернизм в искусстве начал зарождаться
намного раньше, нежели в литературе. Не смотря на это, можно с
уверенностью заявить, что модернистское течение - не просто
художественно-эстетическое направление чисто формалистического
характера, а особая форма мысли и способ мышления, некая
универсальная модель восприятия и интерпретации действительности
в рамках меняющихся социально-исторических и культурных
условиях.

На наш взгляд, Киплинг стоял у истоков модернизма,
предвосхищая его появление в английской литературе,
представленной такими видными литературными деятелями как
Джеймс Джойс, Вирджиния Вульф, Дэвид Герберт Лоуренс, Томас
Стернз Элиот и др. Однако киплинговская модель модернизма
окончательно оформилась уже в первой половине XX столетия. Более
того, прозаик немало способствовал и утверждению модернизма как
такового, ведь авторский стиль был образцовым для многих его
современников (будущего классика цитировали ещё при жизни,
восхищались непревзойденным мастерством его повествования).

Вероятно, Киплинг предчувствовал приближение культурной и
общественно-политической «бури». Назревала необходимость
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пересмотра устоявшихся традиций и смены классического
мировоззрения. Писатель увидел мир в преддверии тотальных
изменений, ставших причиной революции не только на социальном
уровне, но и в сознании многих представителей того времени. Такие
перемены были опосредованы ветхостью традиционных идей и
подходов. Все это стало одной из основных причин смены
реалистического восприятия на новое, неклассическое осознание
действительности, и как следствие перехода к новым способам и
формам самовыражения.

Уже в конце 1880-х годов, когда модернизм только зарождался
в литературе, можно обнаружить его первоэлементы в рассказах
Киплинга. Возможно, у писателя это произошло случайно, иными
словами, спонтанно, под влиянием текущих исторических веяний в
условиях назревающей переоценки ценностей и идеалов. Вектор
модернистских идей и замыслов писателя был определен как
глубоким психологизмом его личности, так и самой эпохой.

В свете сказанного обращает на себя внимание рассказ Р. Киплинга
«Ложный рассвет» [4], опубликованный в сборнике «В Горной Индии»
(«Plain Tales from the Hills»). Наряду с другими сочинениями автора
(«Последствия», «Заброшенный», «Молодой задор»), также
напечатанными в книге, это весьма символичное для раннего
модернизма произведение. Но в отличие от других выше упомянутых
рассказов Киплинга, вобравших в себя лишь некоторые типичные
для модернизма композиционные, сюжетные и философские черты,
«Ложный рассвет» характеризуется доминирующим количеством
модернистских элементов.

Символика названия рассказа обусловлена его аллюзивностью
и восходит к основам писательского идиостиля. Здесь отражается и
высокая степень экспрессивности авторского самовыражения, и его
психологизм. Понятие «ложный рассвет» может быть интерпретировано
по-разному: в религиозном и астрономическом ключе. С точки зрения
ислама, «ложный рассвет» совпадает со временем великого поста,
когда верующий не имеет право молиться. Как правило, «ложный
рассвет» наступает всего за час до «истинного», и главная задача
молящегося в этом случае – правильно распознать его, совершив
необходимый ритуал в надлежащее время. В астрономии «ложный
рассвет» более известен под другим названием – «зодиакальный
свет». Это физическое явление имеет вид конуса, основание которого
расположено на земле, а острие устремлено в небо. За ним следует
мрак, в то время как при «истинном» рассвете утреннее зарево
равномерно накрывает горизонт. Вероятно, Киплинг обладал этой

информацией, поскольку сюжетная линия напрямую связана с
первым истолкованием данного феномена.

Имя рассказчика в данном сочинении прямо не называется, и
скорее всего, именно автор выступает здесь в роли так называемого
«провидения», стремящегося «вывести этот заблудившийся мир на
истинный путь» [4]. Главный герой рассказа  – Сомарез – поначалу
изображается не столько положительным или отрицательным, сколько
ярким, импозантным и «пользующимся успехом среди женщин», хотя
и не «отличающимся особыми достоинствами, по мнению мужчин»
[4]. Используемая в начале рассказа аллегория «пони» не случайна.
Киплинг применяет ее для создания конкретного художественного
образа (символа), сравнивая повадки этого животного с поведением
главного героя, тем самым выводя формулу его деморализации и
создавая в сознании читателя ряд ассоциативных связей. Данный
прием направлен на создание оригинальных художественных и
смысловых нюансов, чем и характеризуется сложная система
мифотворческого мышления писателя.

В «Ложном рассвете» Киплинг прибегает и к так называемой
ретроспекции, нередко используемой в жанровой поэтики
модернизма. Фрагментация рассказа проявляется посредством
выстраивания целого ряда отдельных событий, непрерывно
сменяющих друг друга и тем самым воссоздающих целостную
картину происходящего.

Сюжетная основа рассказа весьма оригинальна. В центре
читательского внимания здесь оказываются сёстры Копли и
влюблённый, но беспринципный Сомарез, не знающий, кому из обеих
сестер предложить свою руку и сердце. Решающим для него
становится пикник «у старой гробницы возле разрушенного водоема
в запустелом саду» [4], когда на действующих лиц внезапно
обрушивается «песчаная буря» и они попадают в «ревущий
водоворот тьмы». Главный персонаж считает это наиболее
подходящим моментом для признания в своих чувствах. Но, как
выясняется позже, Сомарез открывается вовсе не той девушке,
которой хотел (из-за сумеречного света и клубящихся столбов пыли
героям было тяжело разглядеть друг друга). Киплинг так описывает
происходящее: «Это была грандиозная буря. Казалось, ветер хватает
огромные горсти земли и с силой швыряет их. Земля дышала жаром,
словно в день Страшного суда» [4].

В свете основных событий повествования Сомарез выглядит
классическим героем модернистской литературы. Он – типичный
«человек без свойств», живущий вне реального времени, не



249248

признающий общепринятую мораль, а создающий её подобие для
собственной выгоды, и вынужденный делать важный для себя выбор
в явно «пограничной» ситуации. Сомарез не способен вернуть
любимую девушку и объясниться с ней (вместо него это делает
рассказчик), поэтому его личность перестаёт героизироваться
читателем, а светская значимость и признание неумолимо блекнут
на фоне исчезающей бури и убывающих вспышек молнии. Герой
испытывает свойственное для модернистских героев ощущение
безнадежности и, в свою очередь, передает читателю ощущение
неподдельной обреченности.

Феномен аллюзивности становится очевидным на протяжении
всего повествования («истинный путь», «Ноев Ковчег», «Страшный
Суд», «ангел», «провидение», «забытый Богом…», «преисподня» [4]),
что указывает на нравственно-философскую переориентация писателя
и его обращение к религиозной тематике с целью усиления
воздействия на читателя и придания тексту символичного,
мифотворческого характера. Всё это свидетельствует о
стремительном характере внутренней эволюции Киплинга.

Развязка сюжета наступает тогда, когда рассказчик возвращает
любимую девушку Сомареза к «старой гробнице», главный персонаж
целует её (теперь уже у всех на глазах) и, посадив на лошадь, следует
вместе с избранницей к некому, указанному в тексте произведения,
посту. В завершении рассказа автор говорит о том, что всё могло
сложиться иначе, если бы повествование велось от женского лица.
Поэтому сюжет «Ложного рассвета» в известной степени можно
считать открытым – нам самим предоставляется право додумать
окончание этой любовной истории. Тем самым Киплинг будто
разрешает читателям вплотную приблизиться к выдуманным им
событиям и героям, отождествив себя с ними.

Таким образом, все то, что происходит с героями Киплинга
происходит и с персонажами модернистских произведений: всегда
и некогда, везде и нигде. Но вопреки кажущейся ирреальности
изображаемых обстоятельств, такие события не выглядят
надуманными. Напротив, из-за достоверности воспроизводимых
автором деталей создается ощущение действительности и порой
даже будничности этих мифических ситуаций.

Подобно любому творцу в искусстве, Киплинг стремится как
можно ярче и прозрачнее воплотить свой замысел, мастерски
используя при этом свой литературный дар. В рассказе «Ложный
рассвет» он умело выстраивает и организовывает художественное
пространство с применением многообразной цветовой гаммы

(«желтый туман», «кроваво-красная луна», «коричневая песчаная
туча» и пр). Очевидно стремление автора воздействовать на читателя
и при помощи тактильных образов. Он мастерски вводит в рассказ
такие стилистически-окрашенные фигуры, как «обжигающие дыхание
песчаные смерчи», «раскаленный ветер», «огненно кольцо молний»,
«жаркие воздух», «жгучий ветер» [4] и др.

Стоит обратить внимание и на широко применяемый Киплингом
мотив жизни «до» и «после», что в значительной мере становится
неотъемлемым компонентом его сюжетной поэтики, который находит
свое отражение как в ранних, так и в поздних модернистских
сочинениях автора. Этот прием отождествляет собой и саму эпоху,
в которую жил писатель. В данном контексте он может быть
охарактеризован, как ключевое событие, ознаменовавшее
приближающийся рубеж веков и как следствие закат викторианской
эпохи. Возможно, Киплингу удалось предвидеть назревающие
перемены в обществе, обусловленные необратимой переоценкой
традиционных идеалов и сменой веков.

В заключении следует отметить, что переходные произведения
Киплинга отразили в себе многие черты эстетической системы
модернизма. Речь идет о следующих идейно-художественных
характеристиках: аллегоричность, дегероизация главных персонажей,
фрагментация (или коллаж), аллюзивность, открытый финал сюжетной
линии, а также мотив жизни «до» и «после» как один из сквозных во
всем творчестве Киплинга.

Личность Киплинга по сей день вызывает бесчисленные споры
и дискуссии, а его произведения до сих пор не оставляют
исследователей равнодушными и сохраняют вокруг себя некую не
подвластную человеческому разуму тайну и глубочайшую интригу.

Разгадать феномен творчества великого классика возможно лишь
в том случае, если подходить к осмыслению его жизни и
художественного наследия целостно, не упуская из виду особенности
писательской эволюции. Представленные в статье наблюдения
позволяют переосмыслить традиционный взгляд на идейно-
творческую эволюцию Киплинга, поставив под сомнение
хрестоматийный вывод о том, что его переориентация в сторону
модернизма состоялась лишь в зрелый период литературной
деятельности. Тем самым, в статье была предпринята попытка
взглянуть на художественное наследие Киплинга в свете
современных литературоведческих категорий. А значит, велика
перспектива научных исследований, продолжающих логику
предпринятой работы и высказанных в ней выводов.
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Специфіка кореляції ідентичності літературних персонажів
з  ґендерними ідеалами англійського ренесансного соціуму

Соціокультурні стереотипи ґендерних ролей, природа
взаємовідносин статей, уявлення про фемінінність і маскулінність, а
також еволюція цих культурних конструктів в історичній перспективі
здійснюють суттєвий вплив на створення образів літературних
персонажів. Різноманітні аспекти ґендерної інтерпретації в мистецтві
слова потребують цілісного системного осмислення. Тож метою цієї
літературознавчої розвідки є виявлення специфіки кореляції
соціокультурних ґендерних іміджів з ідентичністю персонажів
англійської романістики другої половини XVI століття.

Головні персонажі єлизаветинських романів доволі часто постають
втіленням ґендерного ідеалу. Ідеальний мікрокосм ґендерних стосунків
репрезентовано, приміром, у творі Т.Лоджа «Розалінда» (Rosalind, 1590).
Автор доволі симетрично відтворює чоловічу й жіночу присутність у
художньому просторі роману. Ґендерна ідентичність головних
персонажів конструюється за допомогою двох складників – соціального
статусу та тілесності. Перша складова є інваріантною. Так, відомо, що
за соціальним критерієм герої перебувають на верхньому ступені
суспільної піраміди: Розадер – син шляхетного рицаря, Розалінда –
донька законного короля Франції. У відповідності до соціокультурних
нормативних моделей високий соціальний статус людини
забезпечується гідною освітою. При аналізі системи образів увага
акцентується на ментальному та естетичному аспектах виховання:
Розадер обдарований розумом, що випромінює високі думки і здатність
до складання сонетів; Розалінда наділена шляхетними манерами,
вмінням співати й грати на лютні. Серед ключових чинників
структурування художніх образів цих двох персонажів виокремлюються
такі пов’язані з концептом тілесності характерні риси як молодість (вік),
краса (зовнішні ознаки), гідність (сукупність внутрішніх ознак). Деякі
модуси тілесності виявляються в залежності від статі персонажів.
Розадер, наприклад, відрізняється неперевершеною фізичною силою,
адже під час двобою він одержує перемогу над Норманом, який до
цього поєдинку вважався найсильнішим у місті борцем. Головними
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тілесними модусами Розалінди виступають дівоча чарівність, чистота,
цнота. Доволі показовою у цьому плані є описання героїні її коханим, а
важливу роль у нарративі персонажа при акцентуації цих ознак відіграє
метафоризація: «Вона – це діамант, позбавлений твердості...,
найкраща перлина, начебто пофарбована, але без жодної плями,
троянда без шипів і, нарешті, справжня принцеса як за вродою, так
і за цнотами» [5, с. 332].

Цнотливість, а разом з цим слухняність та скромність не тільки
маркуються у тексті як скарби духовного світу Розалінди, але й
утворюють смислову домінанту всіх жіночих образів в романі. Контури
ж такої “взірцевої” поведінки окреслюються ще на початку твору, коли
Сер Джон із Бордо, висловлюючи патріархатні дидактичні настанови,
пояснює своїм синам, що для подружнього життя треба обирати
покірну, цнотливу та мовчазну жінку, переваги якої можна використати
у своїх цілях [5, с. 291].

Самі жінки, послуговуючись принципами чоловічого примусу,
визнають вищезгадані моральні якості чеснотами, необхідними для
конструювання їхньої ідентичності. Героїні внутрішньо переконані у
тому, що вміння підкорятися та стримуватися призведе їх до
найголовнішої у їхньому житті події – заміжжя. Навіть якщо жінка
незаміжня, вона мусить завжди бути під егідою сильного начала –
чоловічого. Показовим, у цьому плані є авторське пояснення причини
смутку Алінди, яка не може уявити майбутню мандрівку двох
представниць жіночої статі без супроводу, тобто без захисту чоловіка
[5, с. 309]. Для забезпечення їх внутрішньої безпеки Розалінда
пропонує, за допомогою таких чоловічих атрибутів як ім’я (Ганімед),
костюм і рапіра, прийняти зовнішній вигляд пажа. Причому в її словах
виявляється готовність вправно справлятися з чоловічою роллю: «Я
вдаватиму із себе чоловіка так вміло, що, повір мені, де б ми не
опинились, ніхто не зможе викрити мене… І хай тільки якийсь там
пройдисвіт хоч спробує заподіяти нам зле – твій паж негайно
покаже йому вістря своєї зброї» [5, с. 309].

Ґендерна ідентичність Розалінди конструюється, в даному
випадку, за принципом «вішалки для пальто» (термін Л.Ніколсон).
Героїня роману набуває чоловічих ознак не тільки за допомогою
вбрання. Вона навіть починає мислити як чоловік, висловлюючись
про представниць жіночої статі у сатиричній формі і продовжуючи,
таким чином, лінію патріархального дискурсу: «…Які ж ви, жінки,
безглузді тварини! То у вас серця тверді як граніт…, то – м’які як
віск, який може прийняти будь-яку форму. Ви відчуваєте велику
насолоду, коли до вас залицяються, а потім упиваєтесь своєю

сором’язливістю; тільки-но ви стаєте найбільш бажаними, то
відразу перетворюєтесь на холодних та неприступних» [5, с. 311].

Тільки Розалінда знов одягає спідницю, її дискурс, спрямований
на жінок, повертається до первісного річища. Вона знов
висловлюється про собі подібних як про “ввічливих, постійних та
доброчесних істот” [5, с. 311].

Якщо героїні роману (Розалінда, Алінда) з самого початку
розгортання сюжету наче «сполучаються» в єдиний образ, актуалізуючи
тим самим стереотип жінки як цнотливої, доброчесної та покірної істоти,
яка береже свою дівочу честь для майбутнього обранця, то чоловічі
персонажі, зокрема два брати – Розадер і Саладін – лише у кінці досягають
духовної єдності. До цього вони були антагоністами: Розадер, ідеальний
герой роману, на своєму життєвому шляху завжди натрапляв на пастку,
яку йому влаштовував Саладін – злісна, заздрісна та жадібна людина.

Ідентичність Саладіна позбавлена цілісності – це так званий
емоційно неврівноважений психологічний тип особистості, який
завжди перебуває у стані помсти. До того ж автор додає до образу
героя суто фемінного штриха – у розпачі та в момент відчаю на його
очі навертаються сльози. Усвідомлюючи, що Саладін втрачає орієнтацію
на вимоги чоловічої ролі, Розадер, у вигляді лісничого, починає
стримувати брата: «…Сльози, – пояснює він, – це бальзам, який не
підходить жодному чоловікові для загоєння суму. – Тож припини
вдаватись до цієї жіночої примхи. Сльози на очах жінки є символом
обману, і вони не повинні застилати чоловічий погляд, котрий має
віддзеркалювати думки…» [5, с. 351]. Це означає, що тенденція до
моралізаторства в романі маніфестується не тільки тоді, коли у черговий
раз підкреслюються кореляти жіночої ідентичності (мовчазність,
незайманість та ін.), але й коли чоловічі персонажі виходять за межі
соціальних експектацій (надмірний прояв емоцій і плач є
неприпустимими для чоловіка). Метаморфоза у внутрішньому стані
Саладіна, тобто перетворення героя на порядну й гідну людину, сприяє
радикальній зміні у його житті. Крім покращення свого матеріального
статку, він одружується з прекрасною за всіма параметрами Аліндою.

Т.Лодж неначе хоче підвести реципієнтів до думки, що до
найбажанішого наслідку молодості, тобто до щасливого шлюбу, може
призвести тільки ідеальна жіночість з боку жінки та ідеальна
маскулінність як головна характеристика чоловіка.

Позитивні герої долають всі перешкоди та досягають вершини
щастя також у романі Е.Манді «Зелото», орієнтованому на неелітарну
читацьку аудиторію. Головна героїня цього твору Корнелія не тільки
вважає себе рівнодостойним партнером чоловіка, але й натякає на
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те, що йому треба докласти чимало зусиль, щоб досягти першості:
«Однак, Сір, вам треба встати раніше, якщо ви бажаєте йти
попереду, і краще грати, якщо ви хочете мене обіграти» [6, с. 125].
На відміну від свого коханого Страбіно, Корнелія є більш рішучою, а
її промова – більш конструктивною. Даючи йому зрозуміти, що
головними для неї виступають не промовисті визнання у коханні, а
високі почуття, вона лаконічно відповідає: «Не потрібно
пишномовних слів: якщо ми подобаємося вам, кохайте нас, якщо
ні, дайте нам спокій» [6, с. 122]. Цікаво відзначити, що Корнелія,
засновуючись на своєму власному досвіді, доволі повно характеризує
поведінку жінок, в яких закохалися чоловіки: «Ми, жінки – не занадто
прискіпливі й суворі, не робимо поспішних висновків, але й не
зволікаємо. Спочатку треба зрозуміти, що змусило вас так
сказати, а вже потім дати достойну відповідь. Ми не скрупульозні
у першому випадку, і не лукавимо у другому» [6, с. 123].

Щасливий фінал спостерігається також у романі Р.Гріна «Пандосто
або Тріумф Часу» (Pandosto. The Triumph of Time, 1588). Вершини щастя
тут досягають Фавнія і Дорастус, які наділені багатьма чеснотами.
Фавнія, приміром, здатна «скоріш померти від горя, ніж жити у соромі»
[4, с. 257]. Заради свого кохання до Дорастуса вона готова пройти
крізь будь-які життєві випробування, у тому числі погрози Пандосто.

Зовсім по-іншому складається доля матері Фавнії, хоча ґендерна
ідентичність Беларії сформована за допомогою тих самих культурних
метафор, що складають основу жіночої конструкції лоджівських
героїнь Розалінди й Алінди. Беларію представлено “королевою за
походженням, освіченою завдяки своїй старанності, вродливою від
природи та відомою своїми чеснотами” [4, с. 232]. Вона не втрачає
своєї гідності навіть тоді, коли Пандосто висовує їй звинувачення у
подружній зраді, яке виявилось фатальним для неї.

Еталоном духовної та тілесної краси виступає також головна
героїня роману Т.Лоджа «Маргарита Американська» (1596).
Надзвичайна порядність, наївність та віра у чоловіка, який виявився
підступним злодієм, призвела Маргариту до загибелі.

Засновуючись на феміністичному психоаналізі Ненсі Чодороу,
можна припустити, що психологічні конфлікти Пандосто, героя
однойменного роману Р.Гріна, і Арсадахуса, протагоніста «Маргарити
Американської» Т.Лоджа, пов’язані з «іманентними внутрішніми
протиріччями маскулінності» [цит. за 1].

Причина ж трагічної долі і грінової Беларії, і лоджівської Маргарити
криється в пасивності – рисі, яка виконувала функцію одного з ярликів,
закріплених за жінкою патріархатним суспільством. Пасивність

корелюється з неготовністю до ідентифікації жінки як особистості,
що спроможна самостійно діяти в надзвичайній ситуації та керувати
своїм життям. Обидві героїні стали жертвами агресії тих представників
чоловічої статі, які звикли до маніпулювання жіночою природою та
сексуальністю. З цього виходить, що тіло жінки, з позиції як Пандосто
так і Арсадахуса, виступає лише трофеєм, котрим необхідно
заволодіти з метою отримання власних еротичних задоволень.
Здійснення цієї мети, у свою чергу, сприяє самоствердженню цих
чоловіків як носіїв безперечної влади й вищої інстанції, основною
прерогативою якої є контроль над жіночим існуванням.

Парадоксальним в аналізованому творі Р.Гріна і в романі Т.Лоджа
«Маргарита Американська» виявляється той факт, що саме ті жінки,
котрі начебто наділені всіма чеснотами, приписаними жіночій статі
патріархатним суспільством, та готові свідомо виконувати роль об’єкта
в руках суб’єкта-чоловіка заради забезпечення (у майбутньому)
сімейного ладу, зазнають трагічних колізій. Автори неначе підводять
реципієнтів своїх романів до розуміння того, що в епоху
реконструкцій, започаткованих у всіх сферах життя, жінці самій слід
закладати фундамент свого щастя та активно впливати на хід подій.
Отже, розхитуючи “культурні кордони”, Р.Грін та Т.Лодж імпліцитно
доводять, що в новій реальності на зміну Беларії та Маргариті
приходить інший тип жінки – жінки емансипованої.

Г.Робертс, автор формульного роману «Виклик Фортуні», навпаки
намагається довести помилковість ідеї емансипації жінки, наслідуючи
патріархатну традицію і, таким чином, стимулюючи процес
розповсюдження в Англії усталених уявлень про ґендерні ролі.
Щасливою у нього стає не рішуча, емансипована, така собі “світська
левиця” Мелісіна, а Сюзанія, яка, уособлюючи найвищі чесноти,
здається, все своє життя слухняно слідувала дидактичним настановам
свого батька: «Будь вірна своєму хазяїну та чоловікові:… якщо він
розсердиться, не перебивай його… Якщо у нього є якісь недоліки, не
розповідай про них, бо це є найгірша помилка, яку ти можеш зробити,
і тоді всі сміятимуться над тобою… Будь терпелива і навчися
закривати очі на багато речей, які він робитиме, будь передбачливою
у домашніх справах, і старанно виховуй своїх дітей» [7, с. 238–239].

Свідомість Сюзанії, як бачимо, пронизана цінностями чоловічої
ідеології, в той час як формування ґендерної ідентичності Мелісіни
не носить соціально-примусового характеру. Вона сама є творцем
свого життя. Задля того, щоб спокусити Андруджіо, котрий кохає
Сюзанію, вона використовує як жіночі (хитрість, підступність), так і
чоловічі стратегії поведінки (активність, ініціативність, впевненість у
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собі, завзятість). Ігноруючи почуття інших людей (Сюзанії та
Андруджіо), Мелісіна ставить на перше місце індивідуальні потяги.
До запровадження у життя свого плану вона залучає служницю
Елеонору – свою однодумницю, яка, вербалізуючи думку про те,
що у любовних справах «жінка може допомогти більше, аніж
досвідчений розумний чоловік» [7, с. 211], робить виклик домінантним
патріархатним стереотипам.

Доволі цікаво Г.Робертс репрезентує еротичну сцену у романі:
статевий акт між Мелісіною та Андруджіо завуальовується,
набуваючи назву «гра в шахи» [2, с. 155-166]. При цьому кожен з
двох гравців не бажає виявитися переможеним. Можна навіть
припустити, що «Г.Робертс намагається створити ілюзію ґендерної
рівності. Щоправда, згодом ця ілюзія розвіюється, адже подальші
колізії переконливо демонструють силу патріархального дискурсу»
[2, с. 161]. Автор роману імпліцитно натякає на те, що смерть героїні
виступає свого роду спокутою за гріх емансипованості.

Дві магістральні лінії інтерпретації «жіночого питання» проведено
також в романі Дж.Гасконя «Пригоди добродія Ф.Дж.». Якщо у
«Виклику Фортуні» захоплення Андруджіо Мелісіною можна
розцінювати як чергову яскраву пригоду, характерну для
представників чоловічої статі в епоху Відродження, головний герой
роману Дж.Гасконя надає перевагу ні «високій» жіночій натурі
Френсіс, а її антиподу Елінор. Леді Елінор – новий жіночий тип в
образній системі “високих” романів. В її образі руйнується
метафорична конструкція жіночого тіла як нагороди єдиному
чоловікові. Вона сприймає своє тіло як джерело власної насолоди,
заради якої вона відмовляється від таких цінностей життя у шлюбі
як вірність і покірність та прибігає до адюльтеру, брехні, віроломства.
Особливостями сприйняття тіла зумовлена ідентифікація Елінор з
жінкою-хижачкою, яка може знайти вихід з будь-якої ситуації. Навіть
коли Фердінандо засумнівався в щирості почуттів коханки та
зґвалтував її в пориві гніву, вона доволі швидко реабілітувала себе й
свою тілесність, знайшовши нову розвагу у сексуальних стосунках
з секретарем. Почувши прямі звинувачення у віроломній зраді на
свою адресу, Елінор безцеремонно відповіла: «А якщо так, то що
з того?» [3, с. 110]. Зрада Елінор змусила Фердінандо пригадати
сентенції, що проголошують ницість та гріховність жіночої сутності,
на кшталт: «Клятви жінок ламаного шеляга не варті».

Такі властиві для Елінор, рівно як і для Мелісіни, риси характеру
як автономність та кмітливість зближують їх з героїнями ренесансних
новел, джестів та конні-кетчерівських памфлетів.

Зрадлива та безцеремонна поведінка коханої жінки не могла не
вплинути на самоідентичність Фердінандо – вона уразила його чоловічу
натуру, розсіявши впевненість у тому, що тільки він є власником Елінор
і переможцем над іншим, тобто над її законним чоловіком. Розчарований
у своїй самовпевненості, він порівнює себе із наївним моряком,
впевненим у тому, що всі риби моря належать саме йому [3, с. 110].

Таким чином, аналіз системи образів єлизаветинської романістики
(«високих» романів Т.Лоджа, Дж.Гасконя, Р.Гріна та формульних
творів Е.Манді й Г.Робертса) дозволяє стверджувати, що основними
конституентами ґендерної ідентичності літературних персонажів
виступають соціальний статус і концепт тілесності. Ґендерна
ідентичність позитивних героїв включає, в більшості випадків,
орієнтацію на прийняті у суспільстві стереотипи і готовність виконувати
певні ґендерні ролі. В той час як ґендерна ідентичність негативних
персонажів доволі часто виходить за межі соціальних експектацій.
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Концепти «епітеатру», «метатератру» та «гіпотеатру»
в романі Алльваро Кункейро

«Людина, яка була схожа на Ореста»

Особливе місце в контексті театралізації літератури постмодернізму
займає поняття «метатексту». Цей термін можна використовувати для
відмежовування ситуації, в якій текст говорить про світ (про реальність),
від ситуації, в якій текст говорить лише про текст (ситуація метатексту).
Постаючи однією з характерних рис оповідної манери письменників-
постмодерністів, в контексті іспанської інтелектуальної прози 2-ї половини
ХХ ст. ситуація метатексту яскраво виявляє себе у творчості Альваро
Кункейро, котра, починаючи з кін. ХХ – поч. ХХІ ст., все частіше стає об’єктом
уваги літературознавчих пошуків в Іспанії та далеко за її межами.

Особливої уваги в контексті даного дослідження заслуговує
розуміння метапрози, запропоноване Лайонелем Абелем у праці
«Метатеатр» («Metatheatre», 1960). Абель відносить до метатекстів не
лише художні тексти про художні тексти, але і художні тексти про
театралізацію життя, котрі тим самим театралізують як літературу, так і
сам процес театралізації буденності. І те, і інше слід розуміти як свідоме
творіння фікцій.

Своєрідне потрактування запропонованого Абелем концепту
здійснив іспанський літературознавець Альфредо Родрігес Лопес-
Васкес у праці, присвяченій проблемі метатеатральності в іспанській
літературі Золотої Доби. На думку дослідника, даний концепт, так як
його викладає Абель, постаючи, безперечно, плідним внеском в
інтерпретації театральних творів, викликає, однак, певні суперечності
стосовно їх аналізу, оскільки йдеться про концепт, котрий є недостатньо
визначеним. Полемізуючи з Абелем, Лопес-Васкес пропонує свою
модель театральної організації літературного метатексту, яка
складається з трьох концептів, визначених дослідником як: «епітеатр»,
«гіпотеатр» та власне «метатеатр», з котрих останні два постають
формальними елементами, що характеризують лише театральні тексти,
в той час як «епітеатр» може бути наявним однаково як в театральних,
так і прозових (або поетичних) текстах» [Lopez-Vazquez, 9].

З огляду на це та враховуючи специфіку метапрози Кункейро,
яка поєднує в собі як прозові так і театральні тексти, запропонований
Лопесом-Васкесом підхід нам видається дієвим, що зумовлює
запропонований нами аналіз, здійснений на матеріалі роману
„Людина, яка була схожа на Ореста”.

Згідно з Лопесом-Васкесом, назва концепту «епітеатр» завдячує
філософському концепту «епіфеномен», котрим називають тип
феномену «що походить від дії іншого головного або визначального
феномену». Відповідно до цього, епітеатр постає концептом, що
походить з головного феномену, котрим є театр. Беручи до уваги те,
що театр як феномен складається з декількох компонентів, концепт
«епітеатру» можна застосовувати, коли феномен, що вивчається,
недвозначно демонструє основоположний принцип театральної
репрезентації: актор, котрий грає роль перед публікою.

В обраному нами творі Кункейро актуалізацію концепту
«епітеатру» можна простежити на декількох рівнях. По-перше, це
стосується організації структури метатексту, що здійснюється за
допомогою прийому «тексту в тексті». Ця особлива реторична
побудова, за Лотманом, загострюючи момент гри у тексті, надає йому
театралізованого змісту.

Кункейро вдало скористався цим метатекстуальним прийомом,
інкрустуючи в прозовий текст театральні епізоди у формі невеличких
театральних п’єс-інтермедій (їх декілька в „Оресті”), або окремих частин
п’єси (ІІ акт трагедії про Ореста). Актуалізація концепту «епітеатру», в
цьому випадку, здійснюється завдяки драматургічній формі, в котрій
написані вставні тексти. Це в свою чергу забезпечує трансформацію
романного персонажу в театрального, демонструючи таким чином акт
театральної репрезентації: персонажі романів водночас постають як
героями театральних п’єс, що в свою чергу театралізує їх власне життя
(Егіст, Клітемнестра, Іфігенія, Орест, донья Інес тощо), так і акторами,
котрі грають ролі, передбачені, умовно кажучи, їх сценарієм.

По-друге, приклади актуалізації феномену «епітеатру» в романі
Кункейро можна віднайти в самому оповідному тексті. До них
належать ті епізоди, котрі демонструють акторську гру чи то намір її
здійснити перед експліцитно або імпліцитно наявною публікою.
Зауважимо, що театральна репрезентація в даному випадку може
бути здійснена персонажами як в реальній, так і в уявній формах,
що в свою чергу дозволяє говорити про подвійний вимір феномену
«епітеатру» в кункейрівській прозі.

Своє розуміння концепту «метатеатру» Лопес-Васкес
обґрунтовує, вбачаючи в ньому театральний аналог «епітеатру»:
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наводячи приклади епітатральних ситуацій в оповідних текстах, автор
наголошує на тому, що якби ці ситуації були представлені у
театральних текстах, то їх можна було б розглядати як приклади
метатеатру [Lopez-Vazquez, 4]. Іншими словами, йдеться про властиву
театральним текстам форму вираження прийому «тексту в тексті»,
котра має назву «театр у театрі».

В даному випадку актуалізація «театру в театрі» як однієї з форм
метатеатру в творі Кункейро може бути здійснена лише частково,
оскільки основний текст, в який інтерпольовано театральні п’єси,
складає романна оповідь. Таким чином, мова вже йде не стільки про
мета-, скільки про «епітеатр», репрезентований в оповіді за допомогою
метатекстуального прийому «театру в романі».

З іншого боку, ситуація метатеатру завжди передбачає оголення
перед глядачем засобів театральної репрезентації («гра репрезентації»
за Хорнбі) за рахунок їх коментування з боку самих творців або
виконавців  театральної вистави. Метатеатр, таким чином, поєднує
всі випадки, коли у творі, п’єсі або виставі проявляються ідеї про
перетворення життя в театр, коли глядач бачить не лише зміст
вистави, а й процес її створення.

Даний аспект метатеатру не викликає жодних сумнівів щодо його
актуалізації в романі Кункейро, оскільки більшість епітеатральних
ситуацій вводяться в тканину оповідного тексту не прямо, подаючи
безпосередньо театральний текст (текст вистави), а супроводжуються
коментарем з боку їх безпосередніх учасників (автором-драматургом
чи то актором-виконавцем), таким чином репрезентуючи нам творчий
процес театральної гри.

В межах даного виступу розглянемо декілька епізодів, котрі
демонструють дію принципів епітеатру та метатеатру в межах однієї
театральної репрезентації, що обумовлюється виконанням
персонажами подвійної функції режисера-актора, актора-персонажа
або актора-глядача.

В другій частині роману, головним героєм якої постає Егіст,
представлено декілька варіантів інтерпретації сцени вбивства Егістом
Агамемнона та фінальної сцени помсти Ореста. Сцена царевбивства
прокручується в пам’яті або уяві Егіста в трьох  варіантах у формі
театральної дії, на що вказують зазначені в тексті елементи
сценографії (червона завіса, верхня галерея, ліхтарі тощо). Відповідно
до кожного  варіанту розподіляються й функції Егіста в цій театральній
грі. Перша сцена репрезентує те, що буцімто насправді відбулось,
зображуючи Егіста виконавцем своєї ж власної ролі. В даному
випадку функція актора є невід’ємною від функції виконуваної ним

ролі – «убивці», актуалізуючи таким чином суто епітеатральну
ситуацію. Друга сцена демонструє так звану «офіційну» версію
царевбивства, облагороджену Егістом з метою створення собі
героїчного ореолу. Згідно з нею, Егіст лише чинив самозахист і
випадково вбив Агамемнона. Даний епітеатральний епізод фактично
нічим не відрізняється від попереднього, змінюється лише акцент у
витлумаченні ролі, яку виконує актор. Однак, тут також з’являється і
метатеатральний контекст через зображення процесу створення даної
сцени її автором (Егіст є водночас і автором, і її виконавцем). В третій
сцені, що складає так звану «прикрашену» версію царевбивства,
епітеатральний чинник поєднується з метатеатральним завдяки:
1) самоусвідомленню романного персонажа (Егіста) з одного боку,
актором, що виконує свою роль, а з іншого, – театральним
персонажем, тобто своєю власною роллю; 2) оголенню прийомів
здійснення сценічної гри.

Варто зауважити, що в романі існує ще одна версія інтерпретації
сцени царевбивства, яка належить персонажу - Евмону Фракійському.
На думку фракійського царя, Егіст насправді убив не Агамемнона, а
Ореста, котрий, поспішаючи виконати свою роль, нав’язану йому
сценарієм, щоб швидше звільнитися від тягаря та насолоджуватися
свободою, вирішує знайти та вбити Егіста. Він переодягається в свого
батька, копіює його голос, таким чином приймаючи на себе виконання
чужої ролі (епітеатральний аспект), за що потерпає від руки Егіста,
котрий виконує свою власну роль відповідно до сценарію трагедії.

В даному випадку, Егіст одночасно виконує дві функції: актора,
котрий грає роль царевбивці та глядача, котрий, начебто, перед очима
бачить розгортання театральної сцени, що йому оповідає гість. Евмон,
зі свого боку, виконує функцію режисера даної театральної
репрезентації, роз’яснюючи акторові Егісту принцип, котрий
Мейєрхольд назвав „дзеркаленням”, Гордон Крег - „відстороненням”,
а Бертольт Брехт – „очудненням”: «…варто тобі глибше вдуматися в
те, що відбулося, і ти поступово перемістишся зі сцени в партер,
побачиш п’єсу з іншого боку і в кінці кінців зможеш відділити себе
від Егіста-царевбивці» [Кункейро, 174-175].

Останній із запропонованих Лопесом-Васкесом концептів має
назву «гіпотеатр». «Будь-який театральний текст, - зазначає Лопес-
Васкес, – що продукує наступний театральний текст є «гіпотекстом».
Таким чином «гіпотеатр» означає, що тексти А і Б є театральними
текстами, і можливо документально чи теоретично продемонструвати
залежність тексту Б від тексту А. Ця залежність може виявлятися в
таких аспектах як: семантичні мотиви, елементи сценографії, імена
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персонажів тощо, або може мати схожі драматургічні елементи твору»
[ Lopez-Vazquez, 6].

Наведена вище цитата демонструє, що даний концепт іспанський
дослідник вибудовує за аналогією з поняттям «гіпотексту», введеного
Ж.Женеттом в «Палімпсестах» для виділення одного з п’яти типів
міжтекстуальних зв’язків, визначеного ним як «гіпертекстуальність».
За Женеттом, гіпертекстуальність — це будь-яке  відношення, що
пов’язує текст В (гіпертекст) з текстом А (гіпотекст), похідним від
якого він є: вона передбачає не відношення включення, але
відношення прищеплення.

Виходячи з вище зазначеного, актуалізацію концепту «гіпотеатру»
в романі Кункейро можна простежити, базуючись на женеттівській
класифікації міжтекстуальних зв’язків (паратексти, гіпертексти,
інтертексти тощо), що встановлюються, з одного боку, між оповідними
гіпертекстами (оповідний текст романів) та їх театральними гіпотекстами
(«Орестея» Есхіла, «Мухи» Сартра тощо), а з іншого, - театральними
гіпертекстами (вставні  п’єси драматурга Філона та Філона Молодшого)
та їх театральними або оповідними гіпотекстами («Лицар з Ольмедо»
Лопе де Вега, «Орестея» Есхіла, роман Асоріна «Донья Інес» тощо). Такий
підхід, зі свого боку, сприяє розширенню сфери дії концепту «гіпотеатру»,
висунутого Лопесом-Васкесом, не обмежуючи його ситуацією, в якій як
гіпер-, так і гіпотекст обов’язково мають бути театральними. В творах
Кункейро, гіпотеатр передбачає таку ситуацію взаємодії текстів А і В,
коли театральним виступає принаймні  один з них.

Враховуючи фрагментарність структурної організації твору
Кункейро, весь текст роману можна розглядати як величезний
гіпертекст, що містить в собі окремі тексти, котрі в свою чергу
постають гіпертекстами по відношенню до своїх гіпотекстів. Стосовно
характеру зв’язку, що встановлюється між цими текстами, та його
модальністю, варто зазначити,  що кожна із складових
кункейрівського гіпертексту демонструє ігрову трансформацію
окремого тексту, що в свою чергу лежить в основі пародії. Пародію,
в даному випадку, ми будемо розуміти, в широкому значенні цього
слова, як будь-яку ігрову деформацію того чи іншого твору.

Основним гіпотекстом в даному романі безперечно постає
трагедія Есхіла «Орестея». Цей гіпотекст є представленим в
експліцитній формі як в паратекстах, так і власне інтертекстах. Спершу
він фігурує в самій назві твору та епіграфі, що являє собою цитату з
твору давньогрецького трагіка. Сам сюжет роману, його тематика,
семантичні мотиви, імена персонажів та їх дії також відсилають нас
до грецької трагедії. Зазначимо, що даний гіпотекст постає вихідним

пунктом для ігрової трансформації в кункейрівському творі інших
гіпотектсів, прямо чи опосередковано пов’язаних з темою «Орестеї».

Як приклад, розглянемо трансформацію трагедії Сартра «Мухи»,
котра інтертекстуалізується в кункейрівському гіпертексті в імпліцитній
формі як алюзія на п’єсу французького філософа-екзістенціаліста.
Гіпертекстуальний зв’язок, в цьому випадку, простежується на рівні
фабули, хронотопу, персонажів та семантичних мотивів, що
пародіюються за рахунок переведення трагічного пафосу
екзістенціальної проблематики в іронічний модус.

В першу чергу це стосується приїзду в місто героя, котрого
мешканці Аргосу, в тексті Сартра, стороняться, залякані диктатурою,
встановленою царем Егістом. Перед очима героя проходять старі
жінки, котрі здійснюють ритуал жертовного воздання в день свята
мерців, котре повторюється протягом п’ятнадцяти років з дня вбивства
Агамемнона. Це свято було вигадане та інсценізоване Егістом з
метою «утримання на витягнутій руці докорів сумління цілого народу»,
на чому власне тримається влада тирана. Місто, обліплене мухами
(символ докорів сумління), надісланими богом Юпітером, змальоване
в похмурих тонах. Життя людей сповнене страху перед покаранням
за скоєний Егістом злочин, оскільки кожен його мешканець відчуває
причетність до нього, таким чином переймаючи його на себе. Єдиний, хто
не відчуває докорів сумління, це сам виконавець цього злочину та Електра,
котра очікує на приїзд Ореста задля встановлення справедливості.

В романі Кункейро маємо подібну ситуацію, яка, завдяки так
званому прийому «карнавальної обробки» (за Бахтіним), демонструє
зворотній бік ситуації, представленій в гіпотексті. Перед нами місто
Мікени, змальоване в радісних тонах: народ на площі святкує день
християнських мучеників,  підносячи їм дари. Мікени також
перебувають під владою диктатора в образі Егіста, однак часи суворої
диктатури вже відійшли в минуле: пройшло двадцять років з тих пір,
як мешканці міста відчували страх перед тираном. В творі Кункейро
єдиний, хто відчуває страх, – це Егіст. Образ Егіста – пристаркуватого,
хворого, збанкрутілого царя, в кункейрівському творі постає значно
зниженим в порівняні з п’єсою Сартра. Це напівкомічний-
напівпобутовий персонаж, абсолютно позбавлений величі трагічного
злочинця. Відповідним є ставлення до царя його підданих, котрі лише
формально, щоб не порушувати ілюзію влади та порядку,
дотримуються  встановлених урядом законів та виконують накладені
на них обов’язки. Місто безперечно знаходиться в стані очікування
Ореста, однак, на відміну від свого гіпотексту, здійснення помсти не
потрактовується як встановлення справедливості та звільнення
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народу він нестерпних мук і страждань, спричинених царем-тираном.
В романі Кункейро народ, втомлений від очікування Ореста, бажає
нарешті дізнатися, чи справдяться пророцтва. Людям, як глядачам
в театрі, цікава розв’язка трагедії, в котрій головні ролі виконують
царі: «Коли настане вирішальний момент, народ буде спостерігати
за дією, як в театрі…» [Кункейро, 119].  Тому вони з радістю готові
сприймати іноземного гостя за справжнього Ореста.

Гіпертекстуальний зв’язок, що встановлюється між двома
текстами  стосовно персонажу Ореста, можна простежити на рівні
спільних мотивів подорожі та помсти і проблеми свободи вибору.
Орест у Сартра одягає маску вигаданого ним персонажу Філеба з
Корінфу, котрий подорожує містами Греції начебто «задля розширення
свого кругозору». Насправді, він хоче повернутися до рідного міста
і стати його невід’ємною частиною, стверджуючи, таким чином, свою
ідентичність. Щоб досягнути своєї мети він готовий здійснити будь-
який вчинок, навіть вбити рідну матір. Задля того, щоб Орест
ствердився як трагічний персонаж, його потрібно поставити  перед
«гамлетівською» проблемою вибору: бути (залишатися і вчинити
злочин) чи не бути (тікати з міста та продовжувати жити своїм життям).
Безсумнівно, він обирає перший шлях, чітко усвідомлюючи його
наслідки. Однак, він готовий нести на собі тягар відповідальності – в
цьому й полягає суть екзістенціальної свободи людини.

Кункейро відштовхується від подвійності образу Ореста у Сартра,
і створює двох персонажів: Ореста – і псевдо-Ореста (Дона Леона),
оживляючи, таким чином, маску сартрівського Ореста в образі Дона
Леона, та знижуючи трагічний пафос образу самого Ореста. Справа
в тому, що кункейрівський Дон Леон насправді подорожує, щоб
«подивитися світ,… порівняти звичаї різних країн, вивчаючи театр
кожної з них» [Кункейро, 153]. Звичайно, він позбавлений проблеми
вибору та здійснення помсти, оскільки він є людиною, яка лише схожа
на Ореста, а не сам Орест. Стосовно справжнього Ореста, як його
змальовує автор у своєму творі, зазначимо, що він також здійснює
подорож, мета якої – виконання ролі за заздалегідь спланованим
сценарієм. Орест Кункейро є персонажем, позбавленим свободи
вибору. Єдине, що він може - лише відтягнути час здійснення помсти.
А коли він наважується на цей крок, щоб нарешті скинути з себе цей
тягар та жити своїм власним життям, виявляється, він запізнився на
півстоліття. Парадокс цієї ситуації полягає в тому, що він, як герой
трагедії, має ствердитися в ролі месника (в цьому полягає його
ідентичність як театрального персонажу). Однак, ця роль складає
лише одну частину його ідентичності, в той час як друга говорить

про те, що Орест водночас є персонажем роману, в якому він постає
романтичним мрійником (улюблений образ Кункейро). З огляду на
це, який би вибір не здійснив Орест, він може ствердитися лише
частково. Показовими в цьому випадку постають фінали двох,
проаналізованих нами текстів: в той час, як Орест Сартра полишає
місто як трагічний герой, персонаж Кункейро  – лише як «сумна тінь,
загублена серед безкінечних доріг» [Кункейро, 261].

Серед інших прикладів, що демонструють ігрову трансформацію
сартрівського твору в романі Кункейро, можна назвати мотив
очікування сестрами на свого брата, котрий  має спільну мету –
виконання своєї ролі, що нарешті подарує їм свободу та мотиву
таємниці: таємниця Егіста в кункейрівському тексті  – це адюльтер та
злочинне вбивство царя Агамемнона, завуальовані в так званій
«офіційній версії» для народу, що в свою чергу облагороджує образ
царевбивці. В творі Сартра таємниця Егіста пов’язана не з самим
фактом скоєння злочину (про нього всі знають), а полягає у введенні
народу в оману під час влаштованого ним «свята мерців». Не
зважаючи на ці відмінності, мета в обох царів є спільною – утримання
влади над своїм народом.

Запропонований вище аналіз ігрової трансформації театрального
твору Сартра в романі Кункейро можна було б продовжити: в даному
гіпертексті існує ще велика кількість алюзій, що відсилають нас до
його гіпотексту (персонаж Клітемнестри як невід’ємної частини образу
Егіста; потрактування функції образу Електри, жерців, військових
тощо). Оскільки всі вони демонструють подібний до вище наведеного
принцип взаємодії текстів, пропонуємо розглянути інші варіанти
гіпертекстуальних зв’язків в обраному нами творі.

Прикладом гіпотеатру в романі Кункейро може послугувати
інтертекстуалізація п’єси Лопе де Веги «Лицар із Ольмедо».
Зберігаючи в загальних рисах оповідну форму написання, автор
пропонує варіант ігрової інтерпретації комедії Лопе де Веги, що надає
класичному твору бурлескного тону. Ідентифікація оригінального
тексту Лопе з комедією, написаною персонажем Філоном,
відбувається відразу. Посилання на назву «Лицар із Ольмедо» діє
як чіткий знак читачеві, котрий з першої ж миті усвідомлює, що бере
участь у маніпуляції текстом. За версією Філона, убивцями кабальєро
(лицаря) не були ані Родріго, ані Фернандо, а сама Інес (яка в
кункейрівському тексті фігурує під ім’ям Ельвіра).

Зміни жанрово-стильового характеру твору Лопе очевидні:
переведення персонажів у нижчій реєстр, тривіалізація фабули, що
доходить кульмінації під кінець вистави (сцена покарання двох
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невинних в той час, як Інес-Ельвіра кокетує з новими прихильниками)
передбачає сильну деформацію тексту, що порушує образ твору, а
в ширшому значенні  – і його автора, що піддаються пародіюванню.

Цікавим аспектом в цьому випадку є введення в гіпертекст
персонажу Клітемнестри, котра ще в дитинстві зіграла в цій п’єсі свою
першу в житті роль – тіні, що попереджала лицаря про небезпеку: «Вона
була в костюмі птаха, і, сидячи на гілці, виглядала дуже непогано;
коли краса і гордість Ольмедо проїжджав під деревом, вона співала»
[Кункейро, 140]. Дана епітеатральна ситуація (репрезентація ролі перед
глядачами) одночасно демонструє ігрову трансформацію образу
Клітемнестри в тексті Кункейро по відношенню до можливих
гіпотекстів, в яких вона фігурує виключно як трагедійний персонаж.

Отже, здійснений вище аналіз концептів епітеатру, метатеатру та
гіпотеатру в романі Кункейро, демонструючи яскравий приклад
актуалізації трьох основоположних принципів театральної організації
літературного (оповідного) тексту, наводить нас на визначення їх
функціонального навантаження в художній реалізації текстуальної
театральності в кункейрівському творі: якщо епітеатр демонструє нам
сам факт наявності театральної репрезентації в романі, а метатеатр
допомагає нам визначити способи її реалізації, то гіпотеатр дозволяє
встановити інтертекстуальну природу цієї театралізованої гри.

Література:
1.Abel, L. Metatheatre / L. Abel. London, 1960. – 342 p.
2. Hatlen B. Borges and metafiction / B. Hatlen // Simply a man of

letters. Panel discussion and papers from the proceedings of a sympo-
sium on J. L. Borges held at the University of Maine. Orono, 1982. –
P. 104-176

 3.Кункейро А. «Человек, который был похож на Ореста» и другие
истории: Сборник; пер. с исп. и галисийск., составл. и предисл.
Н. Матяш. – М.: Радуга, 1990. – 560 с.

4. Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности / Н. Пьеге-
Гро; пер. с фр. / общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. – М.:
Издательство ЛКИ, 2008. — 240 с.

5. Патріс Паві: Словник театру/ Паві Патріс. – Львів, 2006. – 640 с.
6. Rodriguez Lopez-Vazquez Alfredo. Epiteatro, hipoteatro y

metateatro / [Электронный ресурс] / Alfredo Rodriguez Lopez-Vazquez. –
Режим доступа :http://www.uqtr.ca/teatro/teapal/TeaPalNum05Rep/
TeaPal05Rodriguez.pdf

7.Сартр Ж.-П. Пьесы / Ж.-П. Сартр. – М.: Флюид, 2008.

УДК 821.111-31.09

Яковлева Н. М.,
аспірантка кафедри зарубіжної літератури

Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка

Екзистенційний вимір художнього часу
в прозі Джозефа Конрада

Романи Джозефа Конрада “Серце пітьми” та “Лорд Джим”
вважаються одними із перших модерністських творів світової
літератури, що відкривають перспективу ускладнення художньої
структури як засобу актуалізації модерного світобачення і
вираження глибинних проблем людського існування. Таке
ускладнення торкнулося і часопросторової організації художнього
твору, і, зокрема, співвідношення у ньому різних часових планів.
Попри те, що творчість Конрада постійно перебуває в полі зору
літературознавців, проблема “час і наратив” у його прозі
залишається мало вивченою. Побіжно про це писали
R.W.Stallman., I.Watt, однак цілісне дослідження у розрізі,
визначеному назвою нашої розвідки, у конрадознавстві відсутнє,
що було встановлено шляхом аналізу бібліографії з творчості
письменника на сайті josephconradsociety [9].

Метою даної розвідки є з’ясування специфіки художнього часу
в романах Джозефа Конрада “Серце пітьми” та “Лорд Джим”  у
зв’язку з постановкою екзистенційних проблем та неоднозначністю
авторського погляду на сутність людської природи і цивілізаційних
процесів.

Спроби виділити і розрізнити час в художній структурі
літературного твору вперше були здійснені представниками
російської формальної школи. Зокрема, Б.В.Томашевський
зазначав: “В художньому творі потрібно розрізняти фабульний час
і час розповіді. Фабульний час – це час, в якому передбачається
здійснення викладених подій, час розповіді – це той час, яке
займає прочитання твору” [4]. Відтак під художнім часом ми
повинні розуміти як час подій, зображених у творі, так і розбіжності
між тим, коли згадані описані події відбулись, і тим, коли про них
повідомив наратор як свідок і учасник цих подій чи інформатор,
який довідався про них [6].

Російські формалісти загострили увагу на тому, що події, які
відбуваються в творі, можуть розповідатися не в тому порядку, в
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якому вони відбувалися. Це розрізрення спричинило паралельне
функціонування двох різних термінів: сюжет і фабула. Під
фабулою розуміли той порядок проходження подій, в якому вони
дійсно відбувалися, а сюжетом позначали той порядок проходження
подій, в якому про них розказано в тексті. Пізніше, у межах наратології
аналогічно до цього розрізнення стали використовувати поняття
дієгезису (розказаної історії) і дискурсу (форми розповіді історії) [5,
c. 155-156].

Останнім часом саме методологічні принципи наратології
найчастіше застосовуються у дослідженнях проблем художнього
часу. Зокрема, у наратології з’ясовується часопростровий
осередок формування фабули, і сюжетний їх виклад, тобто засоби
формальної структури розповіді ,  особливості подання,
розгортання й розподілу оповідних подій, хронологічного та
ахронологічного представлення ситуацій.

У романі Джозефа Конрада “Серце пітьми”  з перших сторінок
легко встановлюється час розповідання, точніше його відправна
точка: історія, про яку буде розказано, розпочинається на яхті
“Неллі” у гирлі Темзи через “тисячу дев’ятсот років” після
вторгнення римлян у Британію, тобто в кінці ХІХ – початку ХХ
століття. На це вказують слова капітана Марлоу: “I was thinking of
very old times, when the Roman first came here, nineteen hundred
years ago… yesterday… Light came out of this river since – you say
Knights?” [7, с. 4] (Я думав про ті далекі часи, коли вперше тут
з’явилися римляни, тисячу дев’ятсот років тому… вчора… Світло,
скажете ви, запалало на цій річці в добу рицарів?). Часова
дистанція, яку так очевидно акцентовано, має принциповий
художній сенс. Вона відразу задає значущий масштаб розповіді,
налаштовує на сприйняття подій у розрізі “великого” історичного
часу. Водночас доволі несподівана поява прислівника “yester-
day” в міркуваннях Марлоу-розповідача про давно минулі часи
вказує на суб’єктивне сприйняття часу, злиття його різних відрізків
у певному суцільному потоці.

У “Серці пітьми” є два “Я-оповідача”: “Я-оповідач”  першого рівня,
який розпочинає розповідь і є свого роду квазіавтором, і “Я-оповідач”
основної історії, капітан Чарлі Марлоу. Останній розповідає друзям-
морякам про свою подорож до якоїсь країни з “великою могутньою
річкою” в глибині континенту, який також жодного разу не називається,
але легко ідентифікується як Африка, а річка як Конго. Це місце, де
добувають слонову кістку для Європи, власне, і є “серце пітьми” у
сприйнятті головного героя.

Відтак часопростір “Серця пітьми” має двоїстий характер: де і
коли відбувається розповідь Марлоу (зовнішня наративна
ситуація) експліцитно заявлено, тоді як хронотоп подій самої
розповіді капітана залишається невизначеним. Ця невизначеність
має значний художній потенціал, оскільки виводить розповідь за
межі конкретного соціально-історичного часу і локального місця
дії у часопростір людської екзистенції, для якої характерні
абсолютно-універсальні виміри вічності й нескінченності.
Екзистенційна людина завжди знаходиться над безоднею; місце
її існування – онтологічний час і простір [1, c. 32].

Марлоу опиняється там, де не діють звичні норми цивілізованого
світу, де людина залишається сам на сам зі своїм диким минулим, з
ретроспективною ентропією хаосу. Подорож Марлоу постає як
мандрівка західної цивілізації у своє минуле. “And this also has been
one of the dark places of the earth” [7, с. 4] (І це також був один з
темних місць землі) – ці слова Марлоу промовляє ще до своєї
розповіді, маючи на увазі не Африку, а Англію. Його реальна поїздка
здійснюється “у просторі”, до “чорного” континенту, але набуває
символічного значення подорожі “у часі” – як відвідування темного
минулого людства й водночас відкриття “темного в душі” людини
поза історичним часом.

Символічний план назви – заглиблення в пітьму підсвідомості –
реалізується, коли Марлоу зустрічається з містером Куртцом,
начальником торговельної станції, людиною-легендою, як його
представляли від самого початку подорожі через те, що він досягнув
неймовірних успіхів у зборі слонової кістки. Марлоу усвідомлює, що
метою його подорожі було “поговорити з містером Куртцом” (очевидно,
саме розмова з цією людиною могла б прояснити його феномен), і
до зустрічі у верхів’ях африканської ріки не може уявити собі його
інакше, ніж у процесі безпосереднього мовлення: “The man presented
himself as a voice” [7, c. 42] (Думаючи про цю людину, я думав про
його голос).

Але просування Марлоу до зустрічі з Куртцом стає також мандрівкою
в часі – первісного, доісторичного буття без надбудови створених
цивілізацією стереотипів та усталених норм жорстокості й
антигуманізму. Марлоу вражає малоцінність людського життя, він стає
свідком прямих і не караних злочинів колоніалізму проти моральності,
натхнених імперською ідеологією. Різноманітні сцени смерті,
насильства, хвороб, підступності білих, дикості чорношкірих слугують
прологом до подорожі на внутрішню станцію. Уявою Марлоу заволодіває
фігура містера Куртца. Куртц передусім постає перед нами як потужне
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символічне явище – причому не тільки для аборигенів, а й для
європейців. Створений ним подумки образ Куртца як світоч прогресу
розсипається. Марлоу розуміє, що всі попередні уявлення про Куртца
виявилися помилковими. “Представник цивілізації” залякує дикунів,
забирає у них слонову кістку силою зброї, оголошує себе для них
“богом”. Насправді “посланець милосердя, науки і прогресу” виявляється
втіленням зла. Марлоу прагне звільнитися від влади героя, викорінити
минуле: “There remained only his memory and his Intended – and I
wanted to give that up, too the past, in a way – to surrender personally all
that remained of him with me…” [7, c. 109] (Залишився тільки спогад
про нього і його наречена; я хотів і це віддати минулому, хотів віддати
все, що в мене від нього залишилося).

Підсумок подорожі виявляється невтішним: сучасна людина
залишилася таким само дикуном, як і тисячоріччя назад, а ідеали,
віра в милосердя й прогрес перетворюється не більш ніж на
голослівну фразу.

Важливо, що в процесі розповіді Марлоу мають місце зупинки,
коли наратив повертається до вихідної точки у просторі і часі – палуби
яхти “Неллі” і “теперішнього” самої розповіді, тобто час події і час
розповіді постійно корелюють між собою. При цьому “Я-оповідач”
першого рівня акцентує увагу читача як на тих змінах, що
відбуваються з Марлоу (як він сам переживає свою розповідь), так і
на особливостях сприйняття його розповіді реципієнтами-слухачами:
“It had become so pitch dark that we listeners could hardly see one
another. For a long time already he, sitting apart, had been no more to us
than a voice. There was not a word from anybody. The others might have
been asleep, but I was awake. I listened, I listened on the watch for the
sentence, for the word, that would give me the clue to the faint uneasiness
inspired by this narrative that seemed to shape itself without human lips
in the heavy night-air of the river” [7, c. 18] (Стало так темно, що ми –
слухачі – ледве могли розгледіти один одного. Марлоу, який сидів в
стороні, давно став для нас невидимим. Всі сиділи мовчки і слухали
лише його голос. Решта, мабуть, спали, але не я. Я слухав і слухав
стежачи за фразою чи словом, яке роз’яснило б мені відчуття тривоги,
спричинене  цієї розповіддю. І слова, здавалось, не зривались з
вуст людини, а падали з важкого нічного повітря, які нависли над
рікою).

Те, що у “Серці пітьми” Марлоу виступає оповідачем від першої
особи, надає викладу особливої довірливості та інтимності: герой
впускає нас у свій внутрішній світ і розкриває його у спосіб,
наближений до сповідального. Він є не просто функціональною

постаттю у творі, а стає, по суті, головним персонажем роману.
Завдяки часовим переходам у розповіді на очах читача
відтворюються не просто спогади про давно минулі події, але
здійснюється процес самоусвідомлення Марлоу, відкриття ним
“пітьми” внутрішнього світу людини: “Soul! If anybody ever struggled
with a soul, I am the man… But his soul was mad. Being alone in the
wilderness, it had looked within itself, and, by heavens! I tell you, it had
gone mad. I had – for my sins, I suppose – to go through the ordeal of
looking into it myself. No eloquence could have been so withering to
one’s belief in mankind as his final burst of sincerity. He struggled with
himself, too. I saw it – I heard it. I saw the inconceivable mystery of a
soul that knew no restraint, no faith, and no fear, yet struggling blindly
with itself. I kept my head pretty well” [7, c. 98] (Душа! Якщо ж комусь
і доводилось вести боротьбу з душею, то це був я… Але його душа
була одержима безумством. Покинута в дику глушину, вона заглянула
в себе і – збожеволіла. Я змушений, мабуть, в покарання за свої
гріхи піддатися випробуванню і самому заглянути в його душу. Навіть
красномовні доводи не могли потрясти віру в людину ... Він теж
боровся з собою. Я це бачив, чув. Я бачив незбагненну таємницю
душі, яка не знає ні віри, ні страху, але бореться наосліп сама з
собою. Я зберіг присутність духу).

Капітан Марло, “головний голос”, який повідомляє свою “точку
зору” в  “Серці пітьми”, є одним із оповідачем і в романі  “Лорд
Джим”. Роль і значення Марлоу у романі порівняно з “Серцем
пітьми” глибші і вагоміші. Як оповідач він з’являється тільки в
сцені суду над Джимом, а до рокового моменту в долі головного
героя розповідь ведеться від третьої особи. У них згадується про
“виховання” Джима, що підштовхнуло його піти в море, до
“хвилюючого життя у світі пригод”, про “читання легкої
белетристики” і про його романтичні фантазії, породжені книгами:
“He saw himself saving people from sinking ships, cutting away masts
in a hurricane, swimming through a surf with a line; or as a lonely
castaway, barefooted and half naked, walking on uncovered reefs in
search of shellfish to stave off starvation. He confronted savages on
tropical shores, quelled mutinies on the high seas, and in a small
boat upon the ocean kept up the hearts of despairing men – always
an example of devotion to duty, and as unflinching as a hero in a
book” [8, c. 6]; “… he loved these dreams and the success of his
imaginary achievements. They were the best parts of life, its secret
truth, its hidden reality. They had a gorgeous virility, the charm of
vagueness, they passed before him with an heroic tread; they carried
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his soul away with them and made it drunk with the divine philter of
an unbounded confidence in itself” [8, c. 12]. (Він бачив як  рятує людей
з тонучих кораблів, то в бурі зрубує щогли, зазнавши аварії з мотузкою
пливе по хвилях, самотньо блукає босий і напівголий по не вкритих
водою рифів, в пошуках молюсків, які б відстрочили голодну смерть.
Він бився з дикунами, поборював заколот, що спалахнув під час
бурі, і на маленькому човні, загубленого в океані, підтримував
мужність у зневірених людей – завжди відданий своєму обов’язку і
непохитний, як герой з книги... він любив ці мрії і успіх своїх уявних
досягнень. То було найкраще в житті, таємна її істина, прихована її
реальність. У цих мріях була чудова мужність, чарівність невловимого,
вони проходили перед ним героїчною процесією, вони захоплювали
його душу і п’янили її божественним напоєм – безмежною вірою в
самого себе).

У першій частині роману послідовно руйнуються далекі від
реальної дійсності книжкові уявлення персонажа, зіштовхуючись з
жорсткою реальністю життя на морі.  Друга частина роману розповідає
про спробу реалізації Джимом  ідеального “я”, і того факту, що
послужив причиною його службової провини й падіння в першій
частині твору.

 Джиму випало важке випробовування, відповідаючи на запитання
в залі суду, що ж насправді трапилося на судні “Патна”, Джим
намагається викласти потрібні суддям факти, усвідомлюючи всю
складність пояснити з допомогою фактів смисл тодішніх подій і свого
вчинку: “He spoke slowly; he remembered swiftly and with extreme viv-
idness; he could have reproduced like an echo the moaning of the engineer
for the better information of these men who wanted facts. After his first
feeling of revolt he had come round to the view that only a meticulous
precision of statement would bring out the true horror behind the appall-
ing face of things. The facts those men so eager to know” [8, c. 15-16] (Джим
говорив повільно; спогади виникали на диво чітко; для свідомості цих
людей, котрі вимагають фактів ... він прийшов до того висновку, що лише
прискіплива точність розповіді може пояснити справжній жах, який ховався
за моторошним ликом подій. Факти, про які так сильно хотіли дізнатися ці
люди). Джим відповідає на запитання, які не мають ніякого значення. Він
сподівається, що юристи зможуть з’ясувати причину злочину, але “… the
interest that drew them here was purely psychological – the expectation of
some essential disclosure as to the strength, the power, the horror, of human
emotions” [8, c. 26] (… сюди їх привів психологічний інтерес; вони
очікували якогось вагомого викриття, яке б розкрило силу, могутність,
жах людських емоцій).

Під час читання роману ми зауважуємо переходи від однієї теми
розмови до іншої, від одного героя до іншого, що задаються
основним   оповідачем роману Марлоу, який  не дотримується
хронологічної послідовності у своїх спогадах. Розповідаючи про суд
над Джимом, Марлоу згадує  “великого” капітана Брайєрлі, сильну,
відважну людину, яка добре знала ціну своїм заслугам і своїм
нагородам, рятувала затонулих  людей на морі і кораблі, що  зазнали
аварії. Це один  з тих героїв роману, якими  так захоплювався Джим.
Згадка про цю подію спрямовує думки Марлоу до того дня, коли
капітан Брайєрлі зважився на самогубство: “He jumped overboard at
sea barely a week after the end of the inquiry, and less than three days
after leaving port on his outward passage; as though on that exact spot
in the midst of waters he had suddenly perceived the gates of the other
world flung open wide for his reception” [8, c. 27] (Він стрибнув за борт
через тиждень після закінчення слідства і менше через три дні після
того, як пішов у плавання, - ніби там, у певному місці, він раптово
побачив у хвилях ворота іншого світу, які його прийняли).

Марлоу не може залишитися осторонь і не брати участі у житті
Джима: “He existed for me, and after all it is only through me that he
exists for you. I’ve led him out by the hand; I have paraded him before
you” [8, c. 93] (Він існував для мене, і в решті решт тільки через мене
він існує для вас. Я вивів його за руку, я виставив його напоказ
перед вами). Вільно чи мимоволі Марлоу виступає заодно із Джимом,
якомога довше приховуючи від слухачів сам факт злочину за
допомогою низки оповідальних прийомів, то забігаючи вперед, то
повертаючись у минуле.

Таким чином, специфіка співвідношення часу подій і часу
розповіді в художній структурі романів Джозефа Конрада “Серце
пітьми” та “Лорд Джим” демонструє змістовий зв’язок із постановкою
екзистенційних проблем та виявляє неоднозначність авторського
погляду на закономірності цивілізаційних процесів і сутність
екзистенційного феномену людини.
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анахронизм, «Сравнительные жизнеописания».

Борискіна К. В. Шекспір і античність в світлі сучасних
дослідницьких інтерпретацій. У статті розглядається специфіка
наукової рецепції проблеми сприйняття В.Шекспіром класичної
спадщини в контексті загальної апологетики античності в добу
Відродження. Особлива увага приділяється найбільш полемічним
питанням, пов’язаним з джерелами Шекспірового знання давніх мов,
зі шляхами знайомства Шекспіра з «Порівняльними життєписами»
Плутарха, з наявністю великої кількості анахронізмів у п’єсах на
античні сюжети, зі ставленням драматурга до зображеної ним римської
дійсності.

Ключові слова: античність, Відродження, Шекспір, анахронізм,
«Порівняльні життєписи».

Boryskina K.V. Shakespeare and Antiquity in the Light of
Modern Scholarly Interpretations. The article deals with the analysis
of scientific reception of Shakespeare’s treatment of the classic heritage
in the context of overall antiquity apologetics in the Renaissance. The
author highlights the most controversial issues connected with
Shakespeare’s knowledge of the classical languages, with the ways of
Shakespeare’s acquaintance with «Parallel Lives» by Plutarch, with the
presence of a large number of anachronisms in the Roman and Greek
plays, with Bard’s attitude to the Roman reality.

Key words: antiquity, Renaissance, Shakespeare, anachronism,
«Parallel Lives».

Варава С. В. 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.

Варава С. В. 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

АННОТАЦИИ
АНОТАЦІЇ

SUMMARIES

Аникушкина М. В. Викторианский период как Золотой век
английской литературной сказки. В статье рассматривается
становление английской литературной сказки викторианского
периода. Автор исследует причины необыкновенной популярности и
распространения сказки, анализируя социальную, политическую и
религиозную жизнь общества викторианской Англии.

Ключевые слова: дидактизм, урбанизация, утилитаризм,
протестантизм, методисты.

Анікушкіна М. В. Вікторіанський період як Золоте століття
англійської літературної казки. У статті розглядається становлення
англійської літературної казки вікторіанського періоду. Автор
досліджує причини незвичайної популярності і поширення казки,
аналізуючи соціальне, політичне і релігійне життя суспільства
вікторіанської Англії.

Ключові слова:  дидактизм, урбанізація, утилітаризм,
протестантизм, методисти.

Anikushkina M. V. Victorian period as a Golden age of English
literary fairy tale. This article deals with the formation of the British
literary fairy tale in the Victorian period. The author examines the reasons
for the extraordinary popularity and distribution of fairy +tales, analyzing
the social, political and religious life of the society in Victorian England.

Key words: didacticism, urbanization, Utilitarianism, Protestantism,
Methodists.

Борискина К.В. Шекспир и античность в свете современных
исследовательских интерпретаций. В статье рассматривается
специфика научного видения проблемы восприятия В.Шекспиром
классического наследия в контексте всеобщей апологетики
античности в эпоху Возрождения. Особое внимание уделяется
наиболее полемическим вопросам, связанным с источниками
шекспировского знания древних языков, с путями знакомства
Шекспира со «Сравнительными жизнеописаниями» Плутарха, с
наличием большого количества анахронизмов в пьесах на античные
сюжеты, с отношением драматурга к изображенной им римской
действительности.
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Ключові слова: образ світу, картина світу, національний образ
світу, концепт, концептосфера, американська мрія.

Honcharenko A. S. Reflections of the American Image of the
World in O.Henry’s short stories. In the article the conceptual sphere
of the American picture of the world is considered through the prism of
the O.Henry’s literary heritage

Key words: image of the world, picture of the world, national image of
the world, concept, conceptual sphere, American dream.

Донец П.Н. Классификация трансгуманизма в научно-
фантастической литературе. В статье разрабатывается и
презентуется структура анализа трансгуманистических концептов в
научно-фантастической литературе, указывается сфера ее
применения, обосновывается целесообразность ее использования.

Ключевые слова: трансгуманизм, научная фантастика.
Донець П.М. Класифікація трансгуманізму в науково-

фантастичної літературі. У статті розробляється і презентується
структура аналізу трансгуманістичних концептів в науково-
фантастичній літературі, вказується сфера її вживання,
обгрунтовується доцільність її використання.

Ключові слова: трансгуманізм, наукова фантастика.
Donets P.N. The Classification of transhumanism in science

fiction. The article develops and presents the analysis of the structure of
transhumanistic concepts in science fiction, indicates its scope and the
expediency of its use.

Key words: transhumanism, science fiction.

Жаданов Ю.А., Сердюкова О.И. Специфика антиутопии
Урсулы Ле Гуин и Энтони Берджесса.  Статья посвящена
рассмотрению особенностей развития англоязычной негативной
утопии второй половины ХХ века и выявлению новых жанровых черт
на примере антиутопических произведений Урсулы Ле Гуин и Энтони
Берджесса.

Ключевые слова: позитивная утопия, роман-антиутопия,
негативная утопия, дистопия.

Жаданов Ю.А., Сердюкова О.І. Специфіка антиутопії Урсули
Ле Гуїн і Ентоні Берджеса. Стаття присвячена розгляду
особливостей розвитку англомовної негативної утопії другої половини
ХХ століття і виявленню нових жанрових рис на прикладі антиутопічних
творів Урсули Ле Гуїн і Ентоні Берджеса.

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.

Varava S. V. World literature in training foreign students of pre-
paratory departments specialized in philology. In the article the
alternative way of teaching the literary-historical process to foreign
students of preparatory departments in Ukraine is suggested. The
minimizing list of writers’ and poets’ names, acquaintance with who is
assumed, is proposed.

Keywords: periodization, literary-historical process, world literature,
foreign students, preparatory departments.

Володарская М. В. Проблема концепта в системе
художественной литературы (обзор научных источников).
Статья является попыткой систематизировать научные подходы к
концепту в художественнной литературе.

Ключевые слова: художественный концепт, концепт в культуре /
литературе, концептуальній анализ, типология концептов .

Володарська М. В. Проблема концепту в системі художньої
літератури (огляд наукових джерел). Стаття є спробою
систематизувати наукові підходи до концепту в художній літературі.

Ключові слова: художній концепт, концепт в культурі / літературі,
концептуальний аналіз, типологія концептів.

Volodarskaya M. V.  A problem of koncept in the system of
artistic literature (review of scientific sources).The article is an attempt
to systematize different scientific approaches to the concept in literature.

Key words: artistic concept, concept in culture / literature, conceptual
analysis, typology of concepts.

Гончаренко А. С. Отображение американского образа мира
в новелистике О. Генри. В статье рассматривается концептосфера
американского образа мира сквозь призму литературного наследия
О.Генри

Ключевые слова: образ мира, картина мира, национальный образ
мира, концепт, концептосфера, американская мечта.

Гончаренко А. С. Відображення американського образу світу
в новелістиці О.Генрі. В статті розглядається концептосфера
американського образу світу крізь призму літературної спадщини О.Генрі
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Казарин В. П., . Ищенко Н. А. Б. П. Корнилов и Д. Р. Киплинг.
В статье на новых материалах рассказывается о влиянии Р. Киплинга на
советских поэтов 1930-х годов.

Ключевые слова: советские поэты, Б. П. Корнилов, Д. Р. Киплинг.
Казарін В. П., ІщенкоН. А. Б. П. Корнілов і Д. Р. Кіплінг. У

статті на нових матеріалах розповідається про вплив Р. Кіплінга на
радянських поетів 1930-х років.

Ключові слова: радянські поети, Б. П. Корнілов, Д. Р. Кіплінг.
Kazarin V. P., IshchenkoN. A. B.P. Kornilov, D. R. Kipling. The

article describes the new material on the impact of Rudyard Kipling in
Soviet poets of the 1930s.

Keywords: Soviet poets, B. P. Kornilov, D. R. Kipling.

Камышников Р. В. Влияние Зигфрида Сассуна на творчество
Уилфреда Оуэна. Статья посвящена исследованию творчества
английских «окопных поэтов» и «поэзии траншей» на примере
отношений наиболее выдающихся авторов Первой мировой войны.
Рассматриваются их творческие пути и влияние более опытного поэта
на становление творчества поэта начинающего.

Ключевые слова: написание на основании опыта, «окопные
поэты», жалость войны, «поэзия траншей».

 Камишніков Р.В. Вплив Зігфрида Сассуна на творчість
Уілфреда Оуена. Статтю присвячено дослідженню творчості
англійських «окопних поетів» і «поезії траншей» на прикладі відносин
найбільш видатних авторів Першої світової війни. Розглядаються їх
творчі шляхи й вплив більш досвідченого поета на становлення
творчості починаючого поета.

Ключові слова: написання на підставі досвіду, «окопні поети»,
жалість війни, «поезія траншей».

Kamyshnikov R.V. Influence of Siegfried Sassoon on the
Creativity of Wilfred Owen. The present article focuses on the research
of the creativity of the English “trench poets” and “trench poetry” on the
example of the relations of the most prominent authors of World War I.
Their creative paths and the influence of the more experienced poet on
the beginner in poetry are considered.

Keywords: writing from experience, “trench poets,” the pity of war,
“trench poetry.”

Кеба А.В. Метафора и метаморфоза в модернистском
романе.  В статье анализируются соотношения метафоры и мета-
морфозы как факторов поэтики модернистского романа в его разных

 Ключові слова: позитивна утопія, роман-антиутопія, негативна
утопія, дистопія.

Zhadanov Y.A., Serdukova O.I.  The Role of an artificial
language in Anthony Burgess’s dystopian «Clockwork  Orange».
The article deals with the peculiarity of development of English-speaking
negative utopia of the second half of the 20-th century and detection of
the new genre features on the example of antiutopian  works of  Ursula
Le Guin and Anthony Burgess.

Key words: positive utopia, novel-antiutopia,  negative utopia, dustopia.

Зябрева Г. А., Икитян Л. Н. Феномен художественного
эксперимента в творчестве Леонида Андреева. Статья
посвящена проблеме художественного эксперимента в искусстве
Леонида Андреева. Этот феномен впервые рассматривается как
совокупность культурных, психологических, философских
мотивировок и художественно-аналитических импликаций авторского
сознания, в результате чего критерий опытно-апробативного освоения
действительности становится смысло- и формообразующим началом
андреевского литературного дискурса.

Ключевые слова:  литература рубежа ХIХ – ХХ веков,
художественный эксперимент, творческая стратегия, герой-
«апробатор», типология, поэтика, художественная коммуникация.

Зябрєва Г. О., Ікітян Л. Н. Феномен художнього
експерименту у творчості Леоніда Андрєєва. Стаття присвячена
проблемі художнього експерименту у творчості Леоніда Андрєєва.
Цій феномен уперше розглянуто як сукупність соціокультурних
мотивувань та імплікацій авторської свідомості, внаслідок чого
критерій експериментального осмислення дійсності стає змісто- і
формотворчим началом андрєєвського літературного дискурсу.

Ключові слова: література межі ХIХ – ХХ століть, художній
експеримент, творча стратегія, герой-«апробатор», типологія, поетика,
художня комунікація.

Zyabreva G. A., Ikityan L.N. Etxperiment’s phenomen in Leonid
Andreev’s creative work. The thesis is dedicated to artistic experi-
mentation as a creative strategy, Leonid Andreev. Phenomenon at Andreev
appears as a set of socio-cultural motivations and implications of the
author’s consciousness, resulting in the pilot test interpretation of reality
becomes a meaning-  and form-building beginning of a literary text.

Keywords: literature of XIX – XX centuries, artistic experiment, cre-
ative strategy, the hero-»aprobator», typology, poetics, artistic commu-
nication.
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highlights the main features of similarity and difference between the pri-
mary and secondary myths, discovers the reasons of differences.

Key words: S. Krzhizhanovsky,  mythological consciousness, pri-
mary and secondary myths, space organization.

Кобзарь Е. И. Мифологизм как ведущий концепт немецкой
драматургии первой половины ХІХ в. В статье исследуется
мифологизм немецкой литературы начала XIX в.. Отмечается, что
обращение писателей к мифологии вызвано стремлением подняться
над обыденным и сиюминутным, дополнить конкретно-историческое
содержание вечными истинами. Использование мифологических
образов и структур в драматургии эпохи устанавливает связь с
прошлым, придает произведениям глубину и философичность,
общечеловеческую значимость.

Ключевые слова: мифологизм, немецкая драма, мифологические
образы и структуры, мистерия, трагедия рока, историческая драма.

Кобзар Е. І. Міфологізм як провідний аспект німецької
драматургії першої половини хіх ст. У статті досліджується
міфологізм німецької драматургії першої половини XIX ст.
Відмічається, що звернення письменників до міфології викликане
прагненням піднятися над буденним та сьогочасним, доповнити
конкретно-історичний зміст одвічними істинами. Використання
міфологічних образів і структур у драматургії доби встановлює зв’язок
з минулим, надає творам особливої глибини і філософічності,
загальнолюдської значущості.

Ключові слова: міфологізм, німецька драма, міфологічні образи і
структури, містерія, трагедія фатуму, історична драма.

Kobzar E. I. The mythopoetic as leading concept of German
dramaturgy in the first half of XIX century. The mythology of German
literature in the beginning of the XIX century is studied in this paper. It is
noted in this research that writers appealed to the mythology to express
their desire to rise above the ordinary and immediate, to add the specific
historical content of the eternal truths. Using of mythological images and
structures in the drama are defined the connection with the past due to
the sense, philosophy and human values.

Key words: mythology, German drama, mythological images and
structure, mystery, tragedy of fate, historical drama.

Маринчак В.А. Ціннісний аспект інтенційності і можливі
світи літературного твору. Стаття присвячується дослідженню
смислового поля поняття „ціннісна інтенційність” та шляхів її реалізації.

национальных вариантах. Определяются основные его проявления
в произведениях Дж. Джойса, Ф. Кафки, А. Платонова, В.Набокова,
Б. Шульца, С. Виткевича.

Ключевые слова: поэтика, метафора, метаморфоза, модернизм.
Кеба О. В. Метафора і метаморфоза у модерністському

романі.У статті аналізуються співвідношення метафори і
метаморфози як чинників поетики модерністського роману в його
різних національних варіантах. Визначаються основні його прояви в
творах Дж. Джойса, Ф. Кафки, А. Платонова, В.Набокова, Б. Шульца,
С. Віткевича.

Ключові слова: поетика, метафора, метаморфоза, модернізм.
Keba A. V. A Metaphor and metamorphosis is in a modernistic

novel.The role and functions of metaphor and metamorphosis as a main
factor of modernistic poetics in 20th novel are considered in the paper. It is
determined the most important forms of the metamorphosis in the works of
J. Joyce, F. Kafka, A. Platonov, V. Nabokov, B. Shulc, S. Vitkevich.

Key words: poetics, metaphor, metamorphosis, modernism.

Кисляк А. И. Организация пространства в новеллах
С. Кржижановского: специфика вторичного мифа. В статье
представлен сопоставительный анализ принципов организации
пространства в народно-мифологическом сознании восточных славян
и в новеллах Сигизмунда Кржижановского, выявлены сходства и
различия первичного и вторичного мифов, предложено обоснование
причин различий.

Ключевые слова: С.Д. Кржижановский, народно-мифологическое
сознание, первичный и вторичный мифы, организация пространства.

Кисляк А. І. Просторова організація в новелах
С. Кржижановського: специфіка вторинного міфа. У статті
представлено порівняльний аналіз принципів просторової організації
у народно-міфологічній свідомості східних слов’ян та в новелах
Сигізмунда Кржижановського, виявлено подібності та відмінності
первинного та вторинного міфів, запропоновано обґрунтування причин
відмінностей.

Ключові слова: С.Д. Кржижановський, народно-міфологічна
свідомість, первинний та вторинний міфи, просторова організація.

space organization in s. krzhizhanovsky’s short stories: specific fea-
tures of the secondary myth

Kislyak A. I. The article presents a contrastive analysis of the
principles of space organization in the Eastern Slaves’ mythological
consciousness and Sigizmund Krzhizhanovsky’s short stories. It
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іспанського письменника ХІХ – поч. ХХ ст. Беніто Переса Гальдоса.
Характерними локусами для топосу „Сарагоси” є вежа, монастир,
будинок, сад та храм. Локус будинку має оборонну конотацію, а
локус монастиря несе на собі навантаження пам’яті про героїчне
минуле. На відміну від них сад постає любовним затишком, а храм –
сімейним. Сукупність функцій цих локусів характеризує топос міста
у романі „Сарагоса” як сакральний простір.

Ключові слова: Беніто Перес Гальдос, Сарагоса, топос міста,
локус.

Migun T. N. City’s topos of the Novel «Zaragoza» of Benito Perez
Galdos. The present paper examines the problem of topos and its smaller
units locus in the novel „Zaragoza” of spanish writer of the ХIХ - early ХХ
century Benito Perez Galdos. There are key’s locuses of the tower, the
monastery, building, garden and temple in „Zaragoza”. Locus of the building
is defense posture in the Galdos’ novel, and the monastery bears the burden
of the memory of the heroic past. Unlike these locuses garden there is a
loving hearth, and the temple - a familial. A set of the functions of these
locuses characterizes the topos of the novel „Zaragoza”as the sacral space.

Keywords: Benito Perez Galdos, Zaragoza, city’s topos, locus.

Миколайчук А. И. Мотивная организация хронотопа в
романистике Фолкнера. В статье рассматриваются
функциональные связи мотива и хронотопных моделей в романистики
В.Фолкнера; анализируются хронотопные мотивы, которые
проявляються на разных уровнях текста и соответственно относятся
к словесным, предметным или сюжетным и выделяются з целью
наглядности структурообразующих функций в романах В. Фолкнера
«Шум и ярость», «Свет в августе», «В свой последний час».

Ключевые слова: мотив, хронотоп, хронотопная модель,
Фолкнер.

Миколайчук А.І. Мотивна організація часопростору у
романістиці Фолкнера. У статті розглядаються функціональні
зв’язки мотиву і хронотопних моделей у романістиці В. Фолкнера;
аналізуються хронотопні мотиви, які проявляються на різних рівнях
тексту і відповідно відносяться до словесних, предметних чи
сюжетних та виокремлюються з метою унаочнення структуротвірних
функцій у романах В. Фолкнера, “Шум і лють”, “Світло в серпні”, “В
свою останнюю годину”.

Ключові слова: мотив, хронотоп, хронотопна модель, Фолкнер.
Micholaichuk A. I. Reason organization of сhronotopa is in

romanistike of Folknera. The article deals with the functional relations

Автор приділяє особливу увагу аналізу специфіки інтенційного
підходу, виявленню сутності ціннісної інтенційності та висвітленню
особливостей  ціннісних аспектів можливих світів літературно-
художнього тексту.

Ключові слова:  ціннісна інтенційність, семантика,
феноменологічний підхід, інтенційний синтез, можливі світи.

Маринчак В.А.Ценностный аспект интенциональности и
возможные миры литературного произведения. Статья
посвящена исследованию смыслового поля понятия «ценностная
интенциональность» и способов ее реализации. Автор уделяет особое
внимание анализу специфики интенционального подхода,
определению сущности ценностной интенциональности и выявлению
особенностей структурирования ценностных аспектов возможных
миров литературно-художественного текста.

Ключевые слова: ценностная интенциональность, семантика,
феноменологический подход, интенциональный синтез, возможные миры.

Marinchak V. A. Intentionality value aspect of a literary work
and potential worlds of a literary text.  The article is devoted to the
study of the field of meanings of the notion “value intentionality” as well
as to the investigation of its realization ways. The author pays a special
attention to the analysis of the intentional approach special features, to
the essence of value intentionality and to the structuring peculiarities of
the potential worlds’ value aspects of a literary text.

Key words: value intentionality, semantics, phenomenological ap-
proach, intentional synthesis, potential worlds.

Мигун Т. Н. Топос города в романе „Сарагоса” Бенито
Переса Гальдоса. В статье поднимается вопрос топоса города и
его меньших подразделений локусов в романе „Сарагоса” испанского
писателя ХIХ - нач. ХХ в. Бенито Переса Гальдоса. Характерными
локусами для топоса Сарагосы есть башня, монастырь, дом, сад и
храм. Локус дома имеет оборонительную конотацию, а локус
монастыря несет на себе нагрузку памяти о героическом прошлом.
В отличии от них сад представляется любовным уютом, а храм -
семейным. Совокупность функций этих локусов характеризует топос
города в романе „Сарагоса” как сакральное пространство.

Ключевые слова: Бенито Перес Гальдос, Сарагоса, топос города,
локус.

Мигун Т. М. Топос міста у романі „Сарагоса”
Беніто Переса Гальдоса. У статті розглядається питання топосу
міста та його менших підрозділів локусів у романі „Сарагоса”
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Змея». Статья посвящена анализу новеллы известного французского
писателя ХХ века Пьера Буля, произведениям которого свойственна
сатирико-юмористическая направленность и философичность.
Показанно как коммический модус повествования,в основу которого
положен принцип парадокса и доведения создаваемых  им ситуаций
до абсурда, трансформирует известный библейский сюжет и придает
ему нове смыслы.

Ключевые слова: Пьер Буль, новелла, модус комического,
парадокс, абсурд, юмор.

Mihilev.A., Proskurova M. Specification of organization of sub-
ject and sense in the novel of Pierre Boulle “ When the snake
failt”. The article is dedicated to the analysis of the work of the famous
French writer of XXX century- P. Boulle, whose works contains humorous-
satiric orientation and philosophy. Principle of paradox  is well shown in
the base of the novel.

Key words: Pierre Boulle, novel, comic mode, paradox, absurd, humor.

Новикова М. А. Ахматова. Цветаева. Багряна. (К проблеме
национального культурного контекста). Работа представляет
собою фрагмент доктората М.А. Новиковой (1981). В конце 1970-х гг.
он вызвал резкое неприятие апологетов «безнационального
интернационализма». Сегодня, пройдя проверку временем, он
подтверждает актуальность поставленных в нем проблем
национального и продуктивность ключевого понятия «национальный
культурный контекст».

Ключевые слова: А. Ахматова, М. Цветаева, Е. Багряна,
национальный культурный контекст, жанр, ситуация, стиль.

Новикова М. О. Ахматова. Цвєтаева. Багряна. (До проблеми
національного культурного контексту). В розвідці презентовано
фрагмент докторату М.О. Новикової (1981). Наприкінці 1970-х рр. він
викликав гострий спротив апологетів «безнаціонального
інтернаціоналізму». Нині, перевірений часом, він підтвердує
актуальність проблем національного, які було в ньому поставлено,
та продуктивність поняття «національний культурний контекст», яке
є для нього ключовим.

Ключові слова: Г. Ахматова, М. Цвєтаєва, «. Багряна,
національний культурний контекст, жанр, ситуація, стиль.

Novikova M. A. Akhmatova. Cvetaeva. Bagryana. (To the prob-
lem of national cultural context). The paper presents an extract from
Marina A. Novikova’s doctorate thesis (1981). In the late 1970-ties it had
been severely opposed by the supporters of “sterile internationalism”.

of motifs and chronotope models in W. Faulkner’s novels; analyzes
chronotope motifs, that occur at different levels of text and therefore be-
long to the word, subject or scene and are being isolated to illustrate
structural functions in such novels of W. Faulkner as, “The Sound and
the Fury”, “Light in August”, and “As I Lay Dying”.

Key words: motif, chronotope, chronotope model, Faulkner.

Михед О. П. Формування реаліті-роману в просторі
взаємодії літератури і медіа. В статті аналізується еволюція засобів
масової інформації та супутні цьому процесу форми зміни впливу на
аудиторію, котрі на початку ХХІ ст.. зумовили появу нового жанрового
різновиду – реаліті-роману.

Ключові слова: медіа, синтез мистецтв, інтерактивність, реаліті-
роман, візуальний образ.

Михед А. П. Формирование реалити-романа в пространстве
взаимодействия литературы и медия. В статье анализируется
эволюция средств массовой информации и соответствующие этому
процессу формы изменения воздействия на аудиторию, которые
привели в начале нашего века к появлению новой жанровой
разновидности – реалити-романа.

Ключевые слова: медиа, синтез искусств, интерактивность,
реалити-роман, визуальный образ.

Mykhed А. Р. Formation of Reality Novel in the Space of Inter-
action between Literature and Media. The article deals with the pro-
cess of evolution of media as sphere of communication, analyses of
change of communicative forms which have resulted at the beginning of
21st century in the birth of new genre – the reality-novel.

Key words: media, synthesis of arts, interaction, reality-novel, visual image.

Міхільов О.Д., Проскурова М.О. Специфіка сюжетно-
смислової побудови новели П.Буля «Коли не вийшло у Змія».
Стаття присвячена аналізу новели відомого французького
письменника ХХ століття П’єра Буля, твором якого притаманна
сатирико – гумористична спрямованість та філософічність. Виявлено,
що новела позначена модусом комізму, а в основу її побудови
покладено принцип парадоксу та доведення породжених ним ситуацій
до абсурду,що викликає трансформацію відомого біблійного сюжету.

Ключові слова: П’єр Буль, новела, модус комічного,  парадокс,
абсурд, гумор.

Михилев А.Д., Проскурова М.А. Специфика сюжетно-
смыслового построения новеллы П.Буля «Когда не вышло у
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Norets M. V. Conceptual interpretation of category «reason» in
modern literary criticism. The subject under discussion of this work is
the category of “motive” in theoretical-literary aspect. The analysis of the
category “motive” is being done taking into account its ontological status
and, consequently its structure forming function in the building of the plot
of the literary work.

Key words: Motive, motive structure of the literary work, plot, the
motive complex, “free” and “bound” elements of the action.

Остапенко И. В. Пейзажный дискурс в лирике Юрия
Кузнецова. В статье исследована картина мира Ю. Кузнецова на
материале пейзажной лирики. Эгоцентристский характер субъектной
сферы, утрата связи с живой природой, десакрализация и в то же
время онтологизация ее презентуют эсхатологический вектор
экзистенциальных поисков автора.

Ключевые слова: пейзаж, картина мира, лирический субъект,
время, пространство, художественный образ, лирический сюжет.

Остапенко І. В. Пейзажный дискурс у ліриці Юрія Кузнецова.
У статті досліджено картину світу Ю. Кузнецова на матеріалі пейзажної
лірики. Егоцентристський характер суб’єктної сфери, втрата зв’язку з
живою природою, її десакралізація і водночас онтологізація презентують
есхатологічний вектор екзистенційних пошуків автора.

Ключові слова: пейзаж, картина світу, ліричний суб’єкт, час,
простір, художній образ, ліричний сюжет.

Ostapenko I. V. Landscape diskurs is in the lyric poetry of
George Kuznecova. J.Kuznetsova’s world picture is analyzed in the
article on a material of landscape lyrics. Egocentric character of subject
sphere, loss of communication with alive nature, its unsacralisation and,
at the same time, ontologisation are presenting an eschatological vector
of existential searches of the author.

Keywords: landscape, world picture, lyrical subject, time, space,
artistic image, lyrical plot.

Магаляйш де Соуза Остапенко С.А. Художественная
литература в парадигме диалога культур. Мультикультурное
образование рассмотрено как часть праксеологического измерения
концептуальной модели диалога культур. В частности, отмечена
значимость художественной литературы в обучении принципам
межкультурного диалога.

Ключевы слова: мультикультурное образование, художественная
литература, мультикультурализм, диалог культур.

Today it proves vitality of its problems and productive character of  “the
national cultural context” as its key concept.

Key words: A. Akhmatova, M. Tcvetaeva, E. Bagryana, national
cultural context, genre, situation, style.

Новикова М. А. «Владычица морская» у А. С. Пушкина:
векторы интертекстуальности. В статье продемонстрированы
новые возможности интертекстуалистики для кросскультурных
интерпретаций произведений А.С. Пушкина.

Ключевые слова. А. С. Пушкин, интертекстуалистика,
кросскультурные интерпретации.

Новикова М.О. «Морська володарка» у О. С. Пушкіна:
вектори інтертекстуальності. У статті продемонстровано нові
можливості інтертекстуалістики для кроскультурних інтерпретацій
творів О. С. Пушкіна.

Ключові слова. О. С. Пушкін, інтертекстуалістика, кроскультурні
інтепретації.

Novikova M. A. A «Mistress is marine» at A. S. Pushkin: vectors
of intertekstual'nosti.The paper demonstrates new perspectives for
Alexander Pushkin’s poems and their crosscultural interpretations through
intertextual studies.

Key words: Alexander Pushkin, intertextual studies, crosscultural
interpretations.

Норец М. В. Концептуальная трактовка категории «мотив» в
современном литературоведении. Предметом рассмотрения
данной работы является категория «мотив» в теоретико-литературном
аспекте. Анализ категории мотива осуществляется с позиции его
онтологического статуса и, соответственно, его структурообразующей
функции в композиционном построении художественного произведения.

Ключевые слова: Мотив, мотивная структура произведения,
сюжет, мотивный комплекс, «свободные» и «связанные» элементы
действия.

Норець М. В. Концептуальна трактовка категорії «мотив» у
сучасному літературознавстві. Предметом розгляду даної роботи
виступає категорія «мотив» у теоретико-літературному аспекті. Аналіз
категорії мотиву здійснюється з позиції його онтологічного статусу і
його структуроутворюючої функції у композиційному будуванні
художнього твору.

Ключові слова: Мотив, мотивна структура твору, сюжет, мотивний
комплекс, «вільні» та зв’язані елементи дії.
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Ключові слова: Жан Жене, автофікціональність, інтертекстуальність,
самокритичний метадискурс ,ознаки автофікціонального письма.

Semenets O. S. The Problem of the Genre Status of Jean
Genet’s novels: “Querelle of Brest” as the novel-autofiction. The
article examines Jean Genet’s novel “Querelle of Brest”, genre identity of
which was ignored by critics from the position of presence of autofictionality
signs in it. Before the term “autofiction”, appeared, the novel has got
most specific features of that genre formation (intertextuality,
metadiscourse, writing as a mirror, self-citation etc). Based upon analysis,
it has been concluded, that the novel “Querelle of Brest” has got the
signs of autofictional narration, and the novel is represented as invasion
of mirror autofictionalization (by V. Colonna).

Keywords: Jean Jeunet, autofictionality, intertextuality, self-critical
metadiscourse, signs of autofictional writing.

Торкут Н. Н. Литературоведение и художественный
перевод: траектории диалога и его эпистемологическая
продуктивность. В статье представлен опыт компаративного анализа
русских переводов стихотворения Редьярда Киплинга
«Gethsemane», осуществленных Э.Шустером и К.Атаровой. Автор
демонстрирует последствия, к которым приводит игнорирование
контекстуальных проекций англоязычного оригинала, и акцентирует
внимание на эпистемологической продуктивности
междисциплинарного диалога в практике художественного
перевода.

Ключевые слова: Киплинг, художественный перевод,
междисциплинарный диалог, контекст, интертекстуальность,
библейская аллюзия, интенциональность.

Торкут Н. М. Літературознавство і художній переклад:
траєкторії діалогу та його епістемологічна продуктивність. У
статті запропоновано компаративний аналіз російський перекладів
вірша Редьярда Кіплінга «Gethsemane», здійснених Е.Шустером та
К.Атаровою.  Автор демонструє наслідки, до яких призводить
ігнорування перекладачами контекстуальних вимірів першоджерела,
та акцентує епістемологічну продуктивність міждисциплінарного
діалогу для практики художнього перекладу.

Ключові слова: Кіплінг, художній переклад, міждисциплінарний
діалог, контекст, інтертекстуальність, біблійна алюзія,
інтенціональність.

Torkut N. M. Literary studies and artistic translation: pathways
of the dialogue and its epistemological efficiency. The article deals

Магаляйш де Соуза Остапенко С.А. Художня література у
парадигмі діалога культур. Мультикультурна освіта розглянута як
частина пракселогічного виміру концептуальної моделі діалога
культур. Зокрема, відзначено значущість художньої літератури у
вченні прінципам міжкультурного діалогу.

Ключові слова: мультикультурна освіта, художня література,
мультикультуралізм, діалог культур.

Magalhaes de Sousa Ostapenko S. A. Artistic literature in
paradigme of culture dialogue. Multicultural education is considered
as a part of pracsiologic dimension of conceptual model of cultural
dialogue. In particular, importance of artistic literature is pointed out in
teaching of principles of intercultural dialogue.

Key words: multicultural education, artistic literature, multicultural-
ism, cultural dialoge.

Семенец О. С. К проблеме жанрового статуса романов
Ж. Жене: “Керель из Бреста” как роман-autofiction. В статье
исследуется роман Ж. Жене “Керель из Бреста”, жанровое определение
которого осталось вне поля зрения критиков, с позиции наличия в нем
черт постмодернистского модуса автобиографического письма –
автофикциональности. Предшествуя появлению термина autofiction, в
романе присутствует большинство признаков, характерных этому
жанровому образованию (литературная интертекстуальность,
самокритичный метадискурс, зеркальность, самоцитация и др.). На
основе проведенного анализа делается вывод об автофикциональном
характере повествования “Кереля из Бреста” и роман позиционаруется
как зеркальная автофикционализация вторжение (по В. Колонне).

Ключевые слова:  Жан Жене, автофикциональность,
интертекстуальность, самокритичный метадискурс, черты
автофикционального письма.

Семенець О. С. До проблеми жанрового статусу романів
Ж. Жене: «Керель із Бресту» як роман - autofiction. У статті
досліджується роман Ж. Жене „Керель із Бресту”, жанрова
приналежність якого залишилась поза увагою критиків, з позиції
наявності в ньому ознак автофікціональності. Передуючи появі терміну
autofiction, роман, однак, має більшість характерних цьому
жанровому утворенню рис (інтертекстуальність, метадискурс,
дзеркальність, самоцитація тощо). На основі проведеного аналізу
робиться висновок про автофікціональний характер оповіді „Керелю
з Бресту” і роман позиціонується як дзеркальної автофікціоналізації
вторгнення (за В. Колонною).
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presented. Besides, the mythopoetic character of thinking and central in
his literary biography religious motive are revealed.
     Key words: J. R. Kipling, modernism, philosophical motive, stylistic
and genre poetics.

Храброва Г.М. Специфика кореляции идентичности
литературных персонажей с гендерными идеалами
английского ренессансного социума. В статье рассматривается
специфика взаимодействия гендерной идентичности персонажей
елизаветинских романов с традиционными моделями,
функционировавшими в английском ренессансном социуме. Автор
выделяет основные конституенты, формирующие художественные
образы романических героев. При этом особое внимание уделяется
корреляции социального статуса и концепта телесности со
стереотипными представлениями елизаветинцев о гендере.

Ключевые слова: английский Ренессанс, роман, формульная
литература, гендерный идеал, гендерная идентичность, телесность,
социальный статус.

Храброва Г.М.Специфіка кореляції ідентичності літературних
персонажів з  ґендерними ідеалами англійського ренесансного
соціуму. У статті розглядається специфіка взаємодії ґендерної
ідентичності персонажів єлизаветинських романів з усталеними
моделями фемінності та маскулінності, які функціонують в англійському
ренесансному соціумі. Автор виокремлює основні конституенти, що
формують художні образи романічних героїв. При цьому особлива увага
приділяється кореляції соціального статусу і концепту тілесності зі
стереотипними уявленнями єлизаветинців про стать.

Ключові слова: англійський Ренесанс, роман, формульна
література, ґендерний ідеал, ґендерна ідентичність, тілесність,
соціальний статус.

Khrabrova G. M. Specific of korelyacii identity of literary
characters with the gendernymi ideals of English socium of
renaissance.The article deals with the peculiarities of the interaction of
gender identity of the Elizabethan prose fiction characters with the common
models of femininity and masculinity, functioning in English Renaissance
society. The author outlines the main constituents that form romance
characters’ images. Special attention is paid to the correlation between
social status and concept of corporality with the stereotype vision of
gender in the Elizabethan age.

Key words: English Renaissance, romance, formula literature, gen-
der ideal, gender identity, corporality, social status.

with the practice of the comparative analyses of the Russian translations
of Rudyard Kipling’s poem «Gethsemane», made by E.Shuster and
K.Atarova. The author presents the consequences of the ignoring of the
contextual perspectives of the English original, focusing on the episte-
mological efficiency of the interdisciplinary dialogue in the practice of the
artistic translation.

Key words: Kipling, artistic translation, interdisciplinary dialogue,
context, intertextuality, Biblical allusions, intentionality.

Трофименко Ю. С. Поэтика модернизма в рассказе
Р. Киплинга «Ложный рассвет».  В данной статье рассматривается
специфика творческой эволюции английского писателя Редьярда
Киплинга в плане идейно-композиционной характеристики.
Предпринимается попытка проследить особенности художественной
переориентации писателя на основе переходного рассказа «Ложный
рассвет». В работе представлен детальный анализ стилевых и
жанровых аспектов поэтики Киплинга, их художественные и
эстетические функции. Кроме этого, обнаруживаются типичный для
автора мифотворческий характер мышления и ставший центральным
в его литературной биографии религиозный мотив.

Ключевые слова: Д. Р. Киплинг, модернизм, философский мотив,
жанрово-стилистическая поэтика.

Трофiменко Ю. С. Поетика модернізму в оповіданні
Р. Кіплінга «Помилковий світанок. У даній статті розглядається
специфіка творчої еволюції англійського письменника Редьярда
Кіплінга у рамках ідейно-композиційної характеристики. Робиться
спроба простежити особливості художньої переорієнтації письменника
на основі перехідної розповіді «Помилковий світанок». У роботі
представлений детальний аналіз стильових і жанрових аспектів
поетики Кіплінга, їх художні та естетичні функції. Окрім цього,
виявляються типовий для автора міфотворчий характер мислення і
центральний у його літературній біографії релігійний мотив.

Ключовi слова: Д. Р. Кіплінг, модернізм, філософський мотив,
жанрово-стильова поетика.

Trofimenko Y. S. Poetics of modernism in the story «False
Dawn» by R. Kipling. The present study deals with the specificity of
the creative evolution of the English writer Rudyard Kipling in terms of
conceptual and compositional description. The attempt of tracing the
features of the writer’s artistic refocusing is undertaken on the basis of
transitional story «False dawn». The detailed analysis of stylistic and
genre aspects of Kipling’s poetics (its artistic and aesthetic functions) is
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Key words: theatralization, play, metaficcion, intertextuality, metatext,
hypertext, paratext, epitheatre, metatheatre, hipotheatre.

Яковлева Н. М. Екзистенційний вимір художнього часу в
прозі Джозефа Конрада. У статті встановлюється співвідношення
часу подій і часу розповіді в художній структурі романів Джозефа
Конрада “Серце пітьми” та “Лорд Джим”. Аналіз художнього часу в
романах демонструє змістовний зв’язок із постановкою
екзистенційних проблем та виявляє неоднозначність авторського
погляду на закономірності цивілізаційних процесів і сутність
екзистенційного феномену людина.

Ключові слова: нарація, подія розповідання, розказана подія,
екзистенція, художня структура, художній час.

Яковлева Н. Н. Экзистенциальное измерение
художественного времени в прозе Джозефа Конрада. В статье
устанавливается соотношение времени событий и времени рассказа
в художественной структуре романов Джозефа Конрада “Сердце
тьмы” и “Лорд Джим”. Анализ художественного времени в романах
демонстрирует содержательную связь с постановкой
экзистенциональных проблем и обнаруживает неоднозначность
авторского взгляда на закономерности цивилизационных процессов
и сущность экзистенционального феномена человек.

Ключевые слова: нарратив, событие повествования, рассказанное
событие, экзистенция, художественная структура, художественное
время.

Yakovleva N. N. The existential measuring of artistic time is in
prose of Joseph Konrada. The article treats the correlation between
time of the events and story time in the artistical structure of the novels
by Joseph Conrad “Heart of Darkness” and “Lord Jim”. The analysis of
literary time in the novels show substantial connection with the produc-
tion of existential problems and reveals the ambiguity of author’s outlook
in terms of the civilization processes and the essence of the existential
phenomenon of human being.

Key words: narration, an action of telling, a told action, existence,
artistical structure, literary time.

Шестопал О. Г. Концепты «эпитеатра», «метатеатра» и
«гипотеатра» в романе Алльваро Кункейро «Человек, который
был похож на Ореста». Тема статьи – анализ текстуальных стратегий
театрализации романа  известного испанского писателя-постмодерниста
Альваро Кункейро «Человек, который был похож на Ореста». Ключевую
роль в театрализации художественного пространства романа
А.Кункейро играют разные формы  интертекстуальности,  в частности
реализация таких концептов, как эпитеатр, метатеатр и гипотеатр. Анализ
указанных принципов театральной организации повествовательного
текста раскрывает специфику текстуальной театральности как
поэтологической характеристики романной формы, реализация которой
осуществляется на разных уровнях межтекстовых отношений в
произведении А.Кункейро.

Ключевые слова: театрализация, игра, метапроза,
интертекстуальность, метатекст,  гипертекст, паратекст, эпитеатр,
метатеатр, гипотеатр.

Шестопал О. Г. Концепти «епітеатру», «метатератру» та
«гіпотеатру» в романі Алльваро Кункейро «Людина, яка була
схожа на Ореста». Тема статті – розгляд текстових стратегій
театралізації роману відомого іспанського письменника-
постмодерніста Альваро Кункейро «Людина, яка була схожа на
Ореста». Провідну роль у театралізації художнього простору твору
А.Кункейро відіграють різні форми інтертекстуальності, зокрема
реалізація таких концептів, як епітеатр, метатеатр та гіпотеатр. Аналіз
зазначених принципів театральної організації оповідного тексту
розкриває специфіку текстуальної театральності  як поетикальної
характеристики романної форми, що реалізується на різних рівнях
міжтекстових зв’язків у творі А.Кункейро.

Ключові слова: театралізація, гра, метапроза,
інтертекстуальність, метатекст, гіпертекст, гіпотекст,
паратекст, епітеатр, метатеатр, гіпотеатр.

Shestopal O. G. Koncepty of «epiteatra», «metateatra» and
«gipoteatra» in the novel of All'varo Kunkeyro «Un hombre, que
se parecia a Orestes». The subject of the paper is the textual strate-
gies of  theatralization of the novel “Un hombre, que se parecia a Orestes”
written by the well-known Spanish postmodernist writer Alvaro Cunqueiro.
The different forms of intertextuality, as well as artistic realization of such
concepts as epitheatre, metatheatre and hipotheatre  play a key-role of
the novel’s theatralization. Analysis of the mentioned principles of theat-
rical organization of Cunqueiro’s text at the different  transtextual levels
specifies the textual theatricality as the novel poetical feature.
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