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УДК 821.111
С. Х. Абдуллах

Творчество Редьярда Киплинга в западном
литературоведении: биографический подход

Английский писатель Редьярд Киплинг и его творческое
наследие не раз подвергались пересмотру, как в отечественном,
так и в зарубежном литературоведении. Пожалуй, ни один писатель
не получил такого количества порой противоречащих друг другу
политических ярлыков, как этот певец викторианства в его позднем
периоде.

В Англии о Киплинге писали охотно и много. Зарубежная
«киплингиана» насчитывает сотни и сотни томов. Среди известных
биографов писателя такие признанные авторитеты как Э. Шэнкс
(1940), Ч. Каррингтон (1955), М. Фидо (1974), К. Эмис (1975), Ф.
Мейсон (1975), А. Вилсон (1977), Л. Биркенхед (1978), М. Ласки
(1987), М. Сеймур-Смит (1989), Э. Лисетт (1999), Х. Риккеттс (1999).
О семье Киплинга писали А.В. Болдуин (1960), П. Фицджералд
(1975), И. Тейлор (1987), А. Р. Анкерс (1988), Т. Холт (1998), А.
Николсон (2001). Наиболее известные литературоведческие студии
принадлежат перу Дж. Томкинса (1959), С. Боделсена (1964), Б.
Бобрэ (1967), С. Кемпа (1988). Из последних изысканий необходимо
отметить работы Д. Ренделла (2000), Д. Гилмора (2002), Дж.
Монтефьоре (Montefiore J., 2007), Ч. Аллена (2007), а также вышедший
в 2011 году «The Cambridge Companion to Rudyard Kipling (Cambridge
Companions to Literature)».

Большинство исследователей, как ранних, так и
современных, основывает свои труды на утверждении того, что
творчество Киплинга «очень биографично» (richly biographical, J.
Adams). В этой связи практически все самые значительные и
фундаментальные работы в этой области написаны с применением
биографического метода исследования.

Интересна, на наш взгляд, книга Э. Шэнкса (E. Shanks),
вышедшая  в 1940 году, через 4 года после смерти Киплинга и
через 3 года после публикации  его автобиографии «Кое-что о себе»
(Something of Myself, 1937). Это практически первое исследование
жизни и творчества Киплинга, претендующее на звание

академического. Во введении Шэкнс пишет: «Он великий художник.
Он политический философ, страстно верующий в свои выводы и
непревзойденную силу внедрения их в сознание других» []. Шэнкс
называет Киплинга «исторической силой», и такой «исторический
Киплинг» на долгие 50 лет становится предметом исследования,
как критиков, так и биографов.

Еще одна версия «исторического Киплинга» была
представлена в 1941 году американской исследовательницей Н.
Брэдди (Nella Braddy). Главным источником в данном случае была
автобиография Киплинга, а также широкий круг его произведений и
опубликованные воспоминания тех, кто его знал [2]. Автор не
подвергала критике творчество Киплинга, приспосабливаясь к его
«империалистической ортодоксальности».

Авторитетным исследованием стала работа Ч. Каррингтона
(Charles Carrington), вышедшая в 1955 году. Это была давно
ожидаемая официальная биография Киплинга, написанная под
руководством дочери писателя и одобренная ею. Сложности с
доступом к семейному архиву и с получением согласия на
публикацию затянули работу над ней с 1937 по 1955 год. В 1950
году Каррингтон опубликовал книгу «The British Overseas», где в
разделе о Киплинге писал, что «его карьера является гораздо более
значительным эпизодом истории стран Британского Содружества,
чем история английской литературы». Поставив цель «развенчать
мифологию о Киплинге и создать прочную основу, на которой
критики-аналитики смогут строить свои характеристики», Каррингтон
о «прививке киплинговской магии», которая повлияла на целое
поколение британцев. Англичане мыслили по-киплинговски,
воспринимая жизнь в Англии, как «тоскливую и холодную, небо
серое и старое, а ветры несут влагу», восхищались  людьми,
которые могли стрелять и ездить верхом, осознавали вес своего
«бремени белого человека», учились читать и говорить на жаргоне
«семи морей». В то же время «на аванпостах Империи люди, которые
не читали книг, узнавали о своей собственной жизни из стихотворений
Киплинга» [3, с. 15–17].

Третье издание книги Каррингтона вышло в 1978 году с тремя
приложениями, одно из которых было посвящено роману Киплинга
«Свет погас» с новой информацией о его юношеской любви  Флоренс
Геррард, ставшей прототипом героини романа.

В годы, последовавшие за 100-летним юбилеем Киплинга в
1965 году, было написано несколько крупных исследований, в
которых применялся биографический  подход к анализу творческого
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наследия писателя. Среди них работы С. Мэнли (Manley S. Rudyard
Kipling: Creative Adventurer, 1965), Дж. Стюарта (J.I.M. Stewart’s
Rudyard Kipling London: Gollancz, 1966). Два последних
исследователя были романистами, литературоведами и историками,
что позволило им дать глубокий и многосторонний анализ
произведений Киплинга на основе фактов его личной жизни и
особенностей культурно-исторического окружения. Баланс между
биографией писателя и анализом его творчества, по мнению Л.
Льюис, сделал работы Стюарта и Мейсона основополагающими в
зарубежном киплинговедении [7, с. 4].

В 1974 году М. Фидо, англо-индийский ученый, собрал и
издал коллекцию изображений Киплинга и иллюстраций его
произведений (Martin Fido, Rudyard Kipling London: Hamlyn, 1974).
Жизни семьи Киплингов посвящены исследования А. Болдуина
«Сестры Макдональд» (The Macdonald Sisters, 1960) и М. Коена
«Редьярд Киплинг Райдеру Хаггарду: История дружбы (Rudyard
Kipling to Rider Haggard: the Story of a Friendship, 1965), а также Д.
Понтон, которая долгое время служила гувернанткой и секретарем
в доме Киплинга в Бейтмансе «Редьярд Киплинг дома и за работой»
(Rudyard Kipling at Home and at Work, 1953). Анализ детских лет,
проведенных Киплингом в Суонзи, дан в работе Л. Грина «Киплинг
и дети» (Kipling and the Children, 1965). Грин сам имел индийскую
кровь, но воспитывался в Англии, что позволило ему
аргументировано прокомментировать тот мир, в котором начал писать
Киплинг: «Киплинг сформировался под воздействием англо-
индийского гражданского и военного общества. И это общество было
преимущественно обывательским и провинциальным, глубоко
расистским, анти-демократическим и политически анти-
либеральным. Киплинг, конечно, в течение детских лет развил в себе
врожденный эстетизм, метрополитизм, гуманизм, дружелюбие,
которое пронес через все классовые барьеры, а также благородство,
которое защитило его искусства от проникновения в него этих
пороков. Но сам он был заражен ими и защищал их, так как это
была позиция общества, которое, как он знал, презрительно
недооценивалось центром» [6, с. 32].

Следующим в этом длинном ряду исследователей жизни и
творчества Киплинга стал А.  Вилсон, предложивший свое
психологическое исследование «Странная прогулка Редьярда
Киплинга» (The Strange Ride of Rudyard Kipling, 1977). Автор,
известный писатель и социалист, утверждает, что «искусство
Киплинга пронизано глубоко личным скрытым отчаянием и

предчувствием», что стало причиной изобретения «жесткого
социального Закона для защиты личности (и его самого) от
постоянного беспокойства за свою судьбу». М. Рэтклиф в реценции
в «Times» назвал книгу «скорее биографическим
литературоведением, чем литературоведческой биографией» [11].

В 1979 году вышла книга Р. Биркенхеда «Редьярд Киплинг»,
которую автор начал писать еще в 1945 году, имея возможность
брать интервью у родственников, друзей, знакомых и соседей
Киплинга – возможность, которой не обладали более поздние
исследователи. Долгое время дочь Киплинга препятствовала выходу
этой книги, так как считала ее необъективной и несправедливой по
отношению к отцу. Она была уверена, что Биркенхед «ненавидел
Киплинга и его произведения». И действительно, в первых двух
редакциях автор в целом отвергал пророка имперского политического
мышления, как «одностороннюю улицу веры, интуиции и слепой
приверженности». Однако, в последней редакции исследователь
во многом изменил свое мнение и подвел следующий итог: «Мы
никогда не стремились замолчать его недостатки и причуды, но когда
история вынесет свой вердикт, она, несомненно, оценит Киплинга
как пророка проницательного, хотя и ограниченного, предвидения,
человека безупречной чести и изобретательного писателя,
наделенного гениальностью свыше» [7, с. 8].

Заслуживает внимания написанная в аналогичном
психоаналитическом ключе книга Т. Кросса «Восток и Запад:
биография Редьярда Киплинга» (East and West: a Biography of Rudyard
Kipling, 1992), начатая в 50-х годах и опубликованная только в 1992
году.  Ее автор, психиатр и профессор Мичиганского университета,
провел тщательное исследование и пришел к выводу, что все
проблемы Киплинга коренятся в его детстве. В частности,
неоднозначная трактовка Киплингом фигуры матери проистекает из
того, что в детстве его воспитывали слуги-индийцы, с которыми он
проводил гораздо больше времени, чем с родителями. Кросс пришел
к выводу, что Киплинг так никогда и был уверен, была ли у него
британская мать или индийская, что привело к возникновению
проблемы с идентичностью. В качестве доказательства приводятся
строки из стихотворения «The Two-Sided Man» о «двух / Раздельных
сторонах моей головы» (two / Separate sides to my head) [7, с. 9–10].

Оригинальное исследование М. Макдональд «Длинная
тропа: Киплинг вокруг света» (The Long Trail: Kipling round the World,
1999), в котором путешествия Киплинга рассматриваются как
метафора его жизни, вышло в 1999 году. Основной темой книги
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является Киплинг-автомобилист и владелец автомобиля, а названия
глав повторяют фазы работы двигателя: «Индукция», «Компрессия»,
«Воспламенение» и «Выхлоп».

В 1999 году вышло еще два исследования. Первое – работа
Х. Риккеттса «Неумолимая минута: жизнь Редьярда Киплинга» (The
Unforgiving Minute: a Life of Rudyard Kipling, 1999), в предисловии к
которому автор говорит о  «хамелеоновской природе Киплинга, его
способности пересекать границы и переключаться с одной
идентичности на другую, то есть то, что он воспел в таких образах
как Маугли и Ким. На каждом этапе его жизни мирно сосуществовали
многочисленные «Редьярды Киплинги» с разной степенью
совместимости друг с другом: преданный сын/ущербный сирота,
скороспелый эстет/начинающий сахиб, ученый бродяга/связанный
правилами конформист, претендующий быть американцем/
имперский тори, передовой мастер/ярый ура-патриот, безумно
любящий отец/агрессивный пустослов – и это только некоторые
наиболее очевидные его ипостаси» [7, с. 10].

Однако ведущее место в зарубежном киплинговедении
принадлежит исследованию Э. Лисетта (Rudyard Kipling, 1999). Как
и Каррингтон, Лисетт заинтересовался «историческим» Киплингом
и исследовал этот предмет во всей его глубине и широте. В книге
есть генеалогическая таблица семьи Киплингов, полная
библиография и подробные комментарии. Лисетт пишет в
предисловии: «Когда я решил сделать Киплинга предметом моего
исследования, я был заинтригован его жизнью, представляющей
панораму интеллектуальной, культурной и социальной жизни
Британии. В ней есть все –  от возвышенной болтовни в доме Берн-
Джонсов в Лондоне 1870-х и 1880-х годов, где можно было встретить
Браунинга, Лесли Стефена и даже Оскара Уайльда – от грубых
военных с их  стратегиями крайнего империализма бурской войны –
к критическим политическим корректировкам 1920-х годов...
Рожденный в 1865 году, он умер в 1936 в возрасте 70 лет. Поэтому
он является значимой фигурой для понимания того, как
викторианская Англия превратилась в эдвардианскую Англию и
примирилась с современным веком» [8, с. 4].

Будучи профессиональным журналистом, Лисетт большое
внимание уделяет отношениям Киплинга с прессой, однако он не
претендует на звание литературного критика. Его подход к анализу
произведений лучше всего проиллюстрирован в разделе,
посвященном роману «Свет погас». Он детально рассматривает
композицию романа и автобиографические элементы содержания,

политическую и военную ситуацию, свидетельства друзей Киплинга,
а также возможные прототипы военного художника, который
является главным персонажем романа. Изучая киплинговские
тексты, Лисетт помещает их в контекст эпохи и делает выводы об
эмоциональной жизни автора в период написания романа [8, с. 211–
216].

Политическим взглядам Киплинга посвятил свое
исследование Д. Гилмор (The Long Recessional: the Imperial Life of
Rudyard Kipling London, 2002). Во введении автор указывает на
«любопытные несоответствия» в существующих работах
киплинговедов и заявляет, что данное исследование является
первым, в котором «дается хроника политической жизни Киплинга
от его ранней роли апостола Империи до поздней роли пророка
национального упадка» [5, с. 3].

В отличие от Лисетта, чья работка носит панорамный
характер, а «исторический» Киплинг рассматривается в разных
контекстах, Гилмор  концентрирует внимание на самой личности
писателя, его мнениях и их влиянию на произведения и на
читательскую рецепцию. Л. Льюис считает, что именно это глубокое
и тщательное исследование дает читателю возможность понять
«карьеру Киплинга как барда Империи» [7, с. 14].

Книга Гилмора делится на четыре части: «Ребенок Империи»,
«Имперский апостол», «Владения Кассандры» и «Плач Иеремии».
В первой автор находит источники политических пристрастий
Киплинга в его детских и юношеских годах в Индии. Именно там у
него сформировалось стойкое недоверие к политикам, особенно
либеральным, которые, по мнению его и его отца, подрывали все
то, что было позитивного в британском правлении.

Стихотворение «Recessional», которое вошло в название
всей книги, Гилмор считает главным поворотным пунктом в карьере
Киплинга. Это стихотворение, написанное в качестве
предостережения против удовлетворенного самолюбования
британцев, сформировавшегося к бриллиантовому юбилею королевы
Виктории. С этого времени Киплинг был признан, если и не
официальным, но «лауреатом Империи». С этого момента Киплинг
«начал ощущать себя проповедником и пророком, призывая к мерам,
которые он считал существенными для сохранения миссии Империи
и ее власти» [5, с. 123].

По поводу политических убеждений Киплинга Гилмор писал
следующее: «Политические идеи Киплинга были врожденными,
интуитивными, унаследованными от отца и сформированными
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предыдущим опытом. Он был экстремистом в политике, но его
ненависть к “измам” не позволяла ему стать доктринером» [5, с.
241–242].

В последних двух частях Киплинг преподносится как
Кассандра и – после Первой Мировой войны – как Иеремия, так как
многие из его  предостережений, к сожалению, стали правдой.
Разразилось две кровопролитных мировых войны. За первой
последовала независимость Ирландии, а за второй – независимость
Индии. Британское могущество пошатнулось. Гилмор в то же время
утверждает, что именно Киплинг помог избежать катастрофы полного
военного поражения Британии во Второй мировой войне,  так как
«оставался вдохновителем не только Черчилля, но и всех офицеров
и рядовых» [5, с. 311].

Гилмор концентрировал свое внимание на поэтическом
наследии Киплинга, объясняя это тем, что проза довольно хорошо
освещена в критике. Мнения исследователя по поводу прозаических
произведений Киплинга по большей мере противоречат точке зрения
большинства современных киплинговедов. Так, роман «Свет погас»
назван «потерпевшей крушение попыткой написать роман», тогда
как Л.Триллинг утверждает: «Если кто-нибудь влюбляется в
искусство», то это еще и потому что « он…прочитал “Свет погас”
практически от корки до корки» [12, с. 87].

Исследования Риккеттса, Лисетта и Гилмора дали
практически полную картину «исторического» Киплинга, человека –
«хамелеона», «пересекающего границы». Однако вопросов для
современных исследователей остается еще много. Таким образом,
Киплинг остается сложной и противоречивой фигурой, что дает
простор для появления новых исследований. Загадку статуса
Киплинга в литературе в XXI веке пытаются разрешить многие. Так,
в 2003 году Ф. Мейсон в своей книге «Киплинг: стекло, тень и огонь»
(Kipling: The Glass, the Shadow and the Fire, 2003) сравнивает
Киплинга с «джином из бутылки», могущественным существом,
заключенным в стеклянную тюрьму, роль которой, в данном случае,
выполняла социальная система. Попытки соединить в одном
контексте «стекло, тень и огонь», то есть его жизнь, его характер и
его произведения, являются отличительной чертой исследований
XXI века.

Что-то подобное попытался сделать и Ф. Маллетт в 2003
году, опубликовав свою книгу «Редьярд Киплинг: литературная
жизнь» (Rudyard Kipling: a Literary Life, 2003). Его книга вышла в
серии «Литературные жизни» (Literary Lives), которую ее редактор

пишет, как о не о традиционных биографиях, а об исследованиях,
включающих «профессиональный, издательский и социальный
контексты, которые формировали творчество». В предисловии к
своему исследованию Маллетт пишет: «Целью это биографии, как
и автобиографии Киплинга “Something of Myself”, является посмотреть
на жизнь Редьярда Киплинга c точки зрения его произведений…»
[9, с. ix].

В книге Д. Адамса «Киплинг», вышедшей в 2005 году,
творчество Киплинга позиционируется как «полностью
биографическое» [1]. Среди прочего Адамс подробно рассматривает
проблему близорукости Киплинга и усматривает ее влияние  в том,
что Киплинг был чрезвычайно проницательным в «мелочах жизни»,
тогда как, «имея дело с крупными событиями», он видел только
«искаженную размытую картину», что приводило к недостатку
политической проницательности в его стихотворениях. Теория
«близорукого» типа личности не нова, однако автор не ссылается
на оригинальные источники.

Еще одним недостатком работы является то, что обзор
произведений Киплинга, написанных после Первой Мировой войны,
умещается на десяти страницах в главе «Злые последние годы».
Многие значительные произведения только упомянуты, но не
проанализированы. Озвучена теория, что Киплинг страдал от
«умственного  дисбаланса» во время войны и после нее, однако
проигнорировано то, что в рассказах 1920-х годов просматриваются
признаки преодоления этого дисбаланса [1, с. 175]. Однако, похоже,
что Адамса интересуют только страх и ненависть Киплинга. В
заключение исследователь пишет: «Очень показательно то, что во
время работы над этой книгой, среди библиотекарей, журналистов
и прочих людей, с которыми я общался в Лондоне, именно черные,
с корнями в других странах, с удовольствием говорили о Киплинге
и его произведениях. Для белых же он был просто еще одним
“каноническим  умершим писателем-европейцем”. Для тех же, кто
приехал из стран Содружества, Киплинг был одним из немногих
канонических писателей, у которого было что сказать о той жизни,
которой они живут до сих пор. “Литературный хамелеон Киплинг”
все еще пересекает границы» [1, с. 197]. Тем самым, цитируя слова
Риккеттса, Адамс указывает на преемственность между
исследователями XX и XXI веков.
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«Школа злословия»  Р. Б. Шеридана в русской комедии 1800
– 1820-х годов: особенности рецепции

В русско-европейском литературном диалоге первой трети
XIX века немаловажную роль играла английская литература. Это
касается не только поэзии и прозы, о чем написано множество
литературоведческих работ, но и драматургии. Между тем, влияние
английской драматургии на процесс становления русской комедии
еще недостаточно исследован и оценен.

В контексте проблемы взаимосвязей русской и английской
комедии представляется перспективным обращение к рецепции
творчества Ричарда Бринсли Шеридана (Richard Brinsley Sheridan,
1751–1816) – английского драматурга, признанного классика
английской сатирической комедии нравов, оказавшего достаточно
ощутимое воздействие на развитие русской комедиографии первых
десятилетий XIX века. Поскольку европейская репутация Шеридана
базировалась прежде всего на его вершинном произведении –
комедии «Школа злословия» («The School for Scandal») (1777), а
другие пьесы драматурга стали известны русской публике
значительно позже рассматриваемого периода, то восприятие
русской литературой именно этой комедии стало предметом данного
исследования.

Цель статьи – сопоставление «Школы злословия» с пьесами
русских комедиографов первой четверти XIX века, что позволит
выявить формы усвоения русской литературой образцов
западноевропейской культуры, специфику интерпретации
традиционных мотивов, способы трансформации «чужого» в «свое»,
пути становления национальной жанровой модели. Объектом
исследования стали русские комедии 1800–1820-х годов, в которых
рецепция пьесы Шеридана принимает характер совпадений на
фабульном, мотивном и персонажном уровнях.

Вопрос о связях Р. Б. Шеридана с русской комедиографией
и о влиянии традиций автора «Школы злословия» на творчество
русских драматургов не получил до сих пор всестороннего
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Шеридан Англичан…» [7, с. 179-180]. П. А. Вяземский, говоря о
необходимости на отечественной сцене писателя, «который из нравов
русских извлечет комические материалы, а из головы своей
зиждительную мысль русской комедии», в качестве одного из
выдающихся европейских комедиографов называет Шеридана [5,
с. 202]. Таким образом, творчество Шеридана привлекало
объективностью отраженной в нем картины нравов английского
общества.

О переделке комедии Шеридана А. И. Писаревым нам
приходилось писать ранее [1]. «Лукавин» – не единственная русская
пьеса, написанная под воздействием шедевра Шеридана. Однако
следы «присутствия» «Школы злословия» в текстах русских комедий
первой трети XIX века в большей или меньшей степени латентны.
Она отозвалась в творчестве русских комедиографов
разнообразными откликами.

Писарев, переделывая английский источник в духе
«склонения на русские нравы», сохранил основные сюжетные ходы,
пожертвовав в угоду цельности интриги изображением «фона», т. е.
социальной среды, взрастившей лицемера. Однако освоение именно
этой сферы оказалось созвучным идейно-художественным исканиям
других русских драматургов. Они сконцентрировали свое внимание
на тех аспектах пьесы Шеридана, которые не привлекли автора
«Лукавина»: на изображении сплетен и злословия как
распространенного социального порока, выявлении их роли в жизни
общества и судьбах отдельных людей, так как обозначенная
проблема была актуальна не только для Англии конца XVIII столетия,
но и для социальной жизни России. В свете формирования в начале
XIX века национальной модели комедии нравов как первостепенной
для русских авторов задачи интерес именно к этой области комедии
Шеридана совершенно закономерен.

В «Школе злословия» в образе салона леди Снируэл создана
миниатюрная модель английского высшего общества, мира,
пружиной действия в котором является сплетня. Обитатели его –
сборище завистников и злопыхателей, распространителей гнусной
клеветы. Они считают себя вершителями чужих судеб и
наслаждаются своим могуществом.

О том, насколько тема, поднятая Шериданом, была созвучна
русской жизни, свидетельствует частота обращения к ней русских
комедиографов. Сатирические фигуры сплетников и вестовщиков
не раз появлялись на страницах их комедий и заняли свое место в
галерее комедийных характеров. В одноактной пьесе Ф. В.

освещения в нашем литературоведении. Между тем, сопоставление
творчества Шеридана с русскими комедиями 1800-1820-х годов даст
возможность проследить межнациональные связи в единой системе
мировой литературы XVIII – XIX веков.

Влияние шеридановского шедевра на русскую комедию
первых десятилетий XIX века отмечалось в литературоведении [9,
с. 12], однако только в виде констатации факта. Исключение
составляет лишь комедия А. И. Писарева «Лукавин», попавшая в
поле зрения Ю. В. Стенника [11, с. 235–236], М. О. Янковского [19,
с. 43–45].

Интерес к творчеству Р. Б. Шеридана наблюдается в русском
театре уже в XVIII веке. Вскоре после первого лондонского издания
(1783) “Школы злословия” Екатериной II была предпринята попытка
перевести ее на русский язык по немецкой переделке.
Незавершенная комедия императрицы “Злоречивые, или Клеветники”,
с русифицированными именами персонажей и перенесением места
действия в Россию, показала «пригодность» пьесы Шеридана для
изображения русской действительности. В начале 1790-х годов
появляется сразу два русских перевода известной комедии: “Школа
клеветы, или Вкус пересудов других” (1791) анонимного автора всё
по тому же немецкому переводу-посреднику и «Школа злословия»
(1793) И. М. Муравьева-Апостола – с английского подлинного текста
комедии. В 1823 году к пьесе Шеридана обращается будущий
водевилист А. И. Писарев, который создает пятиактную стихотворную
переделку под названием «Лукавин». Оба последних перевода до
середины 1840-х годов время от времени шли на петербургской и
московской сценах.

Проявление устойчивого интереса к Шеридану в России
объясняется, на наш взгляд, созвучием его пьесы, изображавшей
общественные пороки, жанровым исканиям русских комедиографов,
их устремленности к созданию отечественной комедии нравов. Так,
А. А. Шаховской в «Предисловии к “Полубарским затеям”», высоко
оценивая творчество английского драматурга, отмечал, что он, как
и почитаемый Шаховским Аристофан, пользовался «политической
свободой», чтобы напасть на «зараженные нравы» «некоторых
лондонских обществ» [16, с. 28]. Несколькими годами раньше И.
М. Муравьев-Апостол, поместив в четвертом «Письме из Москвы в
Нижний Новгород» спор о театре, устами одного из участников
провозглашает: «Естьли комедия есть живое в лицах представление
господствующих нравов, то каждый народ имеет свои собственные
нравы и обычаи: Ифланд на театре своем представляет Немцов,
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комедии А. А. Шаховского «Тетушка, или Она не так глупа» (1821)
Княгиня, характеризуя нравы светского общества, среди прочего
отмечает значимость слова, его губительную силу для судеб и
репутаций: «в свете даже малость, / Полслова, сущий вздор, нас
могут погубить» [17, с. 156]. Драматург в этом же явлении  приводит
образчик светского злословия: Княгиня в разговоре с дочерью не
без удовольствия и злорадства перебирает недостатки своих
знакомых [17, с. 159].

Страсть к сплетням положительными героями комедии
Шаховского «Любопытная, или Догадка невпопад» (1823) почитается
серьезным пороком. Так, Задольская уверяет: «Обидней во сто раз
быть сплетницей, ханжой, / Насмешницею, вестовщицей…» [15],
чем объектом пересудов светских злопыхателей. Впрочем, она не
слишком дорожит мнением света, считает себя вправе совершать
поступки, которые, при всей их безвредности и невинности, могут
«пищу дать вестовщиков уму».

Таким образом, тема, разрабатываемая Шериданом, была
чрезвычайно актуальна для русской жизни первой трети XIX столетия,
и «Школа злословия» могла обеспечить русским драматургам
значимый импульс к раздумьям о нравственном состоянии
современного им дворянского общества.

Влияние шеридановской пьесы явно ощущается в комедии
А. А. Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды» (1815). К. Ю.
Рогов определяет характер этого воздействия как «отсылки к “Школе
злословия”» [9, c. 12], не называя формы проявления этих «отсылок».

Отрицательные персонажи «Липецких вод» граф Ольгин и
графиня Лелева умны, хорошо образованны, критически настроены,
но все добрые задатки своей натуры растрачивают на сплетни и
интриги. Беспринципность, цинизм и эгоизм лежат в основе их
поступков. С большой долей вероятности  возможно предположить,
что интрига, которую ведет графиня Лелева против добродетельных
героев Оленьки и Пронского, подсказана одной из сюжетных линий
английской комедии: негласная председательница школы
клеветников леди Снируэл интригует против Чарлза, чтобы разлучить
его с Марией и добиться его любви; распространяет слухи о
привязанности Марии к Джозефу, чтобы тем вернее избавиться от
ненавистной соперницы. Один из мотивов поступков леди Снируэл
– реванш за свою некогда поруганную репутацию – сохраняется и в
обрисовке кокетки из «Липецких вод». Вдобавок ко всему, графиня
Лелева в надежде на сочувствие и расположение Пронского играет

Ростопчина «Вести, или Убитый живой» (1808) именно сплетня
запускает механизм действия. В числе участников конфликта
автором изображены Пустяков и Набатова – московские любители
распространять слухи и возводить наветы. Положительный
персонаж, отец героини, негодует: «Половина города затем в нем и
живет, чтоб вестьми питаться. Вестями есть фабрики, конторы и,
смотря по людям, курс вестовой бывает ниже и выше, а в иных
домах, как на Кяхте, делают вестям промен и спешат их с рук сбыть
с барышом. При всяком известии о сражении и пустятся по городу,
как почталионы в почтовый день, и примутся, как им угодно,
производить в чины, в Кавалеры, в Герои, в трусы; отправлять на
тот свет живых, возвращать оттуда мертвых; и на другой день
множество карет, нагруженных вестьми, ложью и сплетнями, скачут
радовать и печалить» [10, с. 41]. Мотив сплетни своеобразно
коррелирует с семантикой «денег», «товара», «материальных благ».
Автор сопрягает их воедино, подчеркивая, что распространение
вестей и наветов – типичное явление русской действительности,
обычное занятие для многих, форма существования и способ
самоутверждения в обществе, что оперирование сплетнями и
передача ложных слухов порой приносят значительные «моральные»
дивиденды.

Своеобразное решение темы светского злоязычия можно
обнаружить в комедии Н. И Хмельницкого «Говорун» (1817). Граф
Звонов, Вестина, Вздоркина – распространители небылиц и
инсинуаций, эта характеристика закреплена в семантике их фамилий.
«Злословье и хвалы он мастер сочинять», – так аттестован главный
герой пьесы [13, с. 421]. Однако Звонов, человек легкомысленный
и недалекий, не участвует ни в каких интригах, хотя справедливо
полагает, что

Язык для нас, сударь, всего дороже в свете;
В любви ли, в обществе ль, в ученом ли совете –
Искусным языком мы делать можем всё [13, с. 431].
В явлении 9 Хмельницкий наглядно показывает процесс

рождения слухов и ложных толков: Звонов и пять старух-сплетниц
злословят в адрес своих светских знакомых, перебивая друг друга,
добавляя к сказанному свою информацию, соревнуясь в
осведомленности в чужих делах. Автор осмысляет тему сплетни в
модусе юмористического: другое отношение к этому явлению в
рамках «легкой» комедии едва ли возможно.

Впрочем, сплетня в изображении русских комедиографов
далеко не всегда столь безобидна. В одноактной стихотворной
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В русской комедии исследуемой эпохи образ лицемера в
сходной огласовке появится в комедиях П. А. Катенина «Сплетни»
и М. Н. Загоскина «Добрый малый» (обе – 1820), центральной
проблемой которых становится соотношение ума и моральных
качеств личности. Обе пьесы представляют собой вольные
переделки комедии Ж.-Б.-Л. Грессе «Злой» («Le Mйchant») (1747),
однако влияние пьесы Шеридана ощущается и здесь. Если Грессе
изображал человека не просто «злого», но остроумного, ироничного,
не лишенного определенного обаяния, то герои Катенина и Загоскина
всякое обаяние утрачивают, и в этом отношении вызывают
ассоциации с персонажем Шеридана. Вельского («Добрый малый»)
оценивают как образец добропорядочности и рассудительности,
считают хорошим товарищем, «умницей» и «добрым малым». На
самом деле он карточный шулер, пускающий по миру двоюродного
брата, лжец, пьяница, при этом свою безнравственность прикрывает
«правильными» назидательными сентенциями. Герой Катенина при
внешней респектабельности столь же расчетлив, эгоистичен,
способен на низкие поступки (в его арсенале – сплетни, клевета,
анонимное письмо) и также преуспел в софистике, но его светское
злословие облечено в форму «вольнодумия» (подробнее см.: [2]).
В финале читателя/зрителя ждет традиционное посрамление
лицемера.

Для А. И. Писарева, переделавшего в 1823 году «Школу
злословия» для русской сцены, тоже не прошли даром уроки
Шеридана в области характерологии (хотя и опосредованные
переводом Муравьева-Апостола, по тексту которого осуществлена
стихотворная переделка Писарева). Год спустя в комедии
«Наследница» Писарев создал характер, который заставляет
вспомнить шеридановского «добросердечного мота» Чарльза
Сэрфеса: Любим Делаварский, – легкомысленный шалун («занят
лишь собой, притом непостоянен / И резов, как дитя» [8, с. 586]),
светский повеса, преуспевший в «науке страсти нежной», но
независимость от мнений света, отсутствие стремления выгодной
женитьбой поправить свое материальное положение придают ему
необычайное обаяние. Подобный персонаж появится в раннем
творчестве Грибоедова: в комедии «Молодые супруги» Арист –
человек, попавший под влияние светских «правил» жизни и
проявляющий свои легкомыслие и импульсивность;  однако он
обладает благородством и четкими представлениями о
нравственности. Такой герой отнюдь не был распространен в русской
комедии первых десятилетий XIX века, ориентирующейся в сфере

перед ним роль невинно оклеветанной обществом, жертвы
сплетников и злоязычников. Критикуя нравы света, она восклицает:

А если попадусь я за мои грехи
В собранье важных дам, на тетушку похожих,
Которые от лет ударяясь в ханжество,
В рассказах не щадя ни дружбу, ни родство,
Бранят без милости проезжих и прохожих,
Тогда пропала я; что может быть скучней
Злословья, клеветы, и сплетней, и вестей,
Которых никогда так много не бывало,
Как нынче? [14, с.156-157].
Граф Ольгин аттестован Лелевой следующим образом:
Злословью вашему нет меры, ни конца;
Язык пустых людей всего на свете злее… [14, с. 260].
Злословие в обрисовке Шаховского – не невинное

времяпрепровождение скучающей знати, а опасное явление
социальной жизни. Склонность к злословию в этой интерпретации
воспринимается не только как индивидуально-личностное свойство
человека, но получает статус социально значимого качества (таким
образом, автором сопрягаются социальное и этическое). Спор
Пронского и графа Ольгина  о роли и месте сплетен в жизни общества
(д. IV, явл. 1) в определенной степени может рассматриваться как
редуцированная параллель к дискуссии, которую ведут на
протяжении пьесы Шеридана леди Снируэл и сэр Питер: если первая
полагает, что «умному слову нужна колючка злости, чтобы
зацепиться» [18, с. 273], то второй уверен, что «истинное остроумие
всегда сродни добродушию» [18, с. 289].

Характерология Шеридана тоже оказалась привлекательна
для русских драматургов.

Давно замечено, что Шеридан, разрабатывая сюжет
развенчания «ложного друга» семьи, ориентируется на центральную
коллизию и характер заглавного героя мольеровского «Тартюфа».
Ощутимое влияние Мольера на автора «Школы злословия»
обнаруживает А. Н. Веселовский [4, с. 872-873]. Позже
исследователи неоднократно обращали внимание на эту связь двух
пьес (см., напр.: [3, с. 5–13], где Джозеф Сэрфес прямо назван
«англизированным Тартюфом»). Вместе с тем шеридановский
характер лицемера имеет свою специфику. Драматург создает
светский вариант образа фарисея. Джозеф – воплощение коварства
и цинизма, определяющих жизнь высших кругов английского
общества.
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имеющая фигуральный смысл, подхватывается жадным до вестей
господином Н., передается господину Д. (само именование этих
персонажей не фамилиями, а лишь начальными буквами
подчеркивает мысль об анонимности сплетни), затем в устах
Загорецкого обрастает совершенно фантастическими деталями,
распространяется дальше, от одного гостя к другому. Все вносят
свою лепту, поэтому столь закономерен ответ Натальи Дмитриевны
на вопрос, «кто первый разгласил» о безумии Чацкого: «Ах, друг
мой, все!» [6, с. 91]. По такому же принципу построен эпизод
рождения клеветы о пьянстве Чацкого (Д. 4, явл. 21). Весомую роль
в распространении сплетни, как и у Шеридана, играет глухота:  глухая
старуха Хрюмина искажает услышанное до неузнаваемости. У
Грибоедова этот мотив поддержан также фамилией Тугоуховские и
фигурой князя, появляющегося на сцене со слуховой трубкой в
руках. Эти эпизоды могут в определенной мере быть восприняты
как аллюзии на «Школу злословия», однако русский драматург
углубляет обозначенные мотивы и привносит в их реализацию
трагическое звучание. Оклеветанный Чацкий становится героем не
столько комедии, сколько трагикомедии. Не случайно мотив сплетни
соотнесен с семантикой «оружия»: «Злые языки страшнее пистолета»
[6, с. 56], – говорит Молчалин.

Отсутствие прямых текстуальных совпадений отнюдь не
отменяет возможной ориентации автора «Горя от ума» на «Школу
злословия». По справедливому замечанию Ю. Н. Тынянова,
«“влияния” оказываются явлениями разнородными. Движущийся в
определенном направлении писатель находит аналогичные
направления в иноземных литературах и привлекает их результаты.
Либо он ищет материалов и в этих поисках привлекает иноземные
материалы. Своя литература определяет выбор и значение того и
другого» [12, с. 96].

Таким образом, хотя в русских пьесах 1800–1820-х годов
нет прямых реминисценций из «Школы злословия» и текстуальных
совпадений с нею, однако переклички мотивов, фабульных узлов,
характеристик персонажей свидетельствуют о том, что русские
комедиографы держали в поле зрения комедию Шеридана, вступая
с нею в своеобразный творческий диалог. В результате в русской
комедиографии первой трети XIX века появляются оригинальные
версии шеридановских мотивов и характеров, происходит
актуализация социально-нравственных проблем, значимых для
русской действительности исследуемой эпохи. В русских комедиях
нашли отражение важнейшие тенденции развития общественной

создания характера по большей части на классицистическую
однонаправленность и статичность. Драматурги, таким образом, идут
по пути усовершенствования комедийного характера, привнесения
в него черт психологизма и многоплановости. Правда, названные
герои действуют в поле «легкой» комедии, далекой от освещения
социальных проблем, но сам факт усложнения комедийного образа
положительного героя показателен в плане решения вопроса о путях
становления русской комедиографии.

Думается, что некоторые образы и сцены «Горя от ума» тоже
несут на себе печать воздействия «Школы злословия».

В начале комедии Фамусов характеризует Чацкого так, как
мог бы быть аттестован Чарльз Сэрфес: «этот франт-приятель; /
Отъявлен мотом, сорванцом» [6, с. 33], однако основная коллизия
пьесы не связана с исправлением светского повесы. Автор
напряженно размышляет над ролью слова в жизни общества.
Чацкому, герою-просветителю, горячо верящему в силу слова,
пламенного словесного выражения высоких мыслей и чувств,
противостоят те, кто поставил слово на службу своим низменным
интересам, клеветники, губители добрых имен и репутаций. Молчалин
– «ложный друг», лицемер – в определенной степени близок образу
Джозефа Сэрфеса, но секретарь Фамусова не плетет интриг, лишь
простодушно выполняет «завет» отца, а его лицемерие
распространяется только на сферу личных отношений.

Грибоедов вслед за Шериданом мастерски реконструировал
механизм рождения сплетни. В  салоне леди Снируэл рассказывают
историю о том, как старая глухая леди, недослышав обсуждаемые
новости, чудовищно переиначила их, и наутро в городе
распространилась гнусная клевета, стоившая репутации некоей
молодой особе. В ином варианте мотив формирования слухов
развернут в 5 действии «Школы злословия». Завсегдатаи салона во
главе с леди Снируэл один за другим появляются в доме сэра
Питера, чтобы выведать подробности скандального происшествия
с участием супругов Тизл и братьев Сэрфесов. Никто ничего толком
не знает, но это не мешает сплетникам с лихвой восполнить
недостающую информацию плодами своей бурной фантазии. И вот
уже сплетня увеличивается, как снежный ком, обрастая поистине
невероятными деталями. И уже неважно, кто первым пустил ее, кто
подхватил и развил. Сплетня по природе своей коллективна и
анонимна. Рождение сплетни, наглядно показанное Грибоедовым,
воспроизводит изображенный Шериданом процесс. Походя, в
сердцах брошенная Софьей фраза о сумасшествии Чацкого,
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психологии и идеологии 1800 – 1820-х годов. У разных авторов на
первый план выдвигаются разные стратегии в творческом освоении
английской комедии, и это не в последнюю очередь зависит от
идейных позиций и эстетических предпочтений русских
комедиографов.

Впоследствии тема роли светского злоязычия и клеветы в
жизни человека получит оригинальное воплощение в драме М. Ю.
Лермонтова «Маскарад». В границах же комедийного жанра пьеса
Шеридана отзовется сходством сюжетных мотивов и некоторых
персонажей в комедии А. Н. Островского «На всякого мудреца
довольно простоты».
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мифическое мышление представлено во всей полноте, писатель
творит собственную мифологию, то есть создает миф о „золотом веке”.
Автор рисует мифическое прошлое и мифическое будущее.

Романтические идеи оказали влияние на немецкую литературу и
философию, положили начало  новым концепциям мифа
последующего периода. Модернистские течения представляют
неомифологическую культуру, потому что  и здесь обращение к мифу
также очевидно, как и в случае романтизма.

Для Гр. Робакидзе назначение искусства должно быть в
мифотворчестве. Мифологическое мышление по Гр. Робакидзе - есть
изучение предметов посредством внутреннего созерцания, поиск и
находка идеи скрытой в них. Именно об этом говорит писатель в
своем философском эссе „Первородный страх и миф“: „Неугасимо
тлеет в нас первоначало. Оно таинственно присутствует, живет во
всех предметах и явлениях. Так возникает мифическое восприятие
бытия“ [2, с.53].

Для Робакидзе „символ“ и „миф“ являются двумя главными
постулатами, на которые опирается все его творчество и которое до
конца остается в его „писательской лаборатории“.

Главной проблематикой в творчестве Новалиса и Гр. Робакидзе
является поиск самого себя и Бога. Вот уже много веков не теряет
своей актуальности надпись на Дельфийском храме как
вневременной призыв: „Познай самого себя, и ты познаешь мир“.
Познание самого себя является исходной точкой любой философской
системы.

В соответствии с романтическим мировоззрением, макрокосмос
является единством человека, природы и Бога. Человек — это
„микрокосмос“, образ макрокосмоса. Новалис дает краткое
объяснение взаимоотношения человека и Вселенной: „Индивид живет
в целом и целое в индивиде“ [5, с.373]. Соответственно,
самопознание означает познание мира и наоборот.

Новалис и Гр. Робакидзе сходятся и в том, что познание является
только и только интуитивным процессом. И в этом процессе человеку
помогает любовь, поэтическая душа и прочная связь с природой.

Новалис возводит чувство любви в ранг космических явлений.
Для него женщина не только „ключ от вселенной“, но он связывает с
ней все лучшее, светлое, надежное и желанное. Все сны Генриха
фон Офтердингена отождествлены с образом женщины – голубой
цветок имеет лицо женщины, „Золотой век“ которой когда-то должен
наступить называется женским именем Джинистан и Фрейе (по
германской мифологии богиня любви и весны), которая в романе
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Немецкий романтик и грузинский модернист:
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аспектов

С наступлением ХХ века начинается важная эпоха в истории
грузинской литературы. Параллельно с переоценкой старых воззрений
много новшеств проникает из Европы в грузинское культурное
пространство, появляются многочисленные „измы“. Григол Робакидзе
(1880-1962), грузинский писатель модернист, известный оратор и
эстет, один из первых кто принимает активное участие в новаторских
процессах.

Постоянный поиск писателя и жажда новизны нашли свое
отражение в его творчестве, в котором наблюдаются разные
литературные направления: символизм, экспрессионизм,
романтизм... Именно на последнем мы и остановим свое внимание,
так как оно изучено недостаточно. Творчество Гр. Робакидзе в
основном исследовано сквозь призму экспрессионизма и
символизма. Поток романтизма в творчестве Гр. Робакидзе проявляет
родство с немецким романтизмом, в частности с творчеством
Новалиса.

Индивидуализм, философствование, мистицизм, религиозность,
стремление к вечности и бесконечности – являются общими
свойствами романтизма и модернизма. Мастера слова стремятся
увидеть божественную суть во всем, устремлены к сверхсознанию,
пытаются познать идею предмета или явления. Что касается
непосредственно Новалиса и Гр. Робакидзе, главным сходством
между ними является то, что их творчество - плод мифического
мышления. Здесь мы имеем дело с особой способностью  видения
мира. Мифическое мышление является новой формой созерцания
явлений, универсальное видение, которое кроме искусства включает
в себя сферы философии, науки и религии.

В романе Новалиса „Генрих фон Офтердинген“, в котором
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которого Арчибальд Мекеш в конце романа предстанет перед нами
как трансформированный Арчил Макашвили. Происходит новое
рождение Арчибальда, подобно тому как у змеи опадает старая кожа.
Обнаружение героем своего собственного трансцендентного „я“ или
возвращение к нему воспринимается как восстановление
нарушенного космического целого. Вклад Матаса в познании
Арчибальдом самого себя и  занятии места, которое ему принадлежит,
играет решающую роль.

Так же, как поиск Генриха завершается приходом к Матильде, а
Гиацинта к Розенблютхен, точно так же для Арчибальда Матаси
окажется своеобразным мостом между прошлым и будущим.

Образ интуитивно познающего человека выражает поэт. По
мнению Новалиса поэзия лучше постигает универсальное, лучше
воспринимает его глубину нежели наука. Новалис дает следующее
толкование сущности поэта: „Истинный поэт всеведущ; он
действительно вселенная в малом преломлении“ [5, с.95]. Только
поэзия, плод деятельности творца, откроет читателю скрытую тайну,
даст ответ на вечные вопросы.

В романе „Генрих фон Офтердинген“ показано становление
главного героя, молодого человека Генриха в поэта через путь
духовной эволюции. Роман ставит своей целью показать роль поэта
и поэзии. Творец призван разгадать тайны природы, преодолеть
отчуждение природы и человека и восстановить потерянную связь.

В романе ощущается ностальгия поэтов старого времени, которые
обладали магическими силами. У них были необычные инструменты с
помощью которых издавали  потрясающие звуки, могли вызывать духи
сил природы, обуздывать свирепых животных, успокаивать бурные реки...
Это было время, когда  „поет и жрец были вначале одно“ [5, с.56].

В начале второй половины ХХ века логика и рационализм, как
путь познания, были отвергнуты. В один голос было воспринято
утверждение Бергсона  о том, что человек познает реальность
посредством интуиции, инстинкта, а не с помощью интеллекта.

Большинство главных героев Гр. Робакидзе также служат
искусству. Среди них следует упомянуть поэтов – Отар стихотворец
( в пьесе „Лонда“) и Леван Орбели (в романе „Хранители Грааля“).

Творческий процесс в представлении Гр. Робакидзе – „сон с
открытыми глазами“. Это абстрактный символ, который означает
интуитивное познание „сущности мира“.

Важным и исключительным персонажем пьесы „Лонда“ является
Отар Стихотворец, для которого известно, что есть сущность
целостности мира, существование божественного в человеке и

символизирует мир и гармонию вселенной, также женщина.
Проза Новалиса состоит всего из двух произведений. Это повесть

„Ученики в Саисе“ и роман „Генрих фон Офтердинген“. Главная тема
обеих произведений связана с проблемой познания.

Повесть „Ученики в Саисе“ предлагает познание мира
посредством познания природы, хотя особенно интересным является
включенная в нее сказка о Гиацинте. Гиацинт покидает семью, свою
возлюбленную Розенблютхен и отправляется на поиски Изиды
таинственной статуи, так как для него снятие покрова означает
открытие скрытого. После преодоления многих препятствий он находит
ее, а под покрывалом богини герой обнаруживает свою Розенблютхен.
Выходит, что Гиацинт с самого начала имеет то знание, к которому
стремится, оно в нем, в недрах его души, в воспоминании которого
ему помогает любовь.

Мораль произведения проста и в виде формулы дается в самом
начале повести: „Человек ищет то, что имеет, и таким образом,
никогда не мог найти ничего больше“ [5, с.95].

Вокруг схожей сюженой линии разворачивается действие в
романе „Генрих фон Офтердинген“. Главное место на пути познания
занимает Матильда. Матильда становится невестой и музой Генриха,
и в то же время его ангелом хранителем.

С помощью магической силы любви Генрих входит в контакт с
небесными сферами: „Ты вдохновляешь меня на небесные видения“
[5, с.137] - говорит он своей возлюбленной. После смерти Матильды
Генрих чувствует близость и помощь возлюбленной. Любовь поможет
Генриху преодолеть множество препятствий и когда он увидит голубой
цветок – высший пик познания, им окажется Матильда.

То же самое можно сказать и о героях Гр. Робакидзе, так как
самопознание у грузинского писателя означает погружение в самого
себя и воспоминание об „уже случившемся“. И в этом случае,
самопознание и любовь находятся в тесной связи.

Главный герой в повести „Змеиная кожа“, искатель своего „я“ -
Арчибальд Мекеш. Он испытывает страшное душевное одиночество,
не смог найти своего места в обществе и душевного покоя. В
возрасте четырех лет отправленный отцом из Грузии в Европу, чтобы
удалиться от фамильной болезни, жажда познания своих корней
ставит Арчибальда с измененным именем и фамилией на путь поиска.
Он погружается в самого себя. Дорога в Грузию из Европы через
Персию оказывается более короткой и легкой нежели блуждание в
лабиринтах собственной души. Это путешествие эмоционально
насыщенное и отмеченно глубоким психологизмом, в результате
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Путешествие для романтиков является важным актом и оно
ассоциируется с учением, поиском, познанием нового. Путешествие
в физической среде в духовном плане это движение к самому себе.

Указанный мотив занимает одно из главных мест у Новалиса.
Роман „Генрих фон Офтердинген“ начинается отправлением главного
героя в путешествие и затем на протяжении всего произведения он
находится в движении. Путешествие символически передает историю
эволюции души Генриха, формирование его мировоззрения.

В исследовании В.И. Грешних „Ранний немецкий романтизм“
пишет, что „этот „путь в себя“ в прозе Новалиса многозначен. Он
понимается и как путь в сущность человека и как путь в прошлое,
таинственное, путь в ночь, путьна родину. При этом каждый „путь“
возвращает героя „в себя“ [1, с.91].

В конце путешествия Гиацинт („Ученики в Саисе“) находит статую
Изиды, то есть проходит путь познания.

Романтическую интерпретацию мотива пути также разделяет Гр.
Робакидзе. В новелле „Змеиная кожа“ действие разворачивается в
нескольких странах. Арчибальд Мекеш много путешествует. Этот
процесс начинается с Грузии в детстве и пройдя через Европу и
Персию вновь заканчивается в Грузии, но уже в пожилом возрасте.
Путь Арчибальда это воспоминание забытого, его сознание
направлено к лучшему познанию самого себя и самопогружению.

В эстетике Новалиса и Гр. Робакидзе подобное отношение
существует также по отношению к такой вечной теме как жизнь и
смерть. Древнейшие цивилизации, философские трактаты и религии
признают жизнь после смерти, что связано с вечным существованием
души в той или иной форме.

В своих „Фрагментах“ Новалис дает философо-религиозно-
романтическое объяснение этого феномена: „Жизнь - начало смерти.
Жизнь существует в обосновании смерти. Смерть - это конец и
одновременно начало, расставание и одновременно теснейшее
самовоссоединение“ [5, с.325]. Дело доходит до того, что он
провозглашает смерть, как средство романтизации жизни без которой
жизнь не могла бы  быть такой желанной. Она придает жизни очарование
и привлекательность: „Смерть - это романтизированный принцип нашей
жизни, смерть есть -, жизнь +. Жизнь сильна смертью“ [5, с.523].

Главный герой романа – Генрих уже вначале произведения
вспоминает во сне о том, что он прожил несколько жизней: умер, но
вновь воскрес из мертвых. Сон согласно романтическому
мировоззрению не только уступает реальным явлениям, но возможно
превосходит их, так как человек в это время приобщается к открытому

человеческого в божественном. Он говорит:
„Бог в каждом и каждый в Боге.
Человек истинный Бог“ [3, с.32].

Поэт является наиболее здравомыслящим человеком,
высказывает прогрессивные идеи. Именно у него возникает чувство
протеста, когда из-за засухи жрец принимает решение принести в
жертву Лонду. Подобно поэтам Новалиса, в образе Отара Стихотворец
также видно желание преобразовать мир, внести в него изменения и
перелом.

Главный герой романа „Хранители Грааля“ Леван, необычный
персонаж. Его подробный психологический портрет дается автором
в самом начале романа. По харакктеристике данной его другом
Авала, он  странный человек, с нежной и хрупкой душой, который
живет в другом временном измерении и ничего общего не имеет с
реальностью.  „Воображаемое он переживает как реальность“ [4,
с.26], что является причиной его тоски. Он познает Высшее через
такие простые предметы как камень, цветок, и т.д. Если верить Авалу,
Леван настоящий герой романтик по своему мировосприятию.

В конечном счете, идеалом обоих писателей является поэт
провидец. Гр. Робакидзе в своем письме „О русском гении“
соглашается с мнением самого Новалиса и приводит цитату из его
„Фрагментов“ относительно того, что поэт и жрец были вначале одно,
и что  вновь произойдет их идейное слияние. Если Новалис ставил
целью выполнение этой миссии перед романтическим искусством,
то по мнению Гр. Робакидзе это под силу символизму.

Третий путь, который ведет к высшей истине это природа. У
романтиков природа отождествяется с универсумом. В ней все
связано друг с другом, определяет и обуславливает, Взгляды
романтиков в этом плане сформировались в натурфилософской
доктрине Шеллинга.

Замечательным примером гармоничного сосуществования
природы и человека является сказка о Гиоцинте включенная в повесть
„Ученики в Саисе“. Гиацинт понимает язык детей природы,
устанавливает контакт с птицами и животными, реками также легко
как с людьми.

Подобно Гиацинту, герой драмы „Ламара“ Гр. Робакидзе - Миндия,
также владеет языком природы, то есть языком космоса. Тогда как
между человеком и природой нарушена внутренняя связь и
направленность, феномен Миндии воспринимается как совершенно
исключительное явление.

Мотив путешествия непосредственно связан с темой познания.
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... Встретимся, встретимся... друг с другом..“ [3, с.44].
Главная героиня фантасмагории „Мальстрем“ (Гр. Робакидзе)

Морелла не только с полным спокойствием встречает смерть, но
сама просит своего возлюбленного ускорить ее смерть. Последний
после настойчивой просьбы, решает убить ножом свою любимую,
чтобы она не попала в руки преследователей. Морелла, с надеждой
встретиться в будущем, прощается с ним с такими же словами, как
Лонда с Тамазом: „Ты встретишь меня где-нибудь... я увижу тебя...
когда-нибудь...“ [3, с.76].

По мнению Левана Орбели („Хранители Грааля“) смерть есть ни
что иное, как возвращение вновь в Божественное лоно или к
первоначалу души. Из писем написанных к Норине становится
ясным, что именно вследствие бессмертия души невозможно
разъединение двух человек друг с другом, несмотря на физическое
расставание. „Я чувствую, что соединен с тобою навеки! – пишет
Леван Норине – Может быть, Божественное на этой земле является
нам в образе человека? Не угасает ли оно с уходом человека из
жизни? Нет, оно возвращается к своему первоисточнику. Этот миг,
дыханием которого мы являемся – ты и я – пребудет вовеки“ [4,
с.240].  В последнем письме, как Лонда и Морелла, прощается Леван
со своей возлюбленной с надеждой вновь встретиться в неземном
мире: „Однажды смерт разлучит любящих, они потеряют друг друга.
Тогда начнут свой промысел боги, и любящие непременно вновь
обретут друг друга. Помоги мне, Норина, найти тебяб когда мне не
будет“ [4, с.255].

Компаративный анализ творчества немецкого романтика и
грузинского модерниста показал много сходств в мировоззренческо-
эстетическом плане, причины которого идут дальше и их надо искать
в эстетике направлений романтизма и модернизма.

Мифическое мышление, как стиль художественного мышления
у Новалиса и у Гр. Робакидзе и способность специфического познания
мира, объединяет эмпирический и неэмпирический сферы бытия,
что представляет мир во всей его целостности как единый организм.
В эстетике обоих писателей самопознание означает познание мира,
то есть поиск Бога, что реализуется только путем интуиции. В
процессе инициации персонажей благоприятными факторами
являются чувство любви и близость к природе. Деятельность
человека предстает как история его души, также как  рождение и
смерть. Чередование смерти и жизни воспринимается как вечное
круговращение, что еще раз подтвреждает бесконечность и
неотъемлемую цельность мира.

космосу.
Во второй части романа Генрих путешествует также в стране

мертвых, видит окружающий мир полный небесной благодати и после
этого смерть для него становится как „высшее проявление жизни“.

Здесь место имеет слияние персонажей и только в конце романа
мы узнаем об их идентичности: Матильда то же что и Циана и та же
восточная девушка Зулима. В то же время Циана – потомство
Матильды. Девушка сама сообщает Генриху, что у них общие
родители: мать – Богоматерь и отец – отшельник живущий в пещере
– граф Гогенцоллерн. У Цианы и Генриха другие родители тоже есть.
Это можно понять так, что они ни раз переступили границу жизни и
смерти. На вопрос Генриха: „Однажды уже был мертвым?“ девушка
отвечает: „Как же я была бы тогда живой?“ [5, с.172].  А Матильда
заявляет, что она знакома с Генрихом с „незапамятных времен“. После
смерти Генрих навсегда воссоединяется со своей возлюбленой. Не
жизнь, а смерть оказывается вечным пристанищем их любви.

Для Новалиса смерть и жизнь это бесконечное чередование
отмеченное печатью религиозного знака. В религии возможно слияние
конца и начала. Этим она похожа на миф. Романтики же хорошо
освоили миф и религию, так как в них увидели универсальную модель
устройства мира.

Для Робакидзе, как и для Новалиса, смерть это включение в
вечный круговорот. Как известно, он позаимствовал идею у Ницше,
хотя полностью его сторонником никогда не был. Робакидзе сам дает
объяснение причины  в философском эссе „Первородный страх и
миф“. Он пишет, что Ницше, в свою очередь, был под влиянием
учения Пифагора, хотя дал не правильную интерпретацию идее
вечного возвращения и понял ее как постоянное повторение одного
и того же, включая незначительные детали. В понимании Робакидзе
вечное возвращение реализуется на уровне души. Человек вновь и
вновь возвращается и углубляется в самого себя, стремится к тому
Первоначалу, которое есть в каждом существе и что делает его
причастным Богу. На физическом уровне он не сможет вернуться к
себе самому, то есть не сможет пройти один раз и возможно уже
много раз пройденную жизнь, но у него будет другая жизнь. Точка
зрения, что смерть это начало новой жизни сближает Гр. Робакидзе
больше с Новалисом, чем с Ницше.

То, что жизнь смертью не заканчивается хорошо знают герои
Г.Робакидзе. Готовая упасть с края пропасти, принесенная в жерву
Лонда спокойно встречает смерть. Она сама успокаивает Тамаза
находящегося в смятении: „Я приду туда, где мы вечно будем вместе!
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Миллера

Актуальность данной статьи обусловлена отсутствием в
современной литературоведческой науке исследований,
посвященных трансатлантической составляющей творчества Генри
Валентайна Миллера (Henry Valentine Miller, 1891–1980) при
неослабевающем на протяжении многих десятилетий интересе
критики и читателей к личности и наследию этого писателя. Между
тем трансатлантический характер таких романов как «Тропик Рака»
(Tropic of Cancer), «Тропик Козерога» (Tropic of Capricorn) и «Черная
весна» (Black Spring) очевиден.

Научная новизна исследования заключается в попытке
восполнить данное упущение и определяет главную цель работы:
выяснить, в какой мере романы писателя могут считаться
трансатлантическими и может ли все творчество Г. Миллера быть
отнесено к трансатлантической англо-американской литературе ХХ
века.

Генри Миллер, уроженец Нью-Йорка, имел европейские
корни: он родился в семье немецких эмигрантов и вырос в пестром
и шумном многоголосье эмигрантского Бруклина. Детство и ранняя
юность его прошли довольно бурно, и ничего не предвещало, что
из отчаянного подростка-бунтаря со временем вырастет большой и
сложный писатель.

Свой путь в литературу он начал довольно поздно,
опубликовав в 1922 году повесть «Подрезанные крылья» (Clipped
Wings), а три года спустя – сборник стихотворений в прозе
«Мезотинтос» (Mezzotintos, 1925). Эти первые попытки заняться
литературным трудом не увенчались успехом. Настоящим
писателем Г. Миллер станет лишь в «европейский» период
творчества, начавшийся в 1930 году, когда он добровольно покинет
США, и продлившийся до 1940 года. Это десятилетие, по мнению
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происхождения, страстно мечтающей о писательской славе, Анаис
Нин (Anaпs Nin, 1903–1977). Это знакомство вскоре перерастет не
только в близкие личные отношения, но и в своеобразный творческий
союз. Они оба открыли друг в друге писателей. Вскоре Г. Миллер
создает свою первую европейскую книгу – «Тропик Рака»,
вдохновленный и поддерживаемый А. Нин, которая стала автором
предисловия к этому роману. Сама же А. Нин прославится своим
Дневником, который будет вести на протяжении почти шестидесяти
лет и который сейчас воспринимается как «уникальный литературный
документ ХХ столетия» [7, с. 6]. Отраженные на страницах этого
Дневника отношения с Г. Миллером представляют собой правдивые
свидетельства жизни писателя в Париже, а также его очень живые
и проницательные портреты: «Я видела две стороны натуры Генри
Миллера: его покорное принятие жизни и одновременно гнев и
возмущение всем, что с ним происходило. Он терпит до поры, но
потом все-таки постарается отомстить, вероятно, тем, что напишет
в своих книгах. Этакая замедленная писательская реакция» [5, с.
26].

Принято считать, что в романе «Тропик Рака» Г. Миллер
описывает «богемную жизнь американцев в Париже, обретающих
полноту бытия в сексе, еде и философствовании» [1, с. 127], однако,
это еще и роман о свободе в экзистенциальном понимании этого
слова. О свободе как выборе самого себя. Главный герой этого
произведения, добровольный экспатриант, начинающий писатель-
американец, живущий в Париже в буквальном смысле на гроши,
ночующий где придется и питающийся когда повезет, тем не менее,
заявляет: «…я не прошусь обратно в Америку, чтобы меня опять
сковали узами брака и поставили к конвейеру. Я предпочитаю быть
бедным человеком в Европе. Видит Бог — я вполне беден. Так что
нужно только оставаться человеком» [3, с. 65]. «Тропик Рака» принес
автору долгожданную известность, хотя и с изрядным налетом
скандальности.

Роман «Тропик Рака» можно поставить в один ряд с
произведениями других авторов, страстно писавших о Париже на
рубеже 1920–1930-х годов: Э. Хемингуэя, С. Фицджеральда и др.
Приключения «янки» в столице Франции – это не просто цепь
эротических, трагических или комических эпизодов с той или иной
долей автобиографичности и вымысла, это еще и выпуклая панорама
города, увиденного свежим взглядом чужестранца.

Любовно выписанный Париж придает этому роману
незабываемую лиричность и, несмотря ни на что, поэтичность. Только

исследователей творчества писателя, станет «наиболее
плодотворным» во всей его писательской биографии [2, с. 280].

Вот как описывает жизнь в Париже того времени близкий
друг и биограф Г. Миллера австрийский писатель Альфред Перле:
«В области литературы и изящных искусств Париж был неоспоримым
мировым центром. Дадаизм приказал долго жить, а Пикассо уже
выкарабкался из трясины кубизма. Хороводом правил сюрреализм:
кругом только и разговоров было, что о “растворимой рыбе”, не на
шутку озадачившей публику. Пруст, Жид и Валери были теми
столпами, на которых держалась “надстройка” литературной жизни.
Селин еще не взорвал свою первую “бомбу”. Наблюдался
небывалый подъем творческой активности, превратившей Город
Света в мерцающие Афины. Париж был наводнен любителями
искусства и литераторами со всего света, распознавшими в этом
городе артистическое чрево, в котором жирели культурные эмбрионы
обоих полушарий.

Сразу по окончании “всеобщего побоища” в Париж на
Монпарнас потянулись центральные европейцы, скандинавы и
русские (белые), вытесненные несколько лет спустя ордами
англосаксов. Левый берег превратился в настоящую Вавилонскую
башню. Были там и французы, но только в качестве декораций,
второго плана, и их роль ограничивалась, так сказать, функцией
культурной закваски. Париж хватался за чужестранцев и mйtиques
и обеспечивал им самое ценное, что может дать город, – образ
жизни, немыслимый ни в одной другой точке земного шара.

Хотя, конечно, какие-то деньги все же требовались, потому
как нахлебников и приживал французам хватало. Однако Париж шел
на компромисс даже в этом отношении. Обменный курс составлял
чуть больше двадцати франков за доллар и восемьдесят пять – за
фунт; даже немецкая марка, на которую совсем недавно и поесть
нельзя было, не умножив ее в несколько миллионов раз, стоила
какие-то франки. Да и сам франк оставался деньгой солидной! Это
были времена, когда французы всё считали на су, а в каждом франке
их было аж по двадцать. Чашечка кофе и парочка аппетитно
похрустывающих creusants обходилась всего в несколько су. <…
> Короче, деньги еще имели вес, но, увы! с неба они не падали.

В этот мир в 1930 году и был трансплантирован Генри
Миллер. Он сразу же пустил корни в Париже» [6].

В Париже Г. Миллер приобретает широкий круг общения,
знакомится со многими писателями, художниками и артистами, в
частности, с экстравагантной американкой франко-датского
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тот Париж, который я изучил так хорошо, Париж, в котором нет
арондисманов, Париж, который никогда не существовал вне моего
одиночества и моей голодной тоски по ней. Такой огромный Париж!
Целой жизни не хватило бы, чтобы обойти его снова. Этот Париж,
ключ к которому — только у меня, не годится для экскурсий даже с
самыми лучшими намерениями; это Париж, который надо прожить
и прочувствовать, каждый день проходя через тысячи утонченных
страданий» [3, с. 158–159].

Париж Г. Миллера красив и ужасен одновременно. Он
сравнивает его то с «колыбелью цивилизации», то со «склепом»,
называет то «пупом земли», то «гниющей выгребной ямой мира». И
все же главная нота в его песне о Париже – восторженная: «Вечный
город, Париж! Более вечный, чем Рим, более великолепный, чем
Ниневия» [3, с. 162]. Однако эта двойственность образа столицы
Франции отнюдь не личное изобретение писателя, это уже целая
литературная традиция, корни которой можно увидеть в творчестве
символистов и натуралистов рубежа 19-20 веков.

Париж в романе «Тропик Рака» – живое существо, он
наделяется человеческими чертами характера, зачастую
совершенно противоречивыми. Париж может быть одновременно
милосердным и жестоким: «Улицы Парижа были моим убежищем.
Никто не может понять очарования улиц, если ему не приходилось
искать в них убежища, если он не был беспомощной соломинкой,
которую гонял по ним каждый ветерок. Вы идете по улице зимним
днем и, увидев собаку, выставленную на продажу, умиляетесь до
слез. В то же время на другой стороне улицы вы видите жалкую
лачугу, напоминающую могилу, а над ней надпись: «Отель „Заячье
кладбище”“. Это заставляет вас смеяться тоже до слез. Вы
замечаете, что повсюду кладбища для всех — для зайцев, собак,
вшей, императоров, министров, маклеров, конокрадов. И почти на
каждой улице „Отель де л’Авенир“ — „гостиница будущего“, — что
приводит вас в еще более веселое настроение. Столько гостиниц
для будущего!  И ни одной для прошлого, позапрошлого,
давнопрошедшего. Все заплесневело, загажено, но топорщится
весельем и раздуто будущим, точно флюс. <… >

 Такая жестокость заложена в этих улицах; это она смотрит
со стен и приводит в ужас, когда вы внезапно поддаетесь
инстинктивному страху, когда вашу душу охватывает слепая паника.
Это она придает фонарям их причудливую форму, чтобы удобнее
было прилеплять к ним петлю; это она делает некоторые дома
похожими на стражей, хранящих тайну преступления, а их слепые

иностранец может так по-своему видеть Париж, так открыто
восхищаться им и, в то же время, так безжалостно критиковать:
«Зажав бутылку между ног и подставив лицо солнцу, плещущему в
окно, я снова переживаю прелесть тех первых тяжелых дней, когда
я попал в Париж. Растерянный и нищий, я бродил по парижским
улицам, как неприкаянное привидение на веселом пиру. Внезапно
все подробности того времени всплывают в памяти — неработающие
уборные; князь, чистящий мои туфли; кинотеатр «Сплендид», где я
спал на чужом пальто; решетки на окнах; чувство удушья; жирные
тараканы; пьянство и дуракаваляние. Танцы на улицах на пустой
желудок, а иногда визиты к странным людям вроде мадам Делорм»
[3, с. 24–25].

В Париже автобиографический герой Г. Миллера много
размышляет об искусстве в целом и людях искусства, с которыми
его прямо или косвенно сводит судьба. Поэтому неслучайно, что
столица Франции представляется ему местом, куда рано или поздно
суждено попасть всем неординарным личностям для того, чтобы их
талант приобрел, наконец, совершенную форму. Жизнь в Париже,
по Г. Миллеру, так же необходима творческому человеку, особенно
иностранцу, как огранка драгоценному камню. Париж обладает всеми
качествами богемной столицы: магнетизмом, экстравагантностью,
неистребимой витальностью. Писатель приходит к выводу: «Это не
случайность, что люди, подобные нам, собираются в Париже. Париж
— это эстрада, вертящаяся сцена. И зритель может видеть спектакль
из любого угла. Но Париж не пишет и не создает драм. Они
начинаются в других местах. Париж подобен щипцам, которыми
извлекают эмбрион из матки и помещают в инкубатор. Париж —
колыбель для искусственно рожденных. Качаясь в парижской
люльке, каждый может мечтать о своем Берлине, Нью-Йорке, Чикаго,
Вене, Минске. Вена нигде так не Вена, как в Париже. Все достигает
здесь своего апогея. Одни обитатели колыбели сменяются другими.
На стенах парижских домов вы можете прочесть, что здесь жили
Золя, Бальзак, Данте, Стриндберг — любой, кто хоть что-нибудь
собой представлял. Все когда-то жили здесь. Никто не умирал в
Париже…» [3, с. 39].

Париж в романе «Тропик Рака» не просто сквозной фон, а
стержневой, сюжетообразующий образ. Писатель «приватизирует»
город, и право на это оплачено всеми горестями и лишениями,
которые он пережил в нем: ««Почему ты не покажешь мне тот Париж,
— сказала она, — Париж, о котором ты всегда пишешь?» И тут я
внезапно ясно понял, что не смог бы никогда раскрыть перед нею
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и если вы становитесь чем-нибудь или кем-нибудь, это чистая
случайность, чудо. Здесь тысяча шансов против одного, что вы
никогда не выберетесь из родной деревни. Тысяча шансов против
одного, что вам оторвет ноги или вы останетесь без глаз. Впрочем,
может случиться чудо, и тогда вы будете генералом или вице-
адмиралом. Выходит, что все шансы здесь — против вас, но то, что
у вас почти нет надежд, делает жизнь особенно приятной. Мир без
надежд, но и без уныния. Это как бы новая религия, в которую я
перешел и теперь каждый вечер ставлю свечи перед Мадонной. Не
знаю, что бы я выиграл, если б меня сделали редактором этой газеты
или даже президентом Соединенных Штатов. Я в безнадежном тупике
— и чувствую себя в нем уютно и удобно» [3, с. 138–139].

Интересно также и то, как часто Г. Миллер говорит о своем
равнодушном отношении к Америке, о том, что она «ничего не
значит» для него: «… я могу исколесить в воображении весь мир,
но мысль об Америке никогда не приходит мне в голову. Она для
меня дальше, чем потерянные континенты, потому что с ними у меня
есть какая-то таинственная связь, но по отношению к Америке я не
чувствую ничего» [3, с. 156]. Это, без сомнения, лукавство. Столь
часто повторяемое утверждение само по себе не может не нести
определенного, совершенно противоположного смысла. Роман
пестрит мыслями автора об оставленной родине. Эти то и дело
возникающие воспоминания-размышления похожи на медитацию,
на самовнушение, на попытку убедить самого себя в том, что с
Америкой покончено навсегда: «Лучше всего держать Америку в
отдалении, на заднем плане, как открытку, на которую можно
посмотреть в тяжелую минуту. Тогда вы можете всегда вообразить,
что она ждет вас — неизменная, неиспорченная, огромная
патриотическая прерия с коровами и овцами и с мягкосердечными
ковбоями, готовыми уконтражопить все на своем пути — мужчин,
женщин, скот. Америки не существует вообще. Ее нет. Это —
название, которое люди дали вполне абстрактной идее…» [3, с. 188–
189].

Действие второй части трилогии, романа «Черная весна»
(1936), преимущественно локализовано в США, и все же
европейские, а именно парижские зарисовки рассыпаны по всему
тексту, написанному в стиле «потока сознания». Это произведение,
написанное и опубликованное в Париже, – настоящий гимн любви к
Бруклину: «Я патриот. Патриот четырнадцатого округа в Бруклине,
где меня воспитали. Остальная часть Соединенных Штатов для меня

окна — на пустые впадины глаз, видевших слишком много» [3, с.
162–163].

В минуты отчаяния герой романа уподобляет Париж, который
на рубеже 20-х – 30-х годов ХХ века просто кишел женщинами
легкого поведения, уличной проститутке: «Париж — как девка…
Издалека она восхитительна, и вы не можете дождаться минуты,
когда заключите ее в объятья… Но через пять минут уже чувствуете
пустоту и презрение к самому себе. Вы знаете, что вас обманули»
[3, с. 189]. Г. Миллер умел быть категоричным и беспощадным, но
его любовь к Парижу, несмотря на ярко выраженную болезненность
этого чувства, неоспорима.

В целом роман «Тропик Рака», произведение крайне
исповедальное, парадоксально сочетающее в себе дерзость
содержания и изящность формы, безусловно, принадлежит высокой
литературе. И все же, несмотря на очевидные достоинства этой книги,
ее судьба на родине автора складывалась непросто. Написанный
на английском языке и с явным «прицелом» на американского
читателя, «Тропик Рака» как и две другие части миллеровской
трилогии, был опубликован в США лишь в 1960-е годы. Этот факт
еще раз подтверждает правоту тезиса о духовной и психологической
зажатости и несвободе Нового Света, повсеместно накладывавшего
цензурные ограничения на все сферы человеческой жизни, включая
область литературы и искусства.

Но не только обилие откровенных сексуальных сцен
усложнило путь этого произведения к публикации в США. В романе
«Тропик Рака» то и дело встречаются нелицеприятные для Нового
Света высказывания. Мысленно возвращаясь в Америку, Г. Миллер
не впадает в ностальгические иллюзии, а видит происходящее на
родине трезво и четко, без ретуши  и компромиссов. Примечательно,
что никаких иллюзий по отношению к Европе у автора также нет. В
романе «Тропик Рака» не менее часто «достается» и Старому Свету.

Эти отрывки представляют собой яркие иллюстрации
трансатлантического характера прозы Г. Миллера: «Я должен был
объехать вокруг света, чтобы найти такое удобное и приятное место.
То, что со мной происходит, кажется почти невероятным. Мог ли я
предвидеть в Америке, где вам втыкают в задницу ракеты, чтобы
придать бодрости и храбрости, что самое идеальное занятие для
человека с моим темпераментом — это охотиться за
орфографическими ошибками? В Америке человек думает только о
том, как ему стать президентом Соединенных Штатов. Там каждый
— потенциальный президент. Здесь каждый — потенциальный нуль,
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сексуальная свобода, которая так опьяняла американцев, ступавших на
европейский берег.

Выводы. Творчество Генри Миллера, кумира «потерянного
поколения» и «духовного отца» битников, пришлось на середину ХХ
столетия. Как собственно американский писатель он состоялся в Европе,
которая всегда представлялась ему местом, способным подарить
вдохновение, в отличие от Америки, такого вдохновения не дававшей. И
тем не менее США были страной, которую Г. Миллер не мог воспринимать
отстраненно, будучи по сути настоящим американцем.

Поиски свободы, личной и сексуальной, стали главной темой его
творчества, и это была весьма типичная для ХХ века одержимость уроженца
Америки, покинувшего родную страну, но так и не сумевшего жить вне ее.

Трансатлантизм Г. Миллера был реверсным, т.е. завершившимся
возвращением автора на родину, однако именно европейское десятилетие
обусловило как стиль, так и тематику всех последующих произведений
писателя, созданных в США.

Исследование трансатлантической сущности произведений Генри
Миллера представляется весьма перспективным, поскольку его творчество
– неотъемлемая часть малоизученного направления англо-американской
литературы ХХ века – трансатлантического.
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не существует; разве что как идея, или же история, или литература»
[4].

Третья, завершающая часть задуманной Г. Миллером
автобиографической трилогии – роман «Тропик Козерога» (1939) лишь
упрочил громкую славу писателя. Интересно, что местом действия в этом
произведении становится Нью-Йорк – своеобразная антитеза Парижу из
первой части.

По возвращении в США Г. Миллер не оставляет писательства.
Обогащенный полученными в Европе впечатлениями, он переносит свой
опыт на страницы новых произведений. Так, в романе «Колосс Мароусский»
(The Colossus of Maroussi, 1941) он запечатлел свое путешествие по Греции
накануне возвращения в Соединенные Штаты, а в автобиографической
повести «Тихие дни в Клиши» (Quiet Days in Clichy, 1941) он вновь
возвращается к своему европейскому прошлому, воссоздавая жизнь
парижской богемы.

Книги очерков «Кондиционированный ад» (The Air-Conditioned
Nightmare, 1945) и «Помнить, чтобы помнить» (Remember to Remember,
1947) полны едкой желчи и острой критики в адрес Америки, которая
видится Г. Миллеру (в сравнении с Европой) излишне прагматичной,
лишенной духовного опыта страной, в которой немыслимо создание
подлинных эстетических ценностей. Эта точка зрения громко перекликается
с тезисом Генри Джеймса, еще в начале ХХ века клеймившего Америку за
пристрастие к накопительству и делячеству.

Последним творческим достижением Г. Миллера стала трилогия
«Благостное распятие» (The Rosy Crucifixion), в которую вошли романы
«Сексус» (Sexus, 1949), «Плексус» (Plexus, 1953) и «Нексус» (Nexus, 1960).
В этих произведениях писатель вновь возвращается к своему
автобиографическому герою и излюбленной теме самоосвобождения
посредством полного обнажения чувств и ощущений, в первую очередь
сексуальных.

Также в контексте изучаемой проблемы стоит отметить еще одно
произведение Г. Миллера – биографию великого французского поэта-
символиста Артюра Рембо «Время убийц» (The Time of the Assassins: A
Study of Rimbaud, 1956), в которой в преломленном виде отражается
парижский опыт жизни и самого автора.

В целом можно с уверенностью утверждать, что вся проза Г.
Миллера пронизана трансатлантическими мотивами. Здесь и тоска по
оставленной родине, и отталкивание от нее, и чувство щемящего
одиночества «чужеземца», оказавшегося по другую сторону океана, и
восторг перед культурой и красотой Старого Света, и желание изменить
уклад жизни на родине, в Новом Свете, и, конечно же, безграничная
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Наступною сферою, яка зазнає у цей період кризи, стає культурна.
Тут можна відмітити занепад таких соціальних та суспільних
інститутів, як школа, армія, інститути вищої влади, а також родина
та приватне життя людини. Не обійдеться без уваги й ідеологічна
криза, що суттєво вплинула на усі сфери життя, зокрема на сучасне
мистецтво.

Слід також згадати геополітичну світову кризу з її наслідками
у вигляді зміни геополітичної мапи світу, тероризм, як інструмент
урегулювання політичних питань. Екологічна криза зростає сьогодні
до планетарних масштабів та ставить під сумнів виживання та
подальше існування людини  як виду. Та, врешті решт, біологічна
криза, що зумовлена, перш за все, неоднозначністю досягнень
наукового прогресу, що був покликаний зробити світ кращим та
легшим для існування людини; по друге, появою нової світової
епідемії – СНІДу, – що загрожує мільйонам життів (варто зазначити,
що  ця тема займає не останнє місце у  проблематиці сучасного
мистецтва).  З іншого боку, розвиток генної інженерії, інноваційних
медичних технологій, технологій відтворення людини та ін., що, у
свою чергу, не дає відповіді на жодне з питань щодо подальшого
існування людства, натомість збільшує їх кількість. Неодмінно, це
не могло не вплинути на творчість письменників, і підтвердження
цьому можна знайти у творах «Елементарні частинки» (1998 р.)  М.
Уельбека, або  «Трюїзми» (1997 р.) М. Дар’єсек.

Саме за таких обставин, у митців виникає бажання
символічного вираження власного світосприйняття та суб’єктивної
гами відчуттів у творах, де реалізується пошук власного місця
автором, прагнення до діалогу з читачем, а  також спроба зрозуміти:
якою обернеться для світу ця межа століть…

Виходячи з усього наведеного вище, постає питання: чи
коректно вважати літературу сьогодення також «кризовою», або ж
натомість етичніше було б дослідити, з подальшим виокремленням
у ній суттєво інших категорій та концептів, що свідчили би про якісно
«інший» творчий рівень, або етап?

Початок 1980-х років ознаменувався бурхливим виплеском
літературних творів. Вони являють собою перетин експериментальної
літератури та практики вільної вигадки. В них можна знайти мішанину
історичного, політичного, наукового та філософського стилів, гру
архетипами, паралітератруними формами, спроби відобразити уявне
суспільного та інтимного характеру на рівні художніх образів.
Зокрема ці характеристики стосуються романного жанру. Деякі
письменники відмовляються від рис роману на користь персональної
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викладач кафедри романської філології та перекладу
Харківського національного університету

імені В. Н. Каразіна

Літературний напрям «критичний вимисел» як актуальна
проблема літературознавства

У сучасній літературній добі простежуються певні зміни
концепції творчості у порівнянні із модерним дискурсом ХХ століття.
Творам притаманна плинність жанрових канонів, взаємоперетин
родів, розгалужена система оповідальних інстанцій. Усі ці процеси
зосереджують увагу навколо можливості утворення інших
літературних форм, досі невідомих, що робить їх досить
привабливими для науковців і читача. Але водночас такий стрімкий
розвиток приводить до необхідності наукового обґрунтування та
підпорядкування нових літературних явищ до вже існуючих течій,
шкіл та естетичних засад, а також пошуку нового наукового
інструментарію для окреслення літературної сучасності. У статті
виявляється спроба класифікації явищ літературного процесу межі
ХХ – ХХІ століть, пошуку їх детермінантних рис та виокремлення
певних тенденцій. У зв’язку з наведеним вище, перш за все, слід
окреслити загальнокультурний, політичний та економічний контекст
сучасної літературної творчості, сформулювати  провідні проблеми
сучасної літератури, дослідити  еволюцію естетичних категорій в
літературі, а також  поняття жанру, систематизувати сучасні мистецькі
напрями, їхнє втілення у сучасному літературному доробку.
          Спроби інтерпретувати літературний процес межі ХХ – ХХІ
століть були наведені такими літературознавцями, як Д. Віар, Ж.- П.
Рішар, П. Журд, Ж.-Л. Моро, М. Оже, Н. Мішель, М. Кайю, М.
Мажорано, Ж. Бодріяра, М. Дамбра, А. Мюра-Брюнель, Ж.-Л. Потро,
П. Баррі, В. Руднєв, І. Іл’їн.

 Межа ХХ – ХХІ століття ознаменувалась глобальною
економічною кризою, яка одразу потягнула за собою негативні
соціальні наслідки, такі як безробіття, стан загальної розгубленості
та вигнання у населення, появу нових форм та прошарків бідноти; а
також фінансові, серед яких безкарна та  масштабна спекуляція.
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Але, навіть якщо зважити на один з постулатів
постмодернізму про те, що будь-який текст може бути розглянутий
як постмодерністський, або ж його легко можна перетворити на такий,
то розглядаючи твори письменників межі ХХ – ХХІ ст., там
виокремлюються інші риси. Провідний французький теоретик та
письменник, Ів Мабен,  з цього приводу каже: «Jamais le roman  n’a
йtй aussi vivant. Le souvenir des grands noms  de  l’entre-deux-guerres
et  de  l’immйdiat  aprиs-guerre  ne paralyse que les lecteurs dйpourvus
de curiositй qui se servent de ces  йvocations  nostalgiques  pour  cacher
leur  ignorance  et  leur paresse. Dйsormais,  les  romanciers  sont
seuls.  Ils  йcrivent  sans chercher а se situer par rapport а ceux qui les
ont prйcйdйs. Cette individualisation gйnиre une diversitй qui, libйrйe
des rйfйrences contraignantes,  est d’une  exceptionnelle  richesse.
Elle oblige  en revanche  le  lecteur privй du confort du «groupe» ou du
«mouvement» а aller а la dйcouverte de chaque texte, de chaque auteur.
Il ne peut plus lire distraitement, rassurй par le nom d’un auteur consacrй
et confortable. Il ne peut plus lire sans dйsir. Oui, jamais le roman franзais
n’a йtй aussi vivant. Malgrй la tйlйvision qui dйvore la plus grande part
du temps libre naguиre donnй а  la  lecture, malgrй  l’invasion du marchй
par des «bestsellers» habilement  fabriquйs, malgrй  les carences de
la presse qui remplit de moins en moins sa mission d’information, des
йcrivains  йcrivent des  romans, des  йditeurs  convaincus  les publient,
des lecteurs attentifs, curieux, gourmands les achиtent et les lisent»
[8; с. 5].  «Ніколи ще французький роман не був таким живим. Спогади
про великі персоналії періоду між двома війнами, або ж післявоєнної
літератури приголомшують лише читачів, позбавлених цікавості, що
смакують ці ностальгічні спогади задля того, щоб приховати свою
неосвідченність та ледацтво. Тепер письменник залишився сам на
сам із собою. Він пише, більше не намагаючись зайняти якесь місце
відносно своїх попередників. Ця індивідуалізація породжує небачене
розмаїття відтінків його творчості, вільних від стримуючих посилок
та алюзій. А також вона зобов’язує читача, позбавленого комфорту
групи або течії, прямувати до сприйняття безпосередньо тексту,
письменника. Більше він не може просто спокійно читати, знаючи
напевне кого він читає. Більше він не може читати без бажання. Так,
ніколи ще французький роман не був таким живим. Незважаючи на
телебачення, що зжирає більшу частину людського життя, яке не
так давно присвячувалося читанню, незважаючи на всепоглинаючий
ринок бестселерів, «виготовлених» на швидку руку, незважаючи на
бездіяльність преси, що все гірше виконує свою функцію
постачальника об’єктивної інформації, письменники пишуть свої

сповіді, що перетинається з вигадкою, або текстів соціального
характеру на межі з інтимним щоденником. Провідним питанням у
творах постає пошук: що таке насправді реальність, як її втілити у
словах, як про неї розповісти, не вдаючись до загального реалізму,
або, навпаки, до тотального суб’єктивізму. Така оповідь сьогодні
набуває форм реаліті-шоу, гостросюжетного детективу, або бойовика,
соціологічного опитування. Деякі спрямовують свою оповідь
«реальності» у бік філософії, етики, інші вдаються до психоаналізу,
треті  - до фотографічного відтворення. Але їх усіх об’єднує одне –
пошук «нової» парадигми творчості, відмінної від тієї, що пропонує
єдиний прийнятий концепт на сьогодні – концепт постмодернізму,
канони якого майже зовсім не спроможні охопити сучасність у
літературі.

Про появу такого поняття, як «постмодернізм» пише ще Р.
Панвіц у своїй ґрунтовній праці «Криза європейської культури» (1917
р.) [11]. Згодом його підтримає британський філософ, історик та
письменник, А. Тойнбі [5], надаючи цьому поняттю таких
характеристик, як відмова від традиції, розгублення людини перед
реальністю світу. Феномен постмодернізму досліджували Ж. - Ф.
Ліотар [9], Ж. Дерріда [3], П. Баррі [1], В.П. Руднєв [4],  І.П. Ільїн [3]
та ін.. На думку Ж. Дерріда, засадами естетики постмодернізму стали
постструктуралізм та деконструкція, з яких він, власне, й бере свій
початок. Деконструкція для нього являє собою не руйнівний
інструмент, а саме новий тип розуміння шляхом декомпозиції та
рекомпозиції задля отримання нового результату. В основі всієї
системи стоїть текст, що зазнає руйнувань та трансформацій з метою
ускладнення та більшої невизначеності змісту. Істина визначається
поняттям-фікцією, а тому пропагандується повна відмова від неї.
Інтертекстуальність та аллюзійність на сюжетному рівні, іронічна
форма сенсопередачі, неоднозначна спрямованість та характер
тексту, мовна гра як інструмент творчої свободи автора, подвійний
код читання, орієнтований на масового читача та на читацьку еліту,
або професіоналів, тобто знищення кордонів між жанрами, текстами,
читачами, неможливість однозначного та однакового сприйняття
тексту та розуміння авторського задуму, що призводить до феномену
«смерті автора» за Р. Бартом [3] та самодостатності тексту – такими
постають перед нами характерні риси цього напряму. Усю естетичну
палітру постмодерністського тексту можна дослідити на матеріалах
творів У. Еко, П. Зюскінд, К. Воннегута, В. Пелевіна, І. Кальвіно та
ін..
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префіксом нео- лише підкреслює, на його думку, неспроможність
осмислити сучасність, вийшовши за рамки вже колись осмисленого.
Вони вже за своєю морфологічною та семантичною природою
виявляються суперечливими. На прикладі понять «нео-романтизм»,
«нео-ліризм», «нова автобіографія», «нео- фантастика» він
демонструє, як префікс нео- актуалізує поняття, а корінь слова знов
тягне його структурних моделей минулого. [10; с. 22–23]. Тут  виникає
питання: чи є можливим сприйняття «нового» літературного  доробку
як винахід саме «нового» у літературі, або ж як різновид, нова
комбінація вже існуючого літературного фонду? І, у такому разі: чи
спроможна критична думка відійти від основоположної
структуралістської  схеми, та чи вийшла з неї сама література?

Незважаючи на те, що література все ще вбачається
структуралістською критикою у рамках «літературної історії»,
вписуючи послідовність напрямів, течій, шкіл та рухів у лінійний,
або одновимірний шлях розвитку, де кожне нове літературне
покоління протиставляє себе попередньому завдяки їхньому
«новому», письменники ж, самі по собі, уникають будь-яких штампів,
ярликів, шаблонів та формул, так, якби це загрожувало їх творчому
методу стандартними рамками та копіюванням. Натомість у них
виокремлюються нова проблематика, нові форми та поява нових
оповідальних інстанцій, з якою пов’язана поява нової поетики оповіді.
На відміну навіть від передуючої літературної доби постмодернізму,
яка ґрунтувалася на впевненому досвіді та свідомості, нова ера
постає як досвід невизначеності, який стає невід’ємною складовою
«нової» поетики.  Займаючись дослідженням цього феномену, Д.
Віар, Ж.- П. Рішар, П. Журд, Ж.-Л. Моро [10] та інші сучасні теоретики
одностайно виокремлюють у цьому новому, а точніше «іншому» плині
наступні засади: розмиття родо-жанрових меж; пошук та тяжіння до
похмурого, жахливого, його естетична репрезентація; протистояння
та уникнення штампів та шаблонів; ризик створення складного,
незрозумілого для читання; постійний діалог; спроба надання
прозорості та писання дійсного; діалог тексту твору з наукою, з
літературою минулого, повернення уваги до інстанції «я»,
інтертекстуальність, але у ракурсі сприйняття існуючих творів не як
елементів єдиної літературної історії, приналежних до тенденцій, рухів
та шкіл, а як окремих незалежних витворів мистецтва поза межами
будь-якої естетики, вільних для цитування, алюзій, ремінісценцій,
вільної інтерпретації, навіть коригування на свій лад, відхід від
ліричного монологізму, від органічного самовираження на користь

романи, упереджені видавці їх публікують,а читачі, зацікавлені та
уважні, їх купують та читають…» (Переклад тут і далі Бєлявської М.
Ю.).

Одним  з перших, хто зосередився на дослідженні нової
концепції творчості у літературі, на можливому відходу він постулатів
постмодернізму та пошуку рис «іншого», яке згодом й стане
головною засадою  нового літературного напряму, був Д. Віар [8]. У
своїх пошуках він приходить до висновку, що сучасна літературна
традиція ставить питання: «:  comment  dire  le rйel  sans  tomber
sous  le  coup des dйformations  esthйtiques  et idйologiques du rйalisme?
comment arracher le sujet aux caricatures de  la  littйrature psychologique
sans  l’abandonner aux  lois de  la  structure?  comment  restituer
l’Histoire  collective  ou  les existences  singuliиres  sans verser dans
les  faux-semblants de  la ligne narrative? en un mot, comment renouer
avec une littйrature transitive sans mйconnaоtre le soupзon? Car le
soupзon perdure: fortement posй par  la gйnйration prйcйdente,  il
constitue l’hйritage  des  йcrivains  d’aujourd’hui. Comment  йcrire  avec
le soupзon? Tel  est  l’enjeu critique  de  la  littйrature  prйsente,  que
celui-ci s’йnonce effectivement dans les њuvres ou que celles-cise
dйploient implicitement а partir de lui» [8; с. 133] «: як описати дійсність,
не вдаючись до естетичних деформацій або ж ідеології реалізму?
Як вирвати сюжет із карикатур психологічного дискурсу, не піддавши
його занадто жорсткій структуризації? Як відтворити загальну
оповідь, або окремі оповіді, не піддаючись на хитрощі оповідальної
лінії? Одним словом, як повернутися до «перехідної» літератури, не
завдавши шкоди припущенням? Тому, що вони й досі відіграють
важливу роль: виходячи із свідомості попереднього покоління, вони
зоставляють ідейну скарбницю  письменників сьогодення. Як
правильно ними користуватися? Саме вони є метою сучасної
літератури, які проявляються у творах, або ж навпаки, завдяки яким,
твори імпліцитно розкриваються самі по собі».

 Таким чином, можна розпочати розмову про появу нової
течії, яка починає своє існування наприкінці 80-х років ХХ ст. та являє
собою не «новий», а «інший» концептуальний погляд: інтерпритацію
та втілення історичної та літературної спадщини. Сучасна літературна
критика не може надати концептуальної бази для теоретизування
цього напряму та літератури взагалі, яка продовжує з’являтися на
полицях книгарень, та яку продовжують називати нейтральним
поняттям «сучасна». Як підкреслює Д. Віар, поняття «постмодерн»
або «надсучасність» виявляються украй недоречними та
недостатніми. А також велика кількість спроб створити назву з
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- появу нових тенденції, що формують істотно новий
літературний напрям, також спрямований на дослідження та
осмислення «існуючого сьогодення», не вдаючись до осмисленого
раніше історико-літературного фонду;
- пошук нової, точніше «іншої» парадигми творчості, виходячи
з виокремлених характерних рис нового літературного напряму;
- недостатність інструментарію для більш детальнішого аналізу
сучасного літературного фонду для теоретизації  нових феноменів.

У  подальшому науковому пошуку  слід провести детальний
аналіз творів сучасних письменників для відстеження
закономірностей та функціонування «нової» парадигми у рамках
індивідуального творчого методу автора.
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діалогу, що самоорганізується та структурується, взаємодія великої
кількості функціональних стилів.

Непідпадання сучасного літературного фонду у межі  вже
існуючих тенденцій та напрямів спричиняє появу наступної проблеми,
що полягає у пошуку назви вже описаного нового літературного
явища. У пошуках назви були висунуті   варіанти «нео-модернізму»
або «сюрмодернізму» (М. Оже) [11], «другий модерн» (Н. Мішель)
[11], «надсучасна література» (М. Кайю) [11] та ін. Але найповніше
цей літературний феномен розкриває та характеризує термін
„критичний вимисел” (fictions critiques), запропопонований М.
Мажорано, М. Дамбр, А. Мюра-Брюнель та Ж.-Л. Потро [7], виходячи
з того, що «нова» література є, по-перше, критичною: вона розглядає
та оцінює усе, що їй трапляється, з чим вона стикається, що її
позбавляє будь-якого соліпсизму; по-друге, це література
«перехідна»: вона розглядає усе це не заради гри уяви та вигадки,
але у пошуках конкретних бракуючих елементів, які послугували б
їй слідами, документами, змістовними знаками, що потребують
розшифрування; по-третє, її можна назвати «матеріальною» через її
вправне володіння матеріальними інструментами написання, які
слугують і об’єктом, і засобом його окреслення, а також форма
оповіді, що розглядається тепер як матеріальність змісту; та через
її постійний діалог з історією, літературною спадщиною, науками,
вона є літературою діалогічною. А цей самий «вимисел» більше не
може розглядатися як простий продукт уяви, лише як риторичне
питання, часто з пояснювальною функцією, яке виникає на перетині
уяви та рефлексії.

Якщо естетичною базою постмодерністського напряму
вважається мінімалізм на рівні не стільки форми твору, як у його
буквальному розумінні не як звертання до «мінімального», а як
«мінімальне звертання» до будь-чого, а модернізм спирався у цьому
на максималістські засади, то «новий» напрям, „критичний вимисел”
об’єднує у своїй естетиці обидва ці суперечливі напрями та
повертається до традиції. Це поєднання тут базується на мінімізації
форми, часо-просторових вимірів твору, спрощення його сприйняття
з одного боку, та максимізації змістовного шару, розгортанні та
збільшенні напруги інтриги, складності образів, неоднорідності та
багатоаспектності емоційного тла.

Таким чином, підсумовуючи викладене вище, можна
говорити, про:
- поступовий відхід від концепту постмодерністської ери у
сучасному літературному процесі;
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Боза” існують (роботи Т. В. Анісімової, І. В. Єгорової, Т. І. Сільман,
І. А. Сотникової, Є. С. Старшової).

Проведене нами дослідження показало, що нариси-оповідання,
які складають книгу Ч. Діккенса „Нариси Боза”, мають багато точок
дотику з фізіологічним нарисом російських авторів гоголівської
натуральної школи. В даній статті спробуємо проілюструвати нашу
думку, зіставивши нарис Ч. Діккенса „Шляхетні злидарі” з нарисом
Д. В. Григоровича „Петербурзькі шарманщики” (збірка „Фізіологія
Петербурга”).

„Нариси Боза” Ч. Діккенса і збірник „Фізіологія Петербурга”, який
складається з різнохарактерних публіцистичних замальовок, власне
нарисів і нарисів-оповідань російських реалістів-„фізіологів”,
відображають один з найважливіших етапів формування реалістичної
прози першої третини XIX століття. На початку цього століття англійська
та російська літератури, як про це пише В. Ф. Соколова, „тісніше
зближуються з основами національного життя і все пильнішою стає
увага до побуту і звичаїв широких народних мас” [9, c. 54].
Відчуваючи загострення протиріч феодально-кріпосницького ладу в
Росії і буржуазного світогляду у Великій Британії, письменники почали
досліджувати матеріал сучасного їм життя і спробували довести: він,
цей матеріал, гідний уваги і високого мистецтва. Відзначаючи цю
закономірність, знаний критик-демократ В. Г. Бєлінський ратував за
зображення народу, його потреб і сподівань, проголосивши своїм
девізом соціальність літератури [9, с. 54].

Отже, уже названі нами нариси були присвячені дослідженню
звичаїв та побуту „нижчих” прошарків населення. Вони відкривали
читачам побутові та професійні подробиці життя бідноти. „Нариси Боза”
і „Фізіологія Петербурга” виявилися фактично першими творами в
англійській та російській літературах, в яких письменники звернули
увагу читача на людей зневажених професій, декласованих,
викинутих на узбіччя життя. Головним своїм завданням ці автори
вважали дослідження лондонських і петербурзьких бідняцьких
закутків. Результати своєї роботи представники натуральної школи
втілювали у формі фізіологічного нарису, розвиток якого „відображає
еволюцію всієї натуральної школи” [7, с. 243], як зазначає Ю. В. Манн.
Таким чином, своєрідність російського фізіологічного нарису полягала
в тому, що в ньому відбувалося „вичленування” певного життєвого
явища з розмаїття дійсності” [10, с. 110].

Головними ознаками „фізіологій” є безсюжетність, об’єктивність
автора, громадська та громадянська спрямованість, увага до побуту,
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 «Шляхетні злидарі» і шарманщики
у нарисовій літературі 30-40-х рр. XIX ст.

(Ч. Діккенс – Д. В. Григорович)

Актуальність. Творчість Ч. Діккенса постійно опиняється в полі
зору як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. У даний час у
зв’язку з ювілейною датою письменника спостерігається неабияка
зацікавленість його творчістю, а також вікторіанською епохою, що
сформувала особливий тип ставлення до життя, і, в свою чергу,
знайшла відображення і в літературі часів Ч. Діккенса. Одним із
аспектів творчості названого письменника був аспект дослідження
соціальних відносин, що формувалися за часів королеви Вікторії.
Нариси Ч. Діккенса 30-х – 40-х років дають багатий матеріал як для
пізнання епохи, так і для усвідомлення творчої еволюції самого автора.
А між тим, цей, нарисово-дослідний етап творчих пошуків англійського
романіста, сприймається як щось другорозрядне і, як виявляється,
коментується недостатньо глибоко (В. В. Івашева [3],
Н. П. Михальська [8], І. М. Катарський [4]). Але якщо співвіднести
нарис Ч. Діккенса з нарисовими формами російської „натуральної
школи”, то, по-перше, особливо яскраво постають оригінальні риси
художнього мислення Ч. Діккенса-нарисовця, а по-друге, з
особливою силою проявляють себе національні риси документально-
дослідного жанру „малої прози”.

Зазначимо, що у вітчизняному літературознавстві існують роботи
компаративного характеру, в яких порівняльному аналізу піддаються
твори Ч. Діккенса та російських класиків. В основному, це стосується
романів. Серед найбільш вдалих назвемо роботи Д. М. Урнова („Гоголь
и Диккенс”, 1985), В. В. Аствацатурової („Чарльз Диккенс в творческом
сознании Л. Н. Толстого”, 1990), статті І. М. Катарського („Достоевский
и Диккенс (1860-1870-е годы”, 1976), Ф. І. Євніна („Об источниках
романа Достоевского „Идиот”, 1973) та ін. У той же час повноцінне
компаративне дослідження нарисової творчості поки не проводилося,
хоча попередні дослідження з проблем жанроутворення „Нарисів
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(тут і далі переклад наш – О. Б.).
Таке ж враження справляє на читача і герой Ч. Діккенса: „Але

якщо ви зустрінете десь у провулочку чоловіка віком сорока або
п’ятдесяти років, що дріботить по тротуару і жметься до стін будинків,
одягненого в старий, зношений і поруділий сюртук, який від
безстрокової служби лисніє так, немов його воском натерли, і в
панталони, підхоплені тугими штрипками – частково з хизування,
частково ж для того, щоб стоптані черевики не звалювалися з ніг,
якщо ви до того ж помітите, що пожовкла його шийна хустка заколота
з особливою ретельністю, щоб не було видно лахміття під нею, і що
в руках  бовтаються залишки касторових рукавичок, – знайте: перед
вами шляхетний злидар” [2, с. 344]. Про жалюгідне становище цього
персонажу свідчить і така деталь: „шляхетний злидар” у читальні
працює з такими ж занедбаними книгами, як і його костюм: „І що нас
особливо вразило в ньому, це те, що перед ним завжди лежали такі
ж обшарпані книги,– два подерті фоліанти в запліснявілій, поїденій
хробаками обкладинці, яка ще зберігала сліди колишньої витонченості,
теж виглядали шляхетними злидарями” [2, с. 345].

Зазначимо, що, за Діккенсом, „шляхетним злидарем” може бути
тільки чоловік „з тих, хто, як кажуть, бачив кращі дні, і являє собою
химерну суміш – неохайність з потугами на якесь вже дуже уживане,
але все ж франтівство” [2, с. 344]. Він соромиться своєї убогості, в
той час як „просто злидар” зазвичай не відрізняється скромністю,
він – постоялець „якогось чотирирозрядного трактиру” і „має вроджену
антипатію до будь-якої праці”. Завершує свій нарис Ч. Діккенс
наступним висновком: „...Людина, яка дійшла до крайньої бідності...
якщо вона при цьому соромиться своєї бідності й хоч і марно, але
намагається приховати її від сторонніх поглядів, найбільше з усіх
представників роду людського гідна жалю” [2, с. 348 ].

У цих нарисах увагу привертають не стільки приватні проблеми
людського буття, скільки опис речового світу, який реалізує себе як
в образі, так і в характері його власника. Єдність людини і речі навіть
винесено Д. В. Григоровичем у назву професії – „шарманщик”. За
словами А. В. Красушкіної, „взаємовідносини шарманщика зі своїм
інструментом у нарисі Д. В. Григоровича цікаві тим, що являють
собою „рівноправне співробітництво” [5, с. 173]. Прикладом є сцена
виступу шарманщика: „Кожного разу, коли яка-небудь із труб,
забувши повагу до людських вух, заверещить неприродно і
нескладно, – подивіться, як старанно закрутить він рукою, думаючи
тим згладити недоліки пискливого свого інструменту і не надати слуху

до буднів життя, злободенність, простота стилю і мови. Мета їх автора
– зацікавити читача світом „маленьких людей”, показати звичаї та
звички і тим самим вразити уяву багатошаровістю того світу, який до
цих пір він, читач, не знав. У нарисах „Шляхетні злидарі” Ч. Діккенса
(1836) і „Петербурзькі шарманщики” Д. Григоровича (1845)
фактографічно зображено побут найбільш декласованих елементів
англійської та російської столиць, а також представлена соціальна
характеристика персонажів, є прагнення до типізації, простежується
зв’язок людини з середовищем, яка формувала його особистість.
Скрупульозність і подробиці аналізу дозволили назвати ці російські
нариси „фізіологічними”, тоді як близькі за змістом і способами
відображення життя нариси англійського автора цієї додаткової назви
не мали.

Обидва письменники – Ч. Діккенс і Д. В. Григорович – з
„дагеротипною” точністю описують зовнішність і поведінку своїх
героїв, до того ж Григорович, тяготіючи до „наукового” викладу, не
тільки розподіляє вуличних музикантів на розряди, а й простежує
життєвий шлях кожного з них [5, с. 172].

Спільне цих двох нарисів також полягає і в позиції їх авторів.
Зовні автор, як це зазвичай буває в нарисах, здається об’єктивним.
Він прагне зафіксувати побачене, і, не втручаючись у хід подій,
передає тільки те, що бачить. Обидва нариси нагадують „замальовки
з натури”, їх можна назвати „безсюжетними”, їх відрізняє описова
статичність, автори не показують розвиток життя, а тільки фіксують
явище як таке. Їх головні герої – „маленькі люди”, загублені в надрах
англійської та російської столиць. Опис звичаїв та фіксування
подробиць побуту виступають на перший план оповіді. Загалом, у
досліджуваних творах Ч. Діккенс і Д. В. Григорович не стільки
відтворюють найбільш типові персонажі англійської та російської
столиць, скільки досліджують закони їх існування у Лондоні та
Петербурзі.

Зображення даних міських жителів перейнято співчуттям обох
авторів. Так, Д. В. Григорович починає свій нарис „Петербурзькі
шарманщики” саме з опису зовнішності персонажа: „Розібраний
картуз, з-під якого безпорядно виривається довге, як смола, чорне
волосся, осіняючи худорляве засмагле обличчя, куртка без кольору
і ґудзиків, гарусний шарф, недбало обмотаний навколо смаглявої
шиї, полотняні брюки, понівечені чоботи і, нарешті, величезний орган,
що зігнув цю фігуру в три погибелі, все це складає власність
злощаснішого з петербурзьких ремісників – шарманщика” [1, с. 84]
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ставлення до дрібниць побуту бідних людей, так і їхня вдала спроба через
річ пояснити характер і поведінку людини. Обидва письменники, маючи
на меті вивчення побуту і звичаїв своїх героїв, тяжіють до деталізації побуту
і костюма; описуючи зовнішність бідноти, вони показують зв’язок героїв із
середовищем. У цих нарисах розкриваються закони існування людини у
великому місті, а також відкривається структура речового світу і місця
людини у ньому. Обидва – як Ч. Діккенс, так і Д. В. Григорович –
переслідують близьку ціль: вони хочуть звернути увагу читача на тих, про
кого ще не писали у великій літературі, і викликати не тільки інтерес, але й
співчуття до тих, кого вважають декласованими елементами суспільства.

Що стосується художності вивчених творів, то документально-нарисова
їх природа очевидна – інша справа, що порівняльний аналіз нарису
Ч. Діккенса з нарисами російської „натуральної школи” може дати великий
матеріал для з’ясування національного сприйняття можливостей жанру.
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вашому неприємного відчуття” [1, с. 84].
Взаємовідносини шарманщика з шарманкою схожі на ставлення

благородного обшарпанця Ч. Діккенса до свого костюму. Так,
шляхетний злидар у нарисі англійського письменника намагається
приховати недоліки свого зношеного костюму: „Він просиджував
цілими днями в читальні, упритул до столу, щоб приховати відсутність
ґудзиків на піджаці, дбайливо влаштувавши свій старезний циліндр
в ногах, на підлозі, де, як він тішив себе надією, його нікому не було
видно” [2, с. 345].

Можна навіть говорити про деяке підпорядкування цих людей
річчю: їх настрій і поведінка залежить від благополучного /
неблагополучного стану предмета, який їх характеризує. Так, герой
Ч. Діккенса намагається всіляко приховати своє „сором’язливе
убозтво” [2, с. 344]. А це старий лискучий рудий костюм з латками,
вицвіла жовта шийна хустка і стоптані черевики, але коли його костюм
знову набуває свого первісного вигляду, його нерішучість змінюється
душевним підйомом: „Якась незрозуміла метаморфоза сталася з ним,
і у всій його поставі, коли він рішуче вийшов на саму середину кімнати,
відчувалося, що він чудово усвідомлює, що зовнішній вигляд його
змінився, і змінився на краще” [2, с. 346]. Його одяг знову став
„чорним-пречорним, такого чудового, глибокого тону”, хоча латки
залишилися на тих же місцях. „І раптом сяйнула думка – він вдався
до допомоги „відновлювача”! ... Підступна рідина ця наділяє свою
жертву короткочасним відчуттям величі, часом спонукає її навіть
придбати нові рукавички, яку-небудь дешевеньку краватку або якусь
іншу дрібничку, що має відношення до туалету. Перший тиждень
жертва відчуває надзвичайний душевний підйом, проте після нього
впадає в зневіру ще більш глибоку, якщо тільки це можливо, ніж ту,
в якій вона перебувала раніше” [2, с. 346].

Герой нарису Д. В. Григоровича взагалі сприймається як „раб”
свого інструменту – тобто шарманки [5, с. 173]: „До чого тягає він
цілий день на спині шарманку, позбавляє себе свободи...?” [1, с. 85].
Його світовідчуття теж залежить від того, чи володіє він „віолою з
нескінченним скрипом”, флейтою або кларнетом, шарманкою, яка
видає „звуки то сумні, то веселі”, або „високим органом з блискучими
бляшаними трубами, мідними бляхами, золотими китицями, що
гордовито хитається на зеленому візку, який везе бура шкапа” [1,
с. 87].

Таким чином, на тематичному рівні об’єднуючим фактором для
нарисів Ч. Діккенса („Шляхетні злидарі”) і Д. В. Григоровича
(„Петербурзькі шарманщики”) виступає як споріднене для обох авторів
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вниманием предисловия к изданиям «Феи Хлебных Крошек» В. А.
Мильчиной [2, 5], в которых ученый сосредоточивается на
литературных источниках, многочисленных аллюзиях в
произведении.

Существующие аналитические работы подводят к
исследованию эстетической полноты жанрового языка, многообразия
его жанровых и культурных составляющих, их целостности. Это
обусловило наш выбор направления анализа.

О сложности и загадочности художественного языка Нодье
говорит уже название произведения. Оно представляет
определенную проблему для переводчика. «La fee aux miettes» –
«Фея в крошках» – таков его дословный перевод. В нем есть
изначальная загадка, некая метафоризация. С одной стороны, фея
– героиня «сказок фей», существо, которое обладает
сверхспособностями. С другой стороны, определение «в крошках»
внезапно представляет могущественную фею беспомощной и
трогательной.  В контексте возникает внутренняя перекличка
названия с идиоматическим выражением «miettes de fortune» - «крохи
судьбы», подразумевающим жизненную обделенность. Происходит
соединение противоположностей, возникает контраст, скрытый
оксюморон, принцип которого станет основополагающим для поэтики
всей сказки. Существующий перевод «Фея хлебных крошек» [5],
думается, не вполне передает всей смысловой нагрузки
французского варианта. Конечно, речь идет не о недостатке
переводчика, а о внутренних семантических особенностях языка
оригинала и языка перевода.

Таким образом, уже в названии возникает особый язык,
требующий особого читателя. Его образ Шарль Нодье начинает
формировать в предисловии.

Как известно, «сознательное новаторство писателей –
романтиков требовало авторской репрезентации, разъясняющей
проблемы и язык книги» [1, с. 33]. Нодье, подобно другим писателям
романтикам сохраняет разъяснительно – агитационную функцию
предисловия, однако делает это завуалировано, особым языком.
Стиль обращения к читателю, которого называют «мой друг», далек
от дидактического. Создается атмосфера «беседы» с читателем.
Автор не прямо говорит о своих творческих установках, а как бы
играет с читателем, оставляя за фантастическим произведением
право иметь глубокий смысл, который необходимо увидеть, так как
есть определенный эстетический код, который должен быть разгадан.
Таким образом, тип читателя у Нодье отличается от того, который
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романтической фантастической новеллы «Фея хлебных

крошек» Шарля Нодье

«Фея Хлебных Крошек» (1832) Шарля Нодье вышла в свет в
период всеобщего увлечения фантастикой во Франции. Дань
фантастике отдают многие писатели (Бальзак, Жорж Санд, Гюго,
Мериме, Готье, Нерваль), которые «нашли в ней еще один путь
познания человека в его взаимоотношениях с собой и
действительностью» [6, с. 119]. Лучшее в этой области в 30-е годы
написано в том числе Нодье. [6, с. 113]

«Фея Хлебных Крошек» – произведение загадочное. Оно
породило своеобразный разнобой мнений.

Зарубежные ученые в целом видят в творчестве Нодье и в
«Фее Хлебных Крошек» в частности психологический дискурс. Так
во французские литературоведы считают эту новеллу проявлением
больного сознания самого Нодье (Э. Жалю) [7, с. 174], воссозданием
его личных переживаний (С. Шамбер) [10, с. 1], акцентируют
распространенность проблемы безумия в романтической литературе
Франции и в творчестве Нодье (Р. Бозетто) [9].

В этом многоголосье выделяется голос видного
Французского ученого П-Ж. Кастекса, который, на наш взгляд,
отойдя от принятого психоаналитического подхода к творчеству
Нодье, чутко определил роль писателя в литературе Франции. По
его мнению, Нодье является как продолжателем сложившихся
литературных традиций, так и пионером, прокладывающим дорогу
в будущее. [7, с. 173]

Работ о «Фее» в отечественном литературоведении пока
мало. Еще до появления первого (и единственного пока) перевода
на русский язык (1996) «Фею хлебных крошек» исследовала Н. С.
Шрейдер [6]. В своей статье исследовательница выделила законы
и особенности фантастического мира  в произведении. Научная
ценность статьи и уровень проведенного ученым исследования
вполне актуальны и в наши дни. Из последних работ нельзя обойти
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Ее возлюбленный – молодой человек, чье имя есть и в
«Библии», и в «Коране». Мишель косвенно ассоциируется со святым
Михаилом, образ которого «довлеет» над ним.

Новизна и необычность главного героя фантастического
произведения у Нодье в том, что его роль выполняет безумец,
пациент клиники. Грант Критчфилд в своей статье “The Romantic
Madman as Hero: Nodier’s Michael le Charpentier” [8] начинает ряд
романтических безумцев, среди которых герои Нерваля и Бальзака,
именно с героя «Феи Хлебных Крошек».

Главный герой – безумец у Нодье создает совершенно
особый драматизм его произведения. Как известно, герои – безумцы
использовались в литературе и до Нодье. Однако Нодье вводит
подобного героя в фантастическое произведение, включая мотивы,
которые до него не поднимали.

Особенность главного героя – безумца у Нодье в том, что
он использует достижения в области появляющейся в то время
психиатрии. Это изначально вводит в произведение язык науки,
расширяет рамки фантастического языка. В речи Мишеля очевидны
нестыковки, разрыв логических связей. О своей жизни и о своей
любви к Фее Хлебных Крошек он говорит из клиники для
душевнобольных. Безумие героя Нодье ставит под вопрос все
повествование: то ли это бред больного, то ли некое глубинное
повествование. Именно подобный герой повлек за собой проблему
читателя в «Фее», которую можно совершенно по-разному прочитать.

Видимый слой произведения содержит фабулу, в которой
можно выделить несколько сюжетных линий, потребовавших
использование разных жанровых языков.

Один из наиболее видимых языков – это язык жанра
французского личного романа, черты которого несет сама форма
«Феи». Она не нова и вполне традиционна для 30-х годов –
обрамленное повествование, в котором герой ведет речь от первого
лица о своей жизни. В рамке есть персонаж, под маской автора
выслушивающий исповедь. Очевидная исповедальность
традиционна для французского романа – исповеди. Однако «я»
главного героя Мишеля, «я» авторского героя рамки и голос автора
предисловия где-то глубоко сливаются, но не звучат явно. Они
«остраняются». Этому способствует введение «контрсознания» во
всех трех уровнях новеллы: в предисловии – образ газетной
рецензии. Она опровергает творческие установки автора. Ее
сознание прямолинейно, простовато, элементаризировано,
ориентировано на поверхностное восприятие. В рамке – образы слуги

был воспитан предшествующими рационалистическими системами.
«Антидидактизм» предисловия связан и с шутливо – серьезным
определением автором своего произведения «sottise» [5, с. 144].
Существующий перевод В.Мильчиной «глупость» [5, с. 56], на наш
взгляд, несколько сужает это многозначное определение. Слово
«sottise» имеет общую основу со словом «sotie» – жанром
средневекового площадного театра, в котором за внешне шутливым
повествованием скрывался глубокий смысл. Думается, более точным
переводом, передающим все оттенки значения «sottise», будет
«нелепица, дурачество». Тем более что тема «sottise» - одна из
магистральных в сказке.

Уже в предисловии Нодье говорит о создании нового языка
фантастики, о ее источниках, которые он переплавляет. Диапазон
источников у Нодье широк. Его репертуар воображения универсален.
Он включает и литературно обработанный французский фольклор –
сказки Ш. Перро, и восточный -  «Сказки тысяча одной ночи» в
переводе Галана [5, с. 63]. Входит в него и просветительская
фантастика –  сказка Вольтера «Фея Уржела», и произведения греко
– римской античности – «Одиссея» и басни Эзопа [5, с. 57, с. 63–
64]. Не отринута и «Библия»: упомянут эпизод Ветхого Завета с
узнаваемым персонажем царем Соломоном [5, с. 64]. Соединение
столь разных по времени, тематике и происхождению произведений,
объединение совершенно противоположных типов художественного
мышления, культур происходит на правах равенства. Это продолжает
тему «sottise» и создает серьезный игровой контекст.

В центре повествования – история, объединенная двумя
персонажами – молодым героем Мишелем и Феей Хлебных Крошек.
Игровое начало воплощено в самой структуре образов главных
героев.

Так, главная героиня, именем которой названо произведение,
имеет два облика, которые контрастны. Она – и некрасивая старушка,
и молодая красавица, и фея, существо западного фольклора, и
Царица Савская, Библейский Ветхозаветный персонаж. Она и
нищенка, просит милостыню на церковной паперти, и сказочно богата,
обогащает Мишеля. В ее облике – и демоническое – ее клыки
свисают ниже подбородка, и ангельское – она одета в белые
одежды. В ней максимально проявлено соединение
противоположностей. В основе облика Феи – оксюморон, доведенный
до предела.
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Оба главных персонажа объединены любовной историей, в
которой они во многом следуют сказочным моделям поведении. [3,
с. 352] Фея испытывает Мишеля, который, пройдя испытания,
получает вознаграждение, влюбляется в нее. Действуют такие
сказочные мотивы как троичность действия, мотив узнавания
(Мишель должен узнать в прекрасной царице старушку фею), пути,
волшебного средства, функцию которого выполняет мифический
цветок мандрагора, созвучный с известным «аленьким цветочком».
Однако в сказочной линии есть некая неполнота: неизвестен финал
истории Мишеля и Феи. Неизвестно, нашел ли действительно
Мишель волшебную мандрагору и соединился с феей, поскольку
видят вознесение Мишеля лишь такие же, как он пациенты.

Сказочный герой показан в начале своего жизненного пути.
Входит в сказку время биографическое – детство, социальные
мотивы: сиротство, необходимость учебы, получения профессии,
бедность и нужда. Очевидны мотивы романа воспитания с его
характерными установками на познание мира.

Мишель познает себя и окружающий мир. Как
романтический герой, он приходит к пониманию его узости и
косности, он начинает осознавать свою исключительность и
одиночество в нем. Молодой человек осмысливает, что означают
такие извечные человеческие категории, как мудрость, красота,
любовь, долг, страдание и милосердие. Познает Мишель,
слушающий его авторский герой и сам читатель. Именно с познанием
связана тема «sottise». Характерна ее романтическая интерпретация:
помимо внешней наружной оболочки, видимости, Мишелю,
авторскому герою рамки и читателю необходимо проникнуть в суть
и увидеть внутреннюю сущность. Поэтика жанра романа воспитания
включает в себя финал, в котором герой, пройдя определенный путь,
может сформулировать окончательную истину, определенные
правила и результат воспитания. В «Фее» нет окончательного вывода,
результата  «воспитания». Финал этой сюжетной линии открыт.
Очевидные мотивы романа воспитания узнаваемы, но во многом
трансформированы.

Н. С. Шрейдер в статье о специфике фантастического у
Нодье и Мериме пишет о постоянных и четких разграничениях как
особенности фантастического мира Нодье, о его своеобразной
устойчивости. «Если это голова датского дога, то она не превратится
ни в цветок, ни в человеческое лицо, как это могло бы произойти в
новелле Тика или Гофмана» [6, с. 116].

и врача – психиатра (образ, неожиданный для фантастического
произведения), для которых, в отличие от авторского героя, нет
сомнений в безумии Мишеля. Самому же Мишелю в основном
корпусе повествования противостоит весь мир – он изолирован от
общества в клинике. Таким образом, «остраняется» сама
исповедальность. Помимо этого все личные романы – романы «с
ключом» [1, с. 48], в которых вымысел сочетался с известной долей
пережитого самим автором. Автобиографизм, присущий личному
роману, в «Фее» отсутствует. Следовательно, приемы личного романа
узнаваемы. Однако сохранена лишь их «форма», «наполнение» же
уже совсем другое.

В основном корпусе повествования наиболее видимый,
лежащий «на поверхности» – это язык сказки. Он начинается с
самого названия произведения, в которое вынесено имя главной
героини. Так, феи – персонажи, привычные для жанра французской
сказки conte de fee. Однако ее образ снижен и обытовлен: она Фея
Хлебных Крошек. Два облика Феи традиционны для сказки. Иная
роль, которую выполняет фея. В фольклорных сказках, как известно,
в большинстве случаев феи выступали второстепенными
персонажами. Они могли опекать, помогать, испытывать героев, но
не быть главными героями любовных историй.

Как и положено в сказках, в произведении Нодье
присутствуют чудеса и волшебство. Однако сказочные волшебные
атрибуты феи снижены: ее волшебная палочка – костыль, ее
обиталище – кукольный картонный домик, «прилепившийся ко стенам
«Арсенала» [5, с. 123].

Молодой герой  вполне традиционен для сказочной поэтики.
Однако его имя – Мишель – сказочным героям не свойственно. Все
значение имени главного героя раскрывается при внимательном
анализе поэтикb всей сказки. Этому способствуют особенности
хронотопа: традиционный сказочный хронос – неопределенность
временная – трансформирована: все события жизни Мишеля
происходят в день Святого Михаила. Обычное в сказках «негде»
заменено точными локальными характеристиками: периодически
герой совершает паломничества к Храму Святого Михаила. Помимо
этого главный герой – простак, дурак в фольклорных сказках может
быть, в то же время безумец внеположен сказке. Безумие разрушает
традиционный сказочный язык. Язык сказки максимально контрастен
языку науки, входящему в новеллу с проблемой безумия.

Таким образом, происходит расширение и углубление
образов главных героев, фольклорным сказкам несвойственное.
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Создавая язык нового фантастического жанра, Нодье во
многом опирается на существующие до него художественные языки
фантастики писателей-романтиков. Среди литературных влияний,
прежде всего, стоит выделить мотивы немецких писателей.

Главный герой – молодой человек, странствующий,
испытывающий любовь – томление к возвышенной возлюбленной,
ассоциируемой с цветком говорит о влиянии Новалиса и его романа
«Генрих фон Офтердинген». Однако у Нодье иная эмоциональная
окрашенность повествования. Его герой не просто ищет идеальную
возлюбленную. Мишель хочет спасти ей жизнь. И неизвестно,
спасает ли, соединяется ли он с ней, ведь он – пациент клиники для
душевнобольных. И здесь к новалисовскому оптимистическому
предощущению реализации голубой мечты присоединяется
драматические интонации. «Золотой век Новалиса – это единство
человека и природы, земли и неба, … , всемирный синтез …,
осуществленный на некой духовной, божественной основе; это
идеальное, блаженное состояние. » [4, с. 83] Трагизм героя Нодье в
том, что верят в реализацию его мечты лишь люди, признанные
сумасшедшими, а сам он – такой же пациент, для которого
соединение с возлюбленной значит вырваться за пределы больницы.

Одним из наиболее явных литературных влияний в «Фее»
являются мотивы произведений Гофмана, что в целом вполне
согласуется с общей тенденцией 30-х годов во Франции – временем
всеобщего увлечения творчеством немецкого романтика.

Основной конфликт главного героя – его конфликт с
обществом, его изолированность, во многом напоминает героев
сказок и романов Гофмана, которые – поэты – не находят себе места
в обывательском мире. У Нодье  история Мишеля представлена
как история его взаимоотношений с окружающими. Вначале
соученики воспринимают его как чудака. Впоследствии по мере
взросления разрыв молодого человека с обществом все более
углубляется. Появляется образ толпы, которой недоступен мир
романтического героя, которая объявляет его сумасшедшим. Таким
образом, разрыв романтического героя и общества у Нодье доведен
до предела, в нем иная драматическая интонация.

К мотивам сказок Гофмана, восходит, вероятно, кукольность,
воплощенная в фее, и во всем, что с ней связано. Кукольным кажется
ее наряд, характер ее движения – большие прыжки – напоминает
движение куколок на роялях у девушек [5, с. 213]. Девяносто девять
ее сестер, каждая из которых чуть меньше предыдущей и как две
капли воды похожа на остальных, танцуют танец марионеток. Домик

Персонажи животного мира представлены в «Фее хлебных
крошек» в нескольких ипостасях, с ними связано вхождение в
произведение нескольких жанровых языков.

Стоит отметить, что у Нодье мир животных отделен от мира
людей топографически: главным образом животные населяют остров
Мэн. Ощутим язык басни. Люди и животные меняются местами:
Мишель ночует на собачьей подстилке, а бальи с острова играет
свадьбу. В его интерпретации ощутимы комические интонации (сцена
проведения Мишелем ночи в одной кровати с бальи – датским
догом). Однако аллегорический басенный язык сливается с
готическими интонациями в сцене суда, где весь суд напоминает
животных. Так у адвоката «кровавые губы, оскалившиеся в
убийственной гримасе, медленно сжались, словно острые стальные
тиски.» [5, с. 220] Комическое становится страшным и ужасающим,
когда молодого человека отправляют на казнь из-за кражи бумажника
дога, которой он не совершал. В данном эпизоде явна социальная
сатира в изображении английского суда, в сопровождении
осужденного на казнь – «социально и локально конкретного гротеске,
диккенсовском до Диккенса». [6, с. 115] Подобная эмоциональная
слитность, нерасчлененность признак романтического мышления
Нодье.

Выше перечисленные жанровые языки контрастны и
внеположены друг другу в традиционных поэтиках эпохи
рационализма. Нодье их трансформирует. По сути, фундаментальный
принцип романтической эстетики – принцип фрагмента – воплощен
писателем на уровне жанровых языков. В фее они не конфликтуют,
а представляют собой некую целостность, и в этом – особенность
нового фантастического языка Нодье.

Жанровый диалог обусловил особенность и новизну
хронотопа «Феи Хлебных Крошек». В нем есть и сказочный хронос
(неизвестно точная дата происходящих событий), и романный (при
этом по множеству реалий можно определить, что время
соответствует современности Нодье). Есть и сказочное «негде» -
вымышленный Аррахиехский остров посреди Ливийской пустыни –
место, где Мишель строит храм для Царицы Савской, и точные
локальные координаты: французский город Гранвиль и шотландский
Гринок. Есть необъятный топос – океан, Восток и Запад, и уводящий
в толщу времен  и устремленный в будущее хронос. И, наконец,
есть узкое и замкнутое пространство клиники. Время, как и место,
то максимально расширяется до пределов вечности, то максимально
сужается до точной даты.
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мандрагорой в руке, однако видят это лишь такие же, как он,
безумцы. Прием очень похож на Гофмана, но трансформирован.

Своеобразно у Нодье представлено романтическое
двоемирие. Изначально представлены два мира: мир, в котором
Мишеля встречает в клинике авторский герой, и мир, воссозданный
в истории Мишеля. Последний, в свою очередь, разделяется на
два: мир, в котором Мишеля представляют как чудака, не
вписывающегося в общество (Гранвиль), и мир, в котором Мишель
– безумец для окружающих (Гринок). Последний также имеет свое
двоемирие: Так условно реальный мир Гринока четко отделен от
«поэтической топографии» [цит. из 6,  с. 116] волшебного домика
феи, куда попадает Мишель  пройдя испытание судом и женившись
на ней. И даже «поэтическая топография» подвержена делению на
два мира. В нем ночи с прекрасной Билкис накрепко отделены от
бесед с премудрой феей днем глухой стеной между гостиной и
спальней. В самой градации – точное математическое воображение.
Сложное двоемирие, точнее – в интерпретации Нодье – многомирие
– признаки романтического мышления.

Таким образом, максимально с помощью контрастирующих
языков в «Фее Хлебных Крошек» Нодье соединяет в любовной
истории совершенно противоположных персонажей, которые сами
состоят из противоположностей. В них соединены разные культуры,
разное время и место. Охвачено все в бесконечной перспективе от
начала времен и до будущего. Во вселенной Нодье все существует
на равных правах, сосуществует, не конфликтуя, не отрицая друг
друга. И это единство мира, который объединяют надвременные,
надисторические и общекультурные ценности, такие как
милосердие, любовь, мужество, доброта – основное в познании
Мишеля.

Однако великая истина и повествование о глубочайших
вещах исходит из уст человека, признанного безумным. И в целом,
весьма вероятно, что вся история Мишеля – лишь часть дешевой
книги, которую к тому же воруют у авторского героя цыгане. И в
этом – глубокая романтическая ирония Нодье, «взгляд с точки зрения
высшего духа» [цит. из 4, с. 50]

 «Фея Хлебных Крошек» представляет собой образец
романтической фантастики, язык которой обусловлен диалогом
разных жанров. При этом создается новый эстетический код. И в
этом – новизна и загадка «Феи».

Феи сделан из цветного картона, ее садик – из деревьев на шести
спичках. Однако видимая игрушечность у Нодье соединяется с
чертами, сказкам не свойственными. «Кукольная» старушка
оборачивается могущественной правительницей, именем которой
вершатся суды. Крошечный садик приобретает для Мишеля
огромные размеры. Костыль оказывается волшебной палочкой.

Одним из наиболее распространенных романтических
мотивов является мотив портрета. Как известно, в произведениях
многих писателей – романтиков, в том числе Гофмана, портрет
представал несущим угрозу (например, в его романе «Эликсир
дьявола»). Нодье выпадает из традиции. В его новелле фея дарит
Мишелю портрет в знак благодарности за спасение из вод океана, и
именно в него влюбляется Мишель. Портрет у Нодье – источник
любви. Его особенность – в том, что он имеет две стороны: на одной
– старушка фея, на другой – юная восточная красавица.
Разграничения четкие, противоположности максимально контрастны.
При этом это черты одного персонажа. Помимо этого живой портрет
у Нодье может «разговаривать» с Мишелем. Их общение происходит
на уровне общения душ. Проблема языка снимается вообще. Это
возвращение к праязыку и в то же время полная его отмена.
Характерно, что способность эту получает Мишель благодаря
искусству и любви, категориям, магистральным для романтической
эстетики.

Именно в трактовке любовной темы произведение Нодье
отличается от сказок Гофмана. Мишель, во многом напоминающий
своей наивностью и добротой Перегринуса Тиса из сказки
«Повелитель блох», обладает его же способностью: он видит
сущность, то, чего не видят окружающие. Только для этого ему не
нужно волшебное стеклышко. Романтической  возлюбленной
Мишеля царице Савской противопоставлен образ Фолли Герлфри –
девушки, которая также влюблена в Мишеля. Когда молодого
человека обвиняют в совершении кражи бумажника бальи с острова
Мэн  и приговаривают к повешенью, она согласна выйти за Мишеля
замуж и таким образом спасти его от смерти. Но ее любовь
приземлена, обытовлена. В финале Мишель, как и студент Ансельм,
выбирает свою идеальную возлюбенную, свою Серпентину – Царицу
Савскую. У Гофмана быт проникает в счастье соединившихся
влюбленных. У Нодье Гофманское филистерство принимает
гротескную форму, быт принимает форму психлечебницы. Бытовое,
с одной стороны, преодолевается: Мишель вырывается из
замкнутого пространства больницы, он возносится с прекрасной



6968

УДК 821.111(73)
Н.Л. Газиева,

преподаватель кафедры английской  филологии
Республиканского высшего учебного заведения

“Крымский инжинерно-педагогический университет”

Архетип инициации в новелистике Амброза Бирса (на
материале тематического цикла “Военные рассказы”)

Постановка проблеми. Війна стала головною подією життя
Амброза Бірса, чинником, без якого неможливо уявити Амброза
Бірса – людину і письменника. Усе, що пізніше відбувалося з
письменником, суспільством і світом, сприймалось ним крізь призму
військового досвіду і вражень. Відбиток, який наклала війна на
особистість Амброза Бірса став душевною раною, з якою повсякчас
сочилася кров. Його особиста життєва катастрофа перевершувала
масштаби післявоєнної руйнації. Відчуття пустоти, непотрібності своєї
жертви – Амброз Бірс відчув на собі все те, що пізніше
характеризувало “втрачене покоління” ХХ століття.

Деякі аспекти творчості письменника перебували під
науковим мікроскопом російських і вітчизняних дослідників, як то:
біографічний аспект, досліджений досить ретельно
А.Б. Танасійчуком, класифікація періодів творчості, розроблена
Л.Т. Тетеревою, висвітлення О.П. Горенко воєнних оповідань у
компаративному контексті неоісторизму, тощо. Відображення проявів
архетипу ініціації у новелістиці Амброза Бірса є темою, що раніше
не висвітлювалася у наукових розвідках українських
літературознавців. Відсутністю досліджень, присвячених
специфічним проявам архетипу ініціації у творчості Амброза Бірса
пояснюється актуальність нашої статті.

Метою статті є аналіз особливостей відтворення архетипу
ініціації у новелістиці Амброза Бірса. Літературним матеріалом для
архетипового аналізу  слугуватимуть чотири новели: “Один зі
зниклих”, “Один офіцер, одна людина”, “Чикамога”, “Вершник у небі”.
Ці новели належать до тематичного циклу “Військові оповідання”,
тому зв’язок між ними є очевидним.

Для повноти картини передамо зміст проаналізованих новел.
Персонаж новели “Один зі зниклих” Джером Сірінг, з власної

волі відправившись у розвідувальний рейд, потрапив у пастку, де
його знайшли мертвим. Сюжет новели побудовано на візіях та
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Перейдемо до власне аналітичної частини нашої статті.
У “Словнику психологічних термінів” ініціація визначається

як перехід з одного стану в інший, ініціант символічно вмирає заради
відродження у новій якості сильнішого духом/тілом для життя на
наступному етапі [11].

Значення подібних обрядових дій полягає у практичному
втіленні глибокого розриву між старим і новим життям. На різних
етапах життя, відповідно до внутрішніх потреб та умов життя в
суспільстві, ритуал ініціації приймає різні обрядові форми. Для молоді
ініціація є перевіркою сили та витривалості, через суворі
випробування юнацтво долучається до життя спільноти. Перехід з
юнацтва до зрілості потребує більшого, аніж лише випробування на
міцність, ініціант переосмислює свої життєві устремління, духовність
стає чітко усвідомлюваною максимою. Але яка б система координат
не задавалася, нові ціннісні орієнтири не встановлювалися,
константою архетипової моделі переходу з однієї стадії життя до
іншої завжди був обряд смерті та відродження.

У тематичному циклі “War stories” Громадянська війна США
виступає як національно маркований літературний фон для
відображення проекцій архетипу ініціації.

Життя Амброза Бірса було сповнене випробуваннями,
першим і найважливішим досвідом можна вважати Громадянську
війну США. У вісімнадцятирічному віці майбутній письменник з
неповним курсом у Військовому Інституті штату Кентуккі, записався
у ряди волонтерів [3, с. 20]. Але що підштовхнуло юнака на цей
відчайдушний вчинок? Те саме, що примусило Картера Друза,
персонажа новели “Кінь у небі”; глухонімого хлопчика з “Чикамоги”
покинути рідний дім – “поклик до пригод” (термін Дж. Кемпбелла) [2,
с. 38]. У міфології персонаж з власної волі або за велінням вищих
сил відправляється на пошуки своєї долі у широкому сенсі цього
слова. Свій “поклик до пригод” Амброз Бірс відчув у бажанні
вирватися з тенет одноманітного існування, скинути окови сім’ї, яка
була для нього тягарем. Бажання здобути славу, отримати військові
почесті, і, звісно ж, боротися за справедливість (останнє було
властиве йому до кінця життя), одним словом, юнацькі мрії та
романтика пригод вплинули на його рішення залишити рідний дім. З
цього моменту для автора, як і для його персонажів, почалися
пригоди. Як тут не порівняти життєвий шлях письменника з пригодами
міфологічного героя. У кожного зі своїх персонажів, різних за віком
і соціальним статусом, Амброз Бірс вклав щось від себе – того
молодого, недосвідченого романтика-ідеаліста, який бачив лише

роздумах персонажа нерухомого Сірінга. Страх змінив обличчя
Сірінга до невпізнання, навіть рідний брат не зміг упізнати його
мертвого. Відчуття жаху, про яке персонаж не здогадувався, вмить
перетворило відчайдуха на мертвого боягуза [7, с. 273].

Капітан Граффенрейд (“Один офіцер, одна людина”) довго
добивався переводу зі штабу до польових солдатів. Він прагнув
показати себе у бою, отримати чин за хоробрість на полі бою, а не
за тилові заслуги. Інші піднімалися службовою драбиною, отримували
чини, від яких відмовлявся він. Але на новому місці служби на
капітана всі дивилися з презирством, як на того, хто уникав виконання
свого обов’язку, доки не був примусово переведений зі штабу.
Занадто гордий, аби пояснювати, але чутливий, він міг тільки терпіти
та сподіватися (що покаже себе у бою – прим. Н.Г.) [8, с. 325]. Але,
коли дійшло до справжнього бою, він не міг перебороти свій страх і
покінчив життя самогубством.

У новелі “Чикамога” хлопчик, граючись у війну, заблукав у
лісі. Хлопчина був не в змозі дістатися дому того ж вечора, заночував
біля струмка та й зранку відправився шукати шлях назад. І ось тут
глухонімий хлопчик натрапив на відступаючих солдат, точніше на
те, що залишилось від них після бою біля річки Чикамога. Скалічені,
напівмертві, пошматовані, вони з останніх сил повзли до води,
дитина ж подумала що це – нова гра [9, с. 316]. Усвідомивши, що
відбувається насправді, хлопчик відчув ще сильніше бажання
повернутися до матері, тож стрімголов помчав додому. Але дім
згорів, а матір було вбито. “Військові ігри” дорослих руйнують життя,
навіть дітей не оминула лиха доля.  Оповідання – це немов зміни
декорацій у театрі, за якими споглядає трирічний хлопчик [2, c. 60].

Картер Друз, персонаж новели  з промовистою назвою
“Вершник у небі”, вирішив приєднатися до Армії Північних Штатів, у
той час, як батько залишився вірним Конфедерації. Одного дня,
перебуваючи на варті, син побачив батька-ворога. Батько спостерігав
за сплячими солдатами-юніоністами, вочевидь маючи намір
доповісти про їхнє розташування. Звісно, це призвело б до знищення
беззахисних людей. Картерові Друзу треба було обирати поміж
батьком або сплячими товаришами, які довірили йому своє життя.
Напевно, найважчий вибір у житті обирати між велінням обов’язку і
голосом серця. І цей вибір не припускає компромісу. Згадавши дану
колись пораду батька завжди слідувати обов’язку, Картер Друз
твердою рукою нажав на гачок [10, с. 361]. Здатність взяти на себе
відповідальність за заподіяне є показником зрілості і, відповідно,
пройденої ініціації.
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сам. Перевід зі штабу до польових солдатів не зробив його героєм,
але рішення пройти через вогонь війни, є не що інше, як крок до
ініціації, початок шляху. Упродовж усього самостійного життя ті самі
проблеми поставатимуть знов і знов, вирішення яких є мірилом
дорослості й зрілості людського характеру. Картер Друз, персонаж
новели “Вершник у небі”, обірвав зв’язки з родиною, але ту внутрішню
нитку, що тягнеться від серця до рідного дому, незважаючи на її
ефемерність, він обірвати не зміг, так і залившись залежним від
батьківських настанов. Випробування Картера Друза не закінчилося
зі смертю батька, тепер перед ним стала проблема самовизначення
– хто він тепер є: солдат, рятівник свого загону, людина честі чи
батьковбивця.

Психоаналіз тлумачить вбивство або ненависть до батька
як результат прихованої агресії внаслідок дії Едипового комплексу
[2, с. 13]. Батько як руйнівник ідилії єднання матері з сином, суперник,
що претендує на ту саму жінку, природно, викликає ненависть.
Пізніше, за життя, ця ненависть проектується на ворога, на батька ж
спрямовані позитивні емоції та любов. Але, на рівні підсвідомості,
залишки архаїчного комплексу все ж залишаються, впливаючи на
життя індивіда.

Основними умовами під час ритуалу ініціації є терпіння і
витримка у випробуваннях, внутрішня міць у боротьбі з ворогом.
Саме цього не вистачило капітанові Граффенрейду (“Один офіцер,
одна людина”) і Джерому Сірінгу (“Один зі зниклих”). Страх смерті
виявився страшнішим супротивником, аніж ворог у людській подобі.
Обидва вважали себе хоробрими людьми і, лише опинившись у
незвичній обстановці, за незвичних обставин вимушені були схилити
голови перед невідворотнім – перед усвідомленням того, що вони
бояться, і це почуття було настільки сильним, що цілком їх
заполонило, не залишаючи місця для роздумів про честь і гідність.
Основним завданням ініціанта на цьому етапі є прийняття себе самого
таким, яким він є: слабким, нажаханим своїм становищем,
обездоленим і незахищеним неофітом, який не має ані багатства,
ані титулу, ні зброї. На думку М. Еліаде, це другий етап міфологічного
шляху героя – очищення та покори, що в містичному вченні вважався
етапом очищення Самості, під час якого персонаж має зосередитися
на трансцендентному [2, с. 38]. К.Г. Юнг називає це стадією
подолання інфантильності дитинства [5, с. 107]. Якщо зустріч із
супротивником зовнішнім жахає, то внутрішній ворог (Тінь, що
символізує певну моральну проблему) для ініціантів виявився
нездоланним.

показовий, облагороджений бік війни. І кожний з них, як і він колись,
відчув розчарування і пустоту, побачивши її “істинне обличчя”.
Випробування призвели до зміни системи цінностей письменника,
що відобразилося пізніше у образах його персонажів тематичного
циклу “Військові оповідання”. Війна поділила людські життя на “до”
і “після”. Щоправда, ці метаморфози не були позитивними. Витоки
глибокого розчарування, песимізму, тощо, які проявляться пізніше
в літературній творчості та журналістській діяльності Амброза Бірса,
коріняться в його досвіді страшної братовбивчої війни. Занадто
швидким було перетворення юнаків, захоплених мріями про подвиги,
у зранених душею та тілом, молодих, але вже ветеранів
Громадянської війни США. Саме через зневіреність у війні як
благородній справі, її зображення Амброзом Бірсом у новелах є різко
негативним. Персонажі новел “Один офіцер, одна людина”, “Вершник
у небі”, “Чикамога”, “Один зі зниклих” проходять ініціаційні
випробування у різних “декораціях”, тим не менш, мають схожий
сценарій: кожний з персонажів має перемогти у своїй війні.

Зазначимо, що поняття “ініціація” – це міфологічний термін.
Архетиповим відповідником є так звана “битва за визволення” [6, с.
447]. За К.Г. Юнгом, це початковий етап процесу індивідуації, на
якому відбувається відділення “Его”-свідомості від материнського
архетипу [6, с. 483]. Перехід від батьківської опіки до самостійного
життя завжди пов’язаний з труднощами, людина вперше стикається
з байдужістю і жорстокістю навколишнього світу. Відповідно, сенс
самостійного життя людини відтепер полягає в пізнанні та прийнятті
себе у взаємодії зі світом, з усіма внутрішніми протиріччями. Ініціація
у всіх світових релігіях позначала кінець попереднього життя і
початок нового. Неофіт проходив крізь обряд на позначення
символічної смерті і народження наново.

Поштовхом до проходження ініціації у зазначених новелах
вважаємо, окрім традиційно зображуваного в літературі прагнення
покинути рідний дім і шукати пригод, що і зробив персонаж новели
“Чикамога”, а й відчайдушний вчинок Джерома Сірінга (“Один зі
зниклих”) відправитися самому в розвідку на територію ворога.
Рішення воювати на боці супротивника всупереч поглядам батька
для персонажа новели “Вершник у небі” є трансформованим
прагненням здобути право самостійно приймати рішення у житті,
навіть якщо це рішення йде врозріз із усталеною думкою, так само
є однією з форм ініціації. Капітан Граффенрейд (“Один офіцер, одна
людина”) так і не зрозумів, що зовнішні чинники не змінюють людину
– змінюватися треба з середини. Героєм себе міг зробити тільки він
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не сприймаються їх власником або суспільством, тобто прояви
тіньового боку психіки. Проте, у лісі також сховані скарби, там живуть
чарівні створіння та надприродні істоти. Іншими словами, у
несвідомому співіснують сили, які можуть бути небезпечними для
людської психіки, але й ті, що змінюють людське життя і збагачують
його.

У розглянутих новелах дія так чи інакше відбувається поряд
(“Один офіцер, одна людина”) або безпосередньо у лісі (“Один зі
зниклих”, “Чикамога”).

Символічне значення усамітнення у лісі полягає у можливості
інтроспекції, персонажу випадає можливість залишитися наодинці
зі своїми страхами та пригнічуваними бажаннями.

У спільному проживанні на війні немає ані часу, ані
можливостей для роздумів на самоті. Варто було Джерому Сірінгу
залишитися самому, як несвідомий зміст став прориватися назовні.
Зазначимо, що ліс був уявний, але це не змінює важливості цього
образу для персонажа. Він, “безстрашна людина, грізний ворог,
рішучий воїн, був блідий як привид” [7, с. 272], боїться залишатися
у пустій, напіврозваленій хижі сам на сам з направленим на нього
дулом його ж гвинтівки й пацюками, які тільки й чекають слушної
нагоди вгризтися йому в горлянку. Події фатального для капітана
Граффенрейда бою сталися на полі, лівий бік якого був схований у
лісі, звідти ж наступав ворог. Лівий фланг позначає несвідомий бік
психіки, саме той, який відповідає за інтуїцію та ірраціональні відчуття,
і те, що він був оточений лісом, тільки підкреслює це символічне
значення. Загрозу для персонажа представляв саме несвідомий бік.
Аби посиліти ефект перебування на самоті зі своїм невідомим “Я”,
неофіта зазвичай залишали самого у місці, звідкіля він не міг
вибратися за власним бажанням, тільки з дозволу або за допомогою
інших.

Місце проведення ініціації є другою ознакою ініціації.
М. Еліаде уточнює, що зазвичай це “хатина”, у якій “... молоді
кандидати проходять частину випробувань” [4, с. 230]. За К.Г. Юнгом,
лімінальність так само характеризується перебуванням у іншому
світі, череві кита, підземеллі або на дні моря [6, с. 530].

У просторовому образі обваленої хижі у новелі “Один зі
зниклих” поєднані значення замурування, камери, могили і
материнського лона для Джерома Сірінга. З-поміж новел, які
розглядаються нами як ілюстративний матеріал до аналізу проявів
архетипу ініціації, зруйнована будівля, у якій застряг Джером Сірінг,
є одиничним випадком проходження ініціації в місці, створеним

Розглянемо ініціацію з погляду теорії Дж. Кемпбелла.
Для персонажа новели “Чикамога” архетип ініціації втілився

в образі самотньої подорожі, під час якої дитина пізнала, що таке
смерть. Дж. Кемпбелл зазначає, що одним з найбільш часто
повторюваних образів, які символічно відображують трансцендентне
визволення, є самотня подорож [2, с. 23]. Хлопчик повернувся зі
своєї “подорожі у невідомі краї”, з ним відбулися певні метаморфози,
але ініціація не завершилась поверненням до матері. Для будь-якої
дитини мати є Всесвітом, джерелом тепла та ніжності. Любляча мати,
та що поряд, дарує себе, наповнює буття сенсом. Кінцевою метою
будь-якого випробування є повернення додому, до того відчуття
щастя, гармонії єдності з матір’ю, що його К.Г. Юнг назвав
початковим станом Самості [5, с. 54]. Втрата матері символізує
втрату початкової цілісності. Інтегрований за життя Selbst, що майже
не під силу звичайній людини, жодним чином не може дорівнювати
тому гармонічному початковому станові. Смерть матері хлопчика
символізує кінець Гармонії, що зветься дитинством. Крім того, мати,
у силу фізичних особливостей дитини, уособлює зв’язок хлопчика з
навколишнім світом. У новелі “Чикамога” відображено руйнацію
мікрокосму дитини. Перше знайомство зі смертю, цією постійною
супутницею війни, знаменувало собою втрату Раю. Цікавість – цей
славнозвісний Меркурій відкриттів, примусив хлопця покинути свій
Едем. Інший світ, жорстокий та холодний, увірвався в затишне та
безхмарне життя дитини. “Маленький Адам” з міста Чикамога разом
зі Знанням, отримав розуміння недосконалості світу та кінечності
буття.

Мірча Еліаде, у свою чергу, виділив чотири найважливіші
риси ініціації. Ми розглянемо символічні образи, через які
проявляються ці ознаки.

Першою ознакою ініціації є відділення неофіта від інших
людей (сім’ї, групи, тощо) та усамітнення в лісі. Cаме з цього
починаються таїнства ініціації. Серед архетипових конфігурацій ліс
– один з найпотужніших образів. У міфології ліс символізує
потойбіччя, світ Тіней. За К.Г. Юнгом ліс символізує несвідоме, але
несвідоме, абсолютною ознакою якого його психоїдний аспект –
поєднання з інстинктивною частиною психіки [4, с. 229]. У лісі дерева
ростуть без людського втручання, тому він є місцем, де несвідоме
може проявитися без перешкод, що безпосередньо є метою
усамітнення неофіта.

Зазвичай у народній творчості в лісі знаходять притулок
розбійники, дикі звірі – усе те, що символізує несвідомі потяги, які
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наближення катастрофи. Крім того, бути з’їденим чудовиськом
“рівнозначно смерті, спуску до Підземного світу” [4, с. 261]. Але, з
іншого боку, спуск потрактовується як повернення до зародкового
стану існування. Темрява, до якої потрапляє Сірінг, відповідає
космічній ночі, Хаосу, що існував перед сотворінням світу. Іншими
словами, тут ми бачимо подвійний символізм: символізм смерті, як
закінчення попереднього існування, і відповідно, кінець часу. Крім
того, відтворено символізм повернення до зародкової форми
існування, яка передує решті форм і будь-якому існуванню. Беручи
до уваги вищесказане, стає зрозумілим увесь комплекс символів
проаналізованої новели – пацюки (демони ініціації) з’їдять Сірінга,
для того, щоб він згодом відродився до нового життя.

Четвертою визначною рисою ініціації є ініціюючі каліцтва.
Оскільки ініціація персонажів відбувається за часів війни, новели
ряснять зображеннями покалічених людей. Ці люди мають
поранення як знак смерті на собі, вони вже були колись обрані нею.
Народження, як і смерть, сповнене крику та болі. Ми народжуємось
і вмираємо у крові. каліцтва символізують смерть та відродження.
Саме для нагадування неофітові про це, йому наносили болючі рани.
Ті, хто воював, мають знак мертвих, їхні тіла та душі вкриті
“календарем” жахливих боїв. Зарубцьовані шрами завжди були
знаком приналежності до касти особливих людей, які вже бачили,
що таке смерть, пережили її та почали нове життя.

Висновки. Сприйняття життя напряму залежить від
індивідуального життєвого досвіду людини, накопиченого за певний
період, психофізіологічних особливостей людини, історично-
культурного періоду та архетипової пам’яті людства. Література як
відтворення життя, звісно, віддзеркалює ці невід’ємні імперативи
творення митцем власної реальності у тексті. Символіка прадавніх
обрядів ініціації відтворена у діапазоні проявів, що задав гіркий
особистий досвід Амброза Бірса створили жахливу картину війни –
цього конвеєра смерті. Письменник відображує фаталізм людської
долі у вирії війни. Жодний з персонажів не пройшов ініціації, бо не
вирішив певної моральної проблеми, не інтегрував свою Тіньову
сутність. Отже, значення ініціації як початку дорослого життя
відображується Бірсом як спрофановане.

Перспективи дослідження. Дослідження літератури у
аспекті архетипової критики на даному етапі не вичерпало себе і
залишає простір для відкриттів. Дана стаття є частиною наукової
розвідки, присвяченої архетиповим домінантам творчості Амброза
Бірса. Насиченість новелістики письменника різноманітними

людиною. У інших новелах місця, де відбуваються події, мають
природне походження. Картер Друз зробив свій вибір поміж батьком
і загоном, лежачи в кущах, які створювали ефект ложа. Персонаж
новели “Чикамога” заснув поміж двох скель поряд зі струмком на
м’якій підстилці. Дві, розташовані поряд скелі, викликають асоціації
з жіночим лоном, саме тому хлопчик так затишно вмостився там і
заснув, відчуваючи себе захищеним навіть посеред ворожого лісу.

У новелі “Один зі зниклих” образ лона Землі суголосить з
образом черева риби (за Л. Фробеніусом і Дж. Кемпбеллом) й
увиразнюється і довершується образом Центру Землі (за М. Еліаде):
халупа стоїть відокремлено від інших сільськогосподарських споруд
на невеличкому пригорбку. Завалений і вимушений нерухомо лежати
у халупі Сірінг чує у вухах грюкіт морських хвиль, а потім наступає
повна тиша та непроглядна темінь, він відчуває безмежний спокій.
За К.Г. Юнгом, печера, гроти, нори звірів – усе, що має форму
порожнини, викликає позасвідомі асоціації з материнським лоном
[5, с. 50]. Місця усамітнення персонажів проаналізованих новел
мають асоціативний зв’язок з темними глибинами жіночого,
опускаючись до яких та виринаючи знов, неофіт відтворює
архетипову формулу смерть “ відродження.

Третім елементом ініціації є ритуал поїдання неофіта
демонічними тваринами – майстрами ініціації. Як зазначає М. Еліаде,
“... змученого та скаліченого неофіта піддали тортурам,
розчленували, зварили та засмажили демони – майстри ініціації, тобто
міфічні Предки” [4, с. 231]. Фізичні страждання неофіта відповідають
стану людини, якого піддали жорстокій насильницькій смерті. У
новелі “Один зі зниклих”, яка найбільш повно й послідовно відтворює
процедуру ініціації, містяться теріоморфні символи, які у тексті
виконують функції демонічних тварин – майстрів ініціації. На Джерома
Сірінга чекала жахлива смерть бути з’їденим заживо пацюками.
Допомоги чекати було нізвідки, оборонятися він не міг, тож був
беззахисний і немічний, як новонароджений. Кровожерливість
пацюків є рисою, яка виділяє їх з-поміж інших тварин. Живучи під
землею, як у могилі, вони є холоднокровними тваринами. У міфології
пацюк вважалася символом Жахливої Матері, який приносить біди.
Образ пацюка символізує демонізм і смерть [12]. Відтак пацюки
виконують роль посланців Жахливої Матері, які здійснюють ритуал
повернення до материнського несвідомого. Якщо психофізіологія
позначає дім як психологічну проекцію тіла, то пацюки в хижі, де
перебував Сірінг, символізують приховану хворобу або небезпеку
для людини. Недарма він з самого початку відчував невідворотність
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Индийская живопись как интермедиальный компонент
пьесы Т. Стоппарда «Индийская тушь»

Пьеса современного британского драматурга
Тома Стоппарда «Индийская тушь» (1995) уже не раз становилась
материалом для исследования отечественных литературоведов. В
работах Л.Л. Мармазовой [5], В.Е. Беляевой [1] и
Л.В. Бондаренко [2] были предприняты попытки рассмотрения
тематики и проблематики пьесы, типа героя, некоторых особенностей
хронотопа. Однако на сегодняшний день еще не подвергалась
детальному анализу концептуально значимая индийская
составляющая пьесы. В силу этого возникает актуальная
необходимость более развернутого подхода к изучению данного
произведения. Целью настоящей статьи является рассмотрение
собственно индийского компонента пьесы Т. Стоппарда «Индийская
тушь» с учетом такого интермедиального элемента пьесы, как
индийская живопись.

Интермедиальный компонент, связанный с живописью,
представлен в пьесе Т. Стоппарда довольно широко. Он
определяется, прежде всего, индийской и европейской
художественными традициями. Подчеркиваем, однако, что в рамках
настоящей статьи мы остановимся пока только на художественной
традиции Индии.

Одной из древнейших форм взаимодействия визуального
(пространственного) и вербального (временного) искусств является
экфрасис. Но, хотя в пьесе Стоппарда «Индийская тушь» отсутствуют
как развернутые, так и ремарочные экфрасисы, происходящие на
сцене события уже сами по себе становятся своеобразной
манифестацией синтеза искусств. Героиня, британская поэтесса
Флора Кру, приезжает в Индию в начале ХХ века, где знакомится с
индийским художником Нирадом Дасом. Большую часть
сценического времени герои пребывают в совместном акте

архетиповими імплікаціями є питанням першорядного інтересу і
вимагає подальшого пильного дослідження.
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уже в самом названии пьесы – «Индийская тушь»: именно индийская
тушь являлась незаменимым техническим средством при создании
миниатюр. Прежде, чем приступить к работе, художник наносил
индийской тушью на полотно черный контур, который потом
закрашивался белой краской так, что темные очертания проступали
сквозь него и служили впоследствии опорой для создаваемого
рисунка. Подобная техника в данном произведении Стоппарда
концептуально связана с идеей всеобъемлющей тайны. Судьбы
главных героев пьесы полны бесчисленных загадок, которые не
раскрываются ни другим героям пьесы, ни читателю. Автор дает
краткий эпизод из жизни Флоры Кру и Нирада Даса и вычерчивает
лишь некоторые детали, связанные с их жизнью до и после
описываемых событий. Подобно тому, как тушь в индийской
миниатюре лишь просвечивает сквозь толщу полупрозрачных белил,
мотивы поступков главных героев и сами их поступки также лишь
частично приоткрыты иным персонажам и читателям.

Несмотря на то, что один из главных героев – художник, в
пьесе, как уже упоминалось, отсутствуют специальные экфрасисные
описания картин. Любопытен, однако, тот факт, что описание основного
места действия представляет своего рода картину в духе индийской
миниатюры. Так, в самом начале пьесы Флора отправляет сестре
подробное описание индийского дома, в котором она остановилась, –
веранду, кухню, спальню, мебель, сад и так далее. «…And all this is
under a big green tree with monkeys and parrots in the branches…» [7,
c. 369]1, – подводит итог Флора. Таким образом, подробное описание
предметов быта, элементов растительного и животного мира в данном
эпизоде пьесы позволяет констатировать его несомненное сходство
со средневековой индийской миниатюрой, что вполне гармонично
связывается с заглавием пьесы, а также тематически задает творческую
составляющую произведения.

Отсылка к индийской миниатюре в пьесе Стоппарда
осуществляется также посредством обращения к столь популярной
среди индийских художников средневековой поэме «Гита Говинда» и
легенде о боге-пастухе Кришне и его возлюбленной – замужней
пастушке Радхе. Воспылавшая любовью к Кришне, она страдает оттого,
что он резвится с другими пастушками в лесу и не обращает на нее
внимания. Впоследствии красноречивый Кришна цветистыми речами
уговаривает гордую Радху провести с ним ночное свидание в беседке,
и они сливаются в любовном экстазе. Легенда носит выраженный
эротический оттенок, что помогает Стоппарду создать соответствующую
атмосферу в своей собственной пьесе. Легенда о Кришне фигурирует

одновременного творчества: Флора занята написанием
стихотворения, а Нирад Дас – созданием ее портрета. Так в
произведении заявлено продуктивное взаимодействие элементов
поэтического, живописного и театрального искусств.

Говоря о живописном интермедиальном компоненте пьесы,
прежде всего, следует учитывать ее двойную ориентацию, с одной
стороны, на зрительскую рецепцию (сценическая постановка), а с
другой – на читательскую. В фокусе нашего внимания на данном
этапе исследования будет находиться исключительно читательское
восприятие пьесы.

Индийская живописная традиция, являющаяся одной из
художественных доминант произведения, связывается, в первую
очередь, с жанром индийской миниатюры. Расцвет миниатюры в
Индии пришелся на период правления могольских императоров,
начавшийся в 1526 году, когда династия Великих моголов во главе
с султаном Бабуром захватила Северную Индию. Завоеватели
принесли с собой персидскую живописную традицию, которая
ассимилировалась с местной индийской живописью и получила
название могольской. Исследователь О.С. Прокофьев отмечает, что
расцвет могольской школы миниатюры способствовал развитию ряда
местных живописных школ [6, c. 237]. В число местных
«раджпутских» школ входит и упоминаемая в пьесе раджастанская.
О.С. Прокофьев и Н.В. Гусева, отмечают, что средневековая
миниатюра в Индии характеризовалась декоративной
изощренностью, плоскостной трактовкой изображаемых объектов,
четкой прорисовкой контура, большим вниманием к деталям,
динамичностью, живостью сюжета. В тематике раджастанской
миниатюры (а Нирад Дас как раз и работает в этом жанре)
отразилась, по словам Гусевой, сюжетика лирико-эротической
кришнаитской поэзии, что объясняет ее стремление к изображению
сцен с участием бога-пастуха Кришны и его возлюбленной Радхи
[3, c. 200]. Особой популярностью для иллюстрирования
пользовалась лирическая поэма «Гита Говинда» средневекового
поэта Джаядевы. Миниатюра часто носила пасторальный характер,
где природа выступала неотъемлемым атрибутом, поэтому для нее
характерны изображения деревьев, цветов (белых или светлых),
птиц, обезьян.

Взаимодействие драматического и живописного
художественных языков выражается в пьесе Стоппарда на
вербальном, материальном и концептуальном уровнях. Первая
отсылка автора к изобразительной системе образности встречается
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творчества или творчество – для любви, что в очередной раз
подкрепляет его концепцию тайны как определяющего принципа
человеческого существования.

Еще одной особенностью индийской миниатюры становится
разработка сюжетов с ночным освещением. В пьесе Стоппарда ночные
эпизоды также играют важную роль. Темный цвет здесь имеет два
аспекта. Во-первых, ночное время и его непременный спутник – луна
связаны в индийской эстетике и в «Гита Говинде» с любовными
похождениями. Под покровом ночи и в сиянии лунного света
совершаются любовные подвиги мифологических героев. Цвет кожи
бога-покровителя любви Вишну (его воплощением является Кришна)
– иссиня-черный, именно так он выглядит в лунном свете. У Стоппарда
луна и ее свет включены в арсенал сценических светотеневых средств.
Так, сцены, где между главными героями начинает назревать
эротическое напряжение, освещаются лунным светом: Флора Кру с
Нирадом Дасом, подобно Радхе и Кришне, залиты светом луны. В
момент же исчезновения эротического напряжения лунный свет
сменяется дневным. С другой стороны, темный цвет (темнота)
становится метафорическим воплощением идеи о непознаваемости
мира. Так, американский ученый Элдон Пайк, биограф Флоры Кру,
пытаясь путем скрупулезного сбора фактов докопаться до сути событий,
произошедших в жизни поэтессы, наивно полагает, что способен
«пролить луч света во тьме», однако простая сумма фактов о жизни
героини не приближает его к раскрытию секретов ни на шаг. В этом,
кстати, проступают очертания постмодернистской установки автора на
непознаваемость мира сугубо научным способом.

Возвращаясь к индийской миниатюре, изображающей Радху
и Кришну, отметим, что для нее характерно также изображение густых
древесных крон и атмосферы цветения. У Стоппарда вскользь
упоминается дерево при описании картины, которую индийский
художник Нирад Дас создает в подарок Флоре на протяжении всей
пьесы. Дом, в котором обитает Флора Кру во время своего пребывания
в Индии, расположен в сени густой древесной кроны. Когда упомянутый
выше Элдон Пайк прибывает в Индию уже во 2 й половине ХХ века
для поиска сенсационных подробностей из жизни Флоры, о домике
остаются лишь воспоминания, так как он разрушен военными
действиями при так называемом разделе Индии в 1947 ом году. Но
дерево, как универсальное воплощение долголетия, продолжает жить.
У индусов дерево символизирует постоянно обновляющуюся и
возрождающуюся вселенную, что, в свою очередь, связано с
воспроизведением жизни (дерево произрастает из семени) и

в пьесе Стоппарда не единожды. Пребывая с визитом у индийского
раджи, поэтесса Флора Кру получает от него в подарок коллекционную
миниатюру XVIII века весьма откровенного содержания, посвященную
любовной истории Радхи и Кришны из поэмы «Гита Говинда». А узнав
от Нирада Даса содержание легенды, Флора впоследствии начинает
ассоциировать себя с Радхой. Вот как звучит завершение ее последнего
письма к сестре: «… But perhaps my soul will stay behind as a smudge
of paint on paper, as if I’d always been here, like Radha who was the most
beautiful of the herdswomen, undressed for love in an empty house» [7,
c. 480]2. В данном контексте содержится явная отсылка к эротической
индийской миниатюре (Радха в ожидании любимого), которая выполняет
функцию косвенной аллюзии: с одной стороны, суть отношений между
главными героями пьесы будто бы прояснена, но с другой стороны,
покров тайны не нарушен прямым называнием или упоминанием.

Эротический характер индийского искусства в целом имеет
глубокое религиозно-философское значение и связан с темой
творчества. Стремление Радхи к Кришне ассоциируется в индийской
философии со стремлением индивидуального начала к божественному,
а Кришна является центральным эротическим символом всей
индуистской культуры. Польский ученый З. Лев Старович [4] также
полагает, что эротика и половые отношения в индийской культуре
сакральны, а знание о любви и сексе имеет божественные истоки.
Сексуальное наслаждение коррелирует здесь с космическими
продуктивными силами и рассматривается как ценность, источник блага.
Цель человека – обретение счастья, один из путей к которому – удачные
партнерские узы, так как через сексуальные отношения происходит
соединение микрокосма (человека) с макрокосмом (высшей
божественной мудростью, Абсолютом). Сексуальные отношения – это
путь к духовному преобразованию, озарению, позволяющему слиться
с Истиной. Сексуальный акт как некий продуктивный, воспроизводящий
механизм является также метафорой акта творческого. Соответственно,
творческим по природе своей становится и человеческое
существование. Таким образом, в индийской философско-религиозной
мысли прослеживается тесная связь между любовным и творческим
началами. Такая же связь обнаруживается и в пьесе Стоппарда, когда
возникновение взаимопонимания и симпатии между героями
невозможно отделить от процесса творчества, ведь их чувство
зарождается во время написания картины и стихотворения. При этом
совпадает кульминация обоих процессов: когда герои максимально
сближаются, завершается и творческий процесс. Кроме того,
Стоппардом не проясняется, явилась ли любовь стимулом для
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Возмущение и даже гнев вызывает у Флоры следующая реплика
Нирада: «The unasked, the almost asked question, united us for a moment
in its intimacy, we came together in your mind like a spark in a vacuum
glass, and the redness of the day’s letter will not be denied»[7, c. 382]4.
Речь Нирада изобилует сложными конструкциями, сравнениями и
метафорами, что для него, как для художника-индуса, вполне
естественно. Это известный прием аланкары, или избыточного
приукрашивания, свойственный не только живописи, но и
художественной культуре Индии в целом. Флора ошибочно, по своему
«британскому» невежеству, воспринимает цветистую орнаментальную
речь Нирада как пошлые комплименты и примитивное ухаживание, а
его желание угодить гостье, продиктованное исконным восточным
гостеприимством, – как подобострастие британского подданного.
Налицо сюжетный парадокс: если Нирад Дас изображает Флору
объемно на плоском фоне, то она, будучи в плену викторианских
стереотипов, ведет себя «плоско» на объемном фоне. Однако героиня
в какой-то момент все же становится на путь преодоления собственной
ограниченности. Узнав историю Радхи и Кришны, получив в подарок
от раджи индийскую миниатюру, познакомившись со средневековым
эстетическом учением о расе (главном принципе эмоционального
устройства любого творческого произведения), она перестает
воспринимать викторианскую мораль как отправную точку отсчета и
всеобщее мерило. Знаковой в этом процессе переосмысления
становится другая картина – миниатюра в жанре ню, написанная
Нирадом Дасом полностью в индийском стиле и преподнесенная Флоре
в качестве подарка. На этот раз, по всей видимости, изображение
вполне гармонично, ибо вызывает восторг не только у самой Флоры,
но и у ее сестры, Элеоноры, разглядывающей миниатюру несколько
десятилетий спустя: «Oh heavens! Oh … yes… of course. How like Flora!»
[7, c. 415]5. Таким образом, при помощи языка живописи Стоппард
пытается передать сложный процесс взаимодействия разных культур
и менталитетов.

В завершение напомним, что, активно используя принципы
живописного искусства, и, в частности, индийской миниатюры, а также
упоминая в тексте не одну, а даже несколько картин, драматург ни
разу не прибегает к классическому экфрасису – подробному
словесному описанию произведения искусства. Стоппард дает
описания фрагментарно, мозаично. Сама картина, создаваемая
Нирадом Дасом, хотя физически и присутствует на сцене, повернута к
зрителю тыльной стороной, что отчетливо явствует из текста пьесы.
Заинтригованному читателю приходится судить об изображении лишь

цикличностью. Дерево, сохранившееся, несмотря на смены поколений
и правителей (по ходу действия пьесы умирают Флора Кру и Нирад
Дас, а Индия перестает быть колонией Британии), становится
метафорой связи между прошлым и будущим. Оставаясь неизменным
элементом сценического интерьера пьесы в разные эпохи, с
различными персонажами, оно становится неким универсальным
символом человеческой судьбы как таковой. Судьба каждого
конкретного «я» уникальна и таинственна, но в то же время
универсальна в потребности сближения с «другим» и неизбежной
смертности.

Что же касается атмосферы цветения, столь типичной для
индийской миниатюры, то ею пронизана одна из финальных сцен пьесы,
когда молодая сестра Флоры, Элеонора, прибывает в Индию на могилу
поэтессы ранним летом и застает кладбище, усеянное лепестками
цветов: «There was a wind blowing. And I have never seen such blossom,
it blew everywhere. There were drifts of snow-white flowers piled up against
the walls of the graveyard. I had to kneel on the ground and sweep the
petals of her stone to read the name» [7, c. 477]3. Такое флористическое
решение – также в духе индийской раджастанской миниатюры. Однако
на этом индийском фоне прорисованы сугубо английские персонажи –
британка Элеонора и английский офицер Эрик Суон, которым суждено
стать мужем и женой и прожить всю молодость в Индии. Подобная
интермедиальная комбинация встречается в пьесе Стоппарда не
впервые. Портрет Флоры Кру также выполнен Нирадом Дасом в
подобной технике. Пестрый плоский фон, отличающийся повышенной
цветовой экспрессией и орнаментальностью, обрамляет объемную
фигуру Флоры, выполненную в европейском стиле. В этом видится
амбивалентная манифестация то ли противопоставления, то ли
сопоставления культур Востока и Запада, актуализация проблемы
ментальной и национальной неоднородности человека. Британцы в
Индии резко выделяются на общем культурном фоне. Вполне
объяснимо, что привычное для европейского ценителя живописи
объемное изображение Флоры на индийском «плоском» поле вызывает
у созерцателя эстетический дискомфорт. Собственный портрет кисти
Нирада Даса не нравится и самой Флоре, интуитивно чувствующей
«культурный» диссонанс. Флора – представительница господствующей
Британской империи (действие происходит в 30 х годах ХХ века).
Попадая в чуждую ей экзотическую атмосферу, она демонстрирует
имперские поведенческие стереотипы – самоуверенность,
агрессивность, настороженность, снисходительную назидательность,
что провоцирует конфликт между нею и индийским художником.
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на метафорическом уровне к живописной технике индийской туши не
противоречит и постмодернистскому тезису об иррациональном
постижении мира, в частности, путем искусства.

Заметим, что интермедиальность пьесы представлена не
только индийской миниатюрой, но косвенно – и именами европейских
художников (Амадео Модильяни, Хольманом Хантом, Лоуренсом
Альма-Тадемой и некоторыми другими). Это дает все основания
предложить в качестве дальнейшей исследовательской перспективы
рассмотрение и европейской живописи как интермедиального
компонента данной пьесы, а также проследить его взаимодействие с
индийской изобразительной традицией.
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со слов персонажей, по некоторым вскользь упомянутым деталям. В
его распоряжении – только намеки и догадки. Тем не менее, по
прочтении пьесы, пройдя выстроенный автором лабиринт времен и
событий, читатель концептуально создает некий визуальный образ того
или иного живописного произведения, участвующего в пьесе. Правда,
ожидаемая исчерпанность описания подменена недосказанностью и
намеками, что конципирует постмодернистский протест против научного
знания как способа окончательного постижения мира. Исчерпывающее
описание или научное объяснение не приближают человека к истине.
Тайна присуща человеческому существованию имманентно. Не
поддаются рациональному объяснению чувство любви и дружбы,
творческое вдохновение, смысл жизни человека. Взамен сциентистской
концепции предлагается творческая: тайну нельзя постичь научным,
рациональным путем, но ее можно почувствовать посредством музыки,
поэзии, живописи. Именно поэтому фигура Элдона Пайка,
стремящегося к исчерпанности в описании жизни Флоры Кру, выглядит
в пьесе смешно и чужеродно и обречена на провал. Зато картина как
способ невербального общения помогает героям пьесы понять и
почувствовать друг друга, на мгновение слиться с истиной.

Итак, интермедиальный компонент, представленный в пьесе
Стоппарда живописной традицией средневековой индийской
миниатюры, играет важную роль в создании художественного целого
произведения. Одно из важнейших технических средств при создании
миниатюры – индийская тушь – неслучайно вынесено в заглавие, ибо
неразрывно связано с концепцией всеобъемлющей тайны (тайны любви,
творчества, человеческого существования), которая доминирует в
произведении. Некоторые эпизоды пьесы выполнены в стиле индийской
миниатюры, что актуализирует тему творчества. Отсылка к индийской
миниатюре одновременно является отсылкой к ее религиозно-
мифологической тематике и сюжетике, связанной с божественным и
творческим началом. Эротический накал пьесы Стоппарда также
«подкрепляется» сюжетом индийской миниатюры и представлен в
тесной связи с темой творчества как великого таинства, равного по
силе загадочности любовного чувства. Апелляция Стоппарда к ночному
времени суток, являющемуся одной из особенностей миниатюры,
кроме намека на любовные похождения, актуализует идею о
рациональной непознаваемости мира. Некоторые приемы создания
миниатюры (сочетание Дасом западной традиции объемной передачи
объектов и их индийского плоскостного изображения) позволяют автору
заострить проблему ментальной неоднородности и культурного
взаимодействия между Западом и Востоком. Кроме того, обращение
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літературознавчого осмислення специфіка художнього мислення К.
Марло, особливості віршового розміру, жанру та стилю його творів.

П’єса  Крістофера Марло “Паризька різанина” (“The Massacre
at Paris”), написана 1593 р., є останнім драматичним твором
письменника. Фабула, на перший погляд, здається простою та
обертається навколо події, яка відбулася  24 серпня 1572 р. –
Варфоломіївської ночі, жахливої розправи католиків над гугенотами.
Але насправді центральне місце у творі займає смерть останнього
короля із роду Валуа – Генріха ІІІ.

За  О. Галичем: “Трагедія – це драматичний твір, що
ґрунтується на гострому, непримиренному конфлікті особистості, яка
прагне максимально втілити свої творчі потенції, і об’єктивною
неможливістю їх реалізації” [2, 304].

П’єсу К. Марло “Паризька різанина” за жанровою
проблематикою слід віднести не до трагедії, а до драматичної хроніки.
На думку Ю. І. Коваліва,  драматична хроніка (грец. drama: дія,
сценічний твір і chronica: літопис) – жанр епічної поеми, у якому
надається перевага довільному художньому тлумаченню
часопросторових феноменів... Органічне поєднання специфічних
ознак драми та епосу зумовлювало відповідні зміни у композиції:
безліч дійових осіб, умовних форм, свідомої деформації історичних
подій [3, с. 303].

Сюжет першого у творчому доробку письменника твору
розгортається у XVI ст. і сам письменник є сучасником зображуваних
у п’єсі подій. К. Марло свідомо прискорює перебіг історичних подій
у цій п’єсі, яка є прикладом надзвичайної майстерності письменника
та доказом його таланту. Використовуючи тільки репліки персонажів
К. Марло дає чітке уявлення читачу про кожну дійову особу у п’єсі,
її характер, зовнішність, ставлення до подій у країні. Драматична
хроніка К. Марло “Паризька різанина” пояснює англійському
суспільству того часу причини та наслідки 24 серпня 1572 р.

Письменник руйнує образ матері у п’єсі. Королева-мати
постає не лагідною, дбайливою, люблячою жінкою, а
холоднокровною вбивцею власних дітей: “…Францією лиш я керую,
/ Життям своїм я присягаюсь: Карл помре / І Генріх трон здобуде. /
Якщо ж мій другий син насмілиться / Йти проти моєї волі, / Залишу
я без спадщини його. / Нехай корону носять сини мої – / У мене
влада. Якщо знадобиться вб’ю норовливця я…” [6, с. 14]. “…Якщо
надумає перечити мені (Генріх ІІІ), / Його відправлю я навздогін
брату, / І стане королем мій син молодший. / Всі ті, хто проти мене

УДК 821.111–21 Марло.09
В. В. Георгієвська,

викладач кафедри зарубіжної літератури
та класичної філології

Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна

Витоки жанру драматичної хроніки у п’єсі Крістофера
Марло “Паризька різанина”

У кожній країні історико-літературний процес розвивається у
безпосередньому зв’язку із історією соціальних протиріч всередині
нації.  Повною мірою це відноситься і до англійської літератури, яка
пройшла великий і складний шлях, увібрала в себе історію країни та
її народу, стала засобом вираження особливостей англійського
національного характеру. Самобутність англійської літератури
проявилась у становленні літературних жанрів, особливо жанру
трагедії.

Саме у цьому жанрі писав англійський письменник Крістофер
Марло  (1564 – 1593 рр.). Значення творів письменника для історії
ренесансної драми величезне. Він  став засновником та
трансформатором жанру трагедії в англійській літературі, ввів у неї
білий вірш, який сприяв відображенню складності переживань героїв.
К. Марло створив поетичну філософсько-психологічну трагедію та
вбачав її значення у викритті проблем суспільства.

Дослідники, які займалися вивченням творчості письменника,
такі як       М. Маклір [11], Г. Бейкер [9],  А. Парфьонов [8],
М.П. Алексєєв [1], вважаючи “Паризьку різанину” останнім
драматичним твором письменника, за жанром одностайно відносять
її до трагедії.

У статті досліджуються тенденції англійської літератури доби
Ренесансу, визначаються суспільні і літературні контексти у п’єсі
Крістофера Марло “Паризька різанина”, з’ясовується проблемно-
тематичне коло творчості письменника, аналізується п’єса
письменника, виявляються її жанрові особливості.

У творчості саме К. Марло відбиваються мистецькі тенденції
доби Ренесансу, тому що трагедії письменника розкривають повну
картину формування та становлення англійської літератури XVI ст.
Нерозв’язаним залишається питання щодо місця літературних творів
К. Марло в англійській літературі. Таким чином, потребують
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звалює на простих людей та на їх некерованість: “…Так що породиш
із черню? / Не міг я бунт вгамувати, як не намагався…” [6, c. 12].

Майбутній король Франції (герцог Анжуйський), швидко
зрозумівши, що йому нічого не дістанеться під час поділу влади
після різанини, не витрачає часу даремно і забезпечує собі підтримку
поляків, та отримує титул польського короля: “Зізнаюсь вам поважні
поляки: / На те, що пропонує мені ваш сейм, / … Вінець із вдячністю
прийму / І буду рук не покладаючи піклуватися / Про безпеку та
благополуччя Польщі” [6, c. 13].

Після смерті його брата Карла, герцога Анжуйського,
поспіхом повертають із Польщі до Франції та коронують Генріхом
ІІІ. Будучи лялькою у руках своєї матері та герцога Гіза Генріх не
розуміє всієї відповідальності, яка лежить відтепер на його плечах.
Він жартівливо та зверхньо спілкується із всіма оточуючими, та
дозволяє все своїм фаворитам.

Генріх ІІІ клеїть дурня, та, дізнавшись про те, що дружина
Гіза зрадила його кепкує над ним: “Кузен мій Гізе, як ви і герцогиня
/ До моїх міньйону милим прихильні! / Ви пам’ятаєте, яким листом
вшанувала /  Дружина ваша мого міньйону / І свого коханого дружка?
(Показує Гізу ріжки)” [6, с. 20].

Генріх ІІІ викриває справжні наміри герцога Гіза: “Я бачу,
Гізе, ти зарішся на трон / Або бажаєш стати диктатором… / … Якщо
військо не розпустиш, / Зрадником тебе оголошу!” [6, c. 22].

Гіз вважає, що йому все можна через його аристократичне
походження: “Я – принц із дому Валуа і, значить, / … Заклятий ворог
Бурбонов; / Я – ліги католицької голова / …Ненависний
протестантам…” [6, c. 22].

Пихатий, гордий Гіз збирається помститися королю за
публічне приниження: “Потрібно знати, государ, і в жартах міру, /
…Я ж не спущу і королю, / …Заплатить кров’ю за успіх у повії…” [6,
c. 20].

Схаменувшись, що своїми витівками він підписав смертний
вирок Можирону, Генріх ІІІ поспішає із вибаченнями до Гіза: “Мені
це не подобається, Епернон, / Підем хутчіш миритись з герцогом”
[6, c. 20].

Але попри всі вибачення, «трагедії» не вдається уникнути.
Генріх наказує вбити Гіза, і тим самим стає повноправних королем
Франції. Після вбивства Гіза королева-мати щиро оплакує його
смерть: “Від скорботи німію я. Краще б я / Тебе, мій сине, у пелюшках
придушила б. / Мій син? Ні, ти не син мені, ти знайда! / Будь
проклятий, нечестивце! Сповіщаю, / Що ти зрадник Франції і віри!”

йдуть, помруть; / Поки живу, не поступлюся владою…” [6, c. 17]
(переклад тут і далі В. В. Георгієвської).

 До сюжетної канви письменник вводить образ Рамуса-
науковця –  уособлення всього наукового суспільство XVI ст.  Його
насильницька смерть ще більше підкреслила ставлення до вчених
у ті часи: “…Королівський професор логіки філософ Рамус… / Завжди
вважав я, що не знаючи, / його (Арістотеля) філософом не бути...”
[6, c. 11].

Однією із центральних постатей у п’єсі є герцог Гіз. Йому
відведена роль підступного злодія, який, згідно тексту, є ініціатором
різанини. Під час вбивства вченого Рамуса Гіз поводить себе як
Бог: “Овва! Мужику ви дозволяєте так вільно говорити, / Замість
того, щоби направити у пекло…” [6, c. 11].

Перед початком різанини герцог Гіз збирає своїх спільників
та наказує їм присягни йому та католицизму у вірності: ”Анжу, Дюмен,
Гонзаго Рец, присягніть / Срібним хрестом на шоломах ваших / До
єрисі причетних всіх вбивати” [6, c. 7]. Він із спільниками вирішують
вбити першого адмірала, але простого вбивства їм замало і вони
знущаються над тілом померлого: “…Як починати різанину цю, / Не
вбивши в ліжку адмірала, / Голову та прапороносця лютеран?... /
Так викини його через вікно… / О підлий виродок Шатільонів, / Голова
та прапороносець протестантів,  /… не врятував тебе твій бог, і топчу
/ Я, герцог Гіз, твоє холодне тіло!” [6, c. 8].

Саме Гіз керує різаниною, пильнуючи за спільниками. Він
легко і не вимушено цитує Біблію, під час вбивств використовує її
як аргумент для своїх дій: “…Вбивайте! Вбивайте! Вбивайте! / Хапайте
всіх, щоб жоден врятуватися не зміг! Смерть гугенотам!... Святе
Письмо нас вчить: «Любити ближнього свого!» (заколюючи Лорана)”
[6, c. 9].

Гіз отримує задоволення від вбивств гугенотів, над їх тілами
йому дихається легше: “…Дихається мені тут легко. / Киньте його
(труп) до канави…” [6, c. 14].

Під час різанини у Гіза кожна хвилина на вагу золота, він
контролює спільників та негайно змінює плани відповідно до обставин:
“Досить. До світанку / Стримайте вашу лють, панове. / Але ми
різанину не припинимо на цьому. / Нехай Монсоро відправиться до
Руану, / Рець їде у Д’єпп, Гонзаго до Орлеану / І всіх, хто там як
еритик відомий / Нещадно винищувати…” [6, c. 12-13].

Герцог Анжуйський, друга за значимістю дійова особа п’єси
(майбутній Генріх ІІІ король Франції), всю відповідальність за різанину



9392

У п’єсі “Паризька різанина” К. Марло створив енциклопедію
французького ренесансу.

Подальше дослідження може відбуватися у подальшому
аналізі проблематики творів письменника.
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[6, c. 27]. Гіз при житті дорівнює себе  до Цезаря і за іронією долі
смерть отримує від руки мужлана: “…Ви – мужлани, я ж – герцог Гіз
і поглядом / Звик вселяти переляк… / … І померти від рук мужлана…”
[6, c. 26].

Генріх ІІІ усвідомлює себе королем тільки після смерті
герцога Гіза:      “… Став монахом лише з тієї хвилини. / Зрадником
був Гіз. Він витрачав / Мою казну у міжусобних війнах / І сварив між
собою всіх в державі… / …А я присягаюсь, що був до цього часу /
Швидше рабом, ніж королем французьким” [6, c. 26-27].

Та його царювання триває недовго. За наказом брата Гіза
Генріха ІІІ вбивають отруйним мечем. Король Наварський
присягається помститися за смерть короля: “Тіло короля беріть,
панове, / І віддамо його тіло землі із шаною. / А після цього я
помщуся, / Що папи та прелати проклянуть / Той день, коли зведений
на трон французький / Неочікуваною смертю Генріха я був” [6, c.
32].

 У ті часи книгодрукарство тільки почало розвиватися і
єдиною можливістю для спільноти отримати інформацію була площа
– осередок міського життя та джерело пліток. П’єса К. Марло
“Паризька різанина” дає змогу читачу зануритися в атмосферу
ренесансної Франції: кривава боротьба за владу, повна байдужість
до долі простих людей та до долі країни призводять до фінансового
та культурного колапсу.

У цій п’єсі багато сцен поєдинків, але письменник все ж не
поступається правилам і не вводить детального опису. Складається
таке враження, що просвітницька функція твору є першочерговою,
К. Марло байдуже чи стане його твір популярним, чи захочуть його
ставити у театрах.

Як відомо, влада переслідувала письменника останні роки
життя, але, незважаючи на складні обставини, К. Марло створює
інтелектуальний і водночас зрозумілий твір, який дає уявлення як
англійцям доби Ренесансу так і сучасному читачу, що саме
відбувалось у Франції 24 серпня 1572р.

Отже, назва п’єси К. Марло “Паризька різанина” красномовно
свідчить про політичні процеси, які відбулись у Франції того часу.
Криваві ріки текли по всій країні, вбивство сина матір’ю, брата братом
були настільки звичними, що ніхто не замислювався над іншими
варіантами вирішення проблем. «Немає людини – немає проблеми»
– під таким гаслом керували Францією тогочасні королі, не
усвідомлюючи, що у такий спосіб вони не вирішують свої проблеми,
а збільшують їх.
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року, за шість місяців до смерті письменника, домоглися у суді
заборони на публікацію «продовження» у США, а його поширення в
інших країнах було припинено. Але через деякий час, за
повідомленням журналів Publіshers’ Weekly й The Bookseller, була,
нарешті, досягнута домовленість про публікації книги. У результаті
угоди, підписаної у грудні 2010 року, Колтінг зобов’язався  не
видавати й не поширювати книгу в США й Канаді до витікання
авторських прав на оригінал, але одержав право на її публікацію в
інших країнах. Однак для нього було поставлено й ряд обмежень.
Так, Колтінгу заборонено присвячувати книгу Селінджеру, згадувати
в ній «Над прірвою у житі» (The Catcher іn the Rye) і навіть посилатися
на попередній судовий процес [5].

Предметом дослідження, що пропонується, є порівняння
роману «Над прірвою у житі» Дж.Д. Селінджера та його «рімейка»,
створеного Фредеріком  Колтінгом.

Мета роботи: дослідити вектори зв’язку між оригіналом та
його «натупником».

Актуальність теми полягає у тому, що ні у вітчизняній, ні у
зарубіжній критиці немає ґрунтовних робіт, присвячених пошуку
«спільного знаменника» між романами, є тільки певні короткі
коментарі, здебільшого у засобах масової інформації та у читацьких
блогах мережі Інтернет [2; 4; 5].

Роман зустріли неоднозначно.  Наведемо лише кілька
прикладів. «Що за запаморочлива ідея, яка викликає жах. І яке
ставлення до Селінджера. Бути значною культурною фігурою і зуміти
створити такого впливово героя, який викликає почуття навіть через
60 років після публікації…це дійсно вражаюче. Селінджер має
погодитися, що Колтінг тільки використав його яскравість і ім’я для
продажу книжки…,але я вважаю, що він повинен оцінити честь, йому
надану», - таку оцінку дала твору Дженіфер Блевінс, оглядач
«Гардіан» [2].

Марта Вудменсі, професор англійської та права  Кейз
Вестерн Резерв Юниверсіті (Case Western Reserve University) вважає,
що «60 років потому…» – це «метакоментар,…який представляє
критичну рефлексію з приводу Дж. Д. Селінджера і його шедевра
«Над прірвою у житі» на кшталт того, як це робиться у літературних
розвідки, що публікуються у наукових  журналах, але дає свій
коментар в інноваційній, «постмодерновій» формі [ цитується 5].

Роберт Спу, професор університета Талси, вважає, що «60
років потому – «тривалий коментар і критика «Над прірвою у житі»,
який переглядає і аналізує юнацькі позиції і припущення Голдена

УДК  821.111 (73) «19»-311.4.09
І.М. Гольтер,

старший викладач кафедри перекладу
Дніпродзержинського державного технічного університету

Роман Дж.Д. Селінджера «Над прірвою у житі» та роман
Дж.Д.Каліфорнія «Пробираючись через жито: 60 років

потому» – у пошуках спільного знаменника

Роман Дж. Д. Селінджера «Над прірвою у житі», як відомо,
викликав настільки потужний резонанс у США та Європі, що під його
впливом у світовій літературі з’явилися твори, які стали своєрідною
формою відгуку на найзнаменніший доробок автора, роман
Селінджера «через десятиліття після публікації…став найважливішим
добутком культури молодіжного протесту» [1, с. 24]. Проблеми,
поставлені автором, близькі і зрозумілі читачеві, якому доводиться
переживати подібні життєві ситуації, відчувати те саме, що відчуває
головний герой твору. Проблема покоління Голдена Колфілда і його
виживання у сучасному йому світі, що підіймає автор у романі,
вважається знайомою більшості представників середнього класу
Америки середини ХХ ст. Проблемне поле роману є настільки
широким і багатогранним, що ми можемо розглядати його не тільки
як миттєвий знімок зрізу суспільства, вдало помічений і чудово
зроблений автором за допомогою певних художніх засобів. Цей
унікальний твір з усією повнотою і виразністю відображає процес
накопичення цілої низки художніх тенденцій, які можна впізнати в
американській літературі, починаючи з другої половини ХХ ст., і які
складуть потім її специфіку і своєрідність.

У 2009 році тридцятитрирічний американсько-шведський
письменник Фредерік Колтінг (Fredrik Colting) опублікував під
псевдонімом Джон Девид Каліфорнія (John David California) роман
«60 Years Later: Coming through the Rye», який являє собою своєрідне
продовження роману Селінджера. Мабуть, жоден подібний твір не
викликав такої бурі емоцій та шквалу критики, не пригортав до себе
такої уваги читачів. Виходу книги передував довгий судовий процес:
юристи Селінджера назвали її «плагіатом», але адвокати Колтінга
заявили, що це пародія на роман, а не його продовження. Критики
ж назвали добуток «фан-літературою» і «нешкідливою дурницею».
Книга «60 років потому: пробираючись крізь жито» була опублікована
у Швеції й Великобританії, однак юристи Селінджера у липні 2009
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сьогодні, вже у ХХІ столітті, стали невід’ємною важливою складовою
культурного життя людства. Тому ця подорож Нью-Йорком є, скоріше,
подорожжю по глибинах душі героя, подорож-повернення до
минулого. Герой Колтінга все ще Голден Колфілд, і у нього свій
оригінальний погляд на життя. Він, мабуть, втратив інтерес до всього
і заблукав у цьому проклятому світі. Містер К. старіший і мудріший
з одного боку, але з іншого – у нього немає відповідей на все. Так
оцінює характер містера К., змальований Колтінгом, журналістка
відомої американської газети «Гардіан» Елісон Флад у статті
«Продовження «Над прірвою у житі опубліковане, але не
Селінджером» [4].

Одним з важливих аспектів при розгляді роману є те, що
Колтінг імітує селінджерівський стиль. Знайомі Голденівські інтонації
зустрічаються вже на початку роману: « I open my eyes and, just like
that, I am awake/ I suppose it’s pretty damn early, but it must still be
the middle of the night/ It’s so dark I can hardly see me goddamned
hand in front of my face. «Я відкрив очі і я прокинувся. Я сподівався,
що наступив вже чортів ранок, але була все  ще глупа ніч. Було так
темно, що я ледь бачив свою трекляту руку перед обличчям».

Автор сіквелу змушує 76-річного чоловіка говорити як
Голдена-підлітка: обидва полюбляють вживати фрази «and all» («Not
with the doctor’s family watching and all»), мова обох рясніє словами
«helluva» та «goddamn». Якщо в оригіналі Голден цікавиться, куди
взимку поділися качки з Центрального парку, містер К. хоче знати,
чи відлітають на південь горобці (if sparrows fly south). Обидва героя
хвилюються через «липу» (phony): містер К.  говорить: «Sometimes
it seems that walking has been the only thing I’ve really been good at».
«I know it sounds phony as hell, but sometimes I really wish it would
have been something else».)

У роман включаються навіть окремі речення та фрази з твору
Селінджера. Так, містер К.  вживає  ті ж  слова, що й Голден: pretty
damn, goddamned hand, own room and all, crummy bed, such a phoney
thing  і т.ін.
Порівняємо (переклад мій – І.Г.):

«Над прірвою у житі»: «Я не збираюся розповідати вам свою
автобіографію і всяку таку муру, просто розповім вам ту божевільну
історію, яка трапилася перед Різдвом» [6, c.3].

«60 років потому…»: «Я зачинив очі і подумав про всю цю
божевільну історію, що трапилася минулого Різдва, перед тим, як я
потрапив до цього місця відпочинку» [3, c.24]

Колфілда. У цому відношенні « 60 років потому…» подібний до
літературної критики [ цитується по 5 ].

Як пише «Уолл стрит джорнал» (The Wall Street Journal), сам
автор, Фредерік Колтінг, наголошує на тому, що це літературний
коментар до роману «Над прірвою у житі» і до стосунків між Голденом
і Селінджером [5].

У своєрідному продовженні легендарного роману містер К.
(прототипом якого, зрозуміло, є Голден Колфілд) з’являється у
будинку для престарілих у віці 76 років. Сам письменник, якому
книга присвячена як «найжахливішому брехуну, якого будь-коли ви
бачили у житті» (the most terrific liar you ever saw in your life), – також
герой книги, який бореться із собою через те, що не знає, що робити
з підлітком, який зумів заволодіти увагою мільйонів читачів буквально
з перших слів роману «Над прірвою у житі» і продовжує це робити
протягом багатьох десятиліть. Селінджер як герой роману «60 років
потому…» замислюється над тим, що його Голден Колфілд «як аркуш
паперу, на якому ви одного разу почали писати оповідання, а потім
відклали у скриню і поховали глибоко у землі. Тепер, 60 років потому,
ви відкопали цю саму скриню і продовжуєте оповідь з того, чим
закінчилося останнє речення». (like a piece of paper upon which you
have once started a story, and then locked in a box and buried deep in
the ground. Now, 60 years later, you dig that same box up and continue
the story from where the last sentence ended).

Отже, на початку книги Селінджер ( у романі він спілкується
з читачами за допомогою курсиву), вирішує, що він хоче повернути
до життя свого найвідомішого героя. План Селінджера, як ми
невдовзі розуміємо, – вбити містера К., який мучить себе всі ці роки
питаннями «про те й про се» («questions about this and that»), але
герой біжить від нього. У буквальному сенсі. Містер К. залишає
притулок і сідає на автобус до Нью-Йорка. Протягом всього роману
він подорожує мегаполісом. Як і Голден, містер К. йде від однієї
випадкової зустрічі до іншої, спілкуючись та розлучаючись зі старими
знайомими, доки не знаходить духовного заспокоєння при зустрічі
з Фібі. Як і герой Селінджера, містер К. часто буває у Центральному
парку, Музеї природної історії, як і Голден, має певні сексуальні
бажання, але відступає, злякавшись, в останній момент.

Чому Колтінг зробив свого героя старим чоловіком? Нам
здається, це було авторським бажанням показати, чого досягло і
що втратило покоління «тихих» бунтарів, дорослішання якого  так
яскраво описав Селінджер, те саме покоління, протягом молодості
якого ідеали масової культури розповсюдилися по всьому світу, і
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виходить з-під авторського контролю, свавільно повертається і
починає жити немов би своїм власним життям і не належить більше
своєму Батькові й Творцеві. Підзаголовок роману: «Несанкціоновані
вигадані спостереження за відносинами між Дж.Д. Селінджером і
його найвідомішим героєм. У романі два головних герої: цей самий
знаменитий К. (Колфилд) і «автор» Селінджер. А основний сюжет –
і драма в романі – будується на постійній боротьбі Автора з
воскреслим без його дозволу героєм, на своєрідній любові-ненависті
автора до героя (причому спочатку домінує ненависть, що поступово
витісняється змішаним почуттям провини й любові) і на спробах або
покінчити з героєм, або звільнитися  від нього. Це прагнення приймає
форму спроб вбити містера К. – невдалих, незавершених.

У роман непомітно входить стилізація під варіативність
чернетки. Непомітно, тому що жодних інших натяків на чернетку
немає. Читач раптом і не одразу звертає увагу на дивно
повторюваний епізод: герой і вантажівка, яка несеться на нього але
проноситься повз. І все знов повторюється. Схоже на комп’ютерну
систему, яка «зависла». Щораз чи те герой вислизає, чи то рука
автора опускається. Спроби, усе більше безпомічні, повторюються:
то на героя зверху щось упаде, то він кидається в ріку, а його знову
витягають. Одержимість самогубством – спритно придуманий
автором трюк, але й він не спрацьовує. Невдачі з убивством героя
приводять Автора (тобто Селінджера) то в лють, то в розпач, то
надихають на філософствування. Його виділені курсивом монологи,
звернені до себе, але як би й не без бажання, щоб герой почув, –
найзворушливіші сторінки у книзі. Але герой не чує свого творця.
Зате його постійно переслідує й тривожить стукіт у голові –
друкарська машинка, на якій Автор (Селінджер) створює героєві
нове життя – наприклад, його минуле, що займає проміжок між
закінченням роману Селінджера і початком роману Колтінга. Виникає
парадоксальна ситуація: щоб убити героя, його треба повністю
втілити, дати йому справжнє життя, що тільки й кінчається смертю;
безтілесний герой безсмертний, адже якщо немає минулого, те немає
й майбутнього – у тому числі смерті. Цей стукіт у голові для героя
непояснений – і лякає його. І от інше – психологічне, зсередини
героя – пояснення прагнення до самогубства. Звільнитися від цього
чужого в собі. Герой постійно відчуває в собі присутність іншої сили
– Автора, але не знає, що це (або хто). Шизофренія, роздвоєння –
на той, хто діє, і того, ким діють, кудись ведуть, хтось. Задум роману
Колтінга виходить за межі пародії, стилізації або сіквелу. Відносини
Творця з Творінням, якими б вони не були, завжди трохи

«Над прірвою у житі»: Ще більш сумним це здавалося від
того, що на старому Спенсері був жалюгідний, потертий старий халат,
мабуть, він носив його від самого народження, слово честі» [3, c.10].

«60 років потому…»: «Навіть тепер, коли я став таким старим
як містер Спенсер, я ніколи не ходитиму без цього жалюгідного
халату, показуючи всьому чортовому світові мої зморшкуваті груди»
[6, c.29].

«Над прірвою у житі»: «Мене цікавило, куди відлітають
качки, коли ставок вкривається льодом і зовсім замерзає. Цікаво,
може приїжджає вантажівка і увозить їх куди-небудь до зоопарку?
А може, вони просто відлітають?» [3, c.15]

«60 років потому…» «Я миттєво відчув, як у мені
зароджується смуток, і я сконцентрувався на розповіді. Йшлося  про
качок, що були вражені несподіваним холодом взимку і  всі замерзли
в озері адже вода перетворилася на кригу» [6, c.252].

Але справа в тому, що це наслідування, взагалі «нове життя»
відродженого/воскреслого персонажа у романі,  скоріше, – тема
похідна, підлегла. Коли читаєш твір, з’являється відчуття деякої
штучності і водночас  певної «бідності»  у змалюванні  Колтінгом
нового існування старого героя. Наприклад, зустріч містера К. з його
колишнім однокашником, персонажем «Над прірвою у житі»
Стредлейтером, теж, природно, старим, здається недостатньою,
млявою, начебто у письменника уяви не вистачило. А іноді автор
«60 років потому» і взагалі  відверто дозволяє собі бути вульгарним.
Так, для того, щоб підкреслити, що селінджерівський тінейджер тепер
стара людина, Каліфорнія розповідає про урологічну проблему
містера К., котрому не завжди вдається впоратися зі своїм
переповненим сечовим міхуром. Не бажаючи, проте, показати героя
зовсім немічним дідуганом, повністю позбавленим чоловічої сили,
автор втягує його у скандальний сексуальний зв’язок з молодою
хтивою жінкою: «I roll harder and faster and I feel my erection roll with
me, but still the animal is there, pushing into my mouth» (я рухався
все важче і швидше, і я відчував, як моя ерекція рухається зі мною,
але звір все ще був тут, штовхаючись у мій рот), – говорить К.
Вражаюча витривалість для старого, у якого нетримання сечі.

Як відзначає відома американська журналістка Джулія
Лапідос, яка у статті, присвяченій роману «60 років потому…» пише:
«Аллюзії Дж.Д.Каліфорнії містять певну привабливість, але його
оригінальний матеріал гірший» [5].

З цим, однак, не можна повністю погодитися. На нашу думку,
авторові цікавіше інше. Йдеться про «самоправство» героя, котрий
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роман Дж. Д.Селінжера, якщо мати на увазі визначення алюзії як
«свідомого авторського натяку на загальновідомий
літературний…факт, а також відомий художній твір, що завжди
ширше конкретної фрази, цитати, того вузького контексту, у який
вона укладена, і, як правило, змушує співвіднести той твір, що
цитують і той твір, в якому цитують, виявити їхню загальну
спрямованість або полемічність» [4].

 «Перегук» відбувається і на рівні головного героя, і на рівні
сюжету, і на рівні мовному. Проте, не зважаючи на таку схожість,
роман Селінджера докорінно відрізняється від свого «продовження».
Насамперед, своєю сутністю, тим, що і зробило його культовим
романом ХХ століття і дозволило увійти, за версією журналу «Таймс»,
до сотні кращих творів, написаних протягом 1925–2005 років. Якщо
«Над прірвою у житі» – це болісний крик душі самотнього підлітка,
схвильована розповідь про молоде покоління на зламі епох і культур,
котре шукає свого місця у світі дорослих, єдиний в історії літератури
твір, що сприяв розвитку бітництва, спричинив появу нової молодіжної
субкультури «хіпі», то «60 років потому» – це не власне
«продовження», не пародія, а своєрідне дослідження взаємин між
Голденом і Селінджером. Скоріше, Колтінг переглядає і розвиває
по-своєму укорінену думку, що Голден є вільним і незалежним
героєм. Це міркування зіставляється з ідеєю, що Селінджер – автор,
ув’язнений письменницьким безсиллям і почуттям провалу
(недаремно ж він мовчав протягом півстоліття, до самої смерті). На
користь нашої думки говорить і те, що сам Колтінг пояснив: написати
книгу його надихнуло, насамперед, те, що він завжди мріяв
дізнатися, що сталося з Колфілдом, він заслуговує інше життя, аніж
лише 16-річного підлітка [2].

Роман створює уявний світ, де Селінджер відроджує свого
героя до життя, хоча, може вбити його і звільнитися, нарешті, від
того вантажу, яким є для автора слава  його героя. Селінджер та
його протагоніст зустрічаються обличчям до обличчя, і письменник
остаточно розуміє, що не може вбити того, хто став його плоттю та
кров’ю, і дозволяє своєму «літературному синові» вільно піти.
Недаремно, підкреслюючи у романі, що герой – народжене у муках
«дітя» Селінжера, Колтінг використовує не чоловічу, що, здавалося,
цілком природно у цьому випадку, а жіночу символіку, вкладаючи в
уста автора «Над прірвою у житі» наступний вислів про К.: «Every
day since I created him, every day since I pushed him through the uterus
of my mind, I have thought of him». Щодня з тих пір я створив його,

«шизофренічні». Причому «шизофренія» тут взаємна: автор настільки
ж одержимий героєм, як і герой ним. Автор – той, хто створює, і той,
хто залежить від свавілля персонажа. Вони обидва не можуть
звільнитися один від одного, обидва страждають. І один одного
створюють. Автор з’являється з появою героя. Автор створює
персонажеві нове життя, але й сам здобуває усе більше конкретні,
індивідуалізовані форми: на початку лише незрима, безтілесна,
абстрактна сила (Голос) ближче до фіналу роману втілюється у
конкретні речі (зовнішність, тіло, мова, інтер’єр); майже від Старого
Завіту до Нового. Автор і Герой, Батько й Син зустрічаються.

Звивистий шлях героя, мимо будинку, де пройшла його
юність, по вулицях, по яких він ходив у селінджерівскому романі, з
відвідуванням цвинтаря, де лежать його рідні і дружина Моллі, веде
до будинку Письменника. Але герой не знає про це, а Письменник
чекає. У роман входить стилізація під детективне розслідування –
нарочито наївне, безглузде, фарсове. Герой знаходить блокнот
письменника й шукає його власника. Але даних занадто мало для
логічних висновків. Героя ведуть не докази і логіка, а доля й випадок
– до його Батька. І от він у нього, не здогадуючись, хто це. Як і у
Селінджера, виникає асоціація з релігійним святом. Не з Різдвом –
зі Стретінням – явищем Рятівника. Тому що порятунок спереду. Для
обох. Остання спроба Творця вбити героя бронзовим собакою зі
стола. І остаточна Його з. Автор-Творець-Батько відступає і дає
героєві волю. З будинку Батька той виходить уже один.

І тільки тоді відбувається – звичайно, невипадково, – органічне
явище ще одного селінджерівського персонажа: молодшої сестри
Фібі. До цього селінджерівські персонажі або з’являлися як
парафрази, або нагадували тіні, як Стредлейтер. А тут повноцінна й
дуже зворушлива, повна любові істота. Чарівна і віддана братові
Фібі – нині бабуся, що впала у дитинство й слабоумство. Герой
викрадає її з будинку старих. Вони їдуть у Нью-Йорк, приходять на
ігровий майданчик, майже такий же, що й той, на якому закінчувався
роман Селінджера – конячки-каруселі. А потім, після невеликого
серцевого нападу героя і його видінь (діти, жито, прірва), чи то знову
опиняється у санаторії для старих (постарілих героїв), чи то герой
нарешті вмирає й повертається до тих, кого любить. Санаторій?
Цвинтар? Інобуття? Це вирішувати читачеві. Сюди до нього
приїжджає і його син. На місце одержимості й шизофренії
повертаються любов і воля. Коло замикається.

Таким чином, ми дійсно можемо стверджувати, що роман
«Пробираючись крізь жито: 60 років потому» є сіквелом-алюзією на
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Типологія героїв Мішеля Уельбека

Творчість французького письменника Мішеля Уельбека
(Michel Houellebecq, нар. 1958 р.) посідає вагоме місце в сучасному
літературному процесі кінця ХХ – початку ХХІ століть. Автор – володар
численних премій, зокрема, останній роман М. Уельбека «Карта і
територія» (La carte et le territoire, 2010) був удостоєний
найпрестижнішої літературної нагороди Франції – Гонкурівської
премії.

Тоді як за кордоном вивченню творчості М. Уельбека
присвячено велику кількість літературознавчих робіт (О. Бардоль,
О. Белланже, К. Гундерсен, М. Л. Клеман, В. Ланге, Д. Демонпіон,
Д. Ногез, Ж.-Ф. Патріколя, С. ван Васмаель тощо, російські – О.
Беззубцев-Кондаков, С. Дубін, М. Сарніков, Д. Стахов, І. Суслова,
О. Шаталов, С. Шейпак та інші), на українських літературознавчих
теренах знаходимо лічену кількість студій, присвячених автору
(В. Фесенко, Ю. Павленко, Н. Сняданко, І. Рябчий). Деяких аспектів
побудови персонажної системи романів письменника торкалися у
своїх роботах Ю. Павленко, В. Липневич, І. Суслова, К. Гундерсен.
Ми знаходимо в них цінні спостереження, однак матеріалом для
дослідження були окремі романи М. Уельбека, що не дає змоги
простежити специфіку побудови системи персонажів у всіх романах
автора.

Оскільки в творах митця можна помітити певну
повторюваність і варіативність окремих персонажів, то актуальним
видається дослідження проблеми типології героїв.

Мета пропонованої статті – виділити типи героїв М. Уельбека
в романах «Розширення поля борні», «Елементарні частинки»,
«Платформа», «Можливість острова».

Синтагма, яка фігурує в назві есе М. Уельбека «Лавкрафт:
проти світу, проти життя» (Michel Houellebecq. H. P. Lovecraft: Contre
le monde, contre la vie») повертається в трансформованому вигляді
в назві роману «Платформа»: посеред світу (Plateforme: au milieu du

щодня відтоді я проштовхував його крізь матку мого мозку, я думав
про нього)

 І, це, мабуть, головне, з того, що показав Колтінг. І Селінджер, і
його найвідоміший герой Голден Колфілд назавжди залишаться поєднаними
у нашій свідомості. А роман викликатиме цікавість і бажання перечитувати
його і намагатися зрозуміти секрет його привабливості  ще протягом
тривалого часу.

Тож роман Д. Колтінга не є, на нашу думку, бажанням просто
продовжити «Над прірвою у житі». Це скоріше сіквел «духовний» – бажання
зрозуміти взаємини Селінджера зі своїм героєм, зрозуміти, чому культовий
письменник ХХ століття став письменником найзагадковішим і
наймовчазнішим. І спробувати відповісти на питання – а чи не став
Селінджер жертвою свого героя? Адже створити потім ще один персонаж
такого рівня занадто важко, якщо можливо взагалі. Правда, відповідь на
це питання молодий письменник так і не дає.

Щодо подальших перспектив дослідження, вони можуть бути
продовжені у напрямку як подальшого порівняльного аналізу текстів
даних  романів з точки зору поетики, сюжету, мови тощо, так і
загального аналізу  впливу всесвітньо відомого твору на сучасних
авторів, включаючи українських.
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інтимного життя, то тут, навпаки, успіхи не такі визначні. […]
Позбавлений і вроди, й особистого шарму, схильний до глибоких
депресій, я зовсім не відповідаю тому взірцеві, який приваблює жінок
перш за все» [2, с. 48].  Це працівник середнього класу, самотній,
замкнений у собі чоловік. Його можна віднести до типу героїв «проти
світу», він просто пасивний спостерігач.

Протилежний оповідачеві персонаж – його колега Тіссеран.
Автор вводить його в художню тканину твору в другому розділі.
Портрет чоловіка дає детальний опис його потворності: «Проблема
Рафаеля Тіссерана – по суті, підмурівок його особистості – це його
потворність. Він настільки невродливий, що відлякує жінок. <…>
Утім, виглядає він майже нормально: як типовий мешканець
Середземномор’я, він досить повненький; таких зазвичай називають
«куцаками»; до того ж його лисина має тенденцію до збільшення.
Нічого, все це – лише незначні дрібниці; та найбільшу проблеми
становить його обличчя. Це викапаний писок ропухи-буйвола –
вульгарні, дебелі, громіздкі, безформні риси, повна протилежність
красі» [2, с. 63]. Так регламентовано позицію героя у світі: він людина,
яка виділяється серед оточення саме своєю потворністю, а тому не
вписується у загальноприйняті норми. На думку оповідача, Тіссеран
– невдаха. Але його не можна назвати лише спостерігачем. Він з
усіх сил намагається вийти переможцем у жорсткій боротьбі
сучасного світу, боротьбі економічній і сексуальній.

 «У більшості текстів оприявнюється бінарний принцип, який
давно став універсальним, коли співіснують або протиставляються
один одному два суб’єкти, дві персонажні групи» [1, с. 201]. У
«Розширенні поля борні» оповідач є пасивним і відстороненим
спостерігачем. Він розмірковує про світ, коментує поведінку інших
людей, у тому числі і вчинки свого колеги Тіссерана, який, навпаки,
відчайдушно бере участь у «боротьбі» («la lutte») за життя у ворожому
світі. Можна зробити висновок, що ці герої представляють опозицію
пасивного начала в людині й бунтівного. Вони вступають в
антагоністичні стосунки в питаннях ставлення до життя.

Так, в «Розширенні поля борні» Рафаель Тіссеран з’являється
як персонаж, як ми зазначали вище, на початку другої частини і в її
кінці він потрапляє в автокатастрофу; історія стосунків Валері й
Мішеля у романі «Платформа» починається з другої частини, а
наприкінці її вбивають терористи; стосунки Даніеля1 і Естер у
«Можливості острова» також беруть свій початок з другої частини,
проте помирає протагоніст Даніель1 (закінчує життя самогубством);
у романі «Карта і територія» знайомство головного героя Жеда

monde). Така опозиція («сontre le monde» – «au milieu du monde»), на
думку М. Гранера Ремі, відображає протиставлення у системі
персонажів уельбеківських романів: «Ця амбівалентність в оцінці
світу є водночас структуротвірною, оскільки втілюється в персонажах
романів. Вони справді побудовані як дует або пара, кожен член якої
втілює одне з двох положень. Один є відстороненим і критикує,
знаходячись «проти світу», другий живе повністю «посеред світу»»
[6, с. 1]. 1

Як зазначає В. Герасимчук, «образна система тексту,
репрезентована структурно-смисловою ієрархією персонажів,
здійснює одне із своїх найважливіших призначень – розкриває
читачеві авторські філософські проекції через індивідуально-
специфічну картину світу, в якій особливу роль відіграють герої
текстів, наділені в ньому найпотаємнішими помислами» [1, с. 197].

Романи М. Уельбека пронизані екзистенційною і моральною
тугою сучасного світу, що, зокрема, реалізується і на рівні системи
персонажів. У своїй прозі письменник обирає головних героїв у віці
від тридцяти до п’ятдесяти років (примітним є те, що герої стають
старшими разом із самим автором). З типами героїв пов’язані теми
й мотиви, які можуть утілюватися в них з різною інтенсивністю.
Провідними для М. Уельбека є мотиви самотності, відчуження,
смерті. Персонажі досліджуваних нами романів – депресивні
особистості, і їхнє розчарування не є рисою лише індивідуального
характеру, а демонструє крайню точку процесу, який порушує
цілісність усього сучасного суспільства. Герої ідентифікують себе зі
старіючим поколінням й аналізують симптоми свого безсилля.

Однією зі спільних рис уельбеківських романів є їхня будова
– всі вони складаються з трьох частин, на що звернула увагу
К. Моннін [7]. Така композиційна побудова відображає розвиток
сюжету і специфіку персонажної системи. Друга частина є, як
правило, найбільшою за об’ємом, а третя – найменшою. У другій
частині поряд з точкою зору оповідача з’являється точка зору
другорядного персонажа, і завершується вона, скоріше за все,
смертю цього другорядного персонажа.

Ці теми є наскрізними вже в першому романі М. Уельбека
«Розширення поля борні». Персоніфікований герой-оповідач
«Розширення поля борні» характеризує себе так: «Працюю
програмістом-аналітиком у компанії з обслуговування комп’ютерів,
зарплатня становить 2,5 мінімального доходу, а це вже дає непогану
купівельну спроможність. […] З огляду на все вищезазначене, можу
сподіватися на поліпшення свого статусу у суспільстві. Що ж до
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сексуальній боротьбі, Мішель бере на себе роль стороннього
спостерігача.

Їхні братерські стосунки існують суто на генетичному рівні.
У них одна матір, та вже характеристика їхніх батьків дозволяє
помітити відмінності між братами. Серж Клеман (батько Брюно)
буквально знаходиться в самому осередку суспільства спокуси і
споживання, адже він один з перших у Франції пластичних хірургів.
Сенсом життя Брюно є вперте і послідовне бажання сексуального
задоволення. Кульмінацією такої спадковості є зустріч сина з батьком
у салоні еротичного масажу [4, с. 170]. Мішель говорить про брата:
«А головне, до кінця життя він шукатиме останньої солодкої миті,
сподіваючись урвати собі останній ласий шматочок» [4, с. 105].

Марк Дзержинські (батько Мішеля) знімає телевізійні
репортажі про жителів Сан-Тропе, або документальний фільм про
«зародження музичного стилю йє-йє» [4, с. 22]. Життя зірок, з якими
доводиться працювати, його зовсім не цікавить: «Спілкуючись із
знаменитостями, він ковзав по них байдужим оком» [4, с. 21]. Мішель
поділяє з батьком таке ж відчуження від світу, що реалізується в
його кар’єрі науковця: він пропонує власний погляд на світ, його
бажання – створити новий універсум.

Брюно зображений як типовий представник свого покоління.
Про це свідчать такі його характеристики: «Брюно був типовим
представником свого часу» [4, с. 53]; перебуваючи в Краї Змін: «для
цього місця Брюно був фігурою досить типовою [4, с. 111]; «його
гедоністичне бачення світу, силові поля, що формують його
свідомість, його потреби властиві для всього покоління» [4, с. 159].

Діаметрально протилежним є образ Мішеля, який «вів суто
інтелектуальне життя» [4, с. 102]. Розмірковуючи про метафізичну
мутацію людства, що складається з сукупності малих мутацій,
вважає себе «однією з таких малих мутацій» [4, с. 160].

Так, зведені брати Мішель і Брюно відтворюють відповідні
ролі оповідача й Тіссерана в «Розширенні поля борні».

Мішель Дзержинські – учений-фізик, відсторонений від світу;
Брюно Клеман – викладач літератури, який постійно відчуває
сексуальне бажання і робить усе, щоб жити за законами своєї епохи.
Однак Брюно все ж відчуває моменти щастя, перебуваючи на мисі
Агд, у натуристичному кемпінгу на середземноморському узбережжі.
Така антитетичність образів є однією з провідних особливостей
побудови персонажної системи у М. Уельбека.

Мартена з автобіографічним персонажем – письменником
Мішелем Уельбеком – відбувається на початку другої частини, і вже
на початку третьої ми дізнаємося, що його було жорстоко вбито.
Щодо роману «Елементарні частинки», то Брюно і Мішель помирають
у третій частині, але друга завершується смертю матері братів Жанін.
Друга частина є  ніби спробою втечі героїв від усамітнення, яке
вони переживають у першій і третій частинах.

Щодо точки зору оповідача, то в другій частині вона є
децентрованою, що супроводжується роздвоєнням і на рівні системи
персонажів – два герої (герой-оповідач і його напарник
Рафаель Тіссеран) з’єднані в пару. Стосунки оповідача «Розширення
поля борні» з Тіссераном є суто професійними. Вони будуть разом
працювати в провінції: «Отож ми діятимемо у команді» [2, с. 57].
Тіссеран одразу охарактеризований як «непосидючий крамар» [2,
с. 62], а оповідач «не здатен вести діалог з покупцем» [2, с. 62].

Гомодієгетична оповідь у тексті роману «Розширення поля
борні» дозволяє говорити про домінуючу персональну точку зору
героя-оповідача. «Я-оповідач» постає не тільки суб’єктом, а й
об’єктом власної оповіді. Сюжет роману розгортається згідно з
наміром наратора, адже саме він обирає, про які події з життя
розповісти читачеві: «Відтак, я й досі вагаюсь, чи вдало я їх вибрав
із плину свого життя» [2, с. 47].

Оповідач багато в чому виражає авторську свідомість. В
оповідній структурі роману наявні автобіографічні елементи. У
дитинстві батьки покинули Мішеля й віддали на виховання спочатку
родичам по лінії матері до Алжиру, а потім він потрапив до Франції
на виховання бабусі. Закінчив М. Уельбек Національний
Агрономічний Інститут і певний час працював спеціалістом з
обслуговування комп’ютерів. А отже, автобіографічним можна
назвати той факт, що головний герой роману «Розширення поля
борні» – інженер у сфері сільського господарства. Наявність
елементів, які можна розглядати як автобіографічні, можна
констатувати у всіх романах М. Уельбека.

Найбільш показовим у аспекті роздвоєння є роман
«Елементарні частинки», що реалізується на рівні системи
персонажів в образах братів Брюно й Мішеля. У творі втілено основні
принципи, характерні для побудови персонажної системи у романах
письменника. Протагоністи – зведені брати Брюно і Мішель. Саме
на їхньому протиставленні будується роман. Тоді, як Брюно з усіх
сил хоче жити повноцінним життям і бере участь у соціальній і
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неолюдьми, які живуть на кілька тисяч років пізніше за нього. Кожен
клон повинен написати свою історію життя,  щоб залишити її для
майбутніх генетично ідентичних неолюдей, які їх замінять.

Головний герой роману – шоумен, комік Даніель, що
виступає на сцені з неполіткоректними скетчами, які порушують усі
морально-етичні норми. Йому за сорок, він має великий статок,
високий соціальний статус, але в особистому житті гармонії не
відчуває, почувається чужим у сучасному світі, де основним
критеріями відбору є молодість і сексуальна привабливість.

Протилежний йому герой – Венсан Грезаме – художник, один
з небагатьох персонажів, до яких оповідач має почуття справжньої
поваги. Даніель вражений, наскільки цей чоловік відрізняється від
нього. Цинік і комедіант, він спостерігає за світом по-іншому, що
робить їхні стосунки з художником особливими: «Я був, звісно ж,
людиною досвідченою, добре знав життя, суспільство та правила;
але я був обізнаний лише з повсякденною версією, обмеженою
найбільш розповсюдженими мотиваціями, які рухають механізм
людства. Моє бачення було поглядом жовчного спостерігача
суспільних фактів, чолов’яги десь на початку бальзаківського вікового
терміну; в цій картині світу таким, як Венсан, місця просто не було;
і вперше за багато років, <…> я відчув себе дещо непевно» [3, с.
132].

Даніель постійно аналізує поведінку Венсана і швидко
розуміє його непорушне небажання змінити себе, то ж краще
пристосуватися до його оточення. Під час прогулянки по пляжу
чоловіки опиняються поблизу конкурсу «Міс Бікіні». Озирнувшись
навколо, Даніель помічає, що глядачі, журі, ведучий – ніхто інші,
як дорослі або ж старіючі діти, які знаходяться у пошуку
нескінченного задоволення. Іронічно комік зауважує: «На цьому
пляжі він (Венсан – прим. моя. – Д. Н.) був на стільки ж не до ладу,
як і Семюел Беккетт у кліпі на реп-композицію» [3, с. 228].

На відміну від Даніеля, Венсан, напевно, єдиний персонаж,
який задоволений собою й готовий жити протягом відведеного йому
періоду часу. Ніщо в світі не змусить його приєднатися до
суспільства епохи задоволення: «Ну от – ми опинились у
нормальному світі <…>. Світ невиправних дітлахів. <…> ніщо не
могло підштовхнути Венсана повернутися до суспільства» [3, с. 229].
Він, як справжній митець, не відчуває потреби в суспільстві, замість
цього він шукає спасіння в світі, який створив для себе сам.  Відтак,
Венсан виступає у даному романі «проти світу», а Даніель належить
до групи героїв «посеред світу».

Мішель, користуючись визначенням М. Гранера Ремі,
належить до персонажів, які позиціонують себе «проти світу», а
Брюно є частиною системи персонажів «посеред світу».

Хоча насправді, усі герої М. Уельбека характеризуються
глибокою незацікавленістю оточуючим їх світом. Так, Мішель
порівнюється з рибою, яка час від часу висовується з води, щоб
ковтнути повітря, і почувається «віддаленим од світу кількома
сантиметрами порожнечі» [4, с. 73]. В очах героїв людина є лише
маленькою частинкою, що загубилася в світі без орієнтирів.

Роман «Платформа» репрезентує опозицію спостерігач-діяч
в образах Мішеля і Валері. Герой-оповідач проживає історію кохання
з жінкою, після смерті якої він пориває усі зв’язки із зовнішнім світом
і починає писати свою оповідь про житття. Роздвоєння точки зору
відбувається, як і в попередніх романах, у другій частині. Як і в
«Елементарних частинках» закохані проводять дозвілля у місцях,
де можна вільно задовольнити свої сексуальні потреби
(натуристичний кемпінг, салони тайських масажів). Однак зустріч із
Валері відбувається ще в першій частині роману.

М. Уельбек детально описує туристичну індустрію та її
співробітників. На це покладено майже всю другу частину. У творі
зображено комерційний пошук, і у цьому пошуку і є протилежний
оповідачеві персонаж – це жінка, яку він кохає. У той час, поки
Валері знаходиться у стані боротьби за завоювання світового ринку,
Мішель лише спостерігає за цим процесом, та врешті сам пропонує
вирішення цієї проблеми.

Як і в «Елементарних частинках», тут функціонує дві пари
протилежних образів. Та вони не діють паралельно, а пересікаються,
утворюючи своєрідний трикутник. Спільною ланкою є Валері,
опозицію їй становить колега по туристичному бізнесу Жан-Ів. Тобто
функціонує дві пари протилежних героїв (у професії та в особистих
стосунках).

Герой-оповідач поєднує в собі роль спостерігача й водночас
інтерпретатора реальності. Попри свою відчуженість і байдужість
він ретельно коментує події свого життя: «Дивно думати, що стільки
народу проживає ціле життя, не залишивши про нього ніяких
роздумів, ніяких коментарів – жодного слова. Не те, щоб ці коментарі
і роздуми були комусь адресовані або мали якийсь сенс; але все-
таки, мені здається, краще їх написати» [5, с. 282].

Якщо говорити про специфіку оповідної структури роману
«Можливість острова», то він побудований у формі історій життя,
що чергуються, Даніеля1 і Данеля 24, 25, які є клонами Даніеля1,
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Своеобразие интерпретации античных мифов в
исследованиях Роберта Грейвса

Картина мира ХХ–ХХЙ веков характеризовалась
кардинальными изменениями в литературоведении, истории,
философии и других областях. В связи с этим, вновь возник
интерес к мифу, который стал восприниматься как альтернатива
науке, оказавшейся не в силах дать ответы на все жизненные
вопросы.  Миф привлекает внимание исследователей, начиная со
времен античности, и сегодня является ключевым понятием в
современной культуре. Миф стал объектом антропологического,
философского, лингвистического, а также литературоведческого
анализа, а мифологические персонажи все чаще фигурируют в
художественных произведениях в самых разных интерпретациях
и формах. Именно миф нередко становится источником вдохновения
для поэтов и писателей, художников и музыкантов.

 Как справедливо заметил М.Элиаде (мифокритик,
родившийся в Румынии, но большую часть жизни работавший во
Франции и США), «миф есть одна из чрезвычайно сложных
реальностей культуры, и его можно изучать и интерпретировать в
самых многочисленных и взаимодополняющих аспектах». [5, c. 33]

В зарубежном литературоведении наиболее известными и
влиятельными оказались мифологические исследования М. Бодкин,
Р. Грейвса, Ф. Корнфорда, Дж. Мэррея, К. Стилла, У. Троя,
Дж. Уэстон, Л. Фидлера, Э. Чемберса и др. Наименее изученным в
отечественном литературоведении является мифотворчество Роберта
Грейвса.

Роберт Грейвс (1895–1985) – выдающийся английский поэт,
прозаик, мифолог, литературовед, оставивший богатое творческое
наследие: многочисленные поэтические сборники, произведения в
художественной прозе, книги по теории поэзии, теории мифа,
литературной критике, а также переводы и письма. Всемирную

Отже, проаналізувавши типи героїв у романах М. Уельбека,
ми виділяємо тип героя-спостерігача – самотньої, відчуженої
особистості, що виступає «проти світу», а також тип героя-діяча,
який живе «посеред світу» і намагається побороти конкуренцію в
суспільстві споживання. Це дослідження відкриває перспективи для
подальшого виявлення типологічних рис в інших аспектах
поетикальних  рівнів романів письменника. Адже саме
повторюваність елементів структури романів створює цілісність
художнього світу письменника та його специфічність.
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богиня цветов. Карридвен (Карридвейн,    Карридвен) – валлийская
богиня плодовитости, мудрости и вдохновения; обладательница
«котла всевидения», Морриген (Морген) – богиня-мать, друидесса,
покровительница плодородия и целительства, Сирона – гальская
богиня – (букв.) «звезда», Эпона – одно из Верховных галльских
божеств, богиня-покровительница лошадей, а также плодородия,
изобилия, плодовитости, провожатая и оберегательница душ
умерших при их переходе в загробное иномирие и многие другие.

Одним из наиболее распространенных в литературе мифов
является миф об Одиссее. Однако у Р.Грейвса он получает
совершенно новое звучание. Автор связывает миф об Одиссее с
основной календарной темой. Именно Улисс становится главным
героем одноименного стихотворения Робертa Грейвса.
          One, two and many: flesh made him blind,
          Flesh had one pleasure only in the act,
          Flesh set one purpose only in the mind –
            Triumph of flesh and afterwards to find
            Still those same terrors wherewith  flesh was racked [6, с. 64].
         Одна, две, множество: плоть ослепила его,
         У плоти лишь одно удовольствие в акте,
          Плоть ставит одну цель в разуме –
          Триумф плоти и после этого обнаружить
         Все те же ужасы, с помощью которых
          плоть подвергалась мучениям
                                             (пер. Э.К. Джапаровой)

Миф о Прометее лежит Робертом Грейвсом в основе
стихотворения “Prometheus” («Прометей») и используется для того,
чтобы показать силу любви. Прометей в данном случае составляет
бинарную оппозицию с Улиссом. Он не мечется от одной женщины
к другой, он всецело любит ее – Белую Богиню, Тройственную Музу
поэта – и поэтому он уже герой.
         Feed, jealosy, do not fly away –
        If she who fetched you also stay [6, с. 166].
        Кормись, ревность, не улетай –
        Если та, что послала тебя тоже останется  (пер. Э.К.
Джапаровой)

В поэзии Роберта Грейвса использованы и другие мужские
персонажи из античной мифологии: Аполлон, Парис, Менелай,
Гектор, Мидас, Енох, Орфей, выступающие подобно Улиссу или
Прометею воплощением  солнечного божества. Античные же Богини,
образы которых использует Р.Грейвс в своих поэтических

известность получили его произведения «Я, Клавдий» (1934),
«Божественный Клавдий» (1935), «Золотое Руно» (1944), «Белая
Богиня: историческая грамматика поэтической мифологии» (1948),
«Мифы Древней Греции» (1955), «Иудейские мифы» (1955), «Дочь
Гомера» (1955), а также многочисленные стихотворения и
переводы Апулея (1950), Светония (1957), отрывков из Лукиана
(1956) и Гомера (1959) и др.

Несмотря на столь внушительное творческое наследие и
оригинальность литературно-критических взглядов, практически до
конца прошлого века литературно-критические работы Р. Грейвса
оставались мало изученными в зарубежном литературоведении,
вероятно вследствие присвоения ему «маргинального статуса» в
академических кругах Англии ХХ в. Однако, в начале ХХI столетия
вклад Роберта Грейвса в развитие английской литературоведческой
мысли переоценивается и становится объектом анализа зарубежных
исследователей Дж. Бирлайна, Р.П. Грейвса, Р. Кенери,  Р. Шумакера,
Дж. Смедса и других, основной целью которых является
«восстановление настоящего места Роберта Грейвса в литературе
и литературоведческой мысли ХХ века». [7, с. 21]

В украинской литературоведческой науке творчество
Роберта Грейвса остается практически неисследованным (за
исключением краткого изложения основных идей его
мифокритической концепции в работах А.С. Козлова, Т.В.Шадриной,
Э.К.Джапаровой).

Изучение рецепции мифа, анализ особенностей
использования кельтских и античных мифоперсонажей в творчестве
Роберта Грейвса является актуальным, поскольку они предлагают
один из возможных подходов к решению проблемы соотношения
мифа и литературы, активно дискутируемой в современном
литературоведении.

Целью работы является изучение специфики использования
поэтом образов и сюжетов из античной мифологии, их оригинальная
интерпретация.

Опорными мифологиями для мифопоэтических построений
Р. Грейвса служили, прежде всего, не только кельтские (материковая,
галльская и островные, ирландская и британская), но и античные
(древнегреческая и римская) мифологии. Поэтому его поэзия и
критические работы насыщены образами представителей пантеона
кельтских богинь или волшебных покровительниц отдельных занятий
и отдельных местностей, а также «чудесных» женщин кельтских и
античных легенд: Блодуэдд (Блодувед, Блодеуведд) – валлийская
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эмоционального порыва. Подтверждением этому являются слова
самого Р.Грейвса: „ В мифах со всей достоверностью запечатлены
религиозные обряды и события античности, на них можно положиться
как на исторические свидетельства, необходимо лишь понять их
язык и сделать поправку на возможные ошибки при переписывании,
неверные толкования забытых обрядов и произвольные изменения,
внесенные по моральным и политическим соображениям”,-  пишет
Р.Грейвс. [1, c. 17]

В своих работах „Мифы Древней Греции” (1955) и „Иудейские
мифы” (1956) Роберт Грейвс осуществляет попытку подойти к
изучению мифов с научной позиции, логически аргументировав свои
выводы. Для Роберта Грейвса миф имеет значительный потенциал,
поскольку в нем скрыты загадки и тайны, которые могут и должны
быть раскрыты путем логического размышления и освобождения
его от ошибок мифографов. Здесь литературовед приближается к
мнению своего соотечественника антрополога Э.Тейлора,
утверждавшего, что «реликты древних цивилизаций представляют
собой не только специфический частный или научный интерес, они
скрывают в себе коды для разгадывания загадок настоящего и
прогнозирования будущего человека в мире». [4, c. 43]

При этом Роберт Грейвс намеревается отстоять
достоверность анализируемых мифов и установить их оригинальное
значение. Особенность грейвсовского метода, по его собственному
заверению, заключается в том,  „чтобы объединить в гармоничное
целое разрозненные элементы каждого мифа с привлечением
малоизвестных вариантов, проясняющих смысл мифа, и попутно
ответить, в силу моих возможностей, на возникающие в связи с
этим вопросы”. [2, c. 20] Роберт Грейвс стремится вычленить
древнейшее ритуальное зерно мифа. Он опирается на
археологические открытия, на изучение религии, мифологии, а также
на факты античной литературы.

Суммируя сказанное, отметим, что Р.Грейвс использует
образы античных богинь исключительно как отражение одной из
ипостасей Тройственной Богини Луны. В каждом используемом
древнегреческом мифе Р.Грейвс выделяет «единственную
поэтическую тему», отражающую мотивы о борьбе двух соперников
за возлюбленную.

 В поэзии Роберта Грейвса мужские персонажи античных
мифов условно распределяются на два лагеря, ассоциирующие с
Богом Прибывающего Года и Богом Убывающего Года. Роберт
Грейвс отрицает главенство Бога Солнца, ярко выраженное в

произведениях, - Ариадна, Персефона, Пасифая, Гера, Рея, Елена,
Афродита, Каллисто – необходимы для раскрытия особого
мифопоэтического мировидения великого поэта, для подтверждения
его концепции.
       He sighs: ’Deep sunk in my erroneous past
      She haunts the ruins and the ravaged lawns’ [6, с. 138]
      Он вздыхает: «Глубоко проникнув в мое ошибочное прошлое,
      Она ходит, как призрак, по руинам и опустошенным лужайкам.
(пер. Э.К. Джапаровой)

Проанализировав мифы разных народов, образцы античной
литературы, Грейвс сделал вывод о том, что в основе всех верований
лежит миф о поклонении наиболее древней богине в Европе, Азии и
Африке – Богине Луны. В целом в данном положении нет ничего
удивительного, ведь все  мифологи признают, что Богиня-мать
является «главным женским божеством в большинстве мифологий
мира». [3, с. 178] Однако традиционным является мнение о том, что
она занимает вторичное положение относительно Бога-мужчины.
Оригинальность подхода Роберта Грейвса заключается в наделении
именно Богини женского пола высшей силой. Кроме того, в отличие
от популярных солярных теорий мифа, Роберт Грейвс занимает
позицию лунарных теорий. Согласно грейвсовской концепции,
именно Луна является важнейшим религиозным символом эпохи
матриархата. «В древнем греческом мифе солнце, однако, уступает
первенство луне; она внушает больший суеверный страх, не теряет
своей яркости к концу года и, кроме того, наделяется правом решать:
давать ли воду полям», – пишет он. [1, с. 10]

To the left hand there bubbles a black spring
Overshadowed with a great white cypress.
Avoid this spring, which is Forgetfulness
Though all the common rout rush down to drink.
Avoid this spring [6, с. 156-157].
Источник темный будет биться слева
Под белой мощной сенью кипариса.
Ты избегай его, ведь он – Забвенье,
Хотя к нему спешит обычный люд,
Ты избегай его…
(пер. Э.К. Джапаровой)
Показательно, что для Роберта Грейвса мифология

правдивее, истиннее истории, она сохраняет память античных
ритуалов и построена на постоянных, регулярных повторах
деятельности многих людей под воздействием глубоко



117116

УДК 373. 5016:821.111. Діккенс
Н. В. Долгінцева,

вчитель світової літератури,
вчитель вищої катгорії,

старший учитель романо-германської гімназії №123

 Важке мистецтво любові до людей Чарльза Діккенса (до
200-річчя з дня народження Ч. Діккенса)

У яку ж, здається, давнину це було?! Майже 200-ті років
тому жив собі письменник на ім’я Чарльз Діккенс, писав твори про
своїх сучасників, про англійське суспільство, про важке положення
знедолених і ображених в буржуазній жорстокій Англії. Ну і що?
Мільйони письменників, які жили до і після нього торкалися у своїх
творах схожих проблем. Але саме Діккенсу зараз приділяють
найбільше уваги. Так не шанують жодного іншого літератора: на
честь письменника в Англії випускають пам’ятну монету, відкривають
парк його імені, влаштовують безліч виставок, фестивалів, теле- и
радіопередач… СМІ взагалі охрестили усі події, пов’язані зі
святкуванням річниці, „всесвітньою ювілейною кампанією”.  За два
місяці до початку святкування одна з газет написала: ми всі у
найближчі місяці будемо явно перекормлені Діккенсом.

Чи можна „перекормити Діккенсом”?! Напевно, ні! Так у чому
секрет такої популярності письменника? Відповідь проста – в
актуальності його творів. Цю думку підтверджують і слова відомої
російської дослідниці творчості Діккенса В. Івашової: „з любов’ю і
співчуттям малював людей, задавлених нуждою і поневіряннями,
тепло показував їх чесність, працьовитість, готовність прийти на
допомогу тим, хто потрапив у біду, часом такому ж жебракові, як
вони самі. Саме це властиве Діккенсу уміння пробудити увагу,
співчуття і повагу до людей праці, до незаможних і було піднесено
названо М. Горьким „дивовижним досягненням важкого мистецтва
любові до людей” [4, с. 227]. Любов до людей – вищій ступінь
розвитку. Але на шляху до нього потрібно докладати багато зусиль,
працювати над собою. Не кожен має таке бажання. Однак, любов
до людей актуальна завжди і всюди. А тому і Діккенс – письменник
„ на всі часи” і для всіх народів. Українська дослідниця творчої
спадщини письменника Л. Богачевська підкреслює: „ Творчий
феномен англійського письменника Ч. Діккенса викликав широкий

греческой мифологии, отстаивая позицию о преобладающей власти
Великой Богини. В мифопоэтическом мире Роберта Грейвса одними
из основных являются такие античные персонажи Одиссей,
Прометей, Аполлон, Тесей, Парис, Менелай, Гектор, Мидас, Енох,
Орфей; Ариадна, Персефона, Гера, Рея, Елена, Афродита, мифы
творения и мифы о загробной жизни.

В поэзии Роберта Грейвса фигурируют мифологические
символы, свойственные античной мифологии (олива, лавр, мирра,
роза, виноград, яблоко; желтые пески, ракушки, змея, гриф, голуби,
жемчуг). Однако, образы и сюжеты из античной мифологии
подвергаются их творческому переосмыслению, зачастую
посредством смещения главных акцентов мифа так, чтобы он
вписывался в мифопоэтическую концепцию Роберта Грейвса и
выражал его особое мировидение.

Перспективой дальнейшего исследования творчества
Роберта Грейвса является изучение переводческого аспекта его
поэтического наследия, произведений художественной прозы, а
также литературной критики и их интерпретация.
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практики. Існує багато розробок уроків з вивчення і адаптації творів
Діккенса в українській сучасній школі.

Вивчення творчості письменника починається з його біографії.
Як сучасні вітчизняні методисти-науковці дивляться на вивчення
біографії письменників в школі? Л. Мирошниченко зазначає: „У 5 –
8 класах творчий шлях письменника неможливо вивчати, окрім тих
біографічних епізодів, що безпосередньо пов’язані з програмовим
твором” [6, с. 353]. „У середніх класах програмою не передбачається
докладне вивчення біографії письменників. Учням пропонуються
лише короткі відомості про митців та загальний огляд літературної
доби чи напряму, які вони репрезентують. У старших класах
програми націлюють на ознайомлення із життєвим і творчим шляхом
автора у повному обсязі”, – підкреслює О. Ніколенко [8, с. 4]. То як
не переступити межу, як презентувати біографію письменника таким
чином, щоб учням захотілося прочитати його твір у повному обсягу?
Звернемось до найкращих методичних розробок з вивчення біографії
Ч. Діккенса в школі.

 Стосовно вивчення біографії Діккенса як автора твору
„Різдвяна пісня у прозі” (6 клас) можна представити наступний огляд.
У розробці уроку Л. Мацевко наголошується на фактах дитинства
письменника, наближених до дитячої важкої долі його героїв,
пригнічених бідністю. Згадується про боргову в’язницю, до якої
потрапила родина Діккенса, про роботу Діккенса-підлітка на фабриці
вакси. Розповідається  про історію створення „Різдвяної пісні у прозі”.
Закріплення відбувається у формі бесіди за прослуханим
матеріалом. Наступним етапом обирається виразне читання повісті
„Різдвяна пісня у прозі”. На останньому етапі проводиться підсумок
уроку і оголошується домашнє завдання.

Інформаційний матеріал, використаний Л. Мацевко в ході
уроку, безперечно цікавий. Він дає змогу учням зануритися у світ
життя письменника, перейнятися життєвими випробуваннями, які
випали на долю письменника, зрозуміти, яким чином життєві
випробування зміцнили прагнення Діккенса допомогти всім
знедоленим, підводить до розуміння змісту повісті… Але в ході уроку
автором не були опрацьовані такі структурні елементи, як робота
над темою, епіграфом, який був заявлений на початку уроку. В
підсумку (після читання твору) не означені запитання, спрямовані
на розуміння учнями прочитаного твору з точки зору сприйняття
художнього тексту в єдності змісту і форми [7, с. 12 – 14].

Цікавою формою є подання серії уроків за допомогою
образу-символу, який є об’єднуючим лейтмотивом життя і творчості

відгомін на сторінках тогочасних видань і сьогодні є джерелом
літературознавчих рефлексій. Вивчення художніх досягнень
багатогранного талановитого митця, здається, ніколи не буде
вичерпаним, що демонструє журнал „ Діккенсіана”, який був
заснований ще в 1905 році та продовжує видаватись у ХХІ сторіччі”
[1, с. 3].

Творчості Діккенса приділена велика увага як в зарубіжному
так і у вітчизняному літературознавстві. Серед зарубіжних
дослідників можна виділити таких, як А. Адріан, Ф. Колінз,  А. Кеннінг,
Т. Стойер, П. Акройд. В їх роботах творчість письменника розглянута
з різних боків. Наприклад, А. Адріан досліджував виховну функцію
літератури Діккенса, Ф. Колінз приділяв велику увагу цілісному
літературознавчому аналізу творів письменника, Альберт Кэннинг
провів компаративне дослідження романів Діккенса „Посмертні
записки Пиквикського клубу” і „ Ніколаса Ніклсби” з „Ярмарком
марнославства”. В особливості стилю письменника з головою
занурювався Т. Стойер, а творчість Діккенса як романіста
досліджував П. Акройд.

Творчість Діккенса ретельно вивчали і російські науковці.
Роботи І. Катарського, Н. Михальського, М. Нересової, Т. Сільман,
М. Тугушевої, Д. Урнової, Ю. Фрідлендера зосереджені на
встановленні естетичної цінності творів, аналізі художньо-творчого
методу, жанрової специфіки письменника.

Широку палітру досліджень творчого доробку письменника
можуть представити і вітчизняні науковці. На початку 80-тих була
видана монографія З. Лібмана про життя і творчість письменника.
Різні грані  творчості Діккенса були представлені в роботах К.
Шахової, В. Мацапури, Н. Гричаник, Л. Богачевської, Д. Кузика та
ін.. К. Шахова у своїх роботах розвиває тему актуальності творів
Діккенса, Л. Богачевська приділила велику увагу вивченню творчого
доробку письменника в контексті української літератури. В. Мацапура
досліджувал своєрідність англійського реалізму та його
відображення у творчості Ч. Діккенса. Н. Гричаник аналізувала
внутрішні світи дітей – героїв Дікенса, умови їх проживання,
виховання та формування світогляду на різних життєвих етапах.
Роботи Д. Кузика присвячені рецепції І. Франком творчості Ч.
Діккенса.

Не лише літературознавці займалися дослідженням творчої
спадщини письменника. Оскільки твори Діккенса введені в шкільні
програми з предмету „Світова література” і понад 20 років вивчаються
в школі, не стояли осторонь і українські вчені-методисти та вчителі-
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Епіграф. Це радісні дні – дні милосердя, доброти,
всепрощення.

Це єдині дні в усьому календарі, коли люди ніби
за мовчазною згодою, добровільно розкривають одне
одному серце і вбачають у своїх ближніх,
– навіть бідних і знедолених, –
таких же людей, як вони самі.

Чарльз Діккенс
Освітньо-виховна мета. Визначити і розкрити незвичайні

факти життя Ч. Діккенса, підвести до розуміння мети написання
„Різдвяної пісні у прозі” через знайомство з життям Лондона ХІХ ст.,
зрозуміти причини популярності творів письменника в сучасності;
працювати над розвитком навичок виразного читання, усного
мовлення, роботи зі словом; виховувати  співчутливе  ставлення до
людей і оптимістичне – до життя, толерантне, поважне ставлення до
культурних традицій свого і інших народів.

Обладнання. Комп’ютерна презентація: фотогалерея
„Лондон Діккенса”; виставка творів Діккенса.

 Випереджальне завдання. Учням було дано завдання
прочитати куплет перший – третій повісті „Різдвяна пісня у прозі”;
підготувати виразне читання уривку „свято в родині Крачитів”, а
творчій групі  учнів-дослідників – наступне: учню-біографу
представити біографічну довідку про окремі факти з життя
письменника, учню-історику – історичну довідку про життя
Лондона ХІХ ст.., учню-бібліографу провести презентацію
виставки книг Діккенса.

Тип уроку. Вступне заняття.
Ланцюжок навчальних ситуацій (план).
І. Вступне слово вчителя.
ІІ. Перегляд фотогалереї „Лондон Діккенса”:
а) слово учня-історика;
б) слово учня-біографа;
г) слово учня-бібліографа.
ІІІ. Підбиття підсумків першого етапу уроку.
ІV. Слово вчителя (про історію й мету написання „Різдвяної

пісні у прозі”).
V.  Робота з епіграфом.
VІ.Читання вголос (виразне читання учнями уривку „Різдвяної

пісні у прозі”).
VІІ. Підбиття підсумків другого етапу уроку.

письменника. Учитель-методист Т. Середюк подібним лейтмотивом
обрала вогонь. Перший урок з теми „Ч. Діккенс. „Різдвяна пісня у
прозі”  вона назвала „Вогонь – джерело життя і творчості”. І починає
його побудовою ланцюжка асоціацій до слова „вогонь”. Біографію
Діккенса вчитель розглядає через посередництво образу вогню таким
чином, що у підбитті підсумків учні за допомогою прийому гронування
легко складають таку схему.

(Діккенс і вогонь: святкові вогні Різдва = іскрометний гумор
= світло добра і надії = всенародна слава = серце письменника =
полум’я радості = тепло сторінок творів письменника = сяйво
досконалості = родинне вогнище)

Потім цей вогонь вчитель „пронесе” крізь усі етапи роботи
над повістю. Читаючи твір, учні проведуть дослідницьку роботу,
намагаючись у тесті віднайти те, „що пов’язано з вогнем і світлом,
їхнім значенням у мандрівці Скруджа” [10, с. 8 – 11].

Учитель-методист Г. Поплавська представляє факти з
біографії письменника через свідчення знайомої його дітей Енн Рітчі
про незабутні враження від дитячих свят в родині Діккенсів [9, с. 13
– 21].

Невеличкий екскурс паралельно з фактами біографії
письменника в історію святкування Різдва в Англії представлений в
уроках учителя Л. Лукашенко [5, с. 36 – 38].

Не потрібно забувати, що перший урок знайомства з
письменником є підготовчим етапом до сприйняття найголовнішого
– його твору. „Традиційно життєвий шлях письменника розглядається
на етапі підготовки до сприйняття художнього твору”, – відзначає Л.
Мирошниченко [6, с. 353]. На цьому етапі необхідно викликати в
учнів бажання прочитати твір не тільки в хрестоматійному варіанті
підручника, а й повністю.

Викликати цікавість в учнів можна лише шляхом глибокого
занурення їх у світ письменника, розуміння підґрунтя, на якому
виросли його герої. Як це зробити? Представляємо вашій увазі урок,
в якому поєднання подібного подання матеріалу з слідуванням
чітким методичним принципам допоможе викликати в учнів не тільки
бажання ретельно підготуватися до уроку, а й самостійно опанувати
примірники творчого доробку письменника. Проведений після уроку
аналіз допоможе вчителеві ретельно розібратися в навчальних
ситуаціях, прийомах і методах, застосованих в ході роботи.

Ч. Діккенс. „Різдвяна пісня у прозі” (6 – ий клас)
Тема. Залишити пам’ять у думці народній.
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перенаселений. Вже о 6-ій ранку вулицями розносився запах хлібу
та риби. Це торгівці носили великі корзини, наповнені  черствим
хлібом. Вони за гроші купували нерозпродані залишки в хлібних та
кондитерських. І навіть цими черствими виробами не всі бідняки
могли дозволити собі „поласувати”.

3 слайд. На цьому фото – вуличний торговець, який продає
рибу для бідняків прямо зі свого візка посеред вулиці рано вранці.
Багаті  же неспішно прогулювалися вулицями ближче к обіду. Лондон
пропонував їм посмакувати ніжним беконом, вареним пудингом,
солодкою випічкою, і новим модним дивом – морозивом.

б) слово учня-біографа.
4  слайд. Виходячи на прогулянку містом, родина Діккенсів

завжди затримувалася біля балаганчиків з кукольними виставами.
Це дійство не схвалювалося лондонською владою, але у  маленького
Чарльза і його сестрички Фанні викликало справжнє задоволення.
Взагалі для Чарльза це були щасливі часи, коли вся родина була
разом.

Чого тільки не затівали вдома! Декламували, ставили п’єси,
дивилися картини. А катання з батьком річкою, прогулянки за місто!
Сам Діккенс пізніше напише: „Це був щасливий сон, що
запам’ятався мені на все життя”.

5 слайд. Боргова в’язниця. Раптом щасливе життя
закінчилося: батько вліз у борги і вся родина була ув’язнена до
боргової в’язниці. Вся, окрім Чарльза. Його взяла до себе пані
Ройленс, приятелька родини, бідна стара жінка. Щоб заплатити за
проживання і допомогти родині, 12-річний Чарльз пішов працювати
на фабрику вакси. Його робочий день складав не менш 10 годин!

6 слайд. Gray’s Inn Lane.  В 1827 році батько відправив сюди
Діккенса працювати клерком. Діккенс назве це місце „одним із самих
сумовитих закладів, коли-небудь відомих людству”. Згодом будівлі
знесуть. Цю роботу Діккенс зміг отримати завдяки тому, що в 15
років вивчив стенографістику. Згодом став парламентським
репортером. Як репортер об’їздив всю Англію. Йому відкрилась
широка панорама життя країни. Тим більше, що сприймав і оцінював
її Діккенс вже зрілим письменницьким поглядом.

в) слово учня-бібліографа.
 Перші твори „Очерки Боза” і „Записки Піквікського

клубу” зробили Діккенса відомим. Це були смішні оповідання про
мисливців, які зовсім не розумілися на мисливстві.

А потім – поява цілої низки творів, які увійдуть в скарбницю
світової літератури: „Життя і пригоди Олівера Твіста”, „Пригоди

VІІІ. Дослідницька робота (створення таблиці „Різдво в Англії
і Україні”).

ІХ. Словникова робота.
Х. Розвиток мовлення (розповідь учнів про святкування

Різдва в Україні і Англії).
ХІ. Розповідь вчителя (про святкування 200-річного ювілею

письменника). Робота над темою уроку.
ХІІ. Підсумок уроку. Домашнє завдання.
Хід уроку
І. Вступне слово учителя.
Якщо запитати, який поет чи письменник є символом своєї

країни, то кожен українець назве Т. Шевченко, росіянин – О. Пушкіна,
а англієць неодмінно скаже – Ч. Діккенс.

Особливо своїм його назвуть лондонці. Майже усе життя
Діккенс провів саме тут. Карту свого рідного міста Діккенс міг
намалювати з закритими очима. І це не дивно – опис лондонських
вулиць, гомін цього міста, парадні та глухі кутки з їх обивателями
ми знайдемо на сторінках кожного роману письменника. Лондон
став окремим персонажем його творів. В цей період Лондон –
найбільше місто в світі. Економічний і політичний центр світу, з
населенням близько 5 млн. чоловік. В ХІХ ст.. в Лондоні була відкрита
перша залізна дорога, з’явилося перше у світі метро, були
побудовані Біг-Бен, комплекс Трафальгарської площі, Тауерський
міст; розпочалася велика реконструкція будівль і вулиць міста.
Однак, не зважаючи на індустріалізацію, Лондон повністю
виправдовував своє визначення як міста контрастів. Невже таке
можливо? Давайте разом з Діккенсом прогуляємось лондонськими
вулицями ХІХ століття і спробуємо розібратися.

ІІ.  Перегляд фотогалереї „Лондон Діккенса” з
коментарем учнів-дослідників:

а) слово учня-історика.
1 слайд. Так виглядала знаменита вулиця Strand у другій

половині ХІХ ст. Зліва – Сомерсет-хаус, де батько Діккенса працював
клерком в одній із державних контор. Кам’яними мостовими міста
роздавався гучний цокіт лондонських кебменів. Кеб – це найманий
екіпаж, запряжений конями, розповсюджений у ХІХ ст.. вміщував
окрім кучера от одного до чотирьох пасажирів. І досі кебом в Англії
називають таксі. Користуватися кебом могли дозволити собі лише
заможні жителі міста. Бідняки пересувалися пішки.

2 слайд. На цьому знімкові – одна із вулиць лондонського
індустріального району Lambeth. У часи Діккенса він був
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– Яке значення має епіграф для уроку?
– Прочитайте ще раз епіграф виразно.
– Чи вдало підібраний епіграф до уроку?
  Учитель. А тепер давайте перенесемось у святкову оселю

родини Крачитів і відчуємо святий „дух Різдва” разом із героями
повісті.

VІ. Читання вголос (виразне читання учнями уривку
„Різдвяної пісні у прозі”).

Бесіда за прочитаним.
– Чи сподобався вам уривок?
– Чому саме сподобався?
– Читання кого з учнів вас більше вразило?
– Як в цьому уривку розглядається тема народного свята?
– За допомогою яких художніх засобів автор створює картину

„загальносімейного захвату”?
– Чи збігається атмосфера духу Різдва в родинах героїв з

вашим уявленням про це свято?
VІІ. Підбиття підсумків другого етапу уроку.
 Прийом „мікрофон”:

– Які дивні різдвяні перетворювання я хотів би побачити, якби був
Ч.Діккенсом?
VІІІ. Дослідницька робота (створення таблиці „Різдво в Англії
і Україні”).
Давайте пригадаємо, як святкують Різдво в Україні і в Англії.
Запропоновані звичаї святкування Різдва запишемо в колонки „Різдво
в Україні” і „Різдво в Англії”.
7 січня, індичка, пудинг з гілочкою плюща, щедрівки, гілочка омели,
монетка у страві, дитяча панчоха, колядки, різдвяні гімни, католицьке
Різдво, кутя, 25 грудня, 12 страв, пантоміми, паляниця, промова
королеви, паперові корони, християнське Різдво, відвідування
гостей, узвар.
Коментар вчителя. У процесі розподілення слів  за колонками
можуть виникнути питання стосовно невідомих понять. Для
з’ясування розуміння значення того чи іншого слова використовуємо
форму загального запитання до класу „Чи всі погоджуються?” (маємо
на увазі, чи всі погоджуються, що, наприклад, „7 січня” потрібно
записати до колонки „Різдво в Україні”, а „25 грудня” – до колонки
„Різдво в Англії”). Таким чином буде зрозуміло, яке поняття потребує
пояснень. Словникову роботу готуємо заздалегідь.
ІХ. Словникова робота.

Ніколаса Ніклбі”, „Крамниця старожитностей”, „Домбі й син”, „Девід
Коперфільд”, „Маленька Дорріт” та багато інших. Всі ці твори – про
знедолене дитинство. Маленькі герої пізнають голод, самотність,
біль зневаги: страждають у робітних домах, потрапляють в оточення
крадіїв і злочинців, але не втрачають людської гідності. Тому Діккенс
дарує їм порятунок: долю героїв змінює щасливий випадок, зустріч
з добрими людьми, які оточать маленьких дітей турботою і увагою.

ІІІ. Підбиття підсумків першого етапу уроку.
– Яким ви побачили Лондон часів Чарльза Діккенса?
– Чому, на вашу думку, Лондон називали „містом

контрастів”?
– Що ви запам’ятали про щасливі часи дитинства

письменника?
– Які скрутні моменти в його житті вас вразили?
– Які професії, опановані Діккенсом, допомогли йому стати

письменником?
– Скільки творів було представлено „учнем-бібліографом” під

час демонстрації книг письменника?
– Хто були головними героями творів Діккенса?
ІV. Слово учителя (про історію й мету написання

„Різдвяної пісні у прозі”).
7 слайд. Обкладинка книги „Різдвяна пісня в прозі, або

різдвяне оповідання з привидами”.
З 1843 по 1848 роки одна за одній з’являються 5 повістей,

присвячених темі Різдва. Всі повісті увійшли до збірки з назвою
„Різдвяні повісті”. Перша з них – „Різдвяна пісня у прозі”. Вона
призначалася не тільки для святкової розваги, головна мета –
звернутися до найкращих почуттів англійців, змусити багатих стати
добрішими, сповнитися співчуттям до бідняків та подарувати їм трохи
„розкошів” на свята. В основу повістей були покладені гуманістичні
ідеї добра, співчуття, піклування про ближнього.

Чому ж саме на різдвяні свята Діккенс покладав такі
сподівання?  Тому що у всіх нас, і в маленьких, і в дорослих, живе
непохитна віра в різдвяні дива, чудові перетворення. Таке
перетворення повинно було здійснитися і з його героєм: „дух Різдва”
допоміг перетворитися черствому і жадібному Скруджу на людину
добру і щедру.

V.  Робота з епіграфом.
– А тепер прочитайте слова, які стали епіграфом до нашого

уроку.
– До кого можуть бути звернені ці слова?
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марафон та багато іншого. Можливо, це сучасні люди стали такими
сентиментальними? Зовсім ні. Ось такі листівки (8 слайд) роздавали
на вулицях Лондона в 1912 році на 100-річний ювілей письменника.
А у 2012 році таку ж листівку, тільки вже розкрашену, (9 слайд) можна
було отримати з нагоди 200-річного ювілею.

У чому секрет такої популярності письменника? Прочитаємо
висловлювання відомих людей про Діккенса.

 І. Франко: „Хто не знає Діккенса, той властиво не знає нічого
з літератури, не має смаку, не має очей …” [11, с. 322].

М. Горький (російський письменник) говорив, що Діккенс
відрізняється „дивовижним досягненням важкого мистецтва любові
до людей” [3, с. 508].

В. Івашова (дослідниця творчості Діккенса): „з любов’ю і
співчуттям малював людей, задавлених нуждою і поневіряннями,
тепло показував їх чесність, працьовитість, готовність прийти на
допомогу тим, хто потрапив у біду, часом такому ж жебракові, як
вони самі” [4, с. 227].

Звернемось до теми нашого уроку: „Залишити пам’ять у
думці народній”. Учитель. – Прочитайте уважно тему уроку.
Виокремте головне словосполучення („пам’ять народна”). З’ясуємо
лексичне значення слова пам’ять: Памм’ять – психічний процес,
який полягає в закріпленні, збереженні та наступному відтворенні
минулого досвіду, що дає можливість його повторного застосування
в життєдіяльності людини.

Запитання до класу.
– Чому твори Діккенса залишили такий відбиток в пам’яті

народній і пам’яті великих людей?
Приклади відповідей учнів.
– Залишити свої твори в пам’яті народній для письменника

завжди важливо. В них – досвід не тільки його життя, а й досвід
„важкого мистецтва любові до людей”.

– Навчити читачів любити ближнього, бути милосердними,
приходити на допомогу, – головні ідеї усіх творів Діккенса. Тому й
залишитися в пам’яті народній означає, що люди, читаючи його
твори, рано чи пізно навчаться бути саме такими.

– Читаючи твори Діккенса та інших видатних письменників,
людина набуває духовного й культурного розвитку.

Учитель. По справжньому видатний письменник той, чиї
твори не залишають байдужими прийдешні покоління.

ХІІ. Підсумок уроку. Домашнє завдання.

Пудинг – англійський десерт з яєць, цукру, молока й борошна; іноді
у пудинг ховають монетку „на щастя”; традиційна різдвяна страва,
саме на Різдво прикрашається гілочкою плюща.
Кутя — обрядова страва, що подається на стіл у переддень Різдва
Христового.
Пантоміми – дитячі театральні вистави з піснями й танцями за широко
відомими казковими сюжетами: „Мері Поппінз”, „Білосніжка й семеро
гномів” тощо.
Промова королеви – традиційною є телевізійна промова королеви о
3-й годині дня, яку біля телевізора збираються дивитися всі англійці.
Узвар – український різдвяний напій із сухофруктів.
                Україна                                                Англія
                7 січня                                               25 грудня
         Християнське Різдво                            Католицьке Різдво
                Щедрівки                                             Індичка
                 Колядки                               Пудинг з гілочкою плюща
                    Кутя                                              Гілочка омели
                 12 страв                                        Монетка у страві
                Паляниця                                         Дитяча панчоха
          Відвідування гостей                               Різдвяні гімни
                    Узвар                                              Пантоміми
                                                                     Промова Королеви
                                                                       Паперові корони

Х. Розвиток мовлення (розповідь учнів про
святкування Різдва в Україні і Англії).

Завдання. – У кого вийде така розповідь, ніби ми тільки що
побували на святі? (за варіантами (І, ІІ) скласти розповідь про
святкування Різдва в Україні і Англії, використовуючи слова у
колонках).

Після ваших розповідей ми нібито побували на святах у двох
країнах одночасно. Але на нас чекає ще одне свято.

ХІ. Розповідь учителя (про святкування 200-річного
ювілею письменника).

З шанобливістю і повагою англійці ставляться не тільки до
Різдва. На початку 2012 року вся Англія буде готуватися до
важливого свята. Це свято – 200-річний ювілей із дня народження
Чарльза Діккенса. Чого тільки не відбулося: вийшла документальна
стрічка, яка розповіла про життя і творчість улюбленого письменника,
відкрито дитячий парк імені Ч. Діккенса, випущено ювілейну монету
з зображенням профілю письменника, проведено народний цитатний
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твором письменника. В ході даного уроку епіграф допомагає учням
виокремити головну думку твору, настроїтися на виразне піднесене
читання уривку твору про свято в родині Крачитів. Головним питанням
в роботі над епіграфом є визначення його мети. Учні легко доходять
думки про спрямування мети епіграфу на сповідування
загальнолюдських цінностей: „милосердя, доброти, всепрощення”,
ставлення до людини як до самого себе.

Освітньо-виховна мета уроку поєднує класично три функції:
навчальну, розвиваючу, виховну. Чітке формулювання мети
окреслює навчальну задачу, яку учитель ставить перед учнями на
початку уроку. Якщо в конспекті  уроку навчальна мета
сформульована в науковому стилі, то при оголошенні її учитель може
одразу зацікавити учнів анонсом незвичайних фактів з життя
письменника (раптовий кінець щасливого дитинства Діккенса, боргова
в’язниця, робота в ранньому підлітковому віці на фабриці понад 10
годин на добу з метою заробити гроші, щоб допомогти родині,
прагнення навчатися, опанування стенографії та ін.). Зацікавить учнів
і презентація фотогалереї життя Лондона ХІХ ст. Розвиваючий і
виховний аспекти мети вказуються у конспекті, але на уроці не
оголошуються.

Обладнання уроку і ТЗН відіграють важливу роль, особливо,
якщо це перший урок у тематичному блоці. Початкове знайомство з
письменником повинно залишити яскравий відбиток у свідомості
учнів. І використання наочності на цьому етапі має важливе значення.
Увазі учнів представлена фотогалерея, яка яскраво ілюструє епізоди
біографії письменника на фоні його рідного міста. Це допоможе
полегшити учням сприйняття особистості письменника далекого ХІХ
століття, краще зрозуміти проблеми, які його хвилювали, підвести
до розуміння мети написання повісті „Різдвяні пісні у прозі”, залишити
яскраві образи в пам’яті учнів.

Визначення типу уроку було обране за класифікацією В.
Голубкова – вступне заняття [2, с. 69]. Подібне трактування не
пригнічує учнів одразу навантаженням „робочого процесу”, а дає
можливість кожному у міру його сприйняття – швидкого, помірного
– осягнути аспекти, які будуть важливі у ході подальшої роботи над
текстом. Обраний тип уроку надасть можливість учням у вільній
невимушеній атмосфері зосередитися на змісті уроку, запам’ятати,
осягнути матеріал, уявити, ніби побували на виставці чи в музеї
відомого письменника.

У методичній літературі складові частини уроку мають кілька
назв: хід уроку, план уроку, структурні елементи уроку, етапи уроку.

Оголошення оцінок з коментарем. Оцінити роботу творчої
групи учнів-дослідників (історика, біографа, бібліографа); учнів, чиє
виразне читання найбільше вразило, учнів, які склали кращу
розповідь про святкування Різдва в Україні й в Англії, учнів, які
активно брали участь у фронтальних опитуваннях.

Домашнє завдання. Прочитати „Різдвяну пісню у прозі”.
Виділити уривки, які найбільше запам’яталися.

Урок закінчився. Підводимо свої власні учительські підсумки:
епоха, у яку жив письменник була представлена, необхідні факти з
його життя також, прочитали й обговорили уривок твору, – кожний
етап уроку подавався з урахуванням етапів методики вивчення
світової літератури в школі. Що залишається? Провести аналіз уроку
та з’ясувати, наскільки виправдалися очікувані результати.

Думки після уроку…
Учитель іде на урок.  Почувається спокійно і впевнено. Як

же інакше? Багато часу було витрачено на сумлінну підготовку.
Результат – гарний методично вивірений  конспект уроку, з цікавим
матеріалом, наочним обладнанням… Нарешті урок відбувся,
точнісінько за планом, залишається радіти – такі результати
очікувалися! Звідки ж цей „гіркий присмак розчарування”? Щось
відбулося не так. Ситуація знайома, але не обов’язкова. Все могло
відбутися й ідеально. Так чи інакше, потрібно розібратися, щоб знати
точно усі свої плюси і мінуси. Самоконтроль – шлях до досконалості.
Як це зробити? Звернутися до самоаналізу уроку.

Першим пунктом у ланцюжку навчальних ситуацій є тема
уроку. Календарно-тематичне планування пропонує формулювання
теми в науково-діловому стилі. Вчитель – у художньому. Робота з
темою, сформульованою художньо – важливий навчальний момент,
оскільки учні бачать приклад того, як можна висловити думку,
узагальнити осягнуте, озаглавити прочитане. Також подібне
визначення теми розширює словниковий запас учнів, привчає
висловлюватися художньо. Тема вищеозначеного уроку „Залишити
пам’ять у думці народній” стисло формулює зміст уроку: людство
вивчає і з вдячністю зберігає в пам’яті творчий доробок видатних
письменників. Важливо на прикладі уваги до творчості Діккенса
минулих поколінь і сучасних людей довести необхідність долучитися
до творчої спадщини письменника й теперішніх учнів.

Якщо тема стисло висловлює зміст уроку, то епіграф –
провідну думку. Епіграф – серце уроку, оскільки він створює
емоційний настрій, налаштовує на піднесене сприйняття матеріалу,
спрямовує думку учнів на асоціативне проведення паралелей із
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Традиційно життєвий шлях письменника розглядається на
етапі підготовки до сприйняття художнього твору. Однією з
методичних форм вивчення епізодів із біографії письменника може
бути використання фотографій, картин, ілюстрацій, які розкривають
його особистість й допомагають відтворити колорит певної епохи.
Тому перший етап уроку – „Перегляд фотогалереї Лондона Діккенса”.
Знайомство з життям Лондона ХІХ ст. допоможе підвести учнів до
розуміння мети написання Діккенсом „Різдвяної пісні у прозі”.
Матеріал до цього етапу готувала група учнів-дослідників. Підготовка
матеріалу учнями сприяє формуванню в них навички роботи із книгою,
правильному вдумливому читанню, вмінню виокремлювати головне,
а також стимулює бажання читати і може слугувати засобом
заохочення до читання в учнів-слухачів. Психологи стверджують,
що усі діти хочуть відчути себе дорослими. Примірювання на себе
під час уроку ролі дослідників, письменників, журналістів дає їм
таку змогу.

 Перший етап уроку підсумовується репродуктивною
бесідою. Потрібно з’ясувати який відсоток матеріалу опанували учні,
наскільки вони «озброєні» для подальшої роботи, чи вразила їх
особистість письменника настільки, щоб стати прикладом у виборі
життєвих орієнтирів (якщо в біографії письменника є яскраві
приклади).

Наступний етап – стимуляція навчальної діяльності учнів. Вдамося
до репродуктивного методу. Його домінантними прийомами є слово
вчителя, розповідь вчителя. Ці прийоми найчастіше використовуються в
середніх класах.  Використовуємо прийом слово вчителя, тому що наша
задача – дати коротеньку інформацію про задум і мету написання
письменником твору, кількість повістей, які входять до збірки. 2 хвилин
для цього буде достатньо. Прийом розповідь вчителя потребує близько
10 хвилин.

Щоб не починати роботу над текстом після прослуховування дещо
«сухої» інформації, використовується робота над епіграфом. Епіграф
впливає на створення емоційного настрою учнів. Висловлювання автора
про милосердні і добрі дні Різдва, про людей, які розкривають одне одному
серце змушують учнів замислитися над гуманістичними цінностями,
налаштовують на піднесене сприйняття твору.

Тепер можна перейти до читання тексту. „Читання художнього
тексту проводиться на кожному етапі вивчення художнього твору” [6, с.
174]. Мета першого уроку з теми – зацікавити учнів прочитати твір. Виходячи
з цього для читання обрано уривок про святкування Різдва в родині Крачитів
та небіжа Скруджа Фреда. Учні одразу поринають в атмосферу любові й

Для даного уроку було обрано 2 терміни „ланцюжок навчальних
ситуацій” і „план уроку”. Перший термін з лексичної точки зору
найточніше визначає зміст уроку, а другий дає змогу уточнити й
розкрити перший. Скласти план необхідно - це допоможе учителю
продумати часову узгодженість компонентів уроку.

Ланцюжок навчальних ситуацій (план).
І. Вступне слово вчителя. 2 хвилини
ІІ. Перегляд фотогалереї «Лондон Діккенса»: 7 хвилин
а) слово учня-історика;
б) слово учня-біографа;
г) слово учня-бібліографа.
ІІІ. Підбиття підсумків першого етапу уроку (евристична

бесіда).2 хвилини
ІV. Слово вчителя (про історію й мету написання „Різдвяної

пісні у прозі”). 3 хвилини
V.  Робота з епіграфом. 2 хвилини
VІ.Читання вголос (виразне читання учнями уривку „Різдвяної

пісні у прозі”). 13 хвилин
VІІ. Підбиття підсумків другого етапу уроку (використовуємо

засіб „мікрофон”). 2 хвилини
VІІІ. Дослідницька робота (створення таблиці „Різдво в Англії

і Україні”). 8 хвилин
ІХ. Словникова робота.
Х. Розвиток мовлення (розповідь учнів про святкування

Різдва в Україні і Англії).
ХІ. Розповідь вчителя (про святкування 200-річного ювілею

письменника). Робота над темою уроку. 5 хвилин
ХІІ. Підсумок уроку. Домашнє завдання. 1 хвилина
Таким чином на слово вчителя ми використали 5 хвилини,

на повідомлення учнів-дослідників – 7 хвилин. На підбиття підсумків
етапів уроку – 4 хвилини, 2 хвилини – на роботу з епіграфом, 13 – на
читання вголос, дослідницька, словникова робота  і розвиток
мовлення – 8 хвилин, робота над темою уроку і висловлюваннями
відомих людей – 5 хвилин, підсумок і домашнє завдання – 1 хвилина.
Відомо, що максимальна зосередженість учнів на одному з видів
робіт сягає не більше 10 хвилин, тому розподіл часу можна вважати
адаптованим для певної вікової категорії. Пам’ятаємо, що в середніх
класах варто найбільше часу відводити саме читанню, у зв’язку з
цим даний розподіл часу можна вважати оптимальним (з
урахуванням першого знайомства учнів з письменником).
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Завершальним етапом уроку буде виставлення оцінок і домашнє
завдання. Оголошення оцінок потрібно супроводжувати коментарем: так
учні навчаться розуміти критерії оцінювання, свої достоїнства і недоліки.

Домашнє завдання записано на дошці. Оголошуємо його, даємо
поради до виконання. Контролюємо запис у щоденники.

Перспективи дослідження: розробити методику вивчення творів
зарубіжних письменників на уроках світової літератури в школах України із
застосуванням історичних джерел.

Література
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Образование, 2004. – 829 с.
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472 с.
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№41 –  42. –  С. 36–38.
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середніх навчальних закладах / Л. Ф. Мірошниченко. – К. : Видавничий
дім „Слово”, 2010. – 432 с.
7. Мацевко Л. Чарлз Діккенс. „Різдвяна пісня у прозі” : у пошуках
методичних варіантів  / Л. Мацевко // Всесвітня література. –  2002. – №11.
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8. Ніколенко О. Специфіка вивчення зарубіжної літератури в старших
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теплоти, які панують у родинах героїв. Дана „презентація” героїв викликає
в учнів симпатію до них, і, як наслідок, – бажання прочитати твір в повному
обсязі. Використовуємо прийом виразного читання. Мета читання –
осягнення учнями художньо-естетичної цінності твору. Для її реалізації після
завершення читання уривку використовуємо метод евристичної бесіди.

Підбиваємо підсумки другого етапу уроку, застосовуючи прийом
„мікрофон”. Застосування цього прийому полягає у вільному висловлюванні
ідей, думок або відповідей на запитання. Учні повинні дотримуватися певних
правил: висловлюватися по черзі в символічний мікрофон, не повторювати
сказане іншими, не перебивати та не критикувати висловлювання
однокласників. Цей вид роботи навчає узагальнювати осягнуте, привчає
до висловлювання власної думки, розвиває пам’ять, виховує в учнів уміння
вислуховувати інших,

Уроки, присвячені вивченню оповідання Ч. Діккенса „Різдвяна пісня
у прозі”, припадають за календарно-тематичним плануванням саме на
Різдво. Враховуючи це, учням буде цікаво пригадати (познайомитися)
традиції святкування Різдва в Україні і Англії. На цьому етапі уроку
застосовуємо елементи дослідницького методу, в реалізації якого домінує
самостійна робота. Із запропонованих звичаїв святкування Різдва учні
обирають і записують в колонки ті, які відносяться до святкування Різдва
в Україні та Англії. Розвиваємо навик працювати самостійно, навчаємо
співвідносити, логічно мислити, виховуємо повагу до традицій свого та
інших народів.

Урок світової літератури дає можливість реалізації мовленнєвої
діяльності учнів. Тому обираємо розвиток мовлення одним із структурних
елементів уроку. Застосування розвитку мовлення на даному етапі уроку
обґрунтовано тим, що учні вже пройшли 2 етапи, які є прикладом побудови
розповіді про свято Різдва: роботу з епіграфом, читання уривку твору.
Результат попередньої роботи із застосуванням елементів дослідницького
методу учні реалізують в ще одному виді самостійної роботи – складанні
коротенької розповіді про святкування Різдва в Україні і в Англії.

Останнім у ланцюжку навчальних ситуацій обраний прийом
розповідь вчителя. Використаний наприкінці уроку, цей прийом може бути
і підсумком. На даному етапі уроку головна мета – показати учням, з якою
шанобливістю ставляться англійці до свого улюбленого письменника,
розкрити секрети  популярності творчості Діккенса в сучасному світі.
Важливою темою розповіді вчителя є висловлювання відомих людей про
значення творчості Ч. Діккенса, після осягнення яких учні легко підходять
до розуміння теми уроку. Наведені приклади відповідей учнів свідчать про
те, що матеріал уроку засвоєно.
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экономического развития цивилизации…
Целью данной статьи является исследование новых

тенденций в развитии жанра антиутопии второй половины ХХ века
(на примере творчества Р. Брэдбери, Э. Берджесса, М. Этвуд,
У. Гибсона и У. Ле Гуин, внесших существенный вклад в становление
жанра посторуэлловской эпохи) в сравнении с классической
антиутопией первой половины прошлого столетия.

Творчество вышеназванных писателей стало предметом
тщательного исследования зарубежных ученых (Х. Блум, М. Гадн,
Дж. Дикс, Дж. Де Болт, А. Де Витис, С. Коул, Р. Льюис, Р. Эванс), в
отечественной науке имеются редкие научные изыскания
творческого наследия Р. Брэдбери,  У. Ле Гуин и Э. Берджесса
(Г. Безкоровайний, А. Кабаков, Н. Криницкая, Г. Сабат). Чаще всего
исследователи рассматривали Р. Брэдбери и  У. Ле Гуин лишь как
ярких представителей научной фантастики,  а Э. Берджесс
представал как автор одного гениального романа («Механический
апельсин»). Творчество М. Этвуд, ставшее заметным явлением в
литературном процессе современной Канады, получило осмысление
в работах  зарубежных (Дж. Вудкок, Ш. Грейс, М. Дворак, Ф. Дэйви,
Дж. Мосс, Б. Ригни, Дж. Хэнкок) и отечественных (М. Воронцова,
А. Злобина, В. Ивашев, Н. Овчаренко, И. Прохорова)
литературоведов. Особый интерес исследователей вызывает
литературный герой М. Этвуд, олицетворяющий как общие
тенденции, так и характерные черты героя современной канадской
литературы. Что касается творчества У. Гибсона, то отечественная
наука пока обходит его стороной. Изучению творчества
вышеназванных 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.

Начнем исследование с творчества выдающегося
американского писателя современности – Рэя Брэдбери, ушедшего
в июне этого года и не дожившего два с половиной месяца до своего
девяностодвухлетия, ставшего  живой легендой двадцатого века и
во многом предопределившим своими произведениями основные
пути развития научной фантастики и антиутопии.

Известность и мировое признание Рэймонд Дуглас Брэдбери
(Raymond Douglas Bradbury, 1920 – 2012) обрел в возрасте Иисуса
Христа после выхода в свет   «Марсианских хроник» и «451° по
Фаренгейту».

Научно-фантастический роман-антиутопия «451° по
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Жанровые находки и открытия антиутопии второй
половины двадцатого века

Двадцатый век  прошел под всепобеждающим знаменем
антиутопии. Теперь, с высоты уже второго десятка лет нового
двадцать первого столетия, мы это можем утверждать с полной
уверенностью.  Всего лишь сто лет понадобилось молодому
перпективному жанру, чтобы пройти путь рождения-взросления-
зрелости, который его славный предшественник – жанр позитвной
утопии – преодолел за две тысячи лет – двадцать столетий. Воистину,
в духе энергичного ХХ века. Особенно напряженной, с точки зрения
жанрового становления, выдалась вторая половина прошлого
столетия, ознаменовавшаяся интенсивным поиском новых тем,
решением вечных и злободневных проблем, выработкой
особенностей жанрового воплощения и, наконец, созданием
подлинных шедевров, достойных стоять рядом с классикой жанра
– бессмертным романом Дж. Оруэлла.

Последние десятилетия уходящего столетия показали, что
традиция негативной утопии,  сменившая двухтысячелетнюю
традицию позитивной утопии и ставшая  доминирующей в этот
период, находится в постоянном обновлении, трансформации,
принимает самые разнообразные формы и проявления (вспомним,
что первая половина века прошла под эгидой одного вектора –
тоталитарного). Литература негативной утопии существенно
расширила тематическое разнообразие произведений о возможном
будущем: на смену доминирующей сюжетной линии о тоталитарном
обществе приходит множественность видения авторами антиутопий
традиционного конфликта Личности и Общества: опасность ядерного
самоуничтожения человечества, проблемы взаимоотношений людей
разных поколений, трансформация морально-этических норм в
семье и обществе, экологические проблемы, гендерные аспекты
жизни обществ будущего, опасности интенсивного научно-
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проводником идей автора и показан в развитии. В начале
произведения это типичный усредненный добропорядочный
гражданин нового идеального мира, искренне верящий, что сжигая
книги, он приносит пользу обществу. Тут он чем-то схож с героем
замятинского «Мы», Д-503, поющим хвалебные гимны
сверхрациональному обществу. Но Монтэг склонен к
самосовершенствованию и любой внешний толчок (таковым
становится встреча с Клариссой) может стать, и становится
срабатывающим механизмом, который возрождает спящую в
главном герое Личность, по законам жанра, вступающую в конфликт
с Обществом. Итог развития героя – полный разрыв с враждебным
ему обществом, бегство из города и приобщение к тайному
сообществу людей-книг,  заучивающих тексты классических книг,
спасая тем самых их для будущих поколений. Уже на уровне
проблематики и основных сюжетных линий ощущается новаторство
Брэдбери. Писатель смело вносит новые современные и
злободневные темы (например, тема ядерного противостояния,
появившаяся в литературе после событий в Хиросиме и Нагасаки),
изменяет традиционную, обязательную для антиутопии первой
половины ХХ века пессимистическую концовку, когда герои погибают:
либо физически (Замятин, Хаксли), либо духовно (Оруэлл). Впервые
роман-антиутопия заканчивается надеждой на перемены к лучшему,
к возрождению здравого смысла, а значит, весь жанр перестает
быть фатальным приговором, неверием в лучшее будущее
человечества.

Особым выразительным средством становится образный ряд
в произведении, созданный на контрастах:  огонь – ведущий символ
романа, имеющий разрушительный потенциал – противопоставлен
воде, несущей жизненную энергию и обновление; чернота
измазанного сажей лица Монтэга, характеризующая не только
внешние особенности пожарника, но и темноту пока еще
дремлющего сознания героя – бледно-белому лицу Клариссы,
несущей  герою свет обновления.

Важным является и то обстоятельство, что роман-
предостережение «451° по Фаренгейту» и до нашего времени
остается актуальным, т.е., по сути, надвременным, что характеризует
лишь самые выдающиеся произведения той или иной эпохи.

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

Фаренгейту» (Fahrenheit 451°, 1953) явился итогом многолетнего
осмысления автором современной действительности, которая, по
его мнению, характеризуется культом машины, постепенным, но
неуклонным сползанием к технизированному обществу, состоящему
из разобщенных и отчужденных людей, что в свою очередь,
неизбежно порождает тира-нию, не оставляет места для
человеческого самовыражения.

Знаменательно, но в название романа – «451° по
Фаренгейту» – вкралась досадная техническая неточность:
температура воспламенения бумаги –  чуть выше 450 градусов по
Цельсию (это примерно 843° по Фаренгейту), а недоразумение
возникло в результате того, что консультант писателя из пожарной
службы просто перепутал температурные шкалы. Но эта ошибка (как
и подобная неточность библейского перевода с верблюдом,
проходящим сквозь игольчатое ушко) приобрела со временем
символическое значение. И мало кого теперь интересует эта, теперь
уже просто курьезная, хотя и досадная оплошность автора, но
именно 451° по Фаренгейту (а не 843° по Фаренгейту) ассоциируется
у любого современного человека с враждебными человеческой
личности силами и необходимостью противостоять им.

Написанный через пять лет после знаменитого оруэлловского
«1984», ознаменовавшего классическое завершение жанровой
традиции первой половины ХХ века, роман «451° по Фаренгейту»
стал, по нашему глубокому убеждению, ключевым произведением
антиутопического жанра второй половины прошлого века,
предопределившим новый подход к сложившимся канонам жанра.

Роман Р. Брэдбери посвящен художественному
исследованию от-чуждения человека в современном мире, где
восторжествовал культ силы, культ машины, культ бездуховности.
Автор-гуманист описывает общество, опирающееся на массовую
культуру и потребительское мышление, в котором все книги подлежат
уничтожению (сожжению, нередко вместе с домом и хозяевами) и
хранение книг является тягчайшим преступлением, а граждане,
имеющие собственное мнение на происходящее, считаются
изгоями, которых травят специально натренированными
механическими псами.

Как известно, роман стал итогом творческой переделки
вышедшей ранее повести «Пожарный» (1951), где впервые
появляется образ пожарного, который в этом новом обществе
будущего не борется с огнем, а разрушает при помощи огня. Главный
герой романа «451° по Фаренгейту» – Гай Монтэг – является
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классических антиутопий. На смену фатальной обреченности главных
героев антиутопии первой половины ХХ века, которые в
противостоянии со всемогущим Обществом (Государством) терпят
поражение и гибнут (физически или духовно), приходит осмысление
и авторское убеждение не только в возможности противостоять
враждебным силам Общества, но и одержать хоть маленькую, но
победу. Так центральные персонажи Берджесса (в отличие от героев
Оруэлла) пройдя испытания, оказываются самыми близкими и
родными людьми: взаимная любовь и тревога  друг за друга
позволяет им не только выжить во враждебном мире, но и сохранить
верность и крепость семейных уз. Это моральная победа главных
героев и надежда на лучшую будущую совместную жизнь, а не
полное притупление-омертвление всяких человеческих чувств у
оруэлловских Уинстона и Джулии.

Писатели второй половины ХХ века, разрабатывающие
антиутопические сюжеты, искренне верят (и наделяют этой верой
своих героев) в то, что человечество найдет в себе силы преодолеть
все трудности, стоящие перед ним. Из обреченного фатализма
антиутопии Замятина, Хаксли, Оруэлла, негативная утопия Брэдбери,
Берджесса… перерастает в жизнеутверждающий жанр. Это связано
с переменой целей и задач жанра: антиутопии первой половины
прошлого века несли ярко выраженный характер  предостережения
от возможных грозящих человечеству катастроф, и это было самым
важным для авторов классической антиутопии. Произведения
обновленной антиутопии второй половины века, оставаясь во многом
романами-предупреждениями, являются, по сути, напряженным
авторским поиском выхода из самых сложных перипетий
человеческой истории. Это теперь становится ключевым моментом
построения авторских художественных миров, это определяет
позитивный настрой жанра.

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.

Особое место в развитии антиутопии рассматриваемого
периода занимает Маргарет Элеонор Этвуд (Margaret Eleanor Atwood,

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, 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.). Во-вторых, в
«Вожделеющем семени» Бёрджесс  развивает 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…). В-третьих,  вслед за Брэдбери у автора
«Вожделеющего семени» появляется новая важная черта
обновленного жанра – возможность позитивной счастливой для
главных героев концовки романа-антиутопии. По-нашему глубокому
убеждению, это не просто механический повтор уже найденного
другим автором новаторского решения. Дело здесь в другом,
атмосфера второй половины ХХ века стала иной, чем в эпоху
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Служанку.
Главная героиня – Служанка Фредова – традиционная

конфликтующая личность антиутопического общества. Она живет в
небольшом городе, обнесенном стеной, на которую регулярно
вывешивают свежие трупы. Кстати, Этвуд писала роман в Берлине,
когда берлинская стена еще не была снесена и, судя по тексту
романа,  произвела на нее гнетущее впечатление. И тут совпало:
личностное негативное восприятия Стены и Стена, как обязательный
атрибут утопического/антиутопического полиса. У Этвуд символ
стены наполняется еще одним смыслом: кроме охранительного
фактора, ограничивающего свободу передвижения граждан, стена
вбирает в себя карательные функции, являясь местом повешения
инакомыслящих и функции устрашения для желающих нарушить
те или иные постулаты нового прекрасного мира. Стена, таким
образом, становится обобщающим смыслом нового порядка:
общество, основанное на патриархальной власти мужчин и
подавлении личностного женского начала посредством стены
воплощает две ипостаси – любящего и карающего отца,
заботящегося о своих чадах и одновременно внушающего им
панический страх.

Обязательная и важнейшая сцена встречи главного героя с
основателем или руководителем нового общества (Благодетель у
Замятина, Мустафа Монд у Хаксли, О.Браен у Оруэлла)
превращается в ряд тайных встреч Служанки с Командором. Образ
последнего резко отличается от своих литературных
предшественников тем, что он является сомневающейся личностью,
мучительно ищущей ответ на вопрос о правильности выбранного
пути. Командор лишен черт монументальности и непогрешимости,
характерных для Благодетеля или Старшего Брата; он живой, не
чуждый ничему земному человек. Являясь новым пастырем для
паствы в обществе, основанном на библейских постулатах, Командор
ведет себя также лицемерно, как и в прошлом официальные
представители церкви: на словах он призывает к отказу от мирских
соблазнов, на деле тайно посещает притон для высокопоставленных
чиновников.

Новаторским является и образ главного героя антиутопии.
Во-первых, это женщина, которой всегда предоставлялись лишь
роли второго плана. Даже Джулия у Оруэлла, являясь возлюбленной
Уинстона и второй после него главной героиней, уступает ему в уме
и возможности абстрактно мыслить. Недаром первичное авторское
название «1984» было «Последний человек в Европе». Выдающийся

род. 1939) – одна из ведущих фигур современной канадской и
мировой литературы, лауреат Букеровской премии, автор
феминистических романов, поэтических сборников, рассказов,
переведенных  на двадцать языков. После выхода первого романа
«Съедобная женщина» (1969), осветившим внешнюю сторону жизни
современной женщины, критики объявили писательницу предтечей
феминизма.

Визитной карточкой М. Этвуд стал роман «Рассказ
Служанки» (The Handmaid’s Tale, 1985), представивший мировой
литературе образцовый вариант феминистской утопии. Действие
романа проходит в Галааде, стране,  созданной на территории
Соединенных Штатов. Новое независимое государство
организовалось в результате военного переворота и представляло
собой пример воинствующего христианского фундаментализма
(общая идеология, все законы, повседневная жизнь соотнесены с
теми или иными библейскими положениями, т.к. отцы-основатели
этого нового светлого будущего только в Библии видели возможный
выход из аморальности и преступности, в которых погрязла страна).
Религиозность нового общества доведена до абсурда и показывает
читателю, что такой фанатизм есть шаг назад, разрушающий
общество и уничтожающий его. В результате устройство Галаада
представляет собой реальный тоталитарный режим, с ярко
выраженными чертами  теократии.

 Новый режим был создан таким образом, что традиционные
права граждан были значительно сокращены, более всего в этом
пострадали женщины, большинство свобод которых просто
перестало существовать в реальной повседневной жизни.

Как и всякое произведение, описывающее те или иные
варианты возможного прекрасного будущего, роман «Рассказ
Служанки» связан многочисленной сетью структурных, сюжетных,
образных связей с предшествующей утопической традицией. Так,
подобно классовому обществу Платона, всё мужское население
Галаада разделяется на Командоров – основателей и руководителей
государства (у Платона –  цари-философы),  Хранителей, Ангелов,
Очей (различные воинские формирования); женщины
структурированы следующим образом – Жены, Марфы
(домохозяйки, поварихи), Служанки (на них возложена священная
репродуктивная функция, утраченная другими женщинами:
вследствие ухудшения экологии большинство женщин утратили
возможность иметь детей). Командоры благодаря своему
социальному статусу имеют трёх женщин в доме: Жену, Марфу и
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представляет собой новое слово в развитии жанра современной
антиутопии, представляя его очередную разновидность –
феминистскую дистопию. Автор,  анализируя гендерные
противоречия современного общества, показывает, до чего может
докатиться мир, потакая извечной мужской мечте о призвании
женщины «дом, семья, дети».  Своим романом писательница-
гуманистка  предупреждает современное пресыщенное общество
об опасности тоталитаризма совершенно иного, не оруэлловского
типа, который может стать закономерным результатом современных
мировых тенденций.

Уильям Форд Гибсон (William Ford Gibson, род. 1948) –
современный аме-риканский писатель, названный отцом движения
«киберпанков» («кибернетика» + «панк» – поджанр научной
фантастики, изо-бражающий общество компьютерных и
информационных технологий), создатель совершенного нового
направления в современной антиутопической литературе, автор
трилогии о «киберпространстве», в которую входят романы
«Нейромантик» (Neuromancer, 1984); «Граф Зеро» (Count Zero, 1986)
и «Мона Лиза загнан-ная» (Mona Liza Overdrive, 1988).

С лёгкой руки Уиль-яма Гибсона в литературный мир прочно
вошли понятия «киберпространство» (cybеrspace) и «виртуальная
реаль-ность» (v ir tual reali ty). Гибсоновская концепция
киберпространства (термин создан самим Гибсоном и означает
симу-лированную компьютером реальность) дала мощный толчок
развитию литературы этой направленности.

Мир, созданный Гибсоном, имеет много общего с
предшествующей антиутопической традицией. Уровень проблематики:
если родоначальник жанра Е. Замятин опыт-но-экспериментальным
путем создает общество возможного бесчеловечного будущего
(общества реализованной утопии), О. Хаксли обеспокоен проблемой
бездуховности в грядущем идеальном мире, Дж. Оруэлл стремится
предупредить чело-вечество о смертельной опасности тоталитаризма
в ближай-шем будущем, то прямой наследник их идей, современный
исследователь проблемных зон всё еще болеющего челове-ческого
сообщества У. Гибсон усматривает угрозу личности, но не со стороны
государства (как это было у вышеупомяну-тых писателей), а со стороны
современных компьютерных технологий и сверхмощного
компьютерного разума. Отсюда традиционный для классической
антиутопии конфликт меж-ду Личностью и Системой у Гибсона
перерастает в кон-фликт между Личностью и Машиной, а
высокотехноло-гическое общество будущего выступает лишь фоном

мыслитель своего времени, гениальный писатель Оруэлл не смог
поставить на роль героя, переосмысливающего прошлое и
настоящее Океании (а в подтексте читай – всей предшествующей
и настоящей истории человечества) женщину. Это сделала Маргарет
Этвуд, писательница-феминистка, всем своим творчеством
отстаивающая права женщин. Ее героиня Служанка Фредова не
уступает по умственному развитию Командору. Более того, присущая
только женщине природная мудрость позволяет ей прозорливо верно
оценивать текущие трагические события. В прошлом мать и любящая
жена, потерявшая близких людей, она имеет свои претензии к этому
новому обществу, лишившему её семенного счастья. Несмотря на
присущую женщине природную физическую слабость, она является
достойным противником новому режиму.

Во-вторых, Этвуд наделяет свою героиню особой
чувственностью и чувствительностью, не характерными  для Д-503,
Дикаря, Уинстона Смита. Женское восприятие нового тоталитарного
общества приобретает иную окрашенность, выразительную силу.
По сравнению с мужскими образами предшествующих антиутопий,
героиня Этвуд подобна человеку без кожи, который более тонко и
чувствительно воспринимает противоречия окружающего мира. Это
придает произведению антиутопической направленности
совершенно новое содержание и наполненность.

В-третьих, концовка романа также как  у Брэдбери и
Бёрджесса далека от пессимистической, но не так однозначна, как
у этих писателей-мужчин. И здесь проявляется особый женский
взгляд Этвуд. Если авторы «451° по Фаренгейту» и «Вожделеющего
семени» решительно меняют трагическую концовку романа-
антиутопии на позитивное разрешение жизненных конфликтов их
героев, тем самым выражая авторскую уверенность в возможности
и необходимости перемен к лучшему, то автор  «Рассказа Служанки»
проявляет природную женскую мудрость, заканчивая свой роман.
Концовка является открытой, будущее до конца еще не понятно ни
героине, ни автору, ни читателю. Счастливое будущее зависит от
многих факторов и не так однозначно позитивно как  хотелось бы:
«Whether this is my end or a new beginning I have no way of knowing:
I have given myself over into the hands of strangers, because it can’t be
helped. And so I step up, into the darkness within; or else the light» [14,
с. 378];  «Откуда мне знать, конец ли это или новое начало; я
отдалась в руки незнакомцев, ибо тут ничего не поделаешь. И я
шагаю к темноте внутри; или же к свету» [13, с. 145].

Таким образом, роман М. Этвуд «Рассказ Служанки»
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быть “мерилом всех вещей”, когда тотальная компьютеризация и
технологизация жизни становится безусловной нормой. Мир Гибсона
живет по новым законам высокотехнологического общества
будущего: тотальная технологизация и компьютеризация в ро-мане
Гибсона «Нейромантик» предстает как закончен-ная система,
охватывающая все стороны человеческого бытия, закабалившая
человека полностью, лишившая его права выбора.

Задача разоблачения подобного страшного будуще-го
сказалась на своеобразии проблематики и поэтики романа
«Нейромантик», определила композиционное построение
произведения, существенно повлияла на образную систему, придала
особую напряженность сю-жету.

Проблема тотальной компьютеризации и технологизации
определила тематику романа – существование личности в условиях
полной несвободы.

Классики антиутопии первой половины XX века (Замятин,
Хаксли, Оруэлл) строят свои романы как ху-дожественно-
философское осмысление возможности реализации утопических
проектов. Гибсон изображает общество, в котором мучительные
поиски человечест-вом лучшего, совершенного образа жизни
остались где-то в прошлом: в постапокалиптическом обществе
Гиб-сона люди просто пытаются выжить. Художественность, как и в
романах предшествующей антиутопической тра-диции, возникает
на основе романного конфликта. Кон-фликт строится на
взаимоотношениях главного героя Кейса с окружающим миром.
Романная проблематика реализуется в конфликтной ситуации;
личность и соци-ум, выходящий на уровень философско-
художественного осмысления Природы, Человека, Исто-рии.

Сюжетное построение романа также задано идей-но-
тематической направленностью. Причем, сюжет рас-крывается не
только и не столько как система событий, составляющая содержание
действия, а как история воз-никновения, развития, становления
характера и обнов-ленного самосознания главного героя, переданная
в кон-кретных событиях. Повествование имеет скачкообраз-ный
характер. Автор не дает целостной, последователь-ной картины жизни
героя. Он рисует лишь важнейшие, определяющие ее моменты. Но
от этого повествование не становится усеченным и ущербным, ибо
недостаю-щие части мы с легкостью восстанавливаем по мелким
замечаниям, разбросанным в тексте и, таким образом, обретаем
целостное впечатление о происходящем. Но, благодаря такому
приему автора, сюжет не превращает-ся в монотонный перечень

этого конфликта. Таким образом, вся трилогия писателя посвящена
истории влияния кибернетических техно-логий и киберпространства
(компьютерное моделиро-вание действительности) на жизнь человека
в возмож-ном, а может даже неизбежном будущем.

Романы рисуют мир дистопии (dystopic) ближайше-го
будущего, после ограниченной III Мировой войны. Вспомним, у
Оруэлла масштабная, перманентная война является фоном всего
романа, таким образом, мир Гиб-сона является как бы продолжением
оруэлловского мира.

Главная тема трилогии – описание искусственного
ин-теллекта, удаление его скрытых ограничений, чтобы стать чем-то
более совершенным, когда искусственный интеллект становится
разумным представителем сети. Проблемы искусственного
интеллекта вирту-ального мира и киберпространства (компьютерная
сеть названа в книге Сеткой) волновали молодого автора прежде,
чем эти идеи обрели популярность и стали яв-лением массовой
культуры. Можно сказать, что Гибсон выступает здесь
первопроходцем, за которым в даль-нейшем пойдет длинная череда
писателей, сценаристов, режиссеров. Теперь уже трудно представить
себе миро-вую литературу и современный кинематограф без темы
глобальной мировой сети, матрицы и т.д., а родоначаль-ником всего
этого пласта человеческой культуры с пол-ным правом можно
считать именно Уильяма Гибсона

Автор «Нейромантика» также исследовал эффекты
дегуманизации мира во власти вездесущей и дешевой технологии,
мир будущего, где насилие и свободный рынок являются
определяющими началами человече-ской жизни. Таким образом,
проблематика трилогии Уильяма Гибсона, с одной стороны, близка
традиционной анти-утопии первой половины XX века, с другой
стороны, отражает последние тенденции мировой истории, остро
реагирует на новые опасности, грозящие человечеству конца второго
– начала третьего тысячелетий.

Антиутопия XX века характеризуется тем, что изо-бражение
нового общества подается во всей полноте, идеальное государство
представлено как система. По-добное мы встречали у Замятина,
Хаксли, Оруэлла. Гиб-сон, нарисовав мистическую картину
высокотехнологи-ческого будущего, где даже человек может
собираться по частям, как сложный прибор, разрабатывает особые
законы, мораль и правила, которыми живет это общест-во. Главной
идеей романа «Нейромантик» явилась идея существования человека
в эпоху высоких компьютерных технологий, когда человек перестает
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«Толкователи» (The Telling, 2000).
Одним из самым 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. Писательница добивается
этого, представляя действительно динамичную и революционную
утопию, в которой прошлое никогда не принимает окончательную
форму и будущее никогда не закрывает 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 функциях концепции анархизма.
Центральное правительство заменяется автономными общинами;
собственность – общая; отменены правоохранительные органы;
порядок и экономическая стабильность поддерживается по
взаимному соглашению между равноправными членами общества,

событий, следующих одно за другим, точно воспроизводящих жизнь
героя. Сюжету придана динамика.

Сюжет классической антиутопии первой половины XX века
включал обязательные элементы: история люб-ви главного героя,
разговор конфликтующей личности с главным лицом в идеальном
обществе будущего, смерть (духовная или физическая) главного
героя (или героев). Это стало своего рода визитной карточкой
классической антиутопии. Уильям Гибсон, как преемник этой
тради-ции творчески подходит к художественной реализации этих
положений: какие-то из них используются автором, но в изменённом
виде, какие-то опускаются, как напри-мер, с обязательной  смертью
главного героя в конце романа. У Гибсона Кейс не только не гибнет, но
и одер-живает определённую моральную победу.

Главную нагрузку художественного воплощения идей автора
несет на себе система образов, недаром прозу нередко называют
мышлением в образах. Новаторство Гибсона отразилось и в создании
ори-гинальной системы образов. Главный герой – Кейс (воз-можный
дословный перевод имени с английского – «случай», и действительно,
в жизни рискованного пер-сонажа случай играет важную роль,
становясь вторым “я” героя) – наркоман и хакер киберпространства,
чья нервная система была сожжена микотоксином его де-ловыми
партнерами после того, как он обворовал их. По сути, Кейс – ярко
выраженный антигерой, но именно таковым может быть герой (по мысли
автора) этого странного общества будущего.

Своеобразие системы образов, созданной Гибсоном,
заключается не только в экзотических и колоритных персонажах, но и
в том, что героями американского фан-таста становятся не только люди,
но и компьютерный гений, перманентно оживляемый  разум давно
умершего человека (вспомним голову профессора Доуэля),
пред-ставители иных цивилизаций. Все это многообразие различных
персонажей гармонично соединены в общем полотне произведения и
их взаимоотношения создают тот самый неповторимый гибсоновский
мир.

Современная американская писательница Урсула Крёбер Ле
Гуин (Ursula Kroeber Le Guin, род. 1929), известная  в читательских
кругах, прежде всего, как выдающийся автор научно-
фантастических и фэнтезийных романов, внесла свой весомый вклад
и в развитие современной антиутопии. На сегодняшний день
известно три романа-антиутопии Ле Гуин – «Обездоленные:
неоднозначная утопия» (The Dispossessed: An Ambiguous Utopia,
1974); «Всегда возвращаясь домой» (Always Coming Home, 1985);
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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.

Роман «Толкователи», вышедший в 2000 году – на срезе
двух столетий и двух тысячелетий, интересен, прежде всего, 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,
по-нашему мнению, представляет собой широкое поле деятельности
современной науки о литературе.

Подводя итоги исследования, следует отметить, что
антиутопия во второй половине ХХ века претерпела ряд
существенных изменений. Во-первых, литература негативной утопии
существенно 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 в
общесте, гендерные аспекты жизни обществ будущего… (вторая
половина ХХ в.). Романы Р. Брэдбери, Э. Берджесса, М. Этвуд,
У. Гибсона и У. Ле Гуин (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 I половины ХХ ст. выражали свои сокровенные взгляды на
опасности грядущих обществ, как правило, в одном романе, то во
второй половине века распространенным явлением среди писателей

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».

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 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.
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стало многоразовое обращение к жанру антиутопии на протяжении
творческой деятельности, в каждом новом романе авторы
разрабатывают новые аспекты их видения антиутопической
проблематики.

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

 В последующие цели автора входит продолжение
разработки намеченных направлений исследования современной
англоязычной антиутопии.

Литература
1. Безкоровайний Г. Берджес / Г. Безкоровайний //

Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. Т 1
: А – К / [За ред.Н. Михальскої, Б. Шавурського]. – Тернопіль
: Навчальна книга – Богдан, 2005. – C. 129–131.

2. Бёрджесс Э.  Заводной апель син /
Энтони Бёрджесс. – С.-Петербург,  2001. – 230 с.

3. Брэдбери Р. 451° по Фаренгейту / Рэй Брэдбери
[пер. с англ. Т. Шинкарь] // Брэдбери Р. Самые знаменитые
произведения писателя в одном томе. – М. : Эксмо, 2012. –
880 с.

4. Гибсон У. Нейромантик / Уильям Гибсон / [пер. с
англ. Е. Летова, М. Пчелинцева]. — М. : Аст ; СПб. : Terra
Fantastica, 2000. — 317с.

5. Дорошевич А. Энтони Бёрджесс : цена свобо-ды
/ А. Дорошевич // Иностр. лит-ра. – 1991. – № 12. – С. 229–
233.

6. Криницкая Н.И. Философские и социальные
аспекты романа Урсулы Ле Гунн «Обделённые» / Н.И Криницкая
// POST OFFICE : Вестник ХНУ им. В.Н. Каразина. Серия теория
культуры и философии. – Харьков : «ТО Эксклюзив», 2004. –
№ 624. – С. 67–77.

7. Криниц ька Н. І .  Ром ан Урсули Л е Гу їн
«Тлумачення» : філософські та художні особливості / Н.І.
Криницька // Гуманітарний вісник. Серія іноземна філологія:
всеукр. зб. наук. пр. – Г 94 Черкаси : ЧДТУ, 2004. – Число
восьме. – С. 62–67.

8. Сабат Г. У лабіринтах утопії й антиутопії /  Г. Сабат.
– Дрогобич : КОЛО, 2002. – 158 с. 



153152

розвивається в різних художніх напрямках, даючи специфічні
романні форми: бароковий роман, символістський роман,
постмодерністський роман тощо.

О. Кривцун відзначає, що в ХХ столітті з’явилися такі жанрові
різновиди, які не вкладаються в єдину формулу художніх пошуків
[6]. Домінуючі константи сучасного романного жанру виявляються
у модерністській та постмодерністській поетиці, посиленні
пародійного та ігрового начал, притчевості, іносказанні,
метафоризації, синтезі ліричного та епічного, есеїзмі та міфологізації.
У другій половині ХХ століття простежується взаємопроникнення
національних культур, зміна типів художнього мислення, жанрів і
стилів, що зумовило модифікації жанру роману в творчості митців.

Проблема вивчення романної трилогії „Крамниця“
Е. Штріттматтера, створення (1983/1987/1992) якої припадає на кінець
ХХ століття, є актуальною з огляду на пожвавлений інтерес учених
(М. Бахтін, В. Кожинов, Г. Поспєлов, Д. Затонський, А. Есалнек,
В. Пестерєв, Н. Лейдерман та інші) до проблеми розвитку жанру
роману другої половини ХХ століття, а також відсутністю ґрунтовних
досліджень художніх особливостей романної трилогії „Крамниця“.

Отже, метою даної розвідки є виявлення специфіки романного
мислення Ервіна Штріттматтера в романній трилогії „Крамниця“.
Завдання полягає у дослідженні принципів модифікації роману
письменника „Крамниця І-ІІІ“.

Пізня проза Е. Штріттматтера має автобіографічний характер.
«Крамниця І-ІІІ» в своїй сюжетній побудові відображає складне
переплетення багатьох доль. У творі органічно поєднані
концентричність, тобто максимальне зосередження автора на
зображенні життя головних персонажів (головний персонаж – Езау
Матт та його родина), та масштабність, тобто відтворення широти
життя Німеччини ХХ століття. Письменник майстерно чергує описи
та виклад подій твору: дві основні сюжетні лінії романної трилогії –
доля Езау Матта та його родини, образ якої нерозривно пов’язаний
із образом крамниці (доля родини Маттів і доля крамниці – одна
сюжетна лінія), тісно переплітаються із досить розгалуженою
системою не так чітко окреслених сюжетів (долі окремих далеких
родичів, селян, друзів і колег).

Сюжетно-композиційна структура романної трилогії
„Крамниця“ є складною: хронологічна послідовність зображуваного
простежується тільки в організації провідних сюжетних ліній (долі
головного героя та родини (крамниці) Маттів), які докладністю
розповіді про життєві події не відзначаються. Письменник

УДК 821.112.2-312.6.09
Н. В. Жила,

кандидат філологічних наук,
старший викладач кафедри німецької філології

та методики викладання німецької мови Мелітопольского
державного педагогічного університету імені Богдана

Хмельницького

Специфіка романного мислення Е. Штріттматтера
(трилогія „Крамниця“)

Роман – найбільш поширений у ХVІІІ-ХХ ст. епічний жанровий
різновид, місткий за обсягом, складний за будовою прозовий (рідше
віршований) епічний твір, у якому широко охоплені життєві події,
глибоко розкривається історія формування характерів багатьох
персонажів. Головними структурними елементами роману є
розповідь та творений нею уявний світ у просторі й часі, населений
персонажами, наповнений подіями, укладеними в сюжет [7, с. 592].

На думку А. Есалнек [10], перехідним періодом у
функціонуванні жанру роману є період від середини ХХ століття й
до сьогодні, коли перехрестились і сфокусувались пошуки минулого
і сучасного, чітко виявились основні тенденції, характерні для
генеалогії нашого століття. Хоча, як визначають вчені (М. Бахтін [1],
О. Галич [3], А. Есалнек [10] та інші) й досі не існує одностайного
тлумачення романного жанру. Протягом розвитку роману (від Нового
часу) цей жанр існує як такий, що має гетерогенність, полістилізм,
вільну форму.

У взаємозв’язках із дійсністю і життям у їх трьохвимірності
минулого, теперішнього і майбутнього роману підвладний будь-який
матеріал і проблематика. Н. Бернацька [2] зазначає, що роман є
універсальним жанром, який здатен відтворювати широке коло
життєвих явищ, порушувати кардинальні проблеми духовного,
екзистенційного, суспільного, метафізичного планів, змальовувати
картини життя, сповнені складних перипетій і суперечностей, глибоко
і всебічно досліджувати людські характери в їх становленні, розвитку,
різноманітних зв’язках зі світом. Роман, на думку багатьох науковців
(В. Днєпров, О. Галич, В. Пестерєв, А. Есалнек та інші), має не тільки
ознаки епосу, а й елементи драми і лірики, „адаптує“ різноманітні
літературні жанри. Романний текст відкритий і позалітературним
формам (науковий коментар, есе, словник тощо). Роман
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читача: „Хутір – слово, таке прекрасне своєю двозначністю“
[13, с. 477].

Своєрідності композиційній побудові роману „Крамниця ІІІ“
Е. Штріттматтер надає з допомогою прийому анкетного опитування
(партійне доручення Езау Маттові), у ході якого автор зображує
різнобічно і докладно долі боссдомських селян через їхні спогади і
роздуми щодо власного життя. Таку композиційну структуру має
майже половина третьої частини роману, яку можна також вважати
епілогом трилогії, адже тут письменником підсумовується життя села
Боссдом у кількох поколіннях на тлі історичних подій ХХ століття,
що також відбиває широту та всеосяжність епічного твору.

Сюжетна організація трилогії „Крамниця“ також відзначається
своєрідністю. Динамізм – одна із особливостей сюжету романної
трилогії. Система подій є динамічною єдністю, яка втілюється не
тільки в розвитку основної сюжетної лінії (доля Езау Матта), а й у
змалюванні характерів, доль персонажів, у русі часу і простору,
прийомі „мандрів життям“ головного персонажа, у вільних
пересуваннях завдяки авторському началу художнім часом і
простором тощо.

У сюжетній організації романної трилогії „Крамниця“ можна
виділити зав’язку (переїзд родини Маттів до будинку в Боссдомі,
заснування крамниці [11]), розвиток дії, що зосереджений
письменником на зображенні дитячих (шкільних) років Езау Матта,
житті родини Маттів, ведення сімейної фінансової справи, кульмінацію
– війна як зламний період у житті родини Маттів і долі головного
героя, розв’язку – смерть багатьох членів сімейства Маттів і занепад
крамниці. Важливою у розкритті подій і характерів у романі є
кульмінація,  яка не виділяється чітко, розкриваючись
опосередковано через авторські натяки, спогади, розповіді і
змалювання доль діючих осіб, просторово-часових переміщеннях
тощо.

Основна сюжетна лінія, пов’язана із долею головного
персонажа Езау Матта, є найчіткіше проведеною подіями трилогії:
письменником зображується життя Езау Матта від ранніх дитячих
років і до старості (до восьмидесяти років), де лейтмотивами стають
самопізнання, пошук сенсу буття. Друга провідна сюжетна лінія
„родина Матт – крамниця“ (лейтмотив – гроші, збагачення) виділена
Е. Штріттматтером також досить повно, але вона ніби для того
створена, щоб якнайяскравіше підкреслити першу (доля Езау Матта).
В автобіографічній романній трилогії „Крамниця“ письменник
зосереджується на внутрішньому світі головного персонажа, який

зосереджує увагу на ключових моментах, які дають поштовх для
розвитку подій твору, впливають на їх розгортання в плані
образотворення. Е. Штріттматтер розташовує за допомогою
асоціативного зчеплення навколо провідних сюжетних ліній роману
описи природи, філософські міркування, характеристику історичних
подій, відступи з подробицями певних фактів із життя персонажів,
марення, сни, стан гіпнозу, спілкування з читачами тощо. Автор має
змогу вільно пересуватися у художньому часі і просторі, легко
переключатися з одного об’єкта на інший, переміщувати й поєднувати
різні точки зору. Завдяки такому композиційному вирішенню
письменник, поєднуючи об’єктивність і суб’єктивність у зображенні
(наприклад, такої важливої для німецької літератури другої половини
ХХ століття теми, як війна і повоєння), зміг досягти широти
відтворення дійсності у трилогії „Крамниця“.

Складниками сюжетно-композиційної побудови романної
трилогії Е. Штріттматтера є епіграф і епілоги. Епіграфом
філософського характеру із А. Шопенгауера супроводжується
остання частина трилогії „Крамниця“: „…це події і історії села, події і
історії рейха, по суті, такі ж; можна як за тим, так і за іншим вивчати
людство і з ним знайомитись. Було б несправедливо думати, що
автобіографії сповнені брехні й лицемірства. Навпаки, збрехати (хоча
це й всюди можливо) тут набагато складніше, аніж будь-де“ [13].
Епіграф безпосередньо пов’язаний зі змістом трилогії і надає
міркуванням та відступам автора масштабного, загальноісторичного
і загальнолюдського характеру. Письменник із широтою романного
жанру відтворив через хроніку сімейного життя власної родини і села
Боссдом історичні умови Німеччини ХХ століття.

У невеликих за обсягом епілогах наприкінці кожної частини
трилогії „Крамниця“ Е. Штріттматтер підбиває підсумки і налаштовує
читачів на певну перспективу щодо подальшого розвитку подій
роману. В епілозі до „Крамниці І“ автор у передчутті майбутнього
навчання у вищій школі, їдучи з дідусем, осмислює найважливіше
для нього із пережитого за ці роки і відчуває себе „уже не там, звідки
вийшов, але ще не там, куди йде“ [11, с. 555]. Друга частина
„Крамниці“ закінчується конфліктною ситуацією у школі і висновком:
„І цим розпочинається моє дивне чоловіче життя, про яке я тільки
тепер знаю, що всього цього я хотів“ [12, с. 503]. Закінчення
останнього роману трилогії письменник присвячує зображенню
власної майбутньої могили з написом із твору дружини Єви і
обіцянкою розповісти ще про свій хутір і його жителів, інтригуючи
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перехід від автора до персонажа і навпаки, активна роль автора в
розвитку сюжету – наративні стратегії художнього світу
Е. Штріттматтера. Виступаючи у різних позиціях наратора у „Крамниці
І-ІІІ“, автор іноді постає як вираження „я“ письменника, іноді автор-
оповідач наближається за своїм світосприйняттям до інших
персонажів (наприклад, Вулло Каніну, дідусеві, Ілонці Спедді, Едвіну
Шупанкові та ін.), хоча не ототожнюється із жодним із них, іноді
втілює особливості суспільної свідомості та виражає від „ми“ загальну
точку зору тощо.

Образ автора-оповідача в трилогії „Крамниця“ Е. Штріттматтер
динамізує в просторовому плані (розширення соціальних ролей
автора (від „пекарського Езау“ до „вільного“ письменника) і
опанування ним широкого простору життя) і в часовому, адже автор-
оповідач у письменника змінюється з плином часу, вступає у
взаємодію з часом, у діалог із історичною епохою, з минулим,
сучасним і пророкує майбутнє. Таким чином, образ наратора
„Крамниці І-ІІІ“ допомагає створенню широти романного жанру (автор
на початку трилогії – дитина, а наприкінці – досвідчений митець,
схильний до глибоких філософських роздумів, вбирає ідеї Л. Толстого,
Лао-цзи, Р. Емерсона, А. Шопенгауера, Ф. Ніцше та ін.).

Художній час роману „Крамниця“ набуває широти через
поєднання в наративних формах сучасного і минулого („це я тепер
знаю, що саме цього хотів“ [12, с. 503]), численних переходів від
спогадів до злободенних тем ХХ століття (наприклад, війни, земельної
реформи, вступу до партії тощо) і до плану майбутнього (аж до 2000-
го року).

Поєднання суб’єктивного (оповідь від „я“, „ми“, діалог „я“ –
„ви“) і об’єктивного (філософські роздуми, безособові описи,
розповідь про персонажа у третій особі тощо) типів нарації значно
розширює авторський дискурс. Об’єктивність нарації реалізується
у „своєму“ (може також змінюватись залежно від ролі автора) слові
автора, а також у „чужому“ (персонажному). Особливу форму нарації
(між суб’єктивною і об’єктивною) становлять риторичні конструкції
(різні звернення, запитання автора до читача („я не знаю, чи знаєте
ви“, „як ви пам’ятаєте“, „ви пригадуєте собі“ тощо)), в яких
зіставляються або поєднуються точки зору „я“ і „ви“. Діалогізм автора
і читача створює імітацію невимушеної розмови, апелює до
читацького досвіду, активізує уяву, запрошує до співтворчості.

Психологічна місткість і пластичність образів персонажів у
„Крамниці“ створюється завдяки психологізованим формам нарації
(монологи, діалоги, непряма мова тощо), що допомагає ширше

втілює авторську позицію, думки, погляди. Ця автобіографія має
медитативно-ліричний характер, де сюжетні лінії, пов’язані з іншими
образами, вбираються і пропускаються крізь свідомість Езау Матта.

Художній світ, змальований митцем, не відзначається
фактографічною точністю: почасти змінюються імена, події можуть
повністю не збігатися з датами або доповнюватись вигаданими
подробицями („мій слух постачає мені структурні елементи, із яких
моя фантазія складає те, що <…> відбувається“ [12, с. 150]).

Позиція наратора в „Крамниці“ посилюється позицією
письменника як творця роману. У трилогії оповідь Езау Матта нерідко
заміщується або збігається з оповіддю від автора (Ервіна
Штріттматтера) – літературна умовність втілення авторського „я“, що
сприймається в романі як реально-достовірна форма всезнання
автора. У низці епізодів Е. Штріттматтер ніби заміщує Езау Матта-
наратора, видимість оповіді якого залишається, але більш відчутною
стає позиція письменника, котрий висвітлює події роману
ретроспективно (на підставі життєвого досвіду). Наприклад, у
„Крамниці ІІ“ письменник, зображуючи Езау Матта учнем вищої
школи, пише: „Після занять я біжу до підвальної квартири Балтінів.
Це ще не моя домівка“ [12, с. 129]. Далі – автор-дорослий додає:
„Десятьма роками пізніше я не буду більше такий прискіпливий і
буду називати притулок, в якому проводжу пару днів, своєю
домівкою“ [12, с. 129].

На думку Д. Затонського [4], письменник в автобіографічному
творі відновлює свою біографію, переосмислює власний життєвий
шлях. Отже, таке відсторонення автора дає йому можливість ніби
збоку ще раз простежити пережите, глибше сприйняти об’єкт власного
твору – своє „я“ і водночас перевтілитися у свого головного героя. У
романній трилогії „Крамниця“ оповідач як автор біографічний
переважає над автором літературним (образ Езау Матта), що
властиво автобіографічному роману. Але обидві позиції – автора-
оповідача і автора-письменника так тісно переплітаються і
взаємодіють у трилогії „Крамниця“, що іноді не відразу вдається
розрізнити їх (наприклад: „Тепер я знову тут. Виморений голодом
після тривалої подорожі з хибними уявленнями. Я ще не знаю, що
другий раз на одне й те саме місце не приходять. У моєму рюкзаці
гілки шпалерної рослини“ [13, с. 9]).

Отже, в організації наративної структури роману „Крамниця“
Е. Штріттматтера провідна роль належить авторові (авторське начало
домінує, починаючи з епохи романтизму). Максимальне наближення
автора до героя, їхній діалог, збіг або розбіжність їхніх окремих рис,
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протягом всієї трилогії у відступах (екскурсах) дає характеристику
власній творчості, розповідає, як він вчився добирати влучну форму
для твору, виробляти власний письменницький стиль, давав
характеристику своїм „романним героям“ тощо. Е. Штріттматтер через
образ Езау Матта відкривє секрети власної творчості („Невдовзі перед
Різдвом я бився головою об стіну зі своїм героєм роману, якого я,
як ви знаєте, вже <…> відіслав у подорож у новий час“ [13, с. 130];
„Я писав щось, наприклад, з детальністю Толстого, а через кілька
тижнів відкрив, що я не натрапив на стиль, яким писав Толстой“
[13, с. 91]). Такий прийом свідчить про майстерність письменника і
межує з науковим коментарем, який належить до позароманних
форм, що характерно для жанру роману другої половини ХХ століття.

Крім таїни власної творчості, Е. Штріттматтер коментує
історичні події (Перша та Друга світові війни), вчинки історичних
діячів (наприклад, Адольфа Гітлера, кайзерів німецького Рейху),
робить ліричні відступи тощо. Відзначимо таку особливість стилю
Е. Штріттматтера, як звернення до форми словника для пояснення
серболужицького діалекту, що є досить поширеним у мові образів-
персонажів романної трилогії (як і пізньої прози письменника взагалі).
Езау Матт-оповідач протягом роману не тільки дає відповідну
літературну норму до діалектного варіанта, а й тлумачить неологізми,
що використовуються в селі (наприклад, „Повоєння гонить ще інші
іноземні слова до села. З продовольчими картками занеслось слово
Dekade <…>: Die Karde називається“ [13, с. 33]). Форма коментаря
спрямована на діалог з уявним читачем („ви вже знаєте“, „як ми
знаємо“, „не ображайтесь, коли я розповім цю історію вдруге“, „це
не так складно, як тут можна прочитати“, „дозвольте мені стрибок у
майбутнє“ тощо).

Ще одна специфічна риса романної трилогії „Крамниця“, що
свідчить про художні експерименти другої половини ХХ століття, –
своєрідність застосування графічних стилістичних засобів (курсив,
великі літери, невиділення прямої мови і діалогів персонажів).

У романній трилогії „Крамниця“ курсив виконує такі функції:
– цитати (наприклад, пісень) („Deutschland, Deutschland ьber
alles“);
– виявлення предметів, що перераховуються або
розглядаються („Die verцhrten Hцrrschaften“);
– виділення просторово-часових форм (der alte Schweizerhof);
– маркування діалектизмів (eene andere Neiikeet);
– позначення різного роду назв (im Spremberger Anzeiger) та
власних імен (Thomas von der Trave);

розкрити на соціальному і культурному тлі рефлексії особистості у
суперечливому світі.

Основним концептом автобіографічної трилогії „Крамниця“ є
пам’ять, що визначає структуру художнього світу („мої спогади –
міномет“ [12, с. 150]; „моя слоняча пам’ять“ [11, с. 357] тощо). Отже,
за характером автобіографізму романна трилогія Е. Штріттматтера –
мемуарна, на спогадах побудована вся структура роману: мотиви,
образи, сюжетні лінії тощо. Езау Матт описує події, людей, відчуття,
які зберегла його пам’ять. Відповідно композиція роману має
фрагментарний характер з асоціативними просторово-часовими
зміщеннями і переключеннями. Внутрішня логіка та лейтмотивна
система спогадів Езау Матта, однак, створює єдність, стрижень
фрагментів романної композиції.

Спогадами у трилогії „Крамниця“ постають не тільки життєві
факти, але й рефлексія персонажа. Спогади (минуле) і рефлексія
(сучасне), тісно взаємодіючи, схрещуючись і перетинаючись,
надають подіям, описам, фактам не тільки достовірності, а й
психологізму, філософічності, що, в свою чергу, надає романній
трилогії композиційної складності та багатогранності. Так, наприклад,
Езау Матт в розповіді про брата Гейньяка та його дружину зауважує:
„Сьогодні з ретроспективного погляду я знаю, що ця допомога не
подіяла“ [13, с. 90].

Важливим (але пунктирно окресленим) моментом у „Крамниці“
є мотив фотографії, який присутній у сюжетній лінії Езау Матта у
трьох романах „Крамниці“. В дитинстві („Крамниця І“) – це не дуже
якісні фото родини Матт біля крамниці (сюжетно вагомим і
символічним є такий знімок у першому томі трилогії, коли вся родина,
ще не розділена чварами, починає з новою фінансовою справою
своє нове життя на новому місці в селі Боссдом). У „Крамниці ІІ“ –
фото із архіву старого Езау Матта: „Відьомські папірчики, ці фото,
фото-стенографічні протоколи. Тільки я можу сфотографованих
фантазією і спогадом викликати до життя“ [12, с. 160] тощо. Фото
виступає тут як факт пам’яті, що спонукає оповідача-головного героя
до рефлексії. Такі вкраплення втілюють художній принцип
кіномистецтва в романному мисленні письменника.

Життєва історія головного героя в автобіографічній романній
трилогії „Крамниця“ (хроніка сімейного життя, як висловився Езау
Матт у „Крамниці І“), його доля, доля родичів і самої крамниці,
погляди, судження і аналіз минулих подій і почуттів – те, що складає
епічне (романне) полотно твору. Фрагментарність романної трилогії
у просторово-часовому аспекті доповнюється тим, що автор
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[12, с. 422], пошук „сенсу життя“ [12, с. 476], що означає накопичення
досвіду, побаченого й пережитого.

Автор часто вживає метафори для характеристики
персонажів: „Читання уповільнює роботу Філе“ [12, с. 84], Езау Матт
бачить „танцюючий промінь сонця“ [12, с. 78], „його лице почервоніло,
борода закрутилась, його погляди стали хтивими“ [12, с. 70],
„починається моє особливе життя чоловіка“ [12, с. 503], „мій інстинкт
повідомляє мені“ [13, с. 452]) тощо.

Протягом всієї оповіді романної трилогії Е. Штріттматтера
органічно вплітаються в тканину твору питання, роздуми, метафоричні
конструкції – різноманітні засоби втілення рефлексії як ознаки
романної форми ХХ століття. Романне мислення письменника
засвідчило звернення до традицій в романному жанрі (епічність,
поліфонія, сюжетність тощо) та застосування новітніх прийомів
художнього пошуку другої половини ХХ століття (ліричність (завдяки
автобіографічності), фрагментарність, коментар тощо), що органічно
вписується в літературний контекст кінця минулого століття.
Перспективою ж дослідження романної трилогії „Крамниця“ Ервіна
Штріттматтера може стати інтерпретація твору з позицій лінгвопоетики.
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– привертання уваги до іншомовних, „чужих“ слів (Kitsch, le
bleu soir);
– характеристики образів (Runkehl gehцhrt zu den gehobenen
Bossdommern), подій („unsere Heidewelt elektrisch wurde“).

Е. Штріттматтер великими літерами виділяє в „Крамниці“ назви
власних виданих творів (наприклад, КРАМНИЦЯ І).

Такий прийом, як невиділення прямої мови персонажів та
діалогу (Der GroЯvater trцstet sie <…> Issa dir zu noahe getreten <…>
sagt er, und mein Vater ist gemeint. Meine Mutter <…> packt einzelne
Worte hinein. Nee, nee, das ismir nich gesungen geworden, sagt sie
[12, с. 439]), є характерною ознакою пізньої прози митця взагалі і
трилогії „Крамниця“ зокрема, що дозволяє сприймати текст роману
як явище цілісне і неподільне.

Художня мова в романі Е. Штріттматтера „Крамниця“
відзначається метафоричною образністю.

Російський дослідник літератури Г. Хазагеров констатує той
факт, що метафора була не характерна для реалізму, адже
„декларувалась правда життя, а метафора, якщо бути
справедливими, завжди до цього життя щось домислює“ [8, с. 1].
Вітчизняний літературознавець К. Шахова називала метафору однією
з характерних рис модернізму поряд із домінуванням форми,
суб’єктивізмом, інтуїцією [9].

Е. Штріттматтер, добираючи влучні метафори, по-своєму
сприймав і оцінював все, що бачив довкола. Виразні метафори
дозволяють авторові так представити нібито прості речі, що вони
отримують власне універсальне право на існування і стосунки з
оточуючим середовищем.

Російський науковець О. Кострова відмічала при аналізі
роману „Крамниця І“ та збірки календарних історій „Шульценгофський
календар усякої всячини“, що метафори утворюються письменником
по типу персоніфікації [5]. Звичка митця спостерігати за речами, поки
вони не почнуть „розмовляти“, певно, стала імпульсом до
„оживлення“ предметів, персоніфікації явищ природи, тварин і
рослин: „бомби не придивляються, кого влучають“ [13, с. 168],
„повністю вистиглий місяць висить на небі“ [13, с. 105], „морозні дні
вкрили бронею землю“ [13, с. 97], „ігри зі смертю“ [13, с. 46], „життя
починає приносити прибуток“ [12, с. 459], „жоден коник не
відважується поселитися в цих жовтих стінах з піску“ [12, с. 485],
„кує зозуля“ [12, с. 97], „гасова лампа <…> хворіє“ [12, с. 418] тощо.
Письменник оцінює власний життєвий шлях як „подорож життя“
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Структура художнього образу в любовній ліриці Джона
Донна

Творчість англійських поетів-метафізиків є об’єктом
дослідження значного кола вітчизняних (Р. Самарін, О. Ніколенко,
Б. Шалагінов, О. Луценко, І. Магомедова, В. Макарова та ін.) і
зарубіжних літературознавців (Дж. Беннет, А. Варрен, М. Віллі,
Д.Р. Діксон, Р. Валлерштейн та ін). Нині серед дослідників немає
єдності щодо вирізнення синтетичної основи художніх образів в
літературі бароко. Так, український літературознавець Д. Чижевський
[4] стверджував, що культура бароко орієнтується на середньовічний
зміст і форму. Проф. Д. Наливайко [3] схиляється до думки, що
барокова література має ренесансну основу. Натомість англійська
дослідниця Дж. Беннет [5] переконана, що у створенні художніх
образів поети-метафізики часто апелювали до наукової думки того
часу. Синтетична природа художніх образів не викликає сумнівів у
дослідників барокової літератури, проте питання щодо основи цього
синтезу і нині лишається актуальним.

Метою нашого дослідження є аналіз структури художніх
образів та їх типологія на прикладі любовних сонетів Джона Донна.
У подальших дослідженнях планується розглянути структуру
художніх образів в англійській метафізичній ліриці на прикладі
ширшого кола митців (Джон Мільтон (John Milton), Джон Донн (John
Donne), Ендрю Марвелл (Andrew Marvell), Джордж Герберт (George
Herbert), Річард Крошоу (Richard Crashaw), Томас Трехерн (Thomas
Traherne), Генрі Воен (Henry Vaughen) та ін.), що дозволить
виокремити домінантні образи, особливості їхньої будови в англійській
бароковій поезії кінця ХVI – кінця XVII ст.

Англійська література збагатила світову скарбницю значними
досягненнями в галузі метафізичної поезії, яка представлена
творчими доробками поетів з кінця ХVI до кінця XVII ст. Термін
«метафізична поезія» належить Дж. Драйдену і доктору С. Джонсону.

8. Хазагеров Г. Приключения метафоры, метонимии и символа в
научном и общественном дискурсе [Електронний ресурс] /
Г. Хазагеров. – Режим доступу до статті : http://www.znaniesila.ru/online/
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Експресіонізм. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2003. – С. 11–36.
10. Эсалнек А. Я. Основы литературоведения. Анализ романного
текста [учебн. пособие] / А. Я. Эсалнек. – М.: Флинта, 2004. – 184 с.
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позначення невеликого за розміром вірша, переважно, про кохання,
який можна покласти на музику.

Жанр сонету, обраний Джоном Донном, відрізняється від
жанрового канону англійського класичного сонету. І книга «Ayres»,
в якій були надруковані «сонети» Джона Донна теж є символічним
свідченням увиразнення індивідуального стилю Джона Донна, який
згодом наслідувало  ще не одне покоління митців.

Як слушно зазначив О. Лармін у праці «Художній метод і
стиль» (1964), стиль є «особливим способом ліпки художніх образів»
[2, c. 217]. У творчості Джона Донна знаходимо розмаїття художніх
образів, які засвідчують обдарування митця і його яскраву
індивідуальність. Спробуємо простежити особливості структури
художніх образів у «сонетах» Джона Донна, виданих за життя поета,
і здійснити класифікацію домінантних художніх образів.

Художні образи в ліриці Джона Донна мають метафізичний
зміст, відображають складні світоглядні шукання автора й ліричного
героя, пошуки Бога, шляхів одухотворення світу. Тема любові є
провідною в ліриці Джона Донна, якщо в ранній ліриці домінантною
є тема любові до жінки, то в зрілій ліриці – це вже тема любові до
Бога. Тема любові розкривається Джоном Донном в різних аспектах,
та константним мотивом в розкритті даної теми є пошук місця і
призначення любові у світі. Дослідниця Дж. Беннетт слушно
прокоментувала ставлення Джона Донна до розкриття теми любові,
що в його поезії відчутно: «що ц робото того, хто скуштував кожний
фрукт із саду любові» [5, c. 134]. Луїз Марц підсумовував: «У
любовних віршах Джона Донна основними темами є пошук місця
любові і смерті у фізичному світі. Ця проблема розкривається в різні
способи: почасти імпліцитно, інколи експліцитно, пишучи про
безсмертність любові, то декларуючи про її безцільність [7, c. 172].

Так, у вірші «The Expiration» (укр. видох), який у деяких
виданнях має іншу назву – «The Valediction» (укр. прощання),
розкрито мотив розставання двох закоханих. Ліричний герой
страждає від розставання з дівчиною. Його жаль увиразнюється в
художніх образах – земних і небесних, вічних і тлінних. До земних
образів зараховуємо поцілунок на прощання, який подається в тексті
оригіналу з епітетом lamenting (укр. оплаканий: це слово походить
від lament (укр. жалібна, похоронна пісня)). Автор з першого рядка
вводить тему смерті, яка вже виразно звучить до останнього рядка.

So, so, breake off this last lamenting kisse,
    Which sucks two soules, and vapors Both away,
Turne thou ghost that way, and let mee turne this,

Засновником метафізичної поезії став Джон Донн. Дж. Драйден у
«Дискурсі щодо походження і розвитку сатири» ( англ. «Discourse
concerning the Original and the Progress of Satire», 1693), аналізуючи
поезію Джона Донна, наголошував на тому, що метафізичний вплив
можна відчути не лише в сатирах Джона Донна, але і в його любовній
поезії, де править одна природа, така поезія має бентежити розум
прекрасної статті філософськими міркуваннями, полонити їхні серця
і тішити ніжністю любові. У книзі «Життя поетів» (англ. «Lives of the
Poets» (1781)) зазначається, що на початку ХVII століття з’являється
когорта письменників, яких можна називати «письменниками-
метафізиками», оскільки створювані ними художні образи і їх творча
уява дотична до різних сфер людського досвіду (філософія,
географія, астрономія).

Безперечно, поети-метафізики у своїх віршах звертаються
до всіх сфер людського життя, але провідними темами їхньої лірики
є любов, довірливі взаємини людини з Богом, мистецтво, навчання
і задоволення. Засновник метафізичної школи Джон Донн не писав
вірші для широкого загалу, він писав їх для друзів, які були добре
освічені, і для яких не потрібно було ніяких додаткових роз’яснень
щодо коректного сприйняття створюваних ним художніх образів.
Більше того, його художні образи є результатом нового осягнення
спадку англійського Відродження (кінця ХVI ст.) і інтерпретацією
наукових винаходів і відкриттів того часу.

«Пісні і сонети» (англ. «Songs and Sonets») відкривають
творчий доробок повної збірки віршів Джона Донна [6]. З 55 віршів
збірки «Songs and Sonets», виданої у 1635 році після смерті Джона
Донна, лише два вірші «The Expiration» і «Break of day» були
надруковані за життя поета. Так, у 1609 році був надрукований вірш
«The Expiration» у книзі «Ayres» ( укр. прісноводне озеро, відділене
піщаною косою або галькою від моря). Примітно, що цього ж року
були видані окремою книгою сонети Вільяма Шекспіра. Сонет
Вільяма Шекспіра нині вважається класичним англійським сонетом,
тоді як вірш Джона Донна досить умовно визначений автором як
сонет. Другий вірш із збірки «Songs and Sonets», що був надрукований
у 1612 році за життя поета «Break of day» у книзі Вільяма Коркайна
«Second Booke of Ayres» для музичного виконання.

Літературознавець К.А. Петрайдс [6, с. 47] переконаний в
тому, що  такий жанровий різновид лірики як «Songs and Sonets»
був запропонований Філіпом Сіднеєм у книзі «Apologie for Poetrie»
(1583). Услід за його теорією даний жанровий різновид вірша як
«сонет-пісня» пов’язаний із сонатою і використовується на
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яка теж складається з шести рядків. В. Марач [7] тонко відчув,  що
слово «йди», у його перекладі «прощай», звучить як ехо у вірші.

Розставання
О, перерви цілунок, повний мук,
Щоб наші дві душі не вийняв з тіла.
Простімсь. Нема любові без розлук
Й без темряви нічної – дня світила.
Вже серце переповнює відчай;
Так легко вмерти, мовивши: «Прощай!»
«Прощай!» – шепчу. Й коли тебе шалене
Це слово до кінця не вбило все ж, —
Хай вбивчим ехом вернеться до мене,
Щоб і убивця твій загинув теж.
Шепни ж: «Прощай!» –  Хай буду цим дуетом
Я вбитий двічі: в лоб і рикошетом.
(Переклад В. Марача)
Разом з тим, перекладач оминув місце в тексті, де йдеться

про «cheap death» (укр. дешева смерть), а даний художній образ є
важливий у розумінні усієї інтелектуальної гри, до якої долучає Джон
Донн читача, оскільки художнє слово, услід за поетами-
метафізиками, має тішити й розум читача. Тож ліричний герой
аргументує бажаний розрив, апелюючи до своєї невидимої коханої
з тими словами, що вони не мають жодних моральних зобов’язань
один перед одним, і тому просить затьмарити власноруч їхній
найщасливіший день – розставанням. Тобто, повертаючись до
першого рядка вірша, поцілунок – не є свідченням вічної любові
між двома, адже вона нічого не створює, а, навпаки, нищить.

Послуговуючись умовними реченнями, Джон Донн
вибудовує каламбур навколо слів going (укр. ідучи), причому першим
йде ліричний герой, і  bidding (укр. просячи), а попросить теж
розстатися невидима співрозмовниця, з його розрахунку лише
згодом, у відповідь. Підсумком історії є іронічний висновок ліричного
героя для своєї невидимої співрозмовниці, що її слова прощання
вже не вб’ють його, бо не можна бути двічі вбитим, адже він вже
сам заподіяв собі «смерть», залишивши її. Любовна аргументація
поглиблюється фізичними, юридичними поняттями (murderer, а just
office). Так, аналізуючи оригінали і переклади віршів Джона Донна,
А.М. Горбунов [1] стверджує, що коли перекладач робить спробу
«вмонтувати» в любовний текст технічний термін, то він робить стиль
вірша метафізичним. Любовне розставання і його наслідки Джон
Донн пояснює на високому інтелектуальному рівні, торкаючись різних

    And let ourselves benight our happiest day.
We aske none leave to love ; nor will we owe
    Any, so cheape a death, as saying, Goe;

Goe ; and if that word have not quite kil’d thee,
    Ease me with death, by bidding me goe too.

Oh, if it have, let my word worke on mee,
    And a just office on a murderer doe.

Except it be too late, to kill me so,
    Being double dead, going, and bidding, goe. [6, c. 119]

Ліричний герой благає невидиму співрозмовницю, щоб
жалібний прощальний поцілунок був перерваний задля порятунку
їхніх душ і тіл. Автор зображає любов як руйнівну силу, яка може
приносити муки і межувати зі смертю. Любов у поезії Джона Донна
має як фізичне, так духовне обличчя. У давньо-анлійській мові слово
vapor мало значення процесу дематеріалізації фізичного тіла на
привида. Тому в тексті вірша з’являється вже образ душ, згодом
духів) двох людей, які ліричний герой благає розійтись.

Мотив циклічності, руху по колу є осердям композиції даного
вірша. Так, в основі взаємин двох людей, поєднаних поцілунком,
лежить незбагненне земне протиріччя – розставання. Слово
вимовлене на прощання – Goe (англ. застаріла форма дієслова,
нині «go»; укр. іди) пишеться в тексті з великої літери. Воно наділене
руйнівною демонічною силою, адже завдає нищівного удару двом
серцям: зривається з вуст ліричного героя доходить до серця і розуму
невидимої співрозмовниці, і вже промовлене вустами жінки
повертається до першого мовця. Водночас саме цим словом
ліричний герой розриває «коло» почуттів і переживань.

У контексті даного вірша слово проходить траєкторію кола і
повертається до першого мовця. Буквальне тлумачення «подвійного
вбивства» словом є в українському перекладі вірша «Розставання»
Володимира Марача, якому вдалося передати загальний настрій
вірша і провідну ідею – гіркі миттєвості розставання.

Організація художніх творів у поета-метафізика, зазвичай,
напрочуд досконала. У цьому переконаний був і англійський поет
С.Т. Колрідж: «Я ніколи не помічав жодної вади в метафізичних
віршах» [6, c. 30]. Велику роль в організації віршів Джона Донна
відіграє синтаксична будова речень, порядок слів в оригіналі вірша
заданий так, що слова-символи розташовані в найбільш сильних
інтонаційних позиціях. Так, слово Goe є останнім у першій частині,
яка складається із шести рядків, першим і останнім у другій  частині,
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Третя станса – це філософське узагальнення, дія
відбувається у вищому світі – світі ідей. Земні справи, побут, робота,
зайнятість чоловіка відволікають його від світу сакрального,
таємного, де правлять два світила – нічне і денне. У цій стансі
розкривається побутова сторона кохання, яка розкривається в
персоніфікованій метафорі «the worst disease of love» (укр. найгірша
хвороба любові). В основі розкриття причини цієї недуги є каламбур:
любов між чоловіком і жінкою може пригнічуватись через зайнятість
чоловіка. Любов, на думку ліричної героїні, посміхається бідним,
дурним, неосвіченим чоловікам, але не тим, хто надто захоплений
своєю роботою. Афористичним є і висновок, мораль, яка звучить в
останніх двох рядках вірша: «He which hath businesse, and makes
love, doth doe / Such wrong, as when a maryed man doth wooe» [ 6, с.
68].

Отже, проаналізувавши любовні вірші збірки «Songs and
Sonnets» Джона Донна, єдині опубліковані за його життя, можна
виділити кілька груп художніх образів у ліриці поета. До першої
належать конкретні образи, взяті з повсякденного життя (робота,
поцілунок, кміната  та ін.), і які домінують  у розкритті земного почуття
любові в миті розставання. Проте ці повсякденні образи
наповнюються буттєвим змістом, і ця тенденція значно посилюється
у висвітленні теми розставання у фіналі віршів.

Друга група образів у ліриці поета – абстрактні (душа, сон,
безсоння, час, смерть тощо). Вони є предметом рефлексій ліричного
героя. Абстрактні образи нерідко персоніфікуються, ліричний герой
вступає з ними в діалог, що дозволяє письменникові розкрити
складні екзистенційні проблеми особистості, яка кохає. Абстрактні
образи в ліриці Джона Донна тісно пов’язані із філософськими
проблемами людства, вони наповнені актуальним духовним змістом.

Третю групу в ліриці Джона Донна утворюють архетипічні
образи, що є важливими концептами художнього мислення поета.
Це такі образи, як день, ніч, світло, темрява, дух тощо. Ці образи
втілюють роздуми поета про вічне, неминуще, що має врятувати
людство.

У структурі художніх образів домінує персоніфікована
метафора, простежується поєднання різних начал – конкретного й
абстрактного, земного і небесного, тілесного й духовного тощо. Це
свідчить про прагнення письменника всебічно охопити розмаїтий і
неосяжний світ у всіх його аспектах. У побудові художнього образу
кохання в Джона Донна можна простежити нашарування різних

сфер людського досвіду (релігію, фізики, права). Джон Донн наводить
аргументи невідомій співрозмовниці досить логічно, і його висновок
звучить і безапеляційно, і іронічно: «Being double dead, going, and
bidding, goe”.

Мотив прощання закоханих прирівнюється в Джона Донна
зі смертю не лише метафорично. Джон Донн сприймає смерть
буквально як процес розпаду і руйнації на фізичному рівні і
позбавлення мук на рівні духовному. Тема смерті є домінантною у
творчості письменника. Літературознавець К.А. Петрайдс стверджує:
«Джон Донн був одержимий смертю» [6, с. 31]. Дослідниця доводить,
що ця «одержимість» в літературі має біографічне пояснення. Коли
Джон Донн перебував у зеніті своєї слави, коли вже позаду
залишилась його піратська юність, і він вже займав посаду
настоятеля центрального храму Лондона – Св. Павла, він зізнавався
своїй сестрі: «Я ніколи не був в гарному настрої, ніколи не мав гарного
пульсу, ні апетиту, ні гарного сну» [6, c. 31]. Приголомшений смертю
коханої дружини і змучений власними хворобами він писав Серу
Тобі Метьюсу: «Я боюсь, що Смерть зіграє зі мною злий жарт і забуде
вбити мене, тоді я буду приречений на страждання від того, що
буду проживати томний і непотрібний вік» [6, c. 31]

Вірш «Breake of day» (укр. світанок) є другим і останнім,
опублікованим за життя поета, і є вдалою спробою висвітлити бачення
кохання і моменту вранішнього розставання очима жінки. У вірші
розкривається мотив прощання крізь часові образи дня і ночі, світла
і темряви. Структура художнього образу любові побудована на
персоніфікованій метафорі дня і ночі, яка по-різному тлумачиться
ліричною героїнею в трьох стансах, кожна з яких складається з
шести рядків.

Перша станса розпочинається чотирма питаннями, які
подібні до загадок. Знання відповідей на які тотожні суті
космологічних явищ – дня і ночі, і розумінню їхньої магічної дії на
життєвий устрій людей.

Картина світу у вірші є трьохмірна: в першій стансі дія
відбувається в будинку/кімнаті, де з настанням світанку, чоловік
покидає простір кімнати/ будинку. Ліричну героїню турбує питання-
загадка: чи лишиться між ними любов, чи зникне разом із ніччю.

У другій стансі дія відбувається вже за межами кімнати/
будинку і сягає усіх куточків земної кулі. Образ денного світла – це
візуальний образ, персоніфікована метафора («Light hath no tongue,
but is all eye»). Світло постає в образі шпигуна, який все бачить і
про все може розповісти, знеславити їхню честь і любов.
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УДК 801.82:303.43
В. П. Казарин,

М. А. Новикова,
О.С. Семенец,

Э. Р. Тулуп

Бернадос Бражонис (Бразджионис): Anno Domini (Опыт
поэтологического комментария)

Прелиминарии. Последние несколько лет исследовательская
группа учёных кафедры русской и зарубежной литературы
Таврического национального университета имени В. И. Вернадского
под руководством проф. В. П. Казарина начала разрабатывать новое
исследовательское направление. Его можно назвать глубинной (или
порождающей) поэтикой, по аналогии с уже существующими
лингвистическими терминами «глубинная семантика» и
«порождающая грамматика» (основатель последнего направления
– американский филолог проф. Н. Хомский). Суть глубинной поэтики
видится авторам в следующем. Применяя комплекс методов
анализа художественного текста, авторы стремятся, во-первых,
выявить порождающие механизмы (или, лучше сказать, глубинные
мотивы) возникновения этого текста. А, во-вторых, они ставят своей
целью (разумеется, в перспективе) разработать модели
возникновения целостных художественных микротекстов – от
поэтических циклов и прозаических «серий» произведений, через
поэтологическую систему всего авторского творчества и вплоть до
макротекстов такого характера, объёма и масштаба, который
непосредственно выводит литературу в «сверхлитературу» (но не
«внелитературу»!): в области, традиционно отводящиеся религии,
философии, этике, но также социологии, регионалистике и другим
смежным наукам.

Некоторые пробные публикации, основанные на принципах
глубинной поэтики, нами уже увидели свет. Данная работа
продолжение и проверка тех же принципов, в более прикладном –
методическом – плане.

Работа эта порождена острой необходимостью
синтезировать чисто исследовательские и чисто учебные стратегии

смислів: реального, міфопоетичного, християнського, суспільного,
культурного тощо.

Перспектива цього дослідження полягає в тому, що
методологія вивчення метафізичної лірики на імагогічному рівні може
бути використана в подальшому аналізі стильових особливостей
барокової літератури кінця XVI – кінця XVII століття.

Література
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2) Поэту (в образе прохожего) явилась на кладбище сама Смерть (в
облике монахини). Она читает (как бы загодя) поминальную молитву
по нему самому, напоминая о близящемся конце его жизни.

3) Дать руку – символически означает вступить с кем-либо
через прикосновение в прямой, тесный контакт. Дать руку пришельцу
из иномирия – значит, открыть ему доступ в свой мир (а подчас
даже самому перейти на его сторону, в «мир иной») [12]. И снова
текст Б. Б. допускает несколько интерпретаций. 1) «Черница»-
Смерть, вполне по-язычески, обещает Человеку (Поэту), что поможет
ему перейти границу между миром живых и миром мёртвых. Но
облегчить этот переход она сможет лишь тому, кто сам уже готов
перейти эту границу и добровольно вступить в контакт со Смертью.
2) Смерть выступает в роли не языческого, а христианского
персонажа. Она не переманивает живого в мир мёртвых (так в
язычестве), а терпеливо готовит его к этому переходу. В частности,
уходя из жизни, христианин должен простить обиды другим и
попросить у них прощения самому [1].

3) Река – символ границы (но и контакта) между мирами
[17]. И эти строки Б. Б. опять можно прочесть двояко. 1)
Реалистически – кладбище расположено на высоком берегу реки; с
него видны вечерние костры рыбаков (или крестьян, жгущих сорняки
на поле, вспаханном под озимые). 2) Символически – из «верхнего»
мира живых Поэту предстоит спуститься в «нижний» мир мёртвых,
а для этого ему надо перейти «реку»-границу между жизнью и
смертью. (Ср. реки Лету и Ахерон в античном загробье, Аиде.)

4) Падающие («летящие») звезды – это метеориты. Через
большие потоки метеоритов (т.н. «метеоритные дожди») планета
Земля проходит несколько раз в году. Один из самых крупных
потоков пересекает орбиту Земли в конце августа. Звезды издревле
служили для народного сознания не только компасом, часами и
календарём, но и «загадками» / «отгадками» судьбы [7]. На
падающую звезду загадывали желание. Такая звезда могла
пророчить чьл-то несчастье, даже смерть (ср. устойчивое
словосочетание-метафору «(его) звезда закатилась»). В то же время,
в литовско-латышских народных песнях-дайнах подобная звезда
предвещает рождение ребёнка. Вообще, считалось, что у каждого
человека есть на небе «своя» душа-звезда. Она загорается, когда
человек родится, и гаснет (или падает), когда он умрёт. Оттого и в
тексте Б. Б. звезда может интерпретироваться двойственно. 1) Лето,
поздний август, вечер. У реки уже зажигают костры. На небе видны
падающие звезды; они похожи на взлетающие и падающие искры

в университетской практике преподавания литературоведческих
дисциплин. Таковы ныне международные стандарты обучения,
соответствовать которым стремятся вузы Украины. Специфика Крыма
состоит в том, что Крым, вдобавок, еще и отчетливо поликультурный
регион. Эту его особенность призваны учитывать преподаватели
любых гуманитарных дисциплин, а литературоведческих дисциплин
в особенности. При этом недостаточно декларировать указанную
политкультурность, ни даже ограничиться «верхними», наиболее
идеологическими уровнями изучаемых произведений. Соединить
поликультурный анализ текста с анализом поэтологическим – такова
сегодня задача вузовского (но и школьного!) литературоведения.
Сказанное объясняет актуальность и новизну нашей работы.

Целью её является практическая демонстрация некоторых
наиболее перспективных аналитических стратегий в процессе
комплексного анализа художественного текста. Задачи же,
вытекающие из указанной цели, видятся нам в том, чтобы: 1)
покомпонентно / поэтапно показать возможности выбранных методов
в ходе изучения поликультурного текста; 2) учесть в дидактическом
плане полилингвальность / полиэтничность /
поликонфессиональность крымской студенческой аудитории; 3)
однако в то же время не разрушить целостного впечатления от
изучаемых произведений, и 4) привить студентам навыки столь же
целостного анализа этих произведений.

Материалом послужил внешне простой, внутренне весьма
непростой текст классика литовской поэзии XX века, лишь недавно
вошедшего в русскоязычный читательский обиход, – Бернадоса
Бражониса (Бразджиониса) [2; 3; 4; 5; 19; 20] (далее Б. Б.; см.
Приложение).

1. Тезаурусный анализ. 1) Anno Domini – буквально означает
«в (таком-то) году Господнем» (родился / умер такой-то). Это
католическая латинская формула; она пишется на могильных крестах
или памятниках. В Восточном Православии ей соответствует
старославянская (церковнославянская) формула «лЕта по Рождестве
Христовом» (такого-то родился / умер такой-то) [21].

2) Черница – старинное слово; метафорически означает
«монахиня» (по чёрному цвету монашеских одежд). Однако
символически члрный – цвет смерти и траура [4]. Поэтому текст
Б. Б. допускает двойную интерпретацию. 1) Прохожий идёт мимо
кладбища и видит, как на чьей-то могиле монахиня читает
поминальную молитву. И католики, и православные часто оставляли
в монастырях пожертвования «на помин души» родных и близких.
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какие его зоны) несут максимальную содержательную нагрузку.
Соотнесём теперь это содержание с теми или иными контекстами
этого текста.

Хронотопный (пространственно-временной) контекст.
Максимально символичными оказались следующие маркеры
пространства: 1) крест; 2) могила; 3) круг; 4) берлзы; 5) черница;
6) река; 7) звлзды (или звезда; в данном случае, в роли звёзд
выступают метеориты и искры костра). Символическое пространство
текста Б. Б. включает, т. о., верхнюю зону (небо), нижнюю зону
(могилу) и среднюю зону (землю, на которой симметрично
расположены пространство мёртвых (кладбище) и пространство
живых (костёр у реки). Их медиальной (средней, промежуточной и
в то же время пограничной) зоной является река.

Символичных маркеров времени в тексте Б. Б. значительно
меньше, зато выше их сюжетная роль. Суточные символы времени
(вечер, сумерки) и символы сезонные (конец лета («залетье») и
начало осени) образуют параллель со временем биографическим
(надвигающаяся старость и за нею смерть). Но параллель эта лишь
угадывается, открыто она не выговорена. Однако именно она
формирует лирический сюжет стихотворения и задаёт его
лирическую тему. Тема эта – быстротечность и хрупкость
человеческой жизни. Сюжет – готовность (или неготовность)
человека увидеть всю красоту этой жизни, а затем достойно
проститься с живыми и встретить свой земной конец.

Персонажный контекст . Главными персонажами
стихотворения оказались двое: реалистически – Прохожий и
Монахиня, символически – Поэт и Смерть. При этом Поэт выступает
не как существо исключительное: избранник судьбы, пророк, гений.
(Таковы зачастую роли Поэта в мировой литературе.) Здесь Поэт –
просто человек, «всякий человек», человек, «как все».
Единственное, что его отличает, – повышенная чуткость к
окружающему миру: как миру физическому, бытовому,
материальному, так и миру метафизическому, сверхбытовому. За
природным пейзажем он различает «пейзаж души»; за природным
круговоротом сезонов и суток – круг земного существования всякого
человека и близящийся переход этого человека в иномирие и в
инобытие.

Оттого и второй персонаж, Смерть, может вступить с таким
Человеком в прямой диалог. Он, Человек, умеет увидеть Смерть,
услышать её голос – и не испугаться, не отшатнуться. Вначале
Смерть как бы проверяет его на «вещее» (не бытовое, а

от костров. 2) Человек (Поэт), а особенно его Душа подобны звезде
или искорке огня. Она светит окружающим людям при жизни этого
человека; она «закатывается» / «падает» / «гаснет» при его смерти.
Такое символическое истолкование тоже восходит не к христианской,
а к языческой традиции.

5) Берёза – дерево, в высокой степени символическое, –
прежде всего, из-за своего необычного белого цвета. Физически –
белый не спектральный цвет, а слияние всех цветов в «чистом» свете
[8]. Поэтому символически – белый цвет издавна выполнял двоякую
функцию. 1) Это был цвет, символизирующий всл чистое, новое,
всякое начало (начало жизни, какого-либо дела, нового семейного
или социального статуса и т.д.; ср. устойчивое словосочетание
«начать что-либо с белого листа»). 2) Но это был также цвет конца
(смерти) – как перехода в другую жизнь, в иномирие. Белые берёзы
высаживали на могилах, но сажали их и в честь новорождённого
ребёнка. В белую бересту древние язычники всей Северной Европы
заворачивали («одевали») мёртвых (ср. шотландскую балладу
«Хозяйка Ключ-колодца»). Но берлзые венки плели, надевали на
себя, гадали по ним девушки-невесты.

6) Круг – один из основных элементов фигуративного
символического кода (т.е. различных геометрических фигур,
получивших особое, символическое значение) [15]. Круг
символизировал нечто целое, обведённое и защищённое границей.
Это мог быть круг родных и друзей; домашний круг; круг,
очерчиваемый в играх и обрядах; круг городских (крепостных) стен
и круг площадей; наконец, круг горизонта («кругозор») – граница
«своей» знакомой земли, малой родины. За кругом начиналось
иномирие – иногда «доброе», иногда «злое», но всегда «другое», а
поэтому тревожное.

7) Крест – ещё один элемент фигуративного символического
кода. Возник он в глубокой древности, задолго до христианства.
Кресты могли быть разной формы, размера, фактуры. Их значение
(как и значение всех остальных символов) было широким и потому
в разные эпохи, в разных культурных ситуациях не совпадало.
Однако всегда и везде крест означал прежде всего четыре стороны
«белого света», сходящиеся в одной какой-либо точке. Такая точка
– центр «всего света». Оттого крест одновременно был и символом
центра, и символом перекрёстка: местом пересечения судеб, дорог
и миров [11; 14].

Символический и контекстуальный анализ. Проведённый
тезаурусный анализ помог определить: какие элементы текста (и
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Гендерологический анализ. Символогический анализ
позволяет рассмотреть текст Б. Б. также и с гендерной точки зрения
[13; 18]1. Современная наука гендерология трактует пол человека,
его род (gender) как возникшие биологически, но затем социально
обусловленные и культурно закреплённые системы поведения:
женскую и мужскую [6]. Когда-то в древности эти две системы
непосредственно отражались в языке через грамматическую
категорию рода. Ныне такой прямой связи в сознании носителей
языка уже не существует. Тем не менее, в  художественном (а тем
более в поэтическом) тексте любые «формальные» особенности
вновь начинают осознаваться и наполняться содержанием [9; 10].
Так происходит и с гендером грамматическим: он снова делается
знаком гендера социокультурного, частью авторской картины мира
[16].

Распределим ключевые слова Б. Б. по двум рубрикам,
«женской» и «мужской», на основе их грамматической формы. Мы
получим две «зоны» текста: зону маскулинную (мужскую) и зону
феминную (женскую). В «мужском» пространстве окажутся:
1) Dominus (Господь); 2) крест; 3) круг (берёз); 4) стих (молитвы);
5) дом (монахини-смерти); 6) костёр (огонь); 7) Бог. «Женское»
пространство текста будут представлять: 1) могила; 2) берёзы;
3) молитва; 4) черница-монахиня-Смерть; 5) река; 6) рука; 7) звезда;
8) искра (огня).

Все эти слова-образы, слова-символы как раз и образуют
смысловой каркас произведения – его хронотопный, персонажный
и сюжетный контексты. Вместе с тем, гендерная рубрикация
выявляет и некие новые смыслы. Они не отменяют смыслов старых,
уже обнаруженных нами в тексте Б. Б. ранее, а «нарастают» на
них.

Прежде всего, очевидным становится абсолютное
равновесие «мужского» и «женского» начал этого текста. Оба
гендерных пространства равно воплощены в ключевых словах.
Слова эти занимают равные – сильные – позиции текста: позицию
начальную (заголовок, I строка), кульминационную («Бог простит» –
«Руку дай») и финальную (последние полторы строки). На этих
словах держится весь лирический сюжет Б. Б.: поединок, но и
взаимосвязь Жизни со Смертью, Молодости со Старостью, Памяти
(крест и надпись на могиле, поминальная молитва, живой круг-оберег
деревьев, живая река и рука, живой огонь, «личная» звезда) с
Забвением (крест – но могильный; надпись – но без имени; молитву
читает и руку Человеку подаёт сама Смерть; огонь (костёр) погаснет,

символическое) зрение и слух. С виду она предстаёт обыкновенной
монашкой на обыкновенном кладбище, читающей положенные
поминальные молитвы. Но Поэт (Человек) разгадывает смысл её,
Смерти, появления перед ним. Она пришла «увести» его – или,
точнее, предупредить о том, что вскоре явится снова, но уже не как
видение или символ, и «уведёт» его за собой буквально.

Сюжетный контекст. Вместе с тем, умолчания,
многозначность, зыбкость изображаемого (а ещё больше –
выражаемого) в этом тексте – не случайность и не авторская игра.
Многими своими стилевыми особенностями Б. Б. как писатель был
обязан символизму и импрессионизму. Однако не только это
определило его сюжет. Умолчаний (или непрямого называния таких
«больших» явлений, как жизнь, смерть, одиночество, солидарность
с другими, прощение, память) в тексте действительно много. Почему
же? Во-первых, потому, что автор не хочет навязывать читателю
своего понимания этих явлений, своего переживания этих состояний.
А, во-вторых, ключевые слова-символы Б. Б. действительно
многозначны, – но не по прихоти автора, а потому, что в них
вместился опыт множества веков, культур и людей.

Каков здесь открытый, эксплицитный сюжет? Небогатый (и,
скорее всего, небольшой) хутор. На его кладбище нет пышных
надгробий, стоят только скромные деревянные кресты. Имена людей,
вырезанные на них, в данном случае не важны. Речь ведь идёт не
об одном изолированном человеке, а о Человеке вообще: о том,
кто реально родился и реально умер в таком-то году, но в году не
просто календарном, а «Господнем» («Domini»). И монахиня,
читающая молитву за упокой его души, – возможно, реально живёт
на старости лет на том же хуторе. За труды ей воздают не деньгами,
а едой да углом для жилья в чьём-нибудь доме. Она, может быть,
и не говорит ничего прохожему – говорят слова («стихи») её молитвы.
Их он «переводит» мысленно на свою жизнь, на свой возраст, на
своё душевное состояние. Этот «перевод» помогает ему самому
набраться мужества – и додумать, дочувствовать, договорить о
жизни и о себе что-то такое, чего в одиночку он не смог бы (или не
позволил бы себе) выговорить вслух, написать на бумаге, доверить
своему читателю. Так что сверхсюжет, метасюжет этого
стихотворения можно определить как преодоление Человеком
собственных слабостей, неуверенности, собственных внутренних
барьеров – через общение с Другим (Другими), причём общение
тихое, иной раз даже молчаливое, но чуткое, внимательное и потому
такое глубокое.
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постепенно, в ходе учебного процесса, притом в зависимости от
ранга будущих аттестационных заданий (от С к В, от В к А).

Более подробное описание того, как работают привлечённые
в статье методики на материале конкретных заданий, а также как
осуществляется студентами-экспертами контроль-анализ заданий
уже выполненных, их товарищами, станет предметом нашего
отдельного сообщения.

Приложение. Бернадос Бражонис (Бразджионис) (1907-2001).
Аnno Domini. Пер. с литовского Марины Новиковой (2009.08.)  Крест.
Могила. Anno Domini. / Круг берёз. Молитвы стих… / Знаю: уведешь
в свой дом меня / Ты, черница, от живых. // Сумерки. Костёр, а вниз
– река… / – Что ж, простите! – Бог простит. / Руку дай… Звезда, как
искорка, / Упадёт и отблестит. //
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а звезда (тоже не названная), равно как искра от костра, «упадёт и
отблестит»).

При этом ни одна из сторон Бытия не является однозначно
«плохой». Скажем, Смерть (как и Бог) обучает Человека заботе о
других, памяти и прощению. Кстати, совершенно не обязательно
Смерть – это старуха. Возможно, она «вечная невеста» каждого
человека. (Ср. мотивы «девических» берёз, «обручения» и
свадебного «увода в дом», падающей звезды как зачатия ребёнка
и аналога Звезды Рождества).

И снова весь этот гендерный пласт текстового содержания
поддаётся как языческой, так и христианской интерпретации. С
позиций язычества, перед нами вечный круговорот разных начал
Бытия: начал и противоположных, но и взаимодополняющих друг
друга. С точки зрения христианства, перед нами вечный путь
человеческой души (а с нею и всего сущего в мире). Путь этот
проходит через смерть, но ею не оканчивается – ни физически, ни
духовно.

Заключение. Продемонстрированные методы анализа
поликультурного текста (или же текста, анализируемого в
поликультурной аудитории) дают основания для некоторых
предварительных выводов.

1. Безусловно продуктивным оказался опыт многократного
разбора одного и того же художественного текста с помощью
различных аналитических методов. Такой разбор отучает студента
от привычки ограничиваться сугубо информативным (иначе:
предметным) пластом текстового содержания и завершать подобный
анализ с полной убеждённостью, что о тексте «сказано всё».
Неисчерпаемость текста сродни неисчерпаемости породившей этот
текст культуры, а неисчерпаемость культуры прямо связана с
неисчерпаемостью человека. В эпоху технизации гуманитарной
сферы, «оматричиванья» человека студенту полезно лично и
практически убедиться в реальностях обратного порядка: в тонкости
и глубине человеческой души.

2. Подбор исследовательских стратегий для каждого
конкретного текста и/или для конкретных интерпретаторов этого текста
оставляет преподавателю (или студенту-аналитику) большой
креативный простор. Так, в приведённом примере (тексте
Б. Бражониса) достаточно легко осваивались методы тезаурусного
анализа, сложнее – контекстуального, ещё сложнее – анализа
символогического. Следовательно, их целесообразно «наращивать»
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Структура концептосферы романа Р. Брэдбери „451° по
Фаренгейту”

Рей Бредбери – знаковая фигура в литературе ХХ века.
В сущ ествующей научно-критической литературе о
Р. Брэдбери исследованы многие проблемы творчества
писателя: идейно-тематическое содержание творчества
(Л. Геллер, М. Киселева, В. Ревич), общие и частные проблемы
творчества (J. Eller, W. Touponce, S. Weller), жанровая природа
произведений (О. Заеко,  А.  Маркина, Т.  Тимошенкова,
K. Hiner), проблемы поэтики (И. Варфоломеева, В. Литвинова,
В. Новикова, D. Kollar), лингвостилистические особенности
письма (Е. Горенко, Ю. Черницина, R. Reid, J. Weist). Однако
дискуссионными остаются некоторые аспекты мировоззрения
Р. Брэдбери, касающиеся особой концепции мира, перспектив
его развития и места человека в нем, что обусловливает
актуальность исследования концептуальной сущности
антиутопических воззрений писателя.

Цель статьи – определить структуру концептосферы
романа Р. Бредбери „451є по Фаренгейту”.

Поскольку роман Р. Бредбери „451° по Фаренгейту”
является антиутопическим произведением, в композиционной
структуре и системе образов романа прослеживаются черты
поэтики антиутопии. Соответственно, можно говорить о
концептосфере романа как о концептосфере псевдокарнавала
[1], а авторские концепты воспринимать как структурные
элементы концептосферы псевдокарнавала.

Структура концептосферы романа определяется
взаимодействием четырех  интегральных  концептов:
противопоставленных концептов Жизни и Смерти и концептами
Человека и Природы. Противопоставление Жизни и Смерти не
абсолютно.  Смерть  (как и Огонь)  может означать  и
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Рис. 1. Структура концептосферы романа Р. Бреэдбери „451є
по Фаренгейту”

Апокалипсис, и Катарсис, очищение, ведущее к духовному
возрождению и гармонии с природой.

Основным структурным элем ентом авторской
концептосферы является Природа в ее естественном
проявлении. Будучи Началом Начал, Природа дает жизнь
человеку. Как биологическому существу, ему свойственны
определенные характеристики, например, возраст, который
Р. Брэдбери показывает в оппозиции молодости.

Человек, будучи частью Природы, отчуждается от нее
в процессе социального развития, и поэтому раскрывается в
оппозиции концептов Природной сущности и Социальной
сущности. Соответственно, деятельность человека отражена
в противопоставленных концептах Взаимодействия с природой
и Антропогенного воздействия на нее.

Характер человека неизбежно отражается в его
внешности.  Писатель раскрывает сущность человека
преимущественно через глаза, лицо и руки. Внутренняя
характеристика человека через его чувства и эмоции, характер
взаимодействия с  природой и обществом – концепт
интегральный, охватывающий проявления и Человека
природного, и Человека социального. Наиболее полно в романе
эксплицирован социально обусловленный концепт Страха и
взаимодействующий с концептом Природы концепт Счастья.
Оппозиция концептов Страха и Счастья является авторской
реализацией такого наднационального типа концепта как
эмоциональный [2].

Схематически структуру концептосферы романа можно
представить следующим образом:
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Концепт Природной сущности человека отражает авторское
представление о естественных потребностях человека в счастье,
понимании, любви, красоте и гармонии с природой и себе
подобными. Характерно, что персонажи, репрезентирующие этот
концепт (Кларисса, люди-книги), отличаются совершенно иным,
асоциальным с точки зрения власти, мировосприятием, и занимают
нижние ступени социальной иерархии, что свойственно
псевдокарнавалу антиутопии [3].

Одной из ведущих тем в исследуемом романе является
вечное противостояние Природы (естественного) и Города / Машин
(антропогенного).

В своем романе писатель противопоставляет сельскую
идиллию (воспоминания из детства Монтэга) антиутопическому
Городу. Город и деревня для него – два полюса цивилизации, и
разрушение Города – символически нечто большее, чем
апокалиптическая развязка драмы. Это знак перехода в новое
качество. Город – не только город в буквальном смысле слова. Это
сама эпоха, цивилизация, культура, которую необходимо уничтожить,
чтобы на пустом месте построить новую, мыслимую автором как
сельскохозяйственная утопия.

Другим противником природы, по Р. Брэдбери, являются
машины. Концепт Машины автор преподносит весьма неоднозначно:
у него есть „добрые” и „злые” машины. Одним из способов
экспликации концепта Машины и его обусловленности концептами
Власти, Страха и Смерти является образ механической гончей.
Механический пес олицетворяет тотальность, репрессии, он
напоминает о каре за несогласие с обществом, за попытку выбиться
из колеи:

Р. Брэдбери эксплицирует концепт Смерти с двух условных
сторон: глазами детей и глазами взрослых. В восприятии писателя
дети, прежде всего, ассоциируют смерть с оппозицией „жизнь –
счастье”. Для взрослых смерть больше похожа на сон или грезу.
Получается, что смерть – это отдых от жизни, каким является сон
для работы. Помимо одиночества, Смерть у детей и взрослых
вызывает чувство страха. Концепт Страха является еще одним
обязательным компонентом концептосферы псевдокарнавала [1].

Приход Гая Монтэга к людям-книгам эксплицирует надежду
автора на гармонизацию концептов Природной и Социальной
сущностей человека, поскольку Книга – концепт культуры, а культура
– понятие социальное. Вместе с тем, Книга как культурный концепт
противопоставлена в романе концептам псевдокультуры – Ритуалу,

Машинам, Городу. Помещение автором носителей концепта Книги
– людей-книг – за пределы Города, в Природу, символично: истинное
знание и истинная культура не могут быть оторваны от Природы и
подчинены Власти, Страху, Смерти. Не случайно именно люди-книги
воспринимают начинающуюся войну как Катарсис, с надеждой на
духовное возрождение Человека.

Выводы. Структура концептосферы романа Р. Бреэдбери
„451є по Фаренгейту” определяется взаимодействием базовых
интегральных концептов Книги, Природы, Человека, Жизни, Смерти
и отношениями составляющих их концептов. Традиционную
псевдокарнавальную структуру Рэй Брэдбери обогащает
амбивалентным концептом Огня, чье поле пересекается с концептами
Власти, Войны и Смерти, с одной стороны, с концептами Книги,
Катарсиса и Гармонии, с другой. Проблема отчуждения человека от
природы в процессе социального развития находит свое отражение
в оппозиции концептов Природной и Социальной сущности человека.
Деятельность человека отражена в противопоставленных концептах
Взаимодействия с природой и Антропогенного воздействия на нее.
Концепт Антропогенного воздействия взаимодействует с
псевдокарнавальными антиутопическими концептами Города,
Машин, Власти, Государства, Ритуала, Страха, Смерти.
Результирующим концептом романа является концепт Книги, который
в авторской картине мира Рэя Брэдбери символизирует истинную
человечность и истинную культуру как гармонию природного и
социального начал человека, связь времен и надежду на духовное
возрождение цивилизации.
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расправы над мирным населением и военнопленными смаковали и
приукрашивали на страницах всех крупных газетных изданий,
надеясь вызвать гнев и ненависть общественности и тем самым
укрепить боевой дух на передовой и в тылу.

Большая роль при этом отводилась поэзии, поскольку
многие верили, что солдат и поэт должны были сочетаться в одном
и том же человеке, и человек этот должен был своими словами
призывать к героизму и демонстрировать его личным примером.
Война воспринималась как весть о грядущей великой эпохе,
требующая обновления общества и перерождения человека, и весть
эта активно прививалась широкой правительственной пропагандой.
Правительство грамотно воспользовалось ситуацией – ведь с
началом Первой мировой войны население Великобритании
почувствовало всеобщую растерянность, люди столкнулись с
ужасами войны и всеобщим хаосом лицом к лицу, и немногие знали,
как себя вести в такой ситуации.

Но с течением затяжных и бескомпромиссных боевых
действий страну захлёстывает волна всеобщего неодобрения.
Поводов для героических порывов в художественной литературе
практически не остаётся. Тяжесть потерь подорвала военно-
патриотический дух и, в конечном счёте, привела к развенчанию
мифа о героизме страшной войны. Появление терминов «окопный
поэт» и «поэзия траншей» точно отражает проблему события, в
частности, ужасы первого серьёзного фронтового опыта и страх
перед неотвратимостью смерти.

Резкий контраст между представлениями о войне, которые
насаждались правительственными пропагандистами с целью
привлечения добровольцев в действующую армию, и жестокой
реальностью по обе стороны фронта сыграл значительную роль в
формировании поэтических произведений того времени.

События Первой мировой войны определили судьбу и
основную проблематику творчества поколения «окопных поэтов».
Зигфрид Сассун, Уилфред Оуэн, Руперт Брук и другие участники
военных действий на собственном опыте познали тяжесть войны и
лживость империалистической пропаганды. Лучшие представители
поколения «поэтов траншей» сделали содержанием поэзии
реальную действительность без прикрас, во всей её трагической
реальности. Логичным ходом с их стороны было сделать главным
героем участника войны, солдата или офицера, на собственном опыте
столкнувшегося с тяготами и лишениями.

УДК 821.111(82-1)+94(4)«1914/19»
Р. В. Камышников,

старший преподаватель кафедры практики
романских и германских языков

Севастопольского национального
технического университета,

член специализированного ученого совета
Гуманитарного  факультеа Севастопольского

национального технического университета

Проблема события в произведениях английских поэтов
Первой мировой войны

Статья посвящена исследованию проблемы события,
которым выступает Первая мировая война, в поэзии английских
авторов 1914–1919 гг.

Исследования в данной области представляют важную и
актуальную задачу, целью которой является получение
всеобъемлющего представления об английской «поэзии траншей»
и понимание проблемы,  повлекшей за собой большое количество
тех социальных аспектов, которые сами по себе являлись
движущими факторами при создании поэтами своих произведений.
Изучение теоретического материала, относящегося к данному
вопросу, показывает, что исследования в этой области нередко носят
частный и ограниченный характер, что обусловливает актуальность
работы.

Объектом исследования данной статьи являются
произведения английских поэтов-участников Первой мировой войны.
Предметом исследования выступает проблема события, выраженная
в поэзии английских авторов указанного периода.

Как известно, Первая мировая война повлекла за собой
прекращение традиции военной героики в литературе всей Западной
Европы. Объявление войны в августе 1914 года всё ещё
сопровождалось всеобщим энтузиазмом, приветствовалось
торжественными стихами и статьями, которые в общей своей массе
были оптимистичны и провозглашали всеобщее, как казалось,
желание рваться в бой, ненавидеть врага и даже принести себя в
жертву в случае необходимости. Неприятель был представлен в
образе монстра, животного, которое находится на порядок ниже в
своём развитии по сравнению с нормальными людьми. Зверские
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Именно они обусловили чёткое восприятие проблемы события,
представленной в произведениях «окопных поэтов».

С точки зрения современных исследований поэтических
произведений в условиях развития теории коммуникации
стихотворения представляются не в виде замкнутой структуры, но
воспринимаются сквозь призму рецептивной эстетики в отдельно
взятых исторических реалиях. Художественное общение
подразумевает совместное участие писателя и читателя, автора и
реципиента. Так, проблема события определяется не только
благодаря жизненному опыту поэта, представленному в его работах,
но и благодаря опыту читателей, которые по-разному воспринимают
одну и ту же поэзию.

Каждый поэт времён Первой мировой войны по-разному
воспринял проблему этого грандиозного и поражающего своими
трагическими масштабами события. В частности, Зигфрид Сассун
(1886-1967) ушел на фронт добровольцем, поддавшись
патриотическому долгу, но не уловкам пропаганды. Поэт начал писать
о буднях фронтовой жизни, изображая конкретные действия и
побуждая читателя все больше проникать в сущность войны и
понимать её. Основная проблема события для него заключалась в
бессмысленном и чудовищном истреблении. Для яркой
демонстрации широким массам собственного видения проблемы З.
Сассун изменил собственный поэтический язык, в котором мало что
осталось от пейзажной лирики, которой автор увлекался в довоенный
период творчества. Он ввёл в язык поэзии просторечную лексику,
нашёл в нём место для разговорной интонации и жаргонизмов. Поэт
показал грязь, кровь, гибель солдат, объединил сострадание и
ненависть в единое чувство, которое можно передать лишь языком
поэзии, но не традиционным и привычным, а новым, усиленным
дополнительными средствами, органично вписывающимися в
контекст и одновременно понятными всем слоям населения.

Антивоенная тема в качестве протеста событию, в котором
приходится поневоле принимать участие, стала основной в поэзии
Уилфреда Оуэна (1893-1918). Поэт считал, что в период таких
социальных потрясений, как Первая мировая война, поэзия должна
служить сугубо гражданским целям, и следовал этому постулату. У.
Оуэн осуждал бесчеловечность войны, в его стихах неприкрыто
сквозят гнев и боль, являющиеся естественной реакцией на имевшие
место жестокие события (лучшим образцом может служить
стихотворение «Гимн во славу обреченной молодежи»). Безысходная
трагедия является основной темой таких его поэтических

З. Сассун и У. Оуэн воспринимали солдат в качестве жертв
войны. Такое восприятие привело к тому, что дар слова и поэтическое
мастерство отошли на второй план, уступив место общему
состраданию. Поэты могли его выражать публично, поскольку они
были ораторами и глашатаями мнения общественности. Проблема
события была сполна прочувствована их тонкими натурами, и первое
впечатление лишь ухудшалось по мере того, как они накапливали
личный отрицательный опыт. Война наложила вето на право поэта
фантазировать и приукрашивать свои произведения. Казалось, что
страшное историческое событие, заставившее поэтов
засвидетельствовать агонию всей реальности привычной жизни,
ограничило их вдохновение.

Не менее важным является восприятие широкой публикой
творчества поэтов, принимавших участие в боевых действиях.
Развенчание мифа и ознакомление с личным опытом военных поэтов
вызвало серьёзный общественный резонанс. Следует отметить, что
вместе с отличием произведений, созданных в самом начале войны,
от произведений, написанных уже в середине 1915 года,
прослеживаются отличия и в восприятии этих произведений.

Таким образом, подходящими инструментами анализа
проблемы события с точки зрения восприятия общественными
массами в стране поэтов представляются методы рецептивной
эстетики. При этом в первую очередь следует понять, что содержание
произведений в разных рецептивных группах и в разные эпохи не
является одинаковым, поскольку многое зависит как от
индивидуально-эмоциональных и  психологических особенностей
реципиентов, так и от эпохи и исторической ситуации. Национальная
культура, сквозь призму которой осуществляется рецепция, также
оказывает большое влияние. В конкретном случае можно
утверждать, что художественная рецепция обуславливается
социально-историческими предпосылками, а художественное
восприятие рассматривают как взаимоотношение реципиента  и
произведения искусства.

Субъективное восприятие поэзии каждым человеком
определено его индивидуальными параметрами, а именно, памятью,
фантазией, запасом художественных впечатлений, культурным
опытом. Подготовленность реципиента к восприятию зависит от его
личных переживаний и знаний, полученных из книг и других
произведений искусства. Восприятию произведений постоянно
сопутствуют такие явления, как неподготовленность публики,
отсутствие художественного вкуса и способности к сопереживанию.
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В сознании каждого британца Р. Брук долго олицетворял
эпоху славы. Его памяти посвящали панегирики и оды (в частности,
Френсис Ледвидж, «Облака, передайте ему, что Англия помнит о
нем»). Однако именно автору «Солдата» довелось поставить точку
в трехвековой истории английской героико-патриотической поэзии
[3, с. 248].

Проблема события влекла за собой естественные вопросы,
которые на третий год военных действий стали походить на
обвинение властей. З. Сассун был «первопроходцем». За ним
последовали У. Оуэн и многие другие поэты. Их стихи о войне
превратились в произведения, направленные против войны. Само
событие больше их не интересовало так, как раньше. Поэты-солдаты
не могут оторваться от зрелища мертвых тел. Ужасы войны
передаются читателям во всей своей неприкрытой мерзости.

В стихах об отравлении газом У. Оуэн резко выражает свою
точку зрения и заканчивает яростной критикой одической формулы
славы и воинского долга. Проблема заключается в том, что
торжественные проповеди о служении государству чреваты смертью.
Поколение читателей сливается с авторами разоблачающих
стихотворений и поэм в едином порыве противостояния
бессмысленности и всем тёмным сторонам войны.

З. Сассун сравнивает свою миссию поэта с ракетами,
призванными осветить тьму. Против традиционной риторики солдаты-
поэты использовали перечни страшных фактов, риторику,
проникнутую сарказмом. Используя сильные поэтические средства,
окопные поэты внушали народу, что старые «значительные» вещи
и «возвышенные» понятия потеряли свой смысл, как только началась
война.

Принявший в 1915 году британское подданство
американский писатель Генри Джеймс (1843–1916) в том же году
отмечал, что «война истощила слова, они износились и ослабли»
[1, с. 298].

Столкнувшись с проблемой события напрямую и
прочувствовав на себе все негативные стороны окопной жизни,
солдаты-поэты считали своим долгом «лечить» слова лекарством
по имени «правда» [2, с. 175]. У. Оуэн говорил, что правда стоит по
другую сторону от героических жанров, которые никак не могли
помочь в решении проблемы передачи истинной информации о
положении дел на фронте. Труп солдата стал негласным символом
проблемы события войны и фигурировал во многих произведениях
участников сражений.

произведений о войне, как «Часовой», «Письмо» и «Случайность».
Как отмечают некоторые английские критики ХХ века, в частности,
Джон Марри, в основе произведений поэта были изначально
заложены правдивость и гуманизм [4, с. 425].

В своих произведениях Руперт Брук (1887–1915) пытался
передать присущие новому времени мироощущения в старых
формах, которые получили название «матрицы романтизма». Весной
1915 г. проблема события чётко была отображена благодаря
кульминации высоких поэтических жанров. Газета «Таймс»
опубликовала стихотворения двух «окопных поэтов» – «В бою»
Джулиана Гренфелла (1888–1915) и «Солдат» Р. Брука.
Стихотворение Дж. Гренфелла было опубликовано в день его гибели.
Проблема события в нём пересекается с проблемой события англо-
бурской войны. Автор многократно усиливает призыв английского
поэта сэра Генри Джона Ньюболта, звучавший в самом начале ХХ
века: «Играй в игру!» Решение проблемы предлагается автором
посредством участия в ритуально-игровом прославлении войны. С
его точки зрения, продолжать эту древнюю традицию должен каждый
поэт. Боевой порыв рассматривается в качестве проявления
универсальной природной энергии. Вершиной человеческой судьбы
представляется смерть на поле боя: «Тот мёртв, кто не сражается.
Кто умер, сражаясь, тот восстал» [3, с. 235].

 Противопоставляется предыдущему произведению сонет
Р. Брука. На смену праздничному ритуалу «В бою» приходит
погребальный ритуал «Солдата». Лирическим героем трагического
события является поэт, воин и оратор в одном лице. Поэт форсирует
эпитеты, нагнетает глагольные формы. Поэт предполагает свою
смерть и устами героя произносит надгробную речь самому себе.
Событие для него представляется фатальным, его проблема
решится, но уже другим поколением солдат, которые приходят на
смену убитым и умершим от ран. Рыцарский жест Р. Брука,
успевшего до своей смерти воспеть её жертвенный смысл, повлёк
за собой ритуальные мероприятия. Через неделю после публикации
стихотворения «Если я умру» пришла весть о гибели поэта.
Настоятель собора святого Павла процитировал сонет в пасхальной
проповеди. О поэте, герое, мученике был создан миф. Некролог
был написан самим Уинстоном Черчиллем и опубликован в «Таймс»:
«Радостный, бесстрашный, разносторонне талантливый, глубоко
образованный, являющий классическую симметрию духа и тела,
ведомый к … высокой цели, он воплощал в себе все, что должно
быть в одном из благороднейших сынов Англии» [3, с. 244].
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Формирование жанра утешения в античной философии и
риторической литературе

Многие мыслители роль философии сравнивали с ролью
медицины. «Пусты слова того философа, которыми не врачуется
никакое страдание человека. Как от медицины нет никакой пользы,
если она не прогоняет болезней из тела, так и от философии, если
она не изгоняет болезни из души» [1, c. 360]. Так человеческое горе
стало предметом исследования. Философы не сомневались в том,
что средства, с помощью которых можно было бы избавить человека
от страданий, существуют, их надо только найти и умело применить.
Скорбь, которая в древней медицине определяется физиологически,
считается опасной болезнью, требующей вмешательства врача.
Печаль в философии определяется как страсть, это, по мнению
стоика Зенона, есть «неразумное и противоестественное движение
души, или чрезмерное движение души» [1, c. 497]. Как считает стоик
Хрисипп, страсть можно определить как суждение. Таким образом,
можно сказать, что человеческое страдание в философии
определяется «как длящаяся печаль, вызванная размышлениями».
Согласно философским определениям причина страдания
рациональна, следовательно, рациональным должно быть и
лечение, философия же берет на себя благородную роль врачевать
душевный недуг человека. Поскольку причина болезни кроется в
душевном разладе, то задача философа-врача состоит в том, чтобы
вернуть человеку душевное равновесие. Цицерон пишет:
«Философы называют болезнями все волнения души без
исключения. Здоровье души, – говорят они, – в покое и постоянстве;
в ком этого нет, тех называют душевнобольными, полагая, что смута
в душе, как и смута в теле, здоровьем быть не может»
[Tusc. disp. III, 4, 9].

Вполне разумно полагать, что каждый человек стремится к
благополучию, но если его поведение противоречит этой цели, то
причину этого противоречия древние философы видели в отсутствии

Проблема события Первой мировой войны решается двумя
типами поэтов-фронтовиков. Первый тип предлагает героизировать
свои произведения и не отклоняться от многовековых образцов
рыцарской литературы. Второй тип авторов предлагает раскрыть всем
читателям глаза на настоящую проблему и прагматично бороться с
бесчеловечностью и жестокостью не только врага, но и собственных
правителей общими усилиями. С точки зрения рецептивной эстетики
следует отметить, что каждое поколение читателей выберет свой
тип авторов и остановится на тех произведениях, которые им ближе
по духу. В рамках дальнейших исследований представляется
возможным рассмотреть определённое поколение читателей и их
восприятие поэтических произведений английских «окопных поэтов»
Первой мировой войны.
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неожиданно и свежо,  то есть прошло совсем немного времени с
момента его наступления, и настоящая величина его неизмеримо
возрастает. К этому прибавляется неосознанное чувство собственной
вины скорбящего в том, что случилось [6, с. 15].  Таким образом, по
мнению Хрисиппа, подобно тому, как недостаток времени объяснят
преувеличение скорбящим величины несчастья, так чувство вины
объясняет нам суждение скорбящего об обязательности выражения
скорби. Значит, для исцеления скорби надо изменить суждение
скорбящего о том, что несчастье велико и скорбь есть долг. Если
будет обеспечено то состояние, когда скорбящий будет готов к
разумному мышлению, что возможно по прошествии некоторого
времени, когда спадает первое самое сильное возбуждение души,
то разум в результате или собственного осознания, или же чужого
влияния сможет начать оказывать свое исцеляющее действие,
которое заканчивается тогда, когда неверные суждения будут
заменены верными. Таким образом, Хрисипп, так же как и остальные
философы, основную роль при лечении от скорби отводит разуму и
знаниям.

Обобщая изложенное, можно сказать,  что в этих
рассуждениях древних философов о скорби речь идет о лечении не
той скорби, которая от природы, ибо против нее человек бессилен,
а о той, которая исходит уже от самого человека: «…что касается
того зла, которое заключено в горе, то мне кажется, – говорит
Цицерон, – что сам разум показывает нам: не от природы оно, а от
собственного нашего выбора и ошибочного мнения»
[Tusc. disp. III, 33, 80]. Собственно, это высказывание Цицерона
соответствует следующему положению стоиков: «При этом все
страсти стоики считают возникающими от предрассудка и ложного
мнения; поэтому они дают им более краткое определение,
показывающее, что страсть не только вредна, но и подвластна нам
самим» [Tusc. disp. IV, 7, 14]. Итак, по мнению древних философов,
скорбь подвластна человеческой воле и поддается лечению.
«Согласно Демокриту, медицина исцеляет болезнь тела, а душу же
от страданий освобождает мудрость. Ласточки возвещают нам
ясную погоду, а мудрые речи – отсутствие печали» [7, с. 377]. Это
утверждение философов пробудило к действию тех, кто решил
осуществить лечение на практике. Так можно обосновать появление
литературно-философского жанра утешения в античной литературе.

На рубеже IV-III вв. до н.э. Крантор, философ академической
школы, решив использовать действие предлагаемых философами
умозрительных рецептов, создает произведение утешительного

истинных знаний или в неумении принять знания [4, с. 54]. Таким
образом, лекарства от душевной боли, по мнению древних, надо
искать в знаниях и мудрости, как ими пользоваться. Все это можно
найти только в философии. По мнению Цицерона: «В этом сила
философии: излечивать души, отвеивать пустые заботы, избавлять
от страстей, отгонять страхи» [Tusc. disp. II, 4, 11]. Подобно тому как
в медицине степень успеха зависит не только от старания врача,
так и в философии, успех излечения душевной болезни зависит не
только от философа, но и от подготовленности разума больного к
восприятию философского учения, так как философия в качестве
лекарства предлагает определенную систему аргументированных
знаний. «Неразумных от горя исцеляет время, а разумных – доводы
разума» [7, с. 378].

Таким образом, по представлению древних, если людям
донести знания о причинах того или иного несчастья, они перестанут
его бояться и перенесут его с более спокойной душой. Сенека пишет:
«Пусть он (человек) окажется искусным строителем собственной
жизни, полагаясь на себя и будучи готов одинаково встретить как
улыбку судьбы, так и ее удар. Псть его уверенность опирается на
знание…» [Devita beata, VIII]. Следовательно, чтобы ослабить удар
судьбы и тем избежать дополнительной боли, нужно к восприятию
любого горя подготовить себя заранее.

Если некоторых бед человек может избежать – они не
обязательны для всех, то смерть близких – это общее для всех
горе, и к восприятию этого горя готовить себя необходимо каждому.
Так возникла потребность в создании особого рода литературы, цель
которой помочь человеку преодолеть горе, вызванное смертью
близких. К самым древним сочинениям, рассматривающим вопросы
смерти с утешительной целью ученый  К. Буреш относит
произведение Аксиоха «О смерти», большая часть которого
посвящена оплакиванию человеческой жизни [2, с. 9]. Сочинение
Демокрита «О том, что в царстве Аида», написанное для
опровержения философско-религиозного учения о воскресении
мертвых, о загробной жизни, муках ада и страшном суде, и
сочинения Платона: «Федон», «Апология Сократа» и приписываемый
ему «Менексен» [2, с. 34].

По утверждению ученого Галена, стоик Хрисипп в сочинении
«Об аффектах» рассматривал причину скорби и давал советы по ее
устранению. Сущность аффекта скорби Хрисипп объяснял сознанием
наличия большой беды и сознанием обязательности выражения
аффекта. Несчастье, по его мнению, вызывает боль потому, что оно
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пессимистическим [6, с. 31-32]. Однако, если учесть цель
утешительного послания, то можно сказать, что эти рассуждения о
тяготах жизни сознательно могут быть преувеличены, чтобы потеря
жизни не казалась человеку столь большим горем. То есть, в
литературе утешительного жанра оплакивание жизни в большей
степени можно считать приемом для уменьшения боли скорбящего,
а не относить целиком и полностью к пессимистическому
мировоззрению самого автора, который руководствуется только
одной целью – освободить человека от скорби и вернуть его к
умеренной жизни. Основная мысль Кантора заключается в том, чтобы
человек был здоров [Ad Apoll. 3, 102, О]. Здесь в первую очередь
речь идет о душевном здоровье, которое древние признавали
главным здоровьем, ибо, по их представлениям, именно душа
руководит человеческими поступками. Помочь душе вернуть
здоровье – задача утешителя. Крантор не мог требовать от человека
бесчувственности в горе, так как не мог не понимать, что чувством
испытывать боль человек наделен от природы. Однако он считал,
что человек сам является дополнительным источником своего
страдания, когда в скорби он переходит границы естественного
[Tusc. disp. III, 6, 12]. Соответственно, если бы Кантор говорил только
о скорби от природы, против которой человек бессилен, тогда было
бы непонятным, почему он создавал произведение утешительного
жанра, направленное против чрезмерной скорби.

Основным утешением, по мнению Кантора, является
осознание скорбящего своей невиновности в том, что случилось.
Ибо случилось неизбежное: смерть, в которой никто не виновен
[Ad Apoll. 25, 114, С]. Последнюю реконструкцию утерянного
произведения Кантора, ориентируясь в основном на «Утешение к
Аполлонию» Псевдо-Плутарха, предлагает немецкий ученый
Н. Т. Иоганн [6, с. 127-135].

Как только были найдены основные доводы против скорби,
единственной задачей стало умение ими пользоваться. Люди,
наделенные даром красноречия, обратились к утешительному
литературному жанру, предлагая свои услуги тем, кто нуждался в
утешении и желал их получить. Польза от риторики, по мнению
Аритотеля, должна быть не меньше, чем от медицины. Также и
Цицерон ораторское мастерство сравнивает с врачебным
искусством: «…оратор должен действовать подобно старательному
врачу, который прежде чем дать больному лекарство, изучит не
только его болезнь, но и привычки его здоровья и природу его тела»
[11, с. 166]. Так жанр утешения становится предметом не только

жанра, адресованное некоему Гиппоклу по случаю смерти его детей.
«Так сочинение Крантора вкратце излагало то самое целительное,
что создала греческая мудрость; оно, так сказать, поймало в общий
и доступный водоем разные источники, текущие с философских
вершин и стало чем-то вроде общественного источника, где
античность утешала свои страдания» [8, с. 143]. Произведение
Крантора «О скорби» положило начало «новому философско-
литературному жанру утешения, явилось его первым и одновременно
классическим образцом» [10, с. 157]. К сожалению, произведение
Крантора не сохранилось, но нам известно, что оно было
использовано последующими античными авторами: Цицероном,
Сенекой, Плутархом.

Относительно мировоззрения Крантора можно сказать: для
обоснования жизненной оценки он опирается на учение древних
философов. В «Утешении к Аполлонию», приписываемом Плутарху,
мы встречаем утверждение Крантора о том, что человеческая жизнь
оплакивалась не только в его времена, но и с давних времен ее
оплакивали многие мудрецы. Однако, Крантор согласен с мнением
древних, что жизнь трудна не только от природы, но и от самого
человека. Зло рождается одновременно с человеком, оно является
его как бы врожденным качеством, отчего и происходит большое
количество несчастий, от которых жизнь становится более тягостной.

История об Эвфионе, которую излагает Крантор, по
свидетельству Цицерона, говорит нам о мистико-пессимистическом
мотиве в мировоззрении Кантора [Tusc. disp. I, 48, 115]. В этой
истории говорится о том, что Элисий, отец неожиданно
скончавшегося юноши Эвфиноя, желая узнать причину смерти своего
сына, ибо имел подозрение, что он мог быть отравлен
недоброжелателями, отправился на место, где вызывали и
вопрошали души умерших.  Во сне к нему приходит дух сына,
который показывает табличку с надписью, где утверждается, что
все, в том числе и смерть, определено судьбой [Ad Apoll. 14, 109,
О]. Эсхатологическое представление Крантора, что мертвые
попадают в мир гораздо лучший, вошло в систему утешительных
аргументов последующих авторов.

Итак, мысли Крантора о тяготах жизни, о психологически
обусловленном и скрытом источнике страданий, о котором человек
не знает, сколько из него проистечет зла в течении его жизни, и
будет ли будущее хорошим или плохим, но скорее надо быть готовым
к последнему, так как зла в жизни больше, подводят нас к тому, по
мнению Иогана, чтобы назвать мировоззрение Кантора
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и славное, что было в его судьбе и судьбе его дочери. Тогда он
поймет, что он и его дочь, которая прожила свой положений срок,
пользовались в жизни столькими благами, которые редко выпадают
на долю других. Поэтому у них обоих нет оснований жаловаться на
вою судьбу [12, с. 108].

В конце республики и в эпоху империи в Риме увеличилась
потребность в утешительной литературе. «В лице Сенеки греческий
стоицизм вступает в новую римскую фазу, греческая гуманность
применяется в более суровой римской действительности, где с
образованием Римской империи водворилось беспощадное военное
право» [3, с. 42]. Во всех своих рассуждениях о смерти Сенека
преследует одну цель: утешить скорбящих в потере близких и
дорогих людей показав, что смерть – не зло, умирает ли человек
полностью, или его душа переходит в другой мир. Нет оснований
сожалеть об умерших, ибо они освобождены от жалкой участи жить
на земле [Epist., 65]. По мнению стоиков, человек должен
преодолеть страх смерти, а к смерти человек должен готовиться
заранее, обратившись к философии. Утешительные послания Сенеки
являются единственными сохранившимися произведениями
утешительного жанра в римской литературе. Три утешительных
послания были написаны им в ранний период его творчества – 41-
44 гг. н.э.: первое из них «Утешение к Марции» – до ссылки,
остальные два – «Утешение к Полибию» и «Утешение к Гельвии» –
уже в ссылке. «Утешение к Марции» обращено к знатной римлянке,
дочери известного историка Авра Кремуция Корда, который своими
историческими книгами навлек на себя ненависть Сеяна и
добровольно оставил жизнь, уморив себя голодом. После того, как
Марция много лет оплакивала смерть отца, ее постигло новое горе:
смерть взрослого сына. «Утешение к Полибию» обращено к
могущественному вольноотпущеннику императора Клавдия,
занимающему должность чиновника при приеме прошений и жалоб.
Формально послание написано по случаю смерти младшего брата
Полибия, однако в послании имеет место личная жалоба Сенеки на
свою судьбу изгнанника. Возможно, желаю обратить внимание
императорского фаворита на свое тяжелое положение, Сенека

философии, но и риторики. «Кто на путь истины наставит пламеннее,
– говорит Цицерон, – кто решительнее отвратит от пороков, кто
негодяев обличит беспощаднее, кто прекраснее восхвалит
благонамеренных? Кто может с такой силой обличить и сокрушить
страсти? Кто нежнее утешит в скорби?» [11, с. 137].

По свидетельству Плутарха, оратор Антифонт, изгнанный из
Афин, занялся врачеванием душ, успешно используя свое искусство
красноречия. Дион Хрисостом считал, что правила морали имеют
цену только  в приложении к практике, и, по мнению ученого Марта,
возможно сам занимался «деликатным искусством укреплять
мужество» [9, с. 247]. О роли и значении утешительных речей Дион
Хрисостом говорит так: «…подобно тому, как люди покупают
лекарство только во время серьезной болезни, они пренебрегают
также философией до тех пор, пока не станут слишком несчастны.
Вот богатый человек; у него есть доходы и обширные имения, он
сам, его жена и дети пользуются хорошим здоровьем, у него есть
кредит и власть. Что ж? Этот счастливый человек и не подумает
слушать философа; но пусть он утратит богатство и здоровье, и он
уже легче станет прислушиваться к философии; пусть у него умрет
жена, сын или брат. О! Тогда он велит прийти к себе философу, он
позовет его, чтобы получить от него утешения и научиться у него,
каким образом можно выносить столько несчастий» [5, ХХVII, 5].

Греческая философия, особенно стоическая, на римской
почве приняла еще более практический характер. Цицерон в трактате
о «Старости» и «Тускуланских беседах» рассуждает о физической
и душеной боли, об аффектах, о добродетели, о смерти. К его первым
философским сочинениям относится «Утешение», написанное для
избавления от собственной боли по поводу смерти горячо любимой
дочери Туллии. «Дело обстоит так: чтобы избавитс от несчастий,
нужно исцелиться душой, а этого нельзя достичь без философии.
Поэтому, взявшись за дело, предадим себя ей для исцеления, и
если захотим, – исцелимся» [Tusc. disp. III, 6, 13]. «Тускуланские
беседы» можно назвать римским теоретическим руководством для
тех, кто занимался утешением в скорби, так как это сочинение
Цицерона содержит ряд рассуждений и объяснений относительно
причины скорби и ряд советов по ее устранению.

Среди писем Цицерона сохранилось письмо Сервия
Сульпиция Руфа, адресованное Цицерону по поводу смерти его
дочери Туллии. Это письмо содержит рассуждения утешительного
характера. В заключении своего письма автор советует скорбящему
Цицерону отвлечь свои мысли от горя и направить их на то лучшее
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Коннотативный уровень лексической семантики:
особенности межъязыковых трансформаций

В настоящее время в отечественной лингвистике отсутствует
единое мнение по поводу лингвистического статуса коннотации и
ее значимости. Исследованием явлений, связанных с понятием
коннотация, занимаются последнюю четверть века такие ученые как
В. Н. Телия, А. В. Филиппов, З. Д. Попова, И. А. Стернин, И. В.
Арнольд, В. И. Шаховский, В. И. Говердовский, Н. Ф. Алефиренко,
Е. Г. Беляевская, В. В. Левицкий, А. А. Леонтьев, Ю.Д. Апресян, А.
М. Кузнецов, В. Н. Манакин,  и др.. Несмотря на различие подходов
и методологий исследования, серьезную разработку теоретических
основ вопроса, коннотативное значение продолжает оставаться
предметом научных дискуссий, что и обуславливает актуальность
данной работы.

В качестве опорных теоретических положений данной статьи
используются следующие тезисы:

1) коннотация является составной частью семантического
содержания слова;

2) коннотативное значение обладает определенной структурой,
обуславливающей характер коннотации;

3) под лексическим значением слова в работе понимается
«структурированная целостность, где эмоциональное не отделимо
от рационального, логического, а логическое – от собственно
языкового – синтаксического» [6, с. 107].

Понятие уровня в лингвистике связывают, в первую очередь,
с делением языковой системы на фонетический, морфологический,
лексический и синтаксический ярусы, каждый из которых
предполагает наличие относительно однородных единиц,
вступающих друг с другом в парадигматические и синтагматические
отношения. Уровневая классификация языка – это своеобразная
модель, которая разработана для «облегчения» изучения и
понимания такого сложного явления, которым является язык. В
реальности язык представляет единую сущность, компоненты

надеялся благодаря ему облегчить свою участь. «Утешение к
Гельвии», матери Сенеки, было создано им по поводу своей
собственной ссылки.

Литература
1. Антология мировой философии. – М., 1969. – Т.1, ч. 1.
2. B uresch C. Consolationum a graecis romanis ue scriptarum
historia critica. – Lipsiae. – 886.
3. Виппер Р.Ю. Рим и раннее христиансвто. – М., 1954.
4. Гомиерц Т. Греческие мыслители. – СПб. – Т.2. – 1913.
5. Dion Chrisostom. Orationes. – Lipsiae. – 1857. – Vol. 1.
6. Iohann H.T. Trayer und trost. – Munchen, 1968.
7. Лурье С.Я. Демокрит. – Л., 1970.
8. Martha C. Les consolations dans l’antiquite / Etudes morales
sur l’antiquite par C. Martha. – Paris, 1883.
9. Марта К. Философы-моралисты во времена Римской
империи. – М., 1879.
10. Целлер Э. Очерк истории греческо й философии. – М.,
1913.
11. Цицерон Марк Туллий. Три трактата об ораторском искусстве.
– М.,1972.
12. Цицерон Марк Туллий. Письма Марка Туллия Цицерона. –
М.-Л., 1951, – Т. 3



203202

относительной терминологической омонимии, так как они
функционально и содержательно различаются.

Для денотативного уровня – это единицы плана содержания,
связанные с рациональным, логическим постижением мира,
соответствующие конкретным, прямым, зафиксированным в
словарях значениям. Для коннотативного уровня – это единицы плана
содержания, связанные с эмоционально-оценочным освоением
мира, определяемые культурными, социальными, историческими и
другими факторами. Коннотативные семы обуславливают
существование переносных, второстепенных, алогичных, часто не
фиксируемых в словарях, значений слов.

Коннотативные значения разных слов вступают друг с другом
в синтагматические и парадигматические отношения. Так, например,
слова с отрицательной коннотацией предполагают сочетаемость с
другими словами с отрицательной коннотацией. И наоборот, слова
с положительной коннотацией предполагают сочетаемость с
положительно коннотируемыми словами.

В качестве иллюстрации сказанного, сравним пары слов,
считающихся эквивалентами в английском и русском языках.

Первая пара – это слова русского языка разведчик и шпион.
По данным толкового словаря русского языка, слово разведчик
значит «человек, занятый добыванием сведений об экономическом
и политическом положении других государств, состоянии их
вооруженных сил». Слово шпион определяет человека, который
занимается шпионажем, т.е. «секретно собирает сведения или
похищает материалы, составляющие государственную тайну,
с целью передачи их другому государству».

Нетрудно заметить аналогию в деятельности, навыках и
умениях разведчика и шпиона, но, при этом, слова в русском языке
отличаются полярной коннотацией, мотивированной оценкой
деятельности обоих агентов: приносит ли субъект пользу или вред
государству или определенной группе лиц. Так, предложение:
«Разведчики, сбросившись с самолета, шли, тяжело нагруженные
взрывчаткой, к мосту. (К. Симонов. «От Черного до Баренцева
моря»), несмотря на явно подрывную деятельность главных
действующих лиц, в общем оценивается положительно. А слово
шпион, обладающее отрицательной коннотацией, создает ореол
отрицательной оценки всему контексту: «Стендер сумел сразу же
внушить к себе общую неприязнь. Он окружил себя доносчиками и
шпионами из группы консервативных профессоров». (Л.
Гумилевский. «С востока свет»).

которой неразрывно связаны, а  систематизация (выделение
уровней, ярусов, групп и т.п.) позволяет искусственно создать
видимость конечности, предельности языкового материала и на
основании объективных исследований дает возможность определить
действительно существующие закономерности, которые истинны в
определенной системе координат. В качестве системы координат
может выступать лексическое значение слова.

Термин «уровень» даже в рамках лингвистики может
трактоваться по-разному. Так, словосочетание «уровень анализа
языка» предполагает операции, совершенно не связанные с
определением уровня языка, которое мы дали в начале статьи. И,
тем не менее, само слово «уровень» намечает наличие неких границ
и определенного качественного состояния, которое позволяет
отличать его от другого уровня.

Упростить процесс проведения демаркационной линии между
коннотативным и денотативным уровнем значения слова поможет
использование терминов семема и сема. Под семемой в данной
статье понимается отдельное значение лексемы (многозначного
слова); под семой – минимальная, предельная единица плана
содержания семемы. Универсальные семы или, по определению В.
И. Шаховского, «логико-предметные» семы, соответствуют
денотативному значению. Дифференциальные семы или
«эмотивные» семы соответствуют коннотативному значению [8, c.
85].

Оппозиция сем в семеме может выражаться следующими
парами: ядерные и периферийные, узуальные и окказиональные,
дифференциальные и интегральные и др. При этом коннотативные
семы могут быть и ядерными, и периферийными, и узуальными, и
окказиональными – это зависит как от характера самого слова, так
и от контекста его использования.

Семы, которые отражают эмоциональные, экспрессивные,
оценочные и образные компоненты, составляют объем
коннотативного значения. Семы, которые отражают понятийное
содержание слова, составляют объем денотативного значения.

Таким образом, на основании сказанного, представляется
возможным определение сем в качестве единиц денотативного и
коннотативного уровней лексической семантики.

Не смотря на то, что название единиц выделяемых уровней
(сема) одинаковое (а не, например, фонема, морфема или лексема,
соответственно общеизвестным уровням), можно говорить об
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эквивалентных предложений с разной коннотацией является большой
ошибкой.

В таких случаях приходится обращаться к энциклопедическим
словарям, этнографическим справочникам, консультироваться у
более опытных переводчиков-практиков, либо довериться контексту,
что не всегда безопасно, т.к. чувство языка здесь может подвести,
а стереотипы и обычаи, характерные для одного лингвосоциума
часто значительно отличаются от традиций и системы ценностей
другого общества.

Высказанное выше утверждение подтверждается следующим
отрывком из книги Колемана Паттерсона: «A quick word association
game on the word «power» often brings forth such associations as:
manipulation, control, dominance, or subordination – words that have
negative connotation in our society (курсив – наш). While power, in
many cases, tends to be viewed negatively it is in reality neutral; it is
neither good nor bad. It is the way that power is used that determines
whether it is viewed in a negative or positive light.

Electricity is neither good nor bad. Electricity can be used
beneficially to power houses, offices, machinery and tools that make
people’s life better. However, electricity can also be used for harmful
and destructive purposes. Whether we view electricity as good or bad
often comes from an evaluation of its use (курсив – наш)». [13, с. 20].
Данный отрывок показателен в плане подчеркивания связи
коннотаций слов с социумом, в котором функционирует язык, и с
системой ценностей, господствующей в обществе.

Одно и то же слово может по-разному интерпретироваться
даже в рамках одного и того же языка, а при межъязыковых
трансформациях сложность взаимоотношений денотативного и
коннотативного значений многократно возрастает.

Мы писали о том, что существуют группы слов, которые
«обречены» на коннотативное переосмысление при переводе,
несмотря на то, что, с точки зрения денотации, по данным
переводных словарей, они являются эквивалентами [4, с. 249]. К
таким группам относятся названия национальностей, сексуальных
меньшинств, религиозных групп и т.п. Об одном инциденте,
непосредственно связанном с проблемами перевода таких текстов,
рассказывает в своей статье под многозначительным названием
«Переводческая дилемма» («A Translator’s Dilemma») Филипп Саттон
[15, с. 67–75].

Чрезвычайное возмущение у читателей журнала «Ronda
Iberia», распространяемом на авиалайнерах, совершающих

Англоязычными эквивалентами пары слов русского языка  1)
разведчик и 2) шпион являются, согласно переводным словарям:
1) scout, intelligence officer, secret service man/agent и  2) spy, counter
spy, double agent соответственно. Использование уточняющих
определений перед словами spy, officer и man/agent наводит на
мысль, что поляризация значений этих слов по критерию
коннотативности в английском языке не столь значительна, как в
русском языке. Если деятельность субъекта оценивается
подчеркнуто положительно, то возможно использование слова scout:

«Simone Clouseau: Jacques would make a
wonderful father.
He has many redeeming qualities, you know.
Sir Charles: Name one.
Simone Clouseau: Oh, he’s kind, loyal, faithful,
obedient.
Sir Charles: You’re either married to a boy scout or a
dachshund».

                                  (Blake Edwards. «The Pink Panther»)
Если деятельность субъекта оценивается нейтрально, то

предпочтительно использование intelligence officer, secret service
man/agent. Данные словосочетания являются гиперонимами по
отношению к слову spy, и поэтому возможно их применение при
толковании данного слова: a secret agent hired by a state to obtain
information about its enemies or by a business to obtain industrial
secrets from competitors [9].

Отрицательная оценка spy создается контекстуально:
«The Soul unto itself
Is an imperial friend –
Or the most agonizing Spy –
An Enemy - could send »

              (Emily Dickinson. «The Soul unto itself»)
Таким образом, вопрос о  взаимоотношениях единиц

коннотативного и денотативного уровней важен не только в
теоретическом, но и практическом плане. Так, при необходимости
совершения межъязыковых трансформаций на денотативном уровне,
переводчик может полагаться на свое знание языка и/или
пользоваться различными словарями. При выполнении
межъязыковых трансформаций на коннотативном уровне
лингвистических словарей (толковых, переводных, словарей
сочетаемости и др.) недостаточно. Приравнивание денотативно
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– это не только «средство коммуникации», но и окно на социальные
и культурные процессы в обществе.

Коннотативная дивергенция порождает трудности при переводе
и отдельных слов, и целых текстов. Культурно-специфическое
коннотативное значение не просто должно быть «прочувствовано»
переводчиком, но и передано соответствующим образом.
Приукрашивание, облагораживание или, наоборот, нейтрализация
текста перевода, по словам А. Честермана, являются «негативной
переводческой практикой» [10, с. 215–216].

Межуровневые отношения между денотативными и
коннотативными значениями  проявляются как отношения
дополнительности и не связаны с понятием иерархии, хотя в
сознании многих поколений филологов прочно укоренилось
представление о денотативном значении именно как о главном,
доминирующем, а о коннотативном – как о второстепенном,
дополнительном. Так, Ю.Д. Апресян пишет: «Более точно,
коннотациями лексемы мы будем называть несущественные, но
устойчивые признаки выражаемого ею понятия, которые воплощают
принятую в данном языковом коллективе оценку соответствующего
предмета или факта действительности. Они не входят
непосредственно в лексическое значение слова и не являются
следствиями или выводами из него» [2, c. 159].

Однако практика межъязыковых трансформаций явственно
показывает, что границы между денотативным и коннотативным
значением условны и подвижны, и то, что каждый из этих
компонентов лексического значения слова может поочередно
выступать в доминирующей роли. «Не бывает «чисто» денотативных
языков, как не бывает языков «только» коннотативных; любой язык
представляет собой комбинацию высказанного и подразумеваемого,
денотативного и коннотативного уровней, причем подразумеваемое
может при определенных условиях эксплицироваться, а
эксплицитное – уйти в коннотативный «подтекст» [5, c. 23–24].

Таким образом, коннотативное значение слова является одним
из «сдерживающих факторов» на пути к достижению адекватного

международные рейсы, вызвал перевод на английский язык статьи
культурологического характера, посвященной описанию
национального праздника «The Wild Cow Fiesta». Точнее, негодование
вызвали названия участников церемонии, а именно: «Jews» и
«Friars», а также другие наименования («the shorn-heads», «the
cropped-tops») звучащие оскорбительно и вызывающие неприятные
ассоциации, причем не столько на испанском языке, языке
оригинала, сколько на английском языке – языке перевода. Статья
вызвала возмущение у еврейского сообщества, и для разрешения
назревающего конфликта, кроме редакторского отдела журнала и
переводчика, в разбирательство были вовлечены мэр городка
Фреснедиллас, где ежегодно в январе проходил этот фестиваль,
международная пресса, дипломатические представительства и
Европейская комиссия. Журнал «Ronda Iberia», в котором была
напечатана злосчастная статья, был обвинен в распространении
антисемитских стереотипов. Отговорка «difficult to interpret» была
отвергнута, и было видвинуто требование изменить оригинальній текст
– «to retextualize» [15, с. 70]. Из-за того, что переводному тексту в
целом коннотировалось то, чего не было в оригинале, редакции
журнала пришлось извиниться, но вопрос об особенностях перевода
аналогичных текстов остается открытым.

Таким образом, перевод – это не только лингвистическая, но
и культурная трансформация. Социокультурные расхождения,
обусловленные различными системами ценностей и спецификой
стереотипов, выражаются посредством сем на коннотативном уровне
лексической семантики.

Соотношение денотативного и коннотативного компонентов в
значениях слов-эквивалентов в разных языках может значительно
отличаться. Так, например, английское слово turkey  обладает
следующим коннотациями: ‘naive, stupid, inept or unappealing person’
– ‘наивный, глупый, неопрятный, непривлекательный человек’, а
в русском языке коннотации слова индюк можно определить как
‘высокомерный, надменный человек’. Еще одним примером
коннотативных расхождений на межъязыковом уровне могут служить
слова donkey и осёл. Слово английского языка donkey имеет
коннотацию ‘patient’ – ‘терпеливый’, а в русском языке слову осел
соответствует коннотация ‘упрямый, глупый’.

Избирательность человеческого мышления порой
труднообъяснима, а различия, констатирующие результат работы
человеческого разума, и фиксирующие его в значении слов могут
приводить к помехам на уровне межкультурного общения, ведь язык
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перевода, поэтому межъязыковые трансформации должны
выполняться параллельно как на денотативном, так и на
коннотативном уровне. Иной подход приводит к неизбежным потерям
в тексте перевода, искажениям исходного сообщения и нарушениям
семантического холизма единиц исходного языка.

Литература
1. Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики

: Монография / Алефиренко Н. Ф.   – М. : Гнозис, 2005. – 326
с.

2. Апресян  Ю. Д. Избранные труды. Интегральное
описание языка и системная лексикография / Ю. Д.  Апресян.
– М. : Школа «Языки русской культуры».  – Том 2. – 1995. –
767 с.

3. Говерд овский В.  И.  Коннотативно-
экспрессивная выразительность национального языка / В. И.
Говердовский // Культура народов Причерноморья. – 2007. –
№ 110. – Т. 1. – С. 120–123.

4. Кислицына Н. Н. Коннотативное значение в
аспекте перевода / Н. Н.  Кислицына // Русский язык и культура
в зеркале перевода. Материалы III Международной научно-
практической конференции. – М. : МГУ им. М.В. Ломоносова.
Высшая школа перевода. – 2012. – С. 247–251.

5. Косиков Г.  К.  Ролан Барт – семиолог,
литературовед / Косиков Г. К. // Избранные работы. Семиотика.
Поэтика. / Составление, общ. ред., вступит. статья Г. К.
Косикова. – М. : Прогресс, 1989. – С. 3–45.

6. Левицкий В.В. Семасиология : монография для
молодых исследователей / В. В. Левицкий. – Изд. 2, исправл.
и дополн. – Винница : Нова Книга, 2012. – 680 с.

7. Словарь русского языка : В 4-х т./ АН СССР,
Ин-т рус. яз. / [Под ред. А.П. Евгеньевой]. – 3-е изд., стереотип.
– М. : Русский язык, 1985–1988.

8. Шаховский В. И. Категоризация эмоций в
лексико-семантической системе языка [Електронний ресурс] /
Шаховский В. И. – Воронеж : ВГУ, 1987. – 192 с.

9. AudioEnglish [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http : //www.audioenglish.net/dictionary/spy.htm#top.

10. Chesterman A. Contrastive Textlinguistics and
Translation Universals / A. Chesterman // Contrastive analysis in
language. Identifying linguistic units of comparison. – Ed. by D.



211210

злу «світову волю», поглядом на історію як на сферу особливого,
зовнішнього, умовного, а не загального і субстанціонального.
Соціальності і історизму роману Р. Вагнер протиставляв міф і драму
(як природне художнє вираження міфу). Митець виходить за
«національні» рамки міфу, втілюючи у своїх творах «єдине
загальноміфологічне, метаміфологічне значення» (Є. Мелетинський),
що також стало предтечею модерністської міфологізації. На відміну
від романтиків Р. Вагнер не використовує ні казкових елементів, ні
фантастики, ні іронії, відділяючи міф і від історії і від казки. Його
твори включають в себе екстатично-магічні елементи реально, навіть
патетично, а не в якості «гри». Міф у Р. Вагнера, за словами
Є. Мелетинського, «повністю оволодіває дією і стає універсальною
поетичною мовою для опису загальнолюдських почуттів, вічних
колізій між людьми, рухів природи і т. п., для вираження великої
драми, яка розігрується між природою і культурою, трагізму
людського існування, особистого і соціального» [2, с. 297].

Вища духовна сила, яка містить у собі світ богів міфічних
часів,  представлена у музичній драмі Р.Ваґнера первісною
природою, що, за висловом М.Франка, дає право говорити про
«парадоксальний» проект натуралізованої міфології»: «Після загибелі
гномів, велетнів, богів і людей, які скомпрометували себе
залишається лише вона [натуралізована міфологія – О.К.], більше
не у тому завищеному релігійному чи духовному смислі, а у
Фейєрбаховому натуралізованому смислі – як відгук на бажання
нормативного оцінювання [4, с. 87]. Указана міфологія втілюється у
«Персні Нібелунґа» в образі Рейну (символ первісного хаосу, початку
і кінця всього існуючого) та його доньок, у дусі світового елементу –
вогню (Логе) та золота Рейну, в образах вічної жіночості – Фраї та
Ерди. Золото Рейну, світовий Ясень і Ерда, за визначенням
О. Лосєва, є різними іпостасями первісно-єдиної та надбутійної
Безодні, з якої усе походить. Відрізняючись різними аспектами і
відтінками, вони являють собою по суті одне і те ж саме [1, с. 171].

Первісний незайманий стан світу (Urstand), який потім буде
порушено беззаконними діями богів і героїв, Р. Ваґнер представляє
як єдність всесильного вогню, що все освітлює і пожирає, та
всенаповнюючої субстанції буття – Води. З цієї єдності виникає
Золото Рейну як всесвітньо-божественна безликість, що
супроводжується лейтмотивом безформної природи. Образ Ерди,
як образ космічної нероздільної всезагальності, отримує риси світової
свідомості та мудрості світу (urwissend). Ерда – мудрість долі,
поринувши у сон та видіння вона створює світ богів та людей, віщує
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Давньогерманський епос про нібелунґів став предметом
чисельних літературних, особливо дра-матичних, обробок. Прагнення
збагнути внутрішній світ індивіда, визначити його місце в суспільстві,
особливо в переломні моменти, усвідомити моральні та етичні цінності
епохи через глобальні міфологічні категорії сприяло значному
розвитку ін-терпретації національно-історичного міфу в німецькій
літера-турі. З-по-між творів ХІХ ст., які апелювали до сюжету про
нібелунґів, слід від-значити тетралогію Р. Ваґнера «Перстень
Нібелунґа» (1853–1872), міфопоетика якої залишається у центрі уваги
сучасного літературознавства.

Музична драма Р.Ваґнера є багатоплановою за своїм
значенням і джерелами. Найглибший план складає форма грецької
трагедії як формотворчий принцип музичної драми. Опрацьовані
автором матеріали із різних джерел германських міфів
трансформуються відповідно до грецької парадигми, що дає йому
можливість моделювати та створювати нові форми. «Повернення
античного підґрунтя» відбувається, за влучним висловом Ф.Ніцше,
«на вершині нових тенденцій», коли найсучасніші мистецькі форми
вбирали в себе архаїчні міфічні структури з метою досягнення їхньої
досконалості [3, с. 125]. Суттєву частину інтертексту музичної драми
складають переосмисленні традиційні міфічні ремінісценції та
міфопоетичні метафори народження всесвіту, хаосу, світла й темряви
як прояву божественного (всезагального) й людського
індивідуального (одиничного) начал.

За словами Є. Мелетинського, Р. Вагнер розумів міф у
певному протистоянні до історії (таку ж позицію займав модернізм
XX ст.). «Антиісторизм» Р. Вагнера був мотивований його анархічним
запереченням держави і власності, соціальних основ сучасного
суспільства. Підґрунтям такої позиції було негативне ставлення до
Гегелевого історизму, що підтримувалося вченням Шопенгауера про
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очищується вогнем від прокляття і зла: «Вогонь, який спалить мене,
очистить Перстень від прокляття» [5, с. 814].

Наступна Ваґнерова міфема – спис Вотана, міфічний
предмет, зроблений із світового Ясеня. Він несе у собі первісну силу
і нездоланність Безодні, за його допомогою Вотан править світом.
Спис, відломлений від світового Ясеня, є символом виокремлення
Вотана з безликого простору Безодні, тобто його індивідуалізації.
Вотан і його спис нероздільні, підсилені «договорами» вони
символізують механічне улаштування буття. Тому для знищення
цього неправедного світу необхідно «розбити спис» і знищити
блискуче покривало Маї (просторово-часове оформлення бутя). Це
може зробити лише той, хто без страху проникне у Безодню через
Вогонь. Спис – втілення та предметне оформлення стихії вогню, тому
коли його було розбито, з нього вийшов Вогонь.

Меч Зиґфріда, який за традицією має власне ім’я – меч
Нотунг, було викувано самим героєм з уламків, що йому заповіла
Зіґлінда. Акустично представлений громоподібним звучанням,
момент виготовлення меча, за словами О.Лосєва, схожий на
«античну титаномахію» [1, с. 184]. Цим мечем Зиґфрід убиває
дракона Фафнера, отримуючи в якості трофею чарівний шлем і
перстень. Меч зіграв головну роль у подоланні влади богів, як
задумав сам Вотан. Меч Зиґфріда є антитезою списа Вотана,
оскільки він являє собою «зміст і знаряддя екстатичного
самоствердження виокремленої індивідуальності», тоді як спис
Вотана втілює «зміст і закон оформленого світу» [1, с. 184].
Кульмінацією цієї антиномії, катастрофічної для світу богів, є сцена,
в якій Вотан у вигляді мандрівника, простягає спис проти меча
Зиґфріда. Всесильний герой, котрого Вотан сам задумав, одним
ударом розрубує спис надвоє. У цей момент, за ремаркою Р.Ваґнера,
відбувається  велике диво, що символізує народження нового світу:
«З них (обломків списа – О.К.) вилітає блискавка, що вдаряється у
вершину скелі; з цього моменту сіяння на горі, досі слабке, починає
горіти вогняним полум’ям усе яскравіше і яскравіше. Удар блискавки
супроводжується сильним громом, що швидко втихає» (ein Blitzstrahl
fдhrt daraus nach der Felsenhцhe zu, wo von nun an der bisher mattere
Schein in immer helleren Feuerflammen zu lodern beginnt. Starker
Donner, der schnell sich abschwдcht, begleitet den Schlag) [5, с. 726].

Міфічний світ драми має три рівні: внизу первісне існування
краси й любові, представлене дочками Рейну та праматір’ю Ердою,
над ними – світ нібелунґів, де панує сила, власність і рабство, а
вище – фатально переплетений з світом нібелунґів світ богів, які

їм таємниці, спонукаючи до життя. До цього ж ряду образів належить
і Логе, хитрий, підступний палій та «верховний пожежник», який
перебуває у імпліцитних родинних стосунках з доньками Рейну,
оспівує незрівнянну цінність любові. Соромлячись спочатку
перебувати разом з богами, Логе у кінці передає свій заворожуючий
вогняний блиск золоту Рейну, стаючи тим, хто приносить світло, або
дослівно «Люцифером». Разом з русалками він спричинює кінець
світу, у той час, як дочки Рейну допомагають хвилям загасити
пожежу. Однак природа, чиїми символами виступають названі
образи, не має у драмі міфічного значення, вона розуміється
Р.Ваґнером (як і Ф.Шеллінґом) у реальному смислі.

Оригінально трактуючи прадавній міф про нібелунґів,
Р.Ваґнер акцентує увагу на трансформаціях, що відбулися в
актуальній міфорецепції: «Якщо у прадавньому уявленні скарб
(нібелунґів) видавався величчю землі (Herrlichkeit der Erde), що усім
відкрита денним світлом, то ми пізніше розглядаємо його у згущеній
формі як трофей, що дає владу герою (die machtgebende Beute),
який здобув його у старого страшного противника як нагороду за
найсміливіший найдивовижніший вчинок» [6 (2), с. 153]. Однакова
влада, яку природа дала всім людям, виокремлюючись у «реальне
володіння» (realen Besitz), стає інструментом «панування»
(Herrschaft) одного над іншим. Характерно, що власність, яка дає
владу, ніколи не здобувається новим володарем договірним шляхом,
а шляхом насильницького захоплення, зради і вбивства. Це ставить
вказану власність поза законом, а його власника –  під прокляття:

 Dem Tode verfallen,                      Приреченого на смерть,
feЯle den Feigen die Furcht:          Скує підступного страх:
 so lang er lebt,                                Поки він житиме,
sterb er lechzend dahin,                  Помре він, жадаючи смерті,
   des Ringes Herr                              Господар Перстня
  ls des Ringes Knecht                    Стане його рабом
                                                                         [5, с. 567].
Перстень, що володіє силою золота й здатністю його

продукування, є міфологічним ядром музичної драми, «ідеальним
центром» (idealen Mittelpunkt) (Я. Грімм), який підсвідомо знаходиться
у національному епосі. Р.Ваґнер, навпаки, використовує його
свідомо як символ темних потогобічних сил, що ведуть людство до
загибелі. Фатальне Перстень нібелунґа, за задумом Р.Ваґнера,
повинно «завершити жахливу картину таємничого світового
панування грошей». Його апокаліптична дія не залишається вічною,
повертаючись до дочок Рейну, воно, за словами Брюнгільди,
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втративши  панівне становище через мізерні спекуляції, він змушений
постійно оборонятися. Вічного бога у драмі визначають не шляхетні
дії, а порушення слова, яке він дав велетням, чи пограбування
карлика Альберіха. Навіть зречення Вотана, що являє собою його
головну місію у творі, позбавлене величі (вплив філософії
А.Шопенгауера). Вотан не зміг реалізувати себе як володар всесвіту,
своє спасіння він змушений шукати у руйнуванні створеного ним
же світу. Він пізнав трагедію влади, усвідомив власне бажання
довести ситуацію до кінця, коли усталений порядок буде повністю
зруйновано і на його місці будуватиметься новий. Таке радикальне
рішення Вотана втілює «революційний дух» драми Р.Ваґнера.

Образ Зиґфріда віддзеркалює образи богів світла Свіпдага
та Осіріуса, античних героїв Геракла і Ахіла та чисельних казкових
персонажів. У палітрі образів музичних драм від Фрідріха Барбароси
до Зиґфріда Р. Ваґнер вбачав інтеграцію міфу та історії
(«Повідомлення моїм друзям»). На відміну від будь-якого історичного
«перевдягання», наголошував автор, міфологічний Зиґфрід є
«найчистішим людським явищем», «дійсно суто людиною […],
справжньою людиною взагалі» [6, (2), с. 247]. Повторюючи риси
героїв давньогрецьких трагедій, він суттєво відрізняється від них
тим, що виконує власне життєве призначення несвідомо,
підкоряючись волі трансцендентних сил.

Відчужений світ влади і власності знаходиться у царстві
Альберіха, у нібелунґів, де панують золото і гроші. Він символізує
буржуазно-капіталістичне суспільство, котре має загинути від нового
світу любові і краси. Однак автор вважає себе казкарем, його намір
– досягти трансформації внутрішнього світу глядача (релігійного
переходу в нову віру), чому мають сприяти міфічні переживання,
які він намагається відновити. Міфічна історія, яку презентує
«Перстень Нібелунґа», на думку Р.Ваґнера, не повинна сприйматися
як звичайна фікція чи опрацювання міфічного матеріалу «Пісні про
нібелунґів», «Едди» та «Німецької міфології» братів В. та Я. Грімм,
яким більше немає віри. Твір не ґрунтується на суто естетичній
рецепції, яка нейтралізує його міфічну дію. У багаточисельних
коментарях Р.Ваґнер пояснює свої наміри як спробу перейти межу
голого естетизму і дійти тієї свідомості, яку він називає міфічною.
Кінець тетралогії, що почасти розглядається літературознавцями як
результат впливу Шопенгауерової філософії, насправді став
безпосереднім продовженням започаткованої у романтизмі
естетично-міфічної теорії «нової міфології» про циклічий розвиток

відчужувалися від власних хтонічних витоків. У кінці «Золота Рейну»
дочки Рейну так описують реальну ситуацію:
     Traulich und treu                                         Затишно і надійно
     ist’s nur in der Tiefe:                                    лише на глибині:
      falsch und feig                                             фальшиво й підступно
      st, was dort oben sich freut!                       все, що нагорі

[5, с. 577].
За композиційною побудовою драма Р.Ваґнера повторює

архаїчний міф з його символікою чисел. Наприклад, сцена з Норнами
у пролозі «Присмерку богів» (автор розглядав її як резюме усієї своєї
міфологічної філософії) має троїсту архітектоніку (три – число
цілісності, довершеності). Пролог складається з трьох частин, що
відображають трагічну історію світу й богів: перша частина змальовує
історію світу в аспекті знання і влади, друга – доісторичну
трансцендентальну першооснову буття людей та богів, третя –
розвиток світу в контексті влади та любові. Кожна частина
складається з трьох партій, які виконує кожна з трьох Норн (перша
– про богів, друга – про людей, третя – про їхню загальну трагічну
долю), та завершення, яке співають три Норни разом.

Найбільша річка Німеччини Рейн виступає у якості міфічного
ландшафту, де відбувається трагедія богів і героїв Ваґнерового
«Перстня нібелунґа». Як ключовий образ, Рейн пов’язує першу й
останню частини тетралогії. У формі міфу тут зображено загибель
природи, яку спровокувала влада богів (викрадення золота Рейну і
зловживання Вотана). Ці злодіяння стають у Р.Ваґнера символом
сучасного насильства над природою, оскільки музична драма
відображає актуальні проблеми суспільства, отруєного, на думку
автора, демонічним духом індустріалізації. Смерть лісу через
свавілля Вотана, що означає загибель природи, символізує результат
науково-технічного прогресу, альтернативу якому автор намагається
знайти у міфі.

Трансформація міфопоетичної парадигми у музичній драмі
Р.Ваґнера виявилася у новому потрактуванні образів головних діючих
осіб. Вотан втратив своє первісне значення головного бога,
отримавши інтерпретацію як «сума інтелекту сучасності» (Ваґнер),
«трагічний герой або бог, який ні на що не придатний» (Ніцше). У
сучасних дослідженнях його називають «моделлю репресивної
поведінки» (Реннерт), або «утомленим провінційним адвокатом»
(Кайзер). Вотан репрезентує управлінський світ з «прогнилою»
ідеологією, сфера його діяльності віддалилася від міфічного,
наблизилась до сучасного. У «Золоті Рейну» Вотан жалюгідний,
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Гарри Поттер Дж.К. Роулинг и проблемы идейно-
художественной специфики литературной сказки

Актуальной проблемой современного литературоведения
является исследование жанровой динамики в широком историко-
культурном контексте. В аспекте данной проблемы особый интерес
представляет литературная сказка, которая является  предметом
исследования целого ряда научных работ, включающих в круг
рассмотрения вопросы генезиса жанра сказки, соотношения мифа
и сказки, а также выявляющих национальное своеобразие сказок,
как отдельных авторов, так и целых литературных направлений,
разных стран и эпох. Актуальность данной работы обусловлена
возросшим интересом современной филологический науки к
проблемам поэтики в аспекте жанра, теории мифа и их
функционировании в контексте мировой культуры.

Размышляя о расцвете и востребованности сказки в ХХ веке,
А. Зверев справедливо усматривал причину этого в том, что «сказка
сохранила в себе праздничность, почти утраченную культурой
нашего времени. Вот почему поэтика сказки оживает в тех явлениях
большого искусства, которые вопреки доминирующему абсурду и
всем уродствам социальной жизни доносят ощущение мира как
карнавального празднества, как вечного обновления и длящегося
чуда» [9, с. 647].

Поэтика сказки, которая согласно А. Звереву, помогает
большому искусству доносить до читателя «ощущение мира как
карнавального празднества, как вечного обновления и длящегося
чуда», естественно наиболее ярко и полнокровно предстает в самих
сказочных жанрах. Причем это касается не только литературных
жанров, но и кинематографических. По мнению известного
современного кинопродюсера А. Роднянского,  «самыми
популярными фильмами в мире стали сказки, которые смотрят
взрослые, – «Гарри Поттер» и «Властелин колец» [7, c. 8].

В этой связи уместно вспомнить замечательную мысль
известного русского поэта ХХ века В. Луговского «без сказки правды
в мире не бывает» [15, с. 10]. Тяга к чуду заложена в глубинах

світової історії, що уможливлює повернення міфічних «золотих
часів», коли буде відновлено гармонію людини, бога і природи.

Тетралогія Р.Ваґнера підсумовує столітню історію рецепції
давньогерманського епосу про нібелунґів. Для продуктивної рецепції
давнього сказання автор винайшов адекватну форму, в якій
поєдналися епос, драма і музика – форму епічно-драматичного
оперного циклу. У відображенні міфологічного змісту музика і слово
тісно взаємопов’язані (критики при оцінці музичної драми говорять
про музику, що стала мовою, аналогічно як і про  мову, що стала
музикою). Відображаючи власний світогляд, Р. Ваґнер у «Персні
Нібелунґа» створює авторський міф, що поєднав у собі язичництво
і християнство з їхніми різноманітними символами й алегоріями, котрі
в його уяві складають нову цілісність. Реконструюючи міф, митець
одночасно проектує його на сучасність, створює символічну картину,
що відображає не лише особливості його доби (обмежена власницька
мораль утилітарного суспільства), а й робить музичну драму
«Перстень Нібелунґа» багатозначною й універсальною, актуальною

і для наступних епох.
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Р. Асприн, К.С. Льюис, У. Говард, С. Кинг, Э.Р. Берроуз, Г. Мейринк),
потеснившего даже научную фантастику, но не литературную сказку.
Хотя, в определенной мере, фэнтези являет собой не что иное, как
специфический сказочный жанр, порожденный социокультурной
ситуацией ХХ века, исполненной драматическим ощущением
убывающей духовности и реальной угрозы торжества «одномерного»
человека. В этих условиях фэнтези как вид фантастической
литературы с практически безграничным и не требующим
рационального объяснения вымыслом (неотъемлемый принцип
научной фантастики) оказалось как нельзя более востребованным.

«Языком нашей глубинной сущности» метко назвала фэнтези
известный мастер этого вида литературы У.Ле Гуин. По её мнению,
«фэнтези – самая естественная, самая подходящая форма для
описания духовных странствий в противоборстве добра и зла в
человеческой душе» [12, c. 262]. На этом плацдарме «духовных
странствий в противоборстве  добра и зла в человеческой душе»,
воплощаемых писателями в художественных мирах необычайного
и фантастического,  возникает жанрово-содержательная общность
фэнтезийного, сказачного и мифологического типов вымысла, на что
обратила внимание и Е.Н. Ковтун в книге «Художественный вымысел
в литературе ХХ века» [см., напр. 11, c. 54–55]. С одной стороны,
это затрудняет четкую дефиницию фэнтези, сказки и литературного
мифа, а с другой – способствует бурному развитию этих ветвей
литературы.

В самом деле, фантастическое сегодня, как справедливо
замечает А. Генис, «не нуждается в алиби. С тех пор как Гарри Поттер
стал главным героем нашего еще незрелого столетия, писатели всех
стран и народов вступили в борьбу за его наследство. Мы живем в
эпоху, переплавившую магический реализм в обычную сказку,
упразднившую критерий правдоподобного для детей любого
возраста. Свои первые книги Роулинг выпускала в «слепых»
обложках, чтобы взрослые не стеснялись читать их в метро. Сейчас
в этом нет нужды. Выдавив другие жанры в нон-фикшн, сказка
захватила единоличную власть над словесностью» [5, с. 278].

Мнение А. Гениса, окрашенное определенной долей иронии,
вполне серьезно разделяет и столь авторитетный в вопросах оценки
современного литературного процесса журнал «Иностранная
литература», посвятивший возрастающей роли сказки целый номер
под названием «Взрослая жизнь сказки» [2006, № 1]. Собранные в
нем современные сказки и суждения о сказке предваряет краткое
редакционное вступление, в котором, в частности, говорится

человеческой психики и потому неистребима, на что указал К.Г. Юнг,
разработавший теорию коллективного бессознательного и архетипов
как феноменов, выявляющих процессы, происходящие в
коллективном бессознательном [см.: 29, с. 113–114; 30,

с. 103–124]. Он, в частности, писал: «Архетипы были и
остаются душевными жизненными силами, которые требуют, чтобы
их принимали всерьез, и которые самыми необычными способами
обеспечивают уважение к себе. Они всегда были источниками
защиты и спасения» [30, с. 123].

Особую ценность представляет его суждение о том, что
именно мифы и сказки являются упорядоченной и осмысленной
формой функционирования и манифестирования архетипов, таящих
в себе мистическое предощущение «защиты и спасения» с
помощью чуда. С этой точки зрения несомненный интерес
представляет классика английской сказочной повести, особенно
произведения Дж. Барри «Питер Пэн и Венди», Эдит Несбит о
волшебно-фантастических приключениях четверых детей одной
английской семьи («Заколдованный замок», «Пятеро детей и
чудище», «Феникс и ковер», «История амулета»), цикл романов
Дж. Роулинг о Гарри Поттере, первые из которых созданы в конце
ХХ, а последние – в самом начале века ХХI. Несомненно, каждое из
этих произведений обладает своей особой поэтикой и своей суммой
нравственно-этических сентенций, но всем им в высшей степени
присуща та искрящаяся праздность и тот дух оптимизма, которые и
являются отличительной чертой английской литературной сказки
ХХ века.

Что касается повести Дж. Барри, которой Л.И. Скуратовская
отводит «место самой прославленной повести-сказки» [26, c. 106]
начала ХХ века наряду с «Ветром в ивах» Кеннета Грэхема, то уже
она содержит в себе элементы волшебно-сказочного мира,
характерные для поэтики больших сказочных форм ХХ века. Одной
из специфических особенностей этой поэтики является сочетание
бытового и волшебного уровней, естественное вторжение волшебно-
фантастического в реалии повседневной действительности, что
характерно не только для названных произведений, но и для целого
ряда других, таких как «Медный кувшин» Т. Энсти или «Мэрри
Поппинс» П.Траверс.

Вообще усилившаяся в ХХ веке тяга к волшебно-
фантастическому породила в литературе мощную волну такого
специфического явления, как фэнтези, представленную целым рядом
прославленных мастеров этого жанра (Дж. Толкин, У. Ле Гуин,
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«Медный кувшин» Ф. Энсти; «Питер Пэн и Венди» Дж. Барри;
«Заколдованный замок», «Пятеро детей и груша», «Феникс и ковер»,
«История амулета» Э. Несбит; «Мэри Поппинс» П. Траверс; «Хоббит,
или туда и обратно» и «Властелин колец» Дж. Толкина; «Хроники
Нарнии» К.С. Льюиса. За исключением «Властелина колец»
Дж. Толкина, именуемого эпическим фэнтези, и «Сказок Нарнии» –
христианского фэнтези или сказочной эпопеи, все остальные
произведения обычно обозначаются как сказочные повести или
повести-сказки, хотя Н. Демурова в одном из своих исследований
об английской сказке и отмечает, что само «родовое понятие сказки»
[8, c. 196] отсутствует в английском языке, который использует такие
понятия, как fairy tale, folktale, просто tales, beast epic, antropomorphie
story, что может быть переведено как сказка, но терминологически
все же обозначает «повествовать», «повествование», «рассказ»,
«история».

Если придерживаться традиционно закрепившихся в
литературоведении понятий повести и романа как больших
повествовательных эпических форм, отличающихся друг от друга
в основном сложностью сюжетных линий, количеством персонажей,
временной протяжностью жизненных коллизий и объемом, то
произведения Роулинг, безусловно, романы. Так их классифицируют
и сама писательница, издатели и критики [см. напр.: 3, с. 14, 23, 67,
94; 6, с. 9], хотя порой их называют и повестями или книгами [6, с.
30, 64, 285; 27, с. 13].

Нам представляется, что правомернее все же их именовать
романами, поскольку каждый том «Поттерианы» обладает
характерными чертами романного жанра:  достаточно большой и
увеличивающийся от книги к книге объем (так, если первая книга
«Гарри Поттер и философский камень» в русском переводе имела
17 глав и 399 страниц текста, то уже шестая – «Гарри Поттер и Принц-
Полукровка» – содержала 30 глав и 672 страницы, предшествующая
ей «Гарри Поттер и Орден Феникса» – 38 глав и 828 страниц, а
заключительная, седьмая книга «Гарри Поттер и Дары смерти» – 36
глав и 827 страниц); многообразие жизненных коллизий и сюжетных
перипетий; значительный временной (длиной в год) в каждой книге
отрезок жизни  главного героя и целой группы персонажей в
необычных условиях специфического учебного заведения. Есть и
еще один существенный момент, свидетельствующий в пользу
романной принадлежности произведений Роулинг: связанные
воедино фабулой, большой группой общих персонажей и общим
художественным замыслом развития и становления судьбы главного

следующее: «Взрослая жизнь сказки» – название на первый взгляд
парадоксальное; ведь сказка – жанр, прежде всего детский. Не
будем, конечно, забывать о сказках Гофмана, Вольтера или
Салтыкова-Щедрина, рассчитанных на взрослых. Но сегодня все
чаще именно детская сказка становится популярной у любой
аудитории независимо от возраста. И никого уже не удивляет, что
книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере выпускаются в двух вариантах
оформления – чтобы читатель не испытывал неловкости оттого, что
он читает роман в «детской обложке». А уж сказочный жанр
«фэнтези» и вовсе стал вполне взрослым [10, с. 2 переплета].

Приведенные выше суждения свидетельствуют, на наш
взгляд, о широкой востребованности в литературе последних
десятилетий и фэнтези, и сказки как жанрообразующих форм,
наиболее открытых как к культивированию воображения, так и
нравственно-этической проблематики и духовных поисков,
озаренных пафосом утверждения высоких идеалов и светлых
чувств.

И свидетельство тому – ошеломляющий успех «Гарри
Поттера» Джоан Роулинг – «последней великой книги тысячелетия».
В самом деле, ни одно литературное явление конца ХХ века и нового
тысячелетия не смогло затмить по масштабу популярности серию
вышедших друг за другом, начиная с 1997 года, книг о жизни и
приключениях подростка Гарри Поттера: «Гарри Поттер и
философский камень», «Гарри Поттер и тайная комната», «Гарри
Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и Кубок огня», «Гарри
Поттер и Орден Феникса», «Гарри Поттер и принц-полукровка»,
«Гарри Поттер и Дары Смерти» (2007) [19; 20; 21; 22; 23; 24; 25].

В то же время  «Гарри Поттера», как отмечено в первом
разделе, очень часто относят к разряду массовой, то есть низкой
(низовой) литературы, аргументируя это его небывалым успехом и
массовыми тиражами, что вызывает необходимость более
внимательно рассмотреть обоснованность подобных утверждений.
Для этого целесообразно, во-первых, остановиться на проблеме
соотношения литературной сказки и традиционных жанров массовой
литературы, а, во-вторых – на самом понятии массовой литературы.

То, что «Гарри Поттер» является литературной сказкой
большого формата, пожалуй, ни у кого из пишущих о нем не
возникает сомнений. В самом деле, по своим структурно-
содержательным особенностям он с полным основанием
вписывается в устойчивую традицию английской литературной
сказки, представленной такими известными произведениями, как
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фантастическое, волшебное, рисующее чудесные приключения
вымышленных или традиционных сказочных героев и, в некоторых
случаях, ориентированное на детей; произведение, в котором
волшебство, чудо играет роль сюжетообразующего фактора, служит
отправной точкой характеристики персонажей» [1,  c. 234]. И хотя
здесь тоже упущена драматическая разновидность литературной
сказки, исследовательница в другой своей работе делает уточнение
относительно того, что литературная сказка заимствует опыт не только
романа и поэзии, но и драмы, что ведет к элементам драматизма и
лиризма, соединенным с произведениями иных жанров. «В
литературной сказке, – пишет она далее, – скрещиваются элементы
сказки о животных и волшебной сказки, приключенческой и
детективной повести, научной фантастики и пародийной литературы.
Последнее особенно характерно для современных произведений
этого рода» [2, с. 76–77].

Словом, литературная сказка в силу своих жанрово-видовых
особенностей широко открыта для взаимодействия с различными
художественно-изобразительными модусами, а поэтому, как
справедливо полагает Л.В. Овчинникова, «наиболее правильным и
отвечающим сущности рассматриваемого явления следует признать
путь выявления своеобразия жанрового синтеза, на основе которого
и строятся литературные сказки» [18, с. 107–108].

В связи с присущим природе литературной сказки
фантастического начала и  структурного принципа жанрового синтеза
возникает вопрос о ее соотношении с научно-фантастической,
приключенческой и неомифологической литературой, который нашел
довольно подробное освещение, в частности, в работах
Е.М. Неелова [16; 17]. Л.В. Овчинниковой [18], Т.А. Чернышевой [28]
и особенно Е.Н.Ковтун [11].

Так, для Е.М. Неелова несомненна генетическая и
типологическая близость литературной сказки и фантастической
литературы, в том числе и научной фантастики, о чем говорит и
название одной из его книг – «волшебно-сказочные корни научной
фантастики». Задаваясь вопросом, что же роднит фольклорную
волшебную сказку и литературную научную фантастику, он приходит
к выводу, что «в первую очередь – само наличие фантастики» [16,
с. 27], а с другой стороны, набор ролей в научной фантастике подобен
набору ролей в волшебной сказке (буквально по В.Я. Проппу).
«Волшебно-сказочный тип фантастики, – полагает он, – остается
продуктивным и устойчиво сохраняется до нашего времени в тех
жанрах, в которых фантастика, как и в волшебной сказке, является

героя, они образуют именно романный цикл, далеко превосходящий
по своим структурно-художественным параметрам жанр повести [4,
c. 264; 13, c. 889; 14, c. 604]. Иными словами, «Гарри Поттер» –
роман-сказка.

Столь же устойчиво, как и роман, в литературоведении
закрепился термин литературная (авторская, писательская) сказка,
определяемая либо как эпический жанр [13, с. 459;  4, с. 283], либо,
согласно Л.В. Овчинниковой, как «вид идейно-художественной
структуры, существующий в единстве традиционного и нового,
строящийся на основе развития функциональных и поэтических
особенностей различных жанров фольклорной сказки в соответствии
с целями и принципами самых разных авторов на основе
художественного синтеза и диалога» [18, с. 116]. И хотя споры и
уточнения относительно того, что же все-таки литературная сказка –
жанр в его традиционном понимании или вид литературы (последнее
представляется более точным определением ее сущности) не
утихает, все исследователи практически единодушны в том, что,
являясь «вечным» способом художественного отражения мира,
метафорой человеческой жизни, она открыта для самых разных
литературных воплощений – и в аспекте рода (эпические,
драматические, лирические сказки), и в аспекте жанра (сказки-
поэмы, сказки-новеллы, сказки-повести или сказочные повести,
сказки-романы, сказки-притчи, сказки-пьесы, сказки-пародии, сказки
абсурда, научно-фантастические сказки, фэнтези и др.), и в аспекте
функциональности (сказки развлекательные, познавательно-
дидактические, философские, сатирические, поучительные).

Существует множество определений литературной сказки.
Самое краткое и наиболее общее дает «Литературная энциклопедия
терминов и понятий: «Литературная сказка (авторская сказка,
писательская сказка) – литературный эпический жанр в прозе или
стихах, опирающийся на традицию фольклорной сказки» [13, c. 459].
Обращает на себя внимание явная неполнота определения:
заявленная как эпический жанр, литературная сказка ниже,
оказывается, может существовать и в форме «сказки-пьесы»,
которая к эпосу, как известно, отношения не имеет.

Более корректным в содержательно-смысловом плане
представляется определение, данное исследовательницей
скандинавской литературной сказки Л.Ю. Брауде: «Литературная
сказка – авторское, художественное, прозаическое или поэтическое
произведение, основанное либо на фольклорных источниках, либо
сугубо оригинальное; произведение преимущественно
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обуславливает создание вымышленного мира глобального
характера, ориентированного на своего рода универсальную модель
бытия с абсолютным торжеством справедливости  и в силу этого
всегда пересекающегося с реальным миром.

В свете рассмотренной проблематики, связанный с
неопределенным положением современной литературной сказки в
жанрово-видовой литературной иерархии (высокая литература –
беллетристика – массовая литература) можно сделать выводы, что
произведение Дж. Роулинг по своим структурно-художественным и
содержательно-смысловым особенностям с полным основанием
может быть отнесено к жанру (виду) литературной сказки большой
эпической формы (роман-сказка), продолжающей плодотворную
традицию английской сказочной литературы ХХ века, представленной
именами Ф. Энсти, Дж. Барри, Э. Несбит, П. Траверс и ее
фэнтезийной разновидности, сформированной творчеством
Дж. Толкина и К.С. Льюиса.

Так же, литературная сказка практически не рассматривается
в системе жанров массовой литературы или беллетристики, где
основными жанрами, как правило, совпадающими у всех
исследователей, выступают детектив, триллер, приключенческий,
исторический, женский (дамский) романы, научная фантастика и
фэнтези. В то же время синтетическая полижанровая природа
литературной сказки как устойчивой матрицы художественного
моделирования вечных и фундаментальных нравственно-этических
проблем человеческого бытия и метафоры человеческой жизни
делает ее открытой для самых разных литературных воплощений, в
том числе и в аспекте массовой литературы.

Перспективы исследования. Литературная сказка рубежа XX-
XXI веков не получила еще достаточно полного и разностороннего
исследования. Освещение этой проблемы носит поверхностный
характер в общих монографических обзорах литературной эпохи
или связано с анализом произведений отдельного автора. В
частности, остается не до конца освещенным вопрос о значении и
месте литературной сказки в общем художественном движении
европейского и мирового искусства рубежа XX-XXI веков.

жанрообразующим фактором. К числу таких жанров относятся,
прежде всего, литературная сказка и научная фантастика» [16, с. 45].

Т.А. Чернышева обращает внимание на расширение
художественного мира сказки за счет привнесения в нее реалий
научной фантастики – роботов, космических кораблей, звездолётов,
инопланетян. В связи с этим она выдвигает идею разграничения
«сказочной фантастики» как повествования «с единой
фантастической посылкой», то есть своего рода «рассказ о
необычайном и удивительном, рассказ о чуде, соотнесенный с
законами реальной, детерминированной действительности» [28,
с. 52], и модель «игровой фантастики» или «повествования
сказочного типа со многими посылками» [28, с. 62], то есть то, что в
англо-американской критике именуется «фэнтези».

Продуктивной представляется концепция разграничения
моделей художественной реальности, предложенная Е.Н. Ковтун в
работе «Художественный вымысел в литературе ХХ века» (2008).
Она различает шесть типов вымысла: рациональную фантастику,
fantasy, сказочную, мифологическую, сатирическую и философскую
условность,  подразумевая под условностью (вторичной
условностью) явный и намеренный вымысел, основу которого
«составляет» повествование о необычайном», то есть о том, «что
не имеет аналогий в реальности, «не бывает» или «вообще не может
быть»; элемент необычайного, фантастического» [11, с. 35].
Отличительными признаками литературной волшебной сказки,
согласно Е.Н. Ковтун, являются сказочная сюжетная посылка,
задающая «космологическую модель бытия» [11, с. 119], и наличие
волшебных и магических образов, свойств и предметов как особой
формы сказочного и мифологического выражения элемента
необычайного в структуре произведения» [11, с. 154].

И хотя наличие фантастического, волшебного и магического
в повествованиях о необычайном порождает диффузию различных
типов вымысла, особенно характерную для фэнтези и литературной
сказки, и вызывает сложность их разграничения, тем не менее, в
самом общем виде различие между ними коренится именно в
специфике основной сюжетной посылки, лежащей в основе
содержательно-смысловой матрицы как фэнтези, так и литературной
сказки. Фэнтезийная посылка тяготеет к конструированию
фантастической реальности, в которой борьба добра и зла, светлых
и темных сил происходит, как  правило, в замкнутом и
локализованном пространстве и времени, не имеющими выхода в
реальную действительность и в вечность. Сказочная же посылка
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мемуарів стає погодження між правдою і вигадкою, фактами і
фантазією.

Б. Леннон, вивчаючи автобіографічний роман самої Е. Каплан
«Уроки французької» (1993), визначає «мовні мемуари» як
автобіографію, в якій розповідається про оволодіння мовою, але
зазначає, що інші пояснювальні техніки оповіді досить заплутані [6,
с. 124]. М. Бесемерес уточнює термін «мовні мемуари» як
«транслінгвальні мемуари», що аналізують емоційне і психологічне
життя емігрантів між мовами та культурами [2, с. 34]. Саме цей термін
слід вважати більш відповідним для аналізу особливостей
автобіографічних творів письменників-білінгвів, для яких знайти своє
«я» означає зробити щось нове в межах іншої культури.

Автобіографічний роман Дж. Конрада «Дзеркало моря»
з’являється лише в 1906 р., коли в письменника за плечима було
вже декілька відомих творів, у тому числі «Лорд Джим» і «Серце
темряви». Водночас, Конрад у романі звертається до витоків своєї
творчості, до свого оточення впродовж двадцяти років, що стало
поштовхом до особистого й пізніше до творчого оновлення. Сам
письменник у передмові називає «Дзеркало моря» «своїм внутрішнім
одкровенням», сповіддю про ті роки, що навчили його бачити і
відчувати [3, с. 183-184]. Проте критики, за спогадом самого Конрада,
докоряли йому в недостатній відвертості, в тому, що він навів лише
деякі факти, які через незрозумілі причини відбилися в його пам’яті
і прийшли на згадку багато років потому як символи якогось
священного ритуалу, що відбувається за завісою [3, с. 185].

На перший погляд, дійсно, спогади Конрада уривчасті і нічим
між собою не пов’язані. Це враження про перші роки служби на
Середземному морі, повні пригод і несподіванок,  про людей, які
зустрілися на його шляху, про шторми, що стрясали його корабель.
Не випадково книга Конрада містить підзаголовок: «Спогади і
враження». Саме у цьому особливість конрадівської автобіографії –
не лінійне оповідання від народження до останніх років життя, а
спогади, що залишили слід у його серці і в його творчості, і враження,
що змінили його світ і його самого.

Враження визначають рух спогадів, саме враження через
багато років дають спогадам необхідне відсторонення від часу і від
людей, що їх викликали. Слово «враження» і похідні від нього
неодноразово зустрічаються на сторінках роману. Згадуючи
безмежність і старовинність океану, Конрад розуміє, що саме шторм
старив море, і це враження ніби виринає з кола інших вражень,
залишених довгими роками близьких стосунків з цією стихією [4, с.
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Парадигмою дослідження стають особливості
автобіографічного роману у літературі ХХ століття, коли письменник,
досліджуючи власну особистість, ніби відсторонюється від самого
себе: писати про себе – означає писати про інших; писати про інших
– означає писати про себе, але для інших. Це по-новому представляє
опозицію «свій-чужий», де «свій» не обов’язково належить самому
собі, тому що він не існує ізольовано від інших, від «чужого», і це
обумовлює актуальність дослідження. Автор ховається за маскою
умовного автора, що дає йому можливість відчужено подивитися
на власну біографію як джерело натхнення й уяви, при цьому велику
роль відіграє мова. Метою роботи стає аналіз автобіографічного
роману класика англійської літератури Дж.Конрада «Дзеркало моря»
саме з точки зору співіснування факту і уяви, де важливим стає
елемент находження автора в іншому мовно-культурному
середовищі.

Сам термін «автобіографія» можна поділити на дві складові:
авто- і біографія. Префікс авто- (від грец. аutos – «свій», «власний»)
співзвучний слову «автор» (лат. аuctor), що в перекладі означає
«творець». В англомовному літературознавстві існує два
синонімічних терміни: «autobiography» і «self-biography». В
останньому терміні слід звернути увагу на префікс «self-», який
перекладається як «власна особистість, своє «я». Звідси поява
нового жанрового типу автобіографії – «language memoir» (за
визначенням Е. Каплан [5]). Дослідниця вважає, що мовні мемуари
за жанровими особливостями найбільше наближаються до
класичного роману виховання, тому що являють собою роман про
перетворення себе на іншу особистість [5, c. 69]. Водночас, Е.Каплан
розглядає мову як місце, де зустрічається наше тіло й розум і де
наше існування в певному місці й часі має узгодитися з нашим
прагненням до фантазії і вигадки [5, с. 64], тобто предметом мовних
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воно краще відповідає рівню газет «найбільшої морської держави у
світі» [4, с. 21].

З відомих слів починається й автобіографічна сповідь автора.
Це слова, що визначають життєвий шлях корабля й пов’язаних з
ним моряків, – Прибуття (Landfall) і Вихід у море (Departure).
Важливим стає й епіграф, який Конрад добирає для своєї сповіді, –
про кораблі, які несподівано приходять і йдуть, взятий з
«Кентерберійських оповідань» Дж.Чосера, точніше з «Оповідання
Франкліна», про долю лицаря, що вирушає за море за славою і
доблестю. Проте Конрад надає додаткового сенсу словам «прибуття»
і «вихід у море», зрозумілим лише морякові. Так, на думку Конрада,
вихід у море – це не тільки останній погляд на землю, але, можливо,
останнє професійне усвідомлення землі моряком, швидше навіть
технічне, що відрізняє його від сентиментального прощання [4, с.
2]. Не корабель відпливає від берега, а моряк, враження від чого
зберігаються в тих зарубках, якими він відзначає положення корабля
опівдні кожного дня шляху. Ці перехрещені лінії на карті стають
символом складного шляху людини через моря й океани, які
дозволяють відсторонитися від буденного, земного існування
людини.

Слово «вихід у море» означає також відхід людини у світ
інший, що Конрад представляє на прикладі свого колишнього
капітана Б-. При їх останній зустрічі автор не може звільнитися від
враження, що відхід з життя капітана Б- слід вважати виходом з
порту або, можливо, якраз навпаки [4, с. 15]. У погляді капітана
Конрад спостерігає пильність, властиву тому перед поверненням у
порт, але автор упевнений, що в цій останній подорожі прибуття і
вихід відбуваються настільки миттєво, що вони поєднуються в цю
мить вищої остаточної напруги.

Інший важливий вираз у житті будь-якого корабля, який
виділяє Конрад, – це небезпека сісти на мілину (stranding). Проте,
крім загальноприйнятого терміна, наведеного вище, письменник
пропонує ще один професійний вислів для опису подібної ситуації –
«taking the ground», що дослівно можна перекласти як «схопитися
за землю». Але Конрад розвиває цю ідею, підкреслюючи, що не
корабель хапається за землю, а земля схопила і не відпускає його
[4, с. 110]. Далі Конрад наводить ще декілька синонімів для
словосполучення «сісти на мілину», відводячи кожному з них своє
місце в ієрархії катастроф. Вираз «сісти на мілину» (stranded) означає
помилку, яку зазвичай ще можна вибачити; можна бути «викинутим
на берег» (driven ashore) через погану погоду, але це вже поразка;  у

117]. Відчуваючи, що під час жорстокої бурі сили залишають його,
Конрад розуміє, що йому даровано життя, щоб він зміг про все це
написати, і саме це враження допомагає відновити в пам’яті в усіх
деталях довгі дні відчайдушно небезпечної погоди [4, с. 126].
Капітанів кораблів Конрад називає «masters of fine arts», обігруючи
різні значення слова «master» і «fine arts». Цю фразу можна зрозуміти
і як «знавці образотворчого мистецтва» й «майстри витонченого
(прекрасного) мистецтва», де прекрасним, витонченим мистецтвом
письменник називає вміння керувати красенем-кораблем.

Їх, капітанів кораблів, Конрад називає «великими
імпресіоністами» (від франц. impression – враження), тому що вони
можуть справити на вас враження безкрайністю своїх подорожей, а
також можливістю потонути за будь-яких обставин [4, с. 51]. Навіть
морські фрази з повсякденного лексикону на кораблі набувають для
Конрада імпресіоністських значень. Так, у питанні: «Як там росте
канатний ланцюг?» (How does the cable grow?) слово «росте»
здається Конраду найбільш відповідним у цьому контексті, оскільки
воно найкраще відображає довгий рух каната, який поволі
з’являється над водою, натягнутий, ніби тятива лука [4, с. 31].

Імпресіоністськими здаються й порівняння корабля з
дивовижним морським птахом, що розкинув свої крила-вітрила.
Згадуючи свій перший корабель, Конрад запевняє, що він не плив,
а мчав, ковзав по гладіні вод, подібно до птаха [4, с. 264]. Коли ж
корабель під час шторму розгойдується на хвилях, підставивши
груди під удари хвиль, він нагадує Конраду морського птаха, що
заснув серед бурхливого моря, заховавши голову під крило [4, с.
150]. А замкнуті в брудних доках безпорадні кораблі схиляють голову
і вмирають, ніби дикі птахи, посаджені в брудну клітку [4, с. 186].

Слова також можуть викликати певні враження. Так, Конрад
критикує журналістську мову, згідно з якою якір завжди «кидають»
(cast anchor). До речі, цей вираз зафіксований у всіх англійських
словниках. Конрад же вважає його абсолютно недоречним, оскільки
якір ніколи не кидають, а «поводитися так вільно з технічною мовою
– це злочин проти ясності, точності й краси вдосконаленої мови»,
запевняє письменник [4, с. 18]. Саме від якоря залежить життя
корабля, і тому справжній моряк ніколи не дозволить собі так недбало
поводитися з таким дорогим для себе предметом. Проте збоку може
виникнути враження, що якір дійсно «кидають», хоча насправді «якір
віддають». Конрад дає пораду журналістам використовувати слово
«anchored» (що став на якір), якщо вони хочуть висловитися «по-
морському», і хоча це слово менш правильне з технічної точки зору,
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його голові», – саме таким описом нагороджує Конрад
найнебезпечнішого супротивника моряків [4, с. 135]. Визначення,
які він використовує для його характеристики (величний, простий,
лютий, сумний, щедрий, імпульсивний, мінливий, незбагненний)
швидше підходять для людини, ніж для вітру. Ці стихії не здаються
міфічними істотами тим, хто стикається з ними щодня. Стародавні
вікінги схиляли перед ними голови, як розповідає Конрад; і хоча
сучасний розкішний пароплав безкарно ігнорує їх, це означає не
його перемогу, а швидше виклик, кинутий вітру. Як і раніше, вітер
зберігає всю свою потужність, і час, що стрясає трони, на його боці,
оскільки нові республіки і старі королівства приходять і зникають, і
цілі покоління безстрашних людей кануть у вічність і будуть забуті,
перш ніж прийде кінець царству Вітра, упевнений автор [4, с. 166].

Епічна сага про морські стихії, що передається з вуст у вуста,
поступово набуває літературного підґрунтя, і насамперед Конрад
посилається на подорож Одіссея – першого мореплавця, пригоди
якого отримали художнє втілення. З Уліссом порівнює Конрад усіх,
кому вдалося здійснити небезпечне плавання просторами
Середземного моря, тому що тільки в Середземному морі, на думку
письменника, могли мешкати сирени та інші дивні істоти з
гомерівської епопеї. Саме з цього хитромудрого грека, здатного
обдурити богів і закохатися в дивних жінок, бере приклад молодий
Конрад, що мріє про свою власну Одіссею за межами геркулесових
стовпів. Пізніше з Одіссеєм Конрад порівнює капітана першого
корабля, на якому він плавав. Хоча він і не був сином шляхетного
пана, але походив з дуже поважної корсиканської родини,
підкреслює письменник, і якщо Домінік не використав свою
хитромудрість проти самих богів, то тільки тому, що олімпійські боги
вже померли [4, с. 275]. Взагалі історія Домініка і його племінника,
що зрадив людей, з якими він разом плавав, і страченого за це
своїм рідним дядьком, нагадує інтригою новелу П.Меріме «Маттео
Фальконе» з романтичним вирішенням конфлікту між зрадою і
родинними почуттями.

Таким романтично настроєним хлопцем вирушає у свою
першу подорож юний письменник, але, як пізніше зізнається Конрад
у своєму романі, цинічна байдужість моря до людських страждань
і мужності поступово позбавила його романтичних відчуттів до того,
кого людська уява назвала «найвеличнішим проявом Природи» –
моря [4, с. 238]. Підґрунтям для цього стала й думка сотень людей,
що проклинали море, починаючи з самого Шекспіра, якого Конрад
не може не процитувати: «More fell than anguish, hunger, or the sea»

тому, що судно «занесло на мілину» (run ashore) відчувається гіркота
людської помилки [4, с. 111].

Може виявитися дивним, що Конрад так багато уваги
приділяє простій грі слів, але саме таким чином письменник хоче
примусити свого читача побачити все, що відбувається, його очима.
Саме можливість бачити є прагненням моряка, але також і решти
сліпого людства, додає Конрад [4, с. 145]. Він хоче розплющити очі
своїм читачам, примусити їх бачити по-новому, щоб вони, подібно
до мовчазного товариша по службі автора, звернулися до небес з
проханням «побачити хоч щось».

Не тільки зір може підвести людину в прагненні зрозуміти і
відчути, що відбувається. Слова теж не завжди здатні передати
емоції і враження. Конрад згадує, як під час страшної бурі його
вразила спокійна тиша, що панувала на борту судна, і він приходить
до висновку, що, незважаючи на могутній звук шторму, насправді
він німий, і лише людський голос здатний додати йому свідомості
[4, с. 131]. І перед тим, як попрощатися із затонулим кораблем, капітан
маленького брига, підібраний із залишками своєї команди у
відкритому морі, урочисто мовчить, і в цій напруженій тиші його
тремтячі губи ніби добирають слова, здатні передати пережите [4, с.
245]. Море не терпить суєти і гучних слів; воно величаве і спокійно,
але саме воно стає мірилом людської дружби і вірності. Мати справу
з людьми – це таке ж тонке мистецтво, як і керувати кораблем,
запевняє Конрад [4, с. 42].

Море стає головною сполучною ланкою цих розрізнених
спогадів і вражень; всі лінії оповідання так чи інакше зводяться до
моря, яке дає людині необхідні знання про те, ким вона є насправді,
в чому її слабкості і помилки, а мистецтво керування кораблем
допомагає глибше осягнути закони природи, якими й живе ця
непідвладна людині стихія. Тому спогади Конрада на певному етапі
переростають в епічну сагу про вітри й бурі, що перетворилися на
реальних персонажів зі своїми характерами і настроями, які, подібно
до олімпійських богів, керують світом. Не варто звертати увагу на
Північні і Південні Вітри, запевняє Конрад; вони всього лише маленькі
принци в династіях, які викликають війну і мир на морі. Справжня
битва, як і серед людських племен, розгортається між Сходом і
Заходом [4, с. 134].

«Закутавшись у виблискуючу золоту мантію або
завернувшись у рвані чорні хмари, подібно до жебрака, Західний
Вітер посідає місце над західним горизонтом, і вся Північна Атлантика
спочиває біля його ніг, а перші мерехтливі зірки стають діадемою на
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любов до небезпеки, велика любов до незвіданого і мрії про владу,
«як образи, відображені в дзеркалі, нічого не залишивши на таємничій
гладіні моря» [4, с. 228].

Але ці образи залишили слід у душі письменника, про що
йому й захотілося поговорити зі своїм читачем. Повернувшись
спиною до моря, за виразом Конрада, він сподівався в тихій долині,
далеко від берега, зустріти терплячого слухача, для якого й
призначені ці нариси про світ і про місце людини в ньому. Останні
слова роману – про майбутню славу «нашої» нації, і Конрад вже як
письменник має намір теж взяти в цьому участь. Його пошуки
власного місця у світі завершені; це його нація та його майбутнє і
про свої пошуки та свої знахідки він хотів поговорити зі своїм
терплячим читачем. Звідси форма оповіді, яка нагадує мову людини,
думки якої плутаються, тому що їй потрібно сказати так багато
важливого й необхідного, а часу мало, і слухач може втомитися. Це
всього лише одна з версій історії, яка дивним чином відбилася в
пам’яті оповідача, неначе в дзеркалі моря. Дослідження прози Дж.
Конрада саме з точки зори трансформації автобіографічного наративу
з його новим розподілом ролей автора, наратора і героя має
беззаперечну наукову перспективу.
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(«Отелло», акт V, сцена 2: «Лютіший за чуму, за голод, навіть За
море розхвильоване!»; пер. І. Стешенко). Проте Конрад несподівано
переставляє слова в шекспірівському виразі, неначебто він по-
іншому розставив пріоритети з погляду моряка: не «біль, голод або
море», як у Шекспіра, а «голод, біль або море» [1, с. 229], оскільки
моряка не здивуєш болем і стражданням, але голод примушує
людину забути не тільки про біль, але й про обов’язок.

Останні чотири розділи роману розповідають про людину,
яка стала легендою за життя і символом непереможності
Британського флоту, – адмірала Нельсона і Британський флот, про
чиє славне минуле Конрад складає своєрідну оду в прозі. Автор
наводить вислів сера Т.Б.Мартина про Нельсона як про людину, що
звеличила англійський флот, при цьому Конрад звертає увагу на
слово «exalt» (звеличувати, прославляти), яке немов створене для
цієї людини, на відміну від слова «augment» (збільшити) [4, с. 313],
що, мабуть, більш поширене в офіційних характеристиках. Моряків
Британського флоту він також називає «прославленими» (exalted),
підкреслюючи, що і до Нельсона були славні командири (лорд Худ,
адмірал Кіт), які відкрили море для генія Нельсона [4, с. 315].

Конрад скрупульозно досліджує особливості тактики і
стратегії Нельсона, своєрідність його техніки ведення бою, недоступні
розумінню людей, що мають справу тільки з пароплавами і не знають
про небезпеки, які підстерігали Британський флот у битві при
Трафальгарі. Здається, письменник сам брав участь у цій битві,
особливо коли він говорить, що досі не може звільнитися від
враження, що протягом сорока хвилин результат великої битви
залежав від подиху вітру [4, с. 324]. Досвід моряка, підкріплений
силою творчої уяви, робить Конрада ідеальним оповідачем про
історичне минуле великої морської держави.

Конрад підкреслює, що велич Нельсона полягала в його
простоті й людяності, в постійній необхідності бути оточеним своїми
братами-моряками. Письменникові важливо підкреслити існування
цього морського братерства, яке підтверджує ідею Конрада, що всі
моряки належать до однієї родини [4, с. 250] і є нащадками
найстародавнішого морського народу [4, с. 247]. Автобіографія
Конрада – це далекі країни й труднощі морської служби, порти, в
яких він побував, і пригоди, які пережив, і, розповідаючи про них,
Конрад підводить читача до ідеї прославляння Британського флоту
і британських моряків, частиною яких він не може не відчувати себе.
Знову перед ним промайнули вся бурхлива пристрасть молодості
людства, любов до грошей і любов до слави, любов до пригод і
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первооткрывательницей литературного гламура как жанра или, как
ее еще называют, первооткрывательницей светского реализма [2],
Оксана Робски добилась немалого успеха на поприще литературы,
о чем говорит тот факт, что ее произведения называют бестселлерами
и они переведены на многие языки мира. Она заняла „пустующую
нишу” и впервые решила написать то, о чем только другие
помышляли, и то, что было предназначено лишь для заметок
светской хроники [3].

Будучи выходцем из среднего класса, она вошла в мир
женской прозы и поднялась на вершину „литературного пьедестала”
благодаря своему первому произведению „Casual” [1], написанному
в 2005 году, затем последовали и другие, не менее нашумевшие
произведения, например, „День счастья – завтра” (2005), „Жизнь
заново” (2006), „Устрицы под дождем” (2007) и т. д.

Творчество Оксаны Робски зиждется на постулатах моды,
то есть, на знаниях различных маркетинговых тенденций, торговых
марок и брендов, а также негласного диалога с окружающим миром
и самой собой. Ее произведения нацелены на то, чтобы показать
жизнь „Рублёвки” изнутри, другими словами, показать ее такой,
какова она в действительности, не сгущая краски [5]. Чтение книг
Оксаны Робски можно с уверенностью назвать новым модным
веянием в литературе, которое продиктовано требованием
нынешнего времени. Несмотря на лаконичный и легкий стиль,
писательница стремится донести до читателя, в основном
принадлежащего к женской аудитории, что у жителей „Рублёвки”
есть тоже свои „проблемы”, несоизмеримые, на первый взгляд, с
проблемами среднего класса и зачастую кажущиеся
смехотворными, нелепыми. Например, героиня произведения может
стоять перед дилеммой, какую марку телефона или автомобиля
купить, какого бренда платье или драгоценности одеть на какое либо
мероприятие, или в каком бутике приобрести ту или иную брендовую
вещь. Но есть и более серьезные проблемы, связанные с тем, что
не все можно купить за деньги, даже за большие, например,
семейные ценности, любовь, благополучие, здоровье [10]. За всеми
проблемами гламурного светского мира тусовки скрывается
душевная пустота, поэтому представители данного „мира” окружают
себя роскошью для того, чтобы как то восполнить свою внутреннюю
пустоту [7].

Поскольку Оксана Робски является современным автором
и, как ее прозвали, „королевой гламура”, то в своих произведениях
она воплощает насущные проблемы повседневности определенного
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Оксана Робски как родоначальник литературного гламура

Концепция „гламур” является одной из злободневных понятий
в современной литературе, а воззрения на это понятие разнообразны
при отсутствии четкой дефиниции гламура как такового. Одной из
первых, кто внедрил в литературный обиход данное понятие, была
Оксана Робски, чем закрепила за собой имя гламурной
писательницы. Без сомнения, данное понятие появилось раньше,
чем произведения Оксаны Робски вышли в свет.

Гламур тесно связан с понятием „гендер”, поскольку
используется преимущественно представительницами женского
пола для обозначения некоего шарма, для обособления себя от
мужчин. Гламурные образы творчества Оксаны Робски проявляются
в ее гендерном подходе к описанию жизни представителей
современной элиты. Исследования в области гламура (М. Ю. Гудова,
Д. А. Руднева, К. Ю. Точилов) и гендерного подхода
(Н. В. Воробьева, И. А. Жеребкина, О. М. Здравомыслова,
И. В. Саморукова) занимают сегодня значительное место в изучении
литературы, однако их взаимосвязь и взаимовлияние пока не
получили системного освещения.

Цель статьи – выявить особенности литературного гламура
в творчестве Оксаны Робски.

Современная литература является неотъемлемой частью
нашей жизни, поскольку она пронизывает все сферы общественной
деятельности и все, что происходит в окружающей нас
действительности, отражается в ней. На сегодняшний день тема
подлинной гламурной жизни укоренилась в литературном гламуре,
то есть, вся суета жизни, роскошь и блеск изображается на страницах
нашумевших романов.

Ярким представителем богемного образа жизни и
одновременно родоначальником литературного гламура является
Оксана Робски, в девичестве Оксана Полянская, как зачастую
называют ее критики и читатели. Являясь в действительности
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роскоши”, идентифицировать себя с очаровательными, беззаботными
героинями.

Многие критики могут не согласиться с тем, что произведения
Оксаны Робски действительно стоят того, чтобы их читали и тратили
на них время и что автор описывает все явления так, как они
действительно выглядят в реальной жизни, с объективной точки
зрения, не подстраиваясь под интересы ее круга читателей. Не все
читатели согласны с Оксаной Робски относительно того, как и
сколько необходимо тратить „Рублёвской” девушке, зная „аппетиты”
этого круга, некоторые говорят о занижении материальных затрат
на определенные товары потребления, считая, что читателям
предоставляются ложные сведения.

В связи с этим, критики оценивают творчество Оксаны Робски
не высоко, но многие читатели считают ее истинной леди „Рублёвки”,
которая на собственном опыте, не всегда счастливом, детализирует
картины богемности и акцентирует внимание на ценностях
„Рублёвской” жизни. Конечно, кто то может не согласиться с тем,
что тусовки, богатство, отображенные в книгах Оксаны Робски, со
всеми вытекающими из них последствиями – это истинная и
животрепещущая тема, которая должна быть затронута в романах
[5]. Однако, данная тематика все же занимательна и отображает
взгляды людей на проблему гендерного гламура, более того,
отражает реальность объективно существующего социального слоя
глазами его представителя. Нельзя не учитывать и то, что многие
читательницы хотели бы поближе узнать или даже „внедриться” в
„гламурную Рублёвку”, пообщаться с олигархами и найти для себя
какого нибудь миллионера, как было откровенно заявлено в одном
из произведений Оксаны Робски „Zамуж за миллионера или брак
высшего сорта” [8], написанном в соавторстве с Ксенией Собчак.

В вышеуказанном произведении, которое направлено
исключительно на женскую аудиторию, соавторы делятся с
читательницами своим опытом, своими мыслями и тактикой общения
с олигархами, например:

„Твоя задача – скроить из себя <…> не существующий в
природе идеал. <…> Следующий шаг на пути к завоеванию сердец
и состояний – знание азов практической психологии. <…> Объект
охоты должен видеть в тебе маленькую задумчивую девочку <…>
Образ бескорыстной загадочной сироты – пожалуй, наиболее
беспроигрышный …” [8, c. 135 145]

Писательницы демонстрируют глубокое знание предмета, в
частности, дают некую классификацию олигархов, как они ее

класса людей – людей элиты („сливки общества”). Ее произведения
являются ярким примером постмодернизма: „Постмодернизм,
облекая всё в игровую форму, нивелирует расстояние между
массовым и элитарным потребителем, низводя элиту в массы
(гламур)” [6]. Что же такое гламур? Явственного ответа на этот вопрос
нет, но можно дать приблизительное определение данному понятию.
Гламур – это некое подобие роскошной жизни, гламур сродни моде,
это нечто прекрасное, современное, чарующее, ведь с английского
glamour переводится как чары, шарм [9; 13].

В одном из своих многочисленных интервью Оксана Робски
сказала: „… гламур – это бизнес. Да, такой же, как любой другой.
Это то, что заставляет людей потреблять. А сейчас такой век, что
все что то покупают и продают. Глянец в их числе. И, на мой взгляд,
только для абсолютно пустого человека гламур <…> может стать
идеологией и смыслом жизни. Впрочем, если кому то хорошо в этом
состоянии, почему нет? Не буду осуждать. А королевой гламура,
меня, я думаю, назвали не за образ жизни, а за те книги, которые я
выпускаю. Это целое течение теперь – гламурная литература” [12].

Романы Оксаны Робски относятся к жанру беллетристики и
к массовой литературе. Эти два понятия очень близки между собой,
но некоторые критики вообще не выделяют такого понятия как
„массовая литература” [11], поскольку такая литература
ассоциируется у них с низкопробным чтивом, лишенным духовного
содержания, иногда морально прогнившая, на которую и времени
тратить не стоит. Под массовой литературой понимают в основном
развлекательную литературу, не обладающую эстетической
ценностью, в большинстве своем в мягкой обложке, в которой
распространены определенные стереотипы, предвзятость,
подверженную влиянию финансовых факторов [4, c. 18], Несмотря
на этот факт, ее произведения можно отнести как к беллетристике,
поскольку главной особенностью беллетристики является
детализация (что присуще стилю и Оксаны Робски), так и к массовой
литературе, поскольку она рассчитана и нацелена на широкий круг
читателей (на массовость) [11]. Ее произведения содержат в себе
определенного рода информацию, не всегда „пустую”, если она
признана, пускай не всеми в литературных кругах, и читают ее не
только узко профилированные люди, но и люди интеллигентные [7].
Но все же, ее произведения воздействуют на психологическом
уровне на состояние читателя: читатели, в основном женщины, как
было сказано выше, стремятся воочию увидеть мир олигархов, мир
гламура, хотят почувствовать себя неотъемлемой частью этого „мира
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одинокие люди, которые пытаются найти свое место не только в
мире литературы, но и в мире реальной жизни, благодаря не только
„пиару”, а действительно таланту.

Выводы. Изучение творчества российской писательницы
Оксаны Робски показывает, что все ее произведения пронизаны
гендерным гламуром. В своей прозе писательница, мастерски
маскируя и изменяя некоторые детали мира гламура, мира тусовки,
отражает часть своей биографии, о которой знают лишь те немногие,
кто тщательно занимается изучением ее творчества. Не вызывает
сомнения тот факт, что она пользуется популярностью, в особенности
среди женской аудитории, о чем свидетельствует огромное
количество скупаемых книг и отзывов в ее поддержку. Оксана Робски
заняла свое достойное место среди массовой литературы как автор
„Рублёвской” жизни или как автор светской хроники, тиражируемой
в огромных количествах.

Перспективы исследования. Определение степени
художественной ценности произведений писательницы требует
дополнительных исследований.
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называют, „виды и подвиды олигархов”. Олигарха они определяют
следующим образом: „… олигарх – зверь непростой. Зверь редкий.
И сам факт, что он до сих пор водится и даже иногда размножается,
несмотря на обилие желающих его поймать и освежевать, говорит
о том, что голыми руками его не возьмешь” [8, c. 57]. Обращает на
себя внимание амбивалентность авторской оценки олигарха. С одной
стороны, он полуиронично полуважительно именуется „зверь”. С
другой стороны, нельзя забывать, что в устах женщины „зверь” имеет
несколько иную, гендерно обусловленную коннотацию, которая
сродни признанию в наивысшей степени привлекательности.

Оксана Робски в своем творчестве создает образ
современной светской львицы и крайне редко обращается к образам
простых людей, людей среднего класса. В ее произведениях
проявляется поло ролевая дифференциация, которая реализуется в
том, как она рассматривает мужчин и женщин современного
тусовочного мира – мира гламура. Мир гламура для нее, как она
пишет в книге „Zамуж за миллионера или брак высшего сорта”, „…
не совсем такой, как о нем думают” [8, c. 9]. Очевидно, писательница
видит в нем черты, отличающие мир „Рублёвки” от привычного
стереотипа его восприятия.

Если рассматривать произведения Оксаны Робски с точки
зрения гендерного аспекта, то можно отметить, что мужчинам в них
отводится последнее место. Безусловно, в ее произведениях они
фигурируют, но основной акцент внимания уделяется женщинам и
их проблемам. Некоторые произведения Оксаны Робски несут
автобиографические черты, в частности, одна из ее книг „День
счастья – завтра” [7]. В этом романе главная героиня является
„Рублёвской женой” и владелицей так называемого охранного
агентства „Никита”, для которого, в свою очередь, служит прообразом
действительно существовавшее агентство Оксаны Робски [1]. В
момент написания романа у автора в реальной жизни находилось в
подчинении охранное агентство с точно таким же названием, где
работали исключительно женщины телохранительницы. И так же,
как героиня романа, она продала свой бизнес на самом пике его
успеха.

Творчество Оксаны Робски заслуживает внимания еще и
потому, что у нее появились подражатели, которые стремятся также
пробиться в мир литературного бизнеса, завоевав популярность,
всеобщую любовь и доверие как к истинному гению пера. Но, к
сожалению, не все так гладко, как может показаться на первый
взгляд, иногда за глянцевой счастливой жизнью скрываются очень
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 Переосмислення моральних норм у творі Сімони де Бовуар
«Дуже солодка смерть»

Страх смерті є одним із провідних аспектів, який аналізується
письменниками у літературному екзистенціалізмі сер. ХХ ст. С.
де Бовуар (1908–1986) у творі  «Дуже солодка смерть» 1964 р.
намагається осмислити ставлення людини до феномену смерті, який
формує страх у відчуттях особистості, та дослідити витоки цієї
процесуальності. Темою твору є зображення смерті героїні, мотиви
реалізуються через ідею – страх людини перед смертю. Страх смерті,
на думку письменниці, не є проблемою, яку слід ставити або
вирішувати у мистецтві. С. де Бовуар зображує екзистенцію емоцій
і відчуттів людини, яка боїться смерті, цей страх не можна подолати,
його можна лише відчувати та існувати з ним.

Аналізом феномену смерті у творчості С. де Бовуар
займалися дослідники С. І. Веліковський [2], Е. Маркс [4], С. Хенама
[5], який визначається як «скандал буття» [2, с. 101], відчуття
мінливості. Літературознавці звертають увагу на атеїстичну
спрямованість твору, що випливає із вчинків помираючої героїні.
Поза увагою залишилася інтерпретація переосмислення усталених
норм, які на рівні проблематики (вибір особистості) впливають на
психологічні конфлікти героїв.

Жанр цього твору виявляється у концептуальних рисах
повісті. Слід зауважити, що у французькому літературознавстві
залучені  лише жанри роману і новели для визначення
концептуальності, але «Дуже солодка смерть» не має розгалуженої
системи сюжетних ліній, тривалого хронотопу, переплетення різних
видів організації мови (діалогів, полілогів), що притаманно роману,
з одного боку; та динамічної інтриги і гострої розв’язки, анекдотичного
змісту, непередбачуваності, які притаманні новелі, з іншого. Таким
чином, у творі «Дуже солодка смерть» не простежуються риси новели
і роману, у той час як домінанти повісті тут знайшли виявлення.
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М. : АСТ : Астрель, 2010. – 416 с.
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2007. – 288 с.
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Портрети матері є віддзеркаленням світогляду дочки, який
підкреслює психологічні відчуття і сприйняття нарататора. Отже, хоча
образ матері є центральним, він – не головний, оскільки провідним
тут стає аналіз дочки: існування як екзистенція, де мати є «іншою»,
об’єктом, на який спрямовується піклування і співчуття.

У портретах матері простежується співчуття дочки: «Pauvre
maman !...elle avait mauvaise mine…Il y avait eu un temps, pas bien
lointain, oщ elle se flattait de ne pas paraоtre son вge; maintenant on
ne pouvait plus s’y tromper: c’йtait une femme de souxante-dix-sept
ans, trиs usйe. ...Depuis deux ou trois ans, depuis l’hiver dernier, je lui
voyais toujours ces cernes violets, ce nez pincй, ces joues creuses»
[3, с. 14] «Бідолашна мама… виглядала погано… Ще не так давно
вона пишалася тим, що виглядає молодше свого віку, але тепер
помилитися було неможливо: це була дуже дряхла
семидесятисемирічна жінка… у неї не пропадали темні кола під
очима, ніс став гостріше, щоки ввалилися». Після ночі у лікарні
портрет змінюється на краще: «Elle avair retrouvй son visage normal,
une voix nette, et ses yeux voyaient» [3, с. 22] «Обличчя стало як
раніше, дикція чіткою і очі ясними». Ретроспективно вводиться
психологічний портрет матері, в якому акцентується увага, що жінка
була нещасливою у шлюбі. Відчуття нещастя окрім «фемінного»
тлумачення має матеріально-соціальне підґрунтя – мати була без
посоху: «Ce qui est sыr, c’est qu’au temps mкme de sa lune de miel
elle a souffert dans son amour et dans son orgeuil. Violente, entiиre,
ses blessures se guйrissaient mal. Et puis mon grand-pиre a fait faillite.
... La dotpromise а papa ne fut pas versйe. Elle touva sublime qu’il ne
lui en tоnt pas rigueur et toute sa vie elle se sentait en faute devant lui»
[3, с. 43] «… вже під час медового місяця мати страждала – і її
коханню і гордості не раз завдавалися удари. Вона була цільною,
пристрасною натурою, і рани її загоювалися повільно… дід
збанкротів… Батько так і не отримав обіцяного посоху, але жодним
словом не дорікнув мати, і вона, вражена цим, усе своє життя
відчувала себе перед ним винною».

Сум матері є екзистенцією її життя. Інтуїтивно жінка хотіла
свободи. Після смерті чоловіка вона відроджується, оскільки, лише
залишившись самотньою, може відчувати себе вільною. Робота
постає своєрідним символом свободи жінки. Мати обирає активний
спосіб життя, який відповідає її смакам і вимогам. У повісті
зазначається, що матері було 54 роки, коли помер батько. Цей вік
стає межею, з якої починається нове життя жінки. Чоловік не залишив
спадку, але дочка – Сімона – могла утримувати матір. Однак,

У творі «Дуже солодка смерть» С. де Бовуар розкриває у
персонажі матері людську долю. Навколо художнього образу матері
розгортається сюжет. Екзистенційний страх людини реалізується
письменницею у  зображенні обставин смерті матері. У сюжетному
вузлі твору не простежується напруженість і завершеність, оскільки
екзистенціальний страх перед смертю загальний і завждиіснуючий,
та не проходить із констатацією факту смерті конкретної людини.
Цей твір біографічного характеру, у поетиці якого простежується
потенційна ліричність,  що пов’язана з авторськими
розмірковуваннями та філософськими відкриттями С. де Бовуар.
Таким чином, слід визначити жанр «Дуже солодкої смерті» як повість.

Біографема, як історичний епізод життя реального автора,
знаходить відбиття у поетиці твору. Біографемами письменниця
намагається наблизити реальність до мистецької сфери. У
біографемах «Дуже солодкої смерті» письменницею наводяться
імена реальних людей: С. де Бовуар, Сартр, Бост, сестра
письменниці і її мати. Біографеми з Сартром розкривають
повсякденне спілкування супутників життя, які будуються на
підтримці, колишньому коханні та творчій суперечливості. Через
біографеми письменниця передає скритність та скандальність
власного характеру.

Гірка іронія читається у назві твору, яка є своєрідним
метафоричним епітетом: «солодка смерть», де непряме смакове
значення «солодкість» сприймається як несподіванка для трагізму
людської долі. Письменниця паратекстуально обіграє назву
наприкінці повісті, що ще більше підсилює іронічність: «…je vous
assure que з’a йtй une mort trиs douce» [3, с. 104] «Запевняю Вас…
це була дуже солодка смерть» (Переклад тут і далі
С. К. Криворучко).

Час повісті охоплює 30 днів – хвороба матері у лікарні,
ретроспективно вводиться осмислення колишніх подій життя матері
дочкою. Твір складається із 8 розділів: Другий розділ – спогади
дочки, П’ятий розділ – висновки дочки. Виокремлюється провідний
наратив дочки – повіствування від першої особи, у якому
передається суб’єктивний аналіз емоцій інших героїв. Образ матері
і образ дочки вводяться письменницею у психологічний внутрішній
конфлікт.

«Фемінна» версія, в якій окреслюються С. де Бовуар
ймовірні і можливі покликання і прагнення жінки, відбивається в
художньому образі матері у загальнолюдському екзистенціальному
світогляді, де іноді простежується певна форма «соціалізації».
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письменниця ставить конфлікт: між мудрістю і технічними здобутками
цивілізації; між людяністю і високим професіоналізмом, який
суперечить законам добра; між людиною та суспільством; між
хворим і здоровим, який хоче допомогти; між допомогою та
аморальністю.

Лікар, згідно «протоколу», пропонує рідним зробити
операцію, а медсестра навпаки радить, нічого не робити.
С. де Бовуар зображує, як слідування «авторитетам» і виконання
загальноприйнятих настанов наносить шкоду людині. Суголосно
загальноприйнятим нормам, рідні перевозять мати із звичайної
лікарні «Г.» у найкращу клініку Парижу. Цим кроком письменниця
передає бажання родичів відповідати загальноприйнятому ідеалу
спільноти: вони гарно піклуються про свою мати та не шкодують на
неї коштів. У пропозиції «шановного» лікаря зробити операцію
простежується бюрократизм медичної системи: робити, що потрібно.
А порада «звичайної» медсестри – відмовитися від операції – є
відбиттям загальнолюдських гуманних цінностей. Звичайно, родичі
прислухаються до «шановного» лікаря та зневажають медсестру –
роблять екзистенціальний вибір: операцію. Цим кроком рідні
поглинають мати в атмосферу абсолютного болю, страждання,
фізичних мук, що стає екзистенцією покарання та емоційного
очищення свідомості хворої жінки.

Як фахівець лікар бездоганно зробив операцію: «Il triomphait :
а demi morte ce matin, elle avait trиs bien supportйune longue et grave
intervention» [3, с. 38] «Він торжествував: зранку мама була на порозі
смерті, а тепер вона відмінно перенесла довгу і важку операцію»,
але стан хворої – якість життя після операції – його не цікавили.
Мати не померла, але те, які фізичні муки вона відчувала, не входило
до лікарської компетенції. Емоційна кастрованість лікаря свідчить
про його соціальну досконалість, з одного боку, та відсутність
звичайної людської гуманності, з іншого. Саме це підводить дочку
до усвідомлення обману всієї медичної соціальної системи. Людина
боїться смерті, і лікар, намагаючись віддалити її, рятує життя, але
воно не можливе. Таким чином, письменниця підходить до відкриття
істини: людина не може впливати на смерть, намагання
продовжувати життя – абсурдне. Екзистенція буття простежується
в тому, що життя та смерть не залежать од волі людини, оскільки
вона є приреченою.

Цією повістю С. де Бовуар переосмислює загальноприйняті
постулати сучасності: за життя варто боротися будь-якою ціною.
Головний критерій – не нашкодити – забутий і не враховується. Рідні

відчуваючи екзистенцію «дії», мати складає іспити, проходить
стажування і отримує свідоцтво, яке відкриває шлях до активної
життєвої позиції жінки. Мати улаштовується асистентом бібліотекаря
у відділені Червоного хреста.

Робота абсолютно змінює життя жінки, яке стало здійсненням
мрії. Мати допомагає упорядковувати бібліотеки, її самооцінка
підвищується, тому що вона дає поради читачам і при цьому
доводить собі власну значущість. Жінка відчуває себе потрібною
людям: вдома у неї збираються веселі компанії. Окрім соціальної
самореалізації, вона займається своєю освітою: використовує знання
англійської мови, починає вивчати німецьку та італійську, подорожує.
Таким чином, С. де Бовуар зображує сильну духом жінку, яка здатна
на відродження, коли трапляється нагода, що простежується в
еволюції її характеру. Цими обставинами письменниця зазначає,
наскільки пригнічує жінку чоловік, який знаходиться поруч.

Окрім духовності матері, С. де Бовуар підкреслює її
тілесність: «Voir le sexe de ma mиre: зa m’avait fait un choc. Aucun
corps n’existait davantage. Enfant, je l’avais chйri; adolescente, il mйavait
inspirй une rйpulsion inquiиte...et je trouvais normal qu’il eыt conservй
ce double caractиre rйpugnant et sarcй:  un tabou» [3, с. 25–26] «Нагота
матері вразила мене. Нічиє тіло не значило для мене так мало і в
той же час так багато. Дитиною я линула до нього, коли я стала
підлітком, воно тривожило і відштовхувало мене… тіло матері так і
залишилось для мене відштовхуючим і священним водночас –
деяким табу». Наратор (дочка) сприймає мати як скрізьіснуючу
константу, яка є у мисленні індивіда, і в цьому простежується
духовна спорідненість дитини і матері як екзистенційна сутність.
Усвідомлення дочкою, що мати може померти, проходить через зміни
тіла матері: вона відмовляється їсти. Відмова від їжі є знаком для
дочки, що вона колись залишиться «сама». Мати оточена
піклуванням близьких людей, але вона обирає життя в лікарні.

Цим вчинком мати привертає до себе увагу, на яку вона
заслуговує: «„La reine d’Agleterre ne serait pas plus gвtйe: des fleurs,
des lettres, des bonbons, des coups de tйlйphone!”… „Il y en a des
gens qui pensent а toi ! ...On m’aime parce que je suis gaie”» [3, с. 31]
«„Англійська королева могла б тобі позаздрити: квіти, листи, цукерки,
дзвінки! Усі про тебе пам’ятають!”... „Мене люблять, тому що я
весела”». Ударом для близьких виявляється хвороба матері, яка не
лікується – рак. Саме тут герої постають перед вибором: як чинити
далі? Що обрати: пасивне очікування і спостереження чи активні
дії? Цей вибір письменниця робить екзистенціальним. Вибором
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речі, ось чому «ховається» за авторитети. С. де Бовуар акцентує
увагу на посередності матері, що сповідає філософію жертви, яка є
загальноприйнятою суспільною нормою для жінки сер. 50-х рр.

Лікарня для матері – це шанс самореалізуватися, стати
унікальною завдяки фатальності її хвороби. Таким чином, лікарняна
палата є сценою для матері, її хвороба – виставою, а життя жінки –
акторською роллю. Мати в ролі хворої любить лікарню та намагається
відповідати очікуванням «глядачів». Після певних маніпуляцій
простежується покращення хворої: «Grвce aux transfusions et aux
perfusions, le visage de maman avait repris ses couleurs et un air de
santй. La pauvre chose douloureuse qui gisait sur ce lit la veille s’йtait
reconvertie en femme» [3, с. 55] «… завдяки всім цим вливанням і
переливанням обличчя матері злегка порожевіло і здавалося
здоровим. Простерта тут напередодні нещасна страждаюча плоть
знов перетворилася на жінку».

Хвора відмовляється від краси, що свідчить про певну
байдужість до життя, яка символічно виявляється у небажанні їсти.
Життя стає мукою для жінки, змінюється колір її обличчя, мати
відчуває нерішучість, невпевненість, дочка усвідомлює, що
мужність хворої марна, і смерті надається новий статус –
милосердність. Хвороба матері стала випробовуванням для того,
щоб жінка переосмислила своє життя. Вона починає поводитися
делікатно та змінює попередні релігійні переконання: відчуває
пасивність у вірі в Бога та відмовляється від сповіді. Мати
намагається розібратися у власній підсвідомості та починає
аналізувати свої емоції. Вона відкриває в собі, що емоційно звикла
до хвороби, змирилася.
Весь час дочка ставить перед собою питання: чи варто завдяки
розвитку медицини штучно продляти агонію і страждання людини?
Вона піклується про мати, доглядає її, але ставиться до неї як до
живого покійника, який знаходиться в стані очікування смерті. С.
де Бовуар намагається зобразити біль, який стає нестерпним. Біль
матері підводить жінку до небажання спати та емоційної байдужості.
Поступово вона починає усвідомлювати свою екзистенційну
самотність.

Смерть матері письменниця вводить ретроспективно, як
спогад і констатацію факту. Але навіть після жорстокого болю, перед
смертю мати зауважила, що не хоче помирати. С. де Бовуар передає
неприйняття традицій у ставленні дітей до ритуалу похорон, яким
байдуже як одягнуть труп колишньої коханої матері. У спогадах
дочки мати залишається красивою п’ятидесятип’ятирічною жінкою,

хворого рятують його для себе, забуваючи при цьому про нього.
Письменниця намагається пояснити, що найголовніше для
помираючого – усунення болю, увага і присутність рідних, а не
хірургічне втручання в тіло «семидесятирічної» людини, після якого
ще більше підсилиться біль.

У повість письменниця не вводить імена лікарів для того,
щоб узагальнити ситуацію та продемонструвати їхню безликість,
поглинаючи їх у систему, якій не можливо протистояти. Хірургічна
операція є своєрідною рекламою життя. Позиція, яку займають лікарі,
це холодний професіоналізм. Після операції з’ясовується, що
хвороба (саркома дала метастази по всьому організму) ще більше
загострилася, оскільки мати знесилена після хірургічного втручання.
С. де Бовуар намагається зобразити соціальну ієрархію клініки, де
звертає увагу на недоліки системи для її працівників і пацієнтів.
Письменниця приходить до висновків про марність медичної
допомоги та втечу лікаря од відповідальності: «... elle avait expliquй
qu’en gйnйral, dans les cas analogues а celui de maman, le malade
meurt dans des tourments abominables. Ayez pitiй de moi. Achevez-
moi. Le docteur P avait donc menti ? Me procurer un revolver, abattre
maman ; l’йtrangler. Romantiques et vaines visions. Mais il m’йtait aussi
insupportable de m’imaginer entendant pendant des heures maman
hurler. ...”Vous avez promis qu’elle ne souffrirait pas. –Elle ne souffrira
pas.” Il nous a fit remarquer que si on avait voulu а tour prix la prolonger
et lui assurer une semaine de martyte, il aurait fallu une nouvelle opйration,
des transfusions, des piqыres remontantes» [3, с. 96–97] «…
мадемуазель Мартен пояснила, що в аналогічних випадках хворий
помирає у нестерпних стражданнях. Зжальтеся наді мною, прикінчить
мене. Невже доктор П. обманув нас? У мене в мозку пронеслося:
дістати револьвер, застрелити мати, задушити прекрасні мрії. Думка
про те, що мати часами буде кричати, була нестерпною… „Ви
обіцяли, що страждати їй не доведеться”. – „Вона й не буде
страждати”. Якби ми хотіли будь-якою ціною подовжити її життя та
забезпечити їй ще тиждень страждань, то потрібна була б нова
операція». Мати гнила заживо, констатувала дочка, а лікар
стверджував, що все у межах норми.

Ретроспективно письменниця передає аналіз життя матері
дочкою, де виявляє домінанті риси її мислення: жінка, що не працює,
суперечлива, асексуальна, спрямована проти шлюбу. По
відношенню до дочки підкреслюються власництво матері,
нав’язливість та неделікатність, безтактність, що пояснюються
невпевненістю жінки у собі. Мати не має власної думки про будь-які
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Засоби образотворення у пізніх п’єсах С. Беккета

Художні образи посідають важливе місце у драматургічній
творчості С. Беккета (1906–1989), поряд із діями та мовленням
персонажів вони репрезентують концептуальне навантаження п’єс
письменника. Особливо зростає значення образності в пізній
драматургії С. Беккета, де зменшується роль динамічного начала
на дійовому та вербальному рівнях п’єс, тому сюжето , характеро-
та смислотворчу функції виконують саме образи.

Проблема образотворення цікавила дослідників театру
абсурду, зокрема драматургії С. Беккета (Л. Гарвей, О. Геніс,
С. Гонтарскі, М. Есслін, В. Тіндолл, Т. Якимович). Як результат, на
сьогодні беккетознавством описано окремі образи та метафори,
відзначено лаконічність, абстрактність та тенденцію до поетичності
образів, в яких візуально втілено концентровані ідеї небуття,
порожнечі, безглуздості та незначущості людського існування. Проте
літературознавці систематично не досліджували ці художні елементи
та залишали поза увагою унікальність пізніх п’єс драматурга.

Мета цієї статті полягає в тому, щоб провести систематичний
аналіз образів пізньої драматургії С. Беккета й типологізувати їх за
смисловим наповненням.

У театрі пізнього С. Беккета («Щасливі дні», 1961; «Театр І»
та «Театр ІІ», 1960 і рр.; «Нарис для радіо» та «Ескіз для радіо»,
1960 і рр.; «Гра», 1963; «Каскандо», 1963; «Дихання», 1968; «Не я»,
1973; «Кач-кач», 1980; «Експромт в стилі Огайо», 1980; «Що де»,
1984; «Катастрофа», 1984) можна виділити такі групи образів:
аудіообрази, світлові, колірні, речові / предметні, візуальні пейзажні
та портретні.

У радіоп’єсах 1960-х — «Ескізі для радіо» та «Каскандо» —
С. Беккет використовує аудіообраз записаного на плівку стороннього
голосу. В обох п’єсах присутній персонаж, що виконує функції
ведучого, він здійснює контроль над голосом, вмикає та слухає його,
має в ньому потребу: «He. It has become a need, madam» [4, с. 107]

яка живе у свідомості рідних. С. де Бовуар передає естетику краси
символом – червоний велюровий халат. У червоний халат мати була
вдягнена, коли впала у ванній на початку повісті, і цей же червоний
халат діти залишають висіти на вішалці після смерті матері у фіналі
твору, як своєрідну згадку про прагнення до краси і жіночності їхньої
матері.

Подальший науковий пошук може зосередитися на аналізі
глибинного внутрішнього психологічного конфлікту героїв повісті
С. де Бовуар «Дуже солодка смерть».
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У п’єсах «Кроки», «Нарис для радіо» й «Експромт в стилі
Огайо» С. Беккет уводить аудіообрази дзвінку, свистку, стуку. Ці
звуки ініціюють драматургічну дію, спонукають персонажів до
активності, регулюють їхнє сценічне буття. Звукові образи дзвінку,
свистку, стуку є пародійними втіленнями зовнішнього імперативу,
божественної сили. До того ж, у ці образи закладена семантика
обмеженості людської поведінки (екзистенції) заданими умовами,
які не піддаються раціональному поясненню.

Квінтесенцією людського існування — миттєвого фрагменту
між життям і смертю — є образ-символ дихання в однойменній п’єсі
С. Беккета. На тлі хаотично розкиданих речей при тьмяному світлі
глядач чує запис слабкого скрику, потім вдиху та видиху (через
підсилювач), за яким слідує ще один скрик і затемнення сцени. Так
людське життя, за С. Беккетом, починається з непомітної появи в
невпорядкованому світі, являє собою нетривале фізичне існування,
що замикається непомітним відходом.

Світлова образність посідає важливе місце у драматургії
С. Беккета та формується за допомогою взаємодії антагоністичних
образів-символів — світла й темряви. Світло має стале значення
життя, проблиску, спонтанної та неверифікованої ознаки присутності
смислу. Образ-символ світла наявний в «Каскандо» — у п’єсі
говориться про те, що світло оточує Моню, але він цього не бачить:
«Voice. ... light... of the land... the island... the sky... he need only... lift
his head... his eyes... he’d see them... shine on him... but no <...>» [4,
с. 138] («Голос. ... світло... землі... острову... неба... йому тільки
потрібно... підняти голову... очі... і тоді він побачить... що воно світить
на нього... але ні <...>»).

Звернення до символіки світла проходить крізь увесь
монолог п’єси «Не я». У цьому тексті світло асоціюється з дитинством,
молодістю, що незворотньо минули: «<...> when suddenly...
gradually... all went out... all that early April morning light <...>» [6, с. 1]
(«<...> коли несподівано... поступово... усе щезло... усе це квітневе
ранкове світло <...>»). У словосполученні «квітневе ранкове світло»
кожний елемент символізує світанок життя, назавжди втрачений.

Непостійність світла, його переривчасте сприйняття
позначається на образі-символі «очей, які то розплющуються, то
заплющуються», наявному в «Кач-кач» та інших п’єсах С. Беккета:
«<...> just the eyelids... presumably... on and off... shut out the light
<...>» [4, с. 273] («<...> лише повіки... певно... уверх і вниз...
затуляють світло <...>»), — і передує його поступовому зникненню.

(«Він. Це стало потребою, мадам»). Прозорою в «Каскандо» є думка
про те, що записаний голос належить власне ведучому: «Opener.
What do I open? They say, He opens nothing, he has nothing to open,
it’s in his head» [4, с. 137] («Ведучий. <...> Так що ж я вмикаю?
Говорять — нічого він не вмикає, нічого й не потрібно вмикати, все
це в його голові»). Тож, один зі смислових шарів аудіообразу
голосового запису — це самовідчуження, розшарування особистості.
Цей «сторонній» голос може бути голосом позасвідомого, що важко
піддається контролю. Потреба ж постійно чути голос, очевидна
залежність від нього персонажів зумовлює виділення й іншого
смислу образу-символу — це ілюзія комунікації, страх перед
самотністю, можливість її подолати, заповнити порожнечу шляхом
увімкнення аудіозапису.

Слід відмітити, що в обох п’єсах запис голосу чергується та
поєднується з музикою — іншим аудіообразом драматургії
С. Беккета. У «Каскандо» за допомогою музики переривається голос,
що розповідає історію про Моню, отже, музика сприяє дискретності
вербального руху. Доки голос звучить самостійно, триває «історія»
(є щось подібне до сюжету), коли ж до голосу додається музичний
супровід, розповідь перетворюється на ліричний твір, набуває ознак
емоційності та суб’єктивності, повторюваності, позбавляється
динамічного, особового начала.

У тексті «Ескізу для радіо» музика безпосередньо
пов’язується з множиною у порівнянні з самотністю голосу, що
говорить. Голос виявляється метафорою людської самотності, а
музика уособлює оточуючий космос.

В іншій п’єсі «Зола», створеній для радіо, С. Беккет
звертається до аудіообразу моря, який бере на себе частину
семантичного навантаження твору та посилює його експресивний
ефект. Шум моря постійно супроводжує монолог Генрі, гнітить і, в
той же час, не відпускає його. Образ моря в художньому світі
С. Беккета асоціюється, перш за все, із порожнечею, смертю, хаосом
(слід відмітити, що звук моря заповнює усі паузи п’єси). Постарілий
Генрі живе на краю моря, що може інтерпретуватись як перебування
на межі життя та смерті. Кожного дня він прогулюється вздовж
берега, не навагаючись зайти у воду. Монотонний шум спокійного
моря завдає Генрі страждань, нагадує про порожнечу власного
життя, що згасає, порівнюється із «засмоктуванням» [4, c. 99], яке
протиставляється бурхливому хвилюванню, що минуло, — життю,
сім’ї, переживанням тощо.
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— символ «смерті в житті», нагадування про смерть, а також можливість
«визволення» від життя. У сумці Вінні також знаходяться ліки від втрати
інтересу до життя [5, c. 13]. Тема небажання жити є поширеною у творчості
С. Беккета, героям якого необхідна штучна підтримка, можливість забуття.

Cемантика фізичної неповноцінності беккетівської людини,
нецілісності особистості втілюється в групі семантично споріднених речових
образів символів — це велосипед, інвалідний возик, милиці, які, з одного
боку, компенсують, а, з іншого, підкреслюють фізичну недосконалість
персонажів («Театр І» та ін.).

Центральним у пізній п’єсі письменника «Кач-кач» є образ символ
крісла качалки. Крісло, за ремарками драматурга, повинно мати вигнуті
ручки, які ніби обіймають героїню, видаватися частиною її тіла. Воно
гойдається незалежно від її волі та рухів, причому розгойдування поступово
уповільнюється, що відтворює регресивний рух часу. Крісло-качалка,
безперечно, є символом смерті, оскільки героїня вдягнена в чорне та
опускає голову наприкінці п’єси. Але, крім того, воно може інтерпретуватись
як символіка народження, материнської утроби, оскільки в тексті п’єси
згадується про матір героїні, яка в ньому ж і померла, а також вживається
словосполучення «мати-качалка» [4, с. 282].

Візуальна пейзажна образність у драматургії С. Беккета
представлена достатньо бідно, оскільки провідною просторовою
характеристикою п’єс письменника є пустельність. Серед найбільш
яскравих пейзажних образів символів беккетівської драматургії слід відмітити
землю / земляний насип / канаву («Щасливі дні» та ін.). «Героїня» п’єси
«Щасливі дні» Вінні поступово заглиблюється в землю, що символізує
процес старіння, життя вмирання. У цьому образі закладені смисли
плинності часу, його деструктивного вектору, складності темпоральної
перцепції.

У пізніх драматургічних творах С. Беккета з’являється віртуальний
пейзажний образ-символ острову («Каскандо», «Експромт в стилі Огайо»).
Острів символізує усамітнення, спокій, до якого прагне Моню («Каскандо»)
та глибоку самотність, від якої страждає персонаж «Експромту в стилі
Огайо».

Достатньо об’ємною в драматургії С. Беккета є група візуальних
портретних образів-символів, оскільки людині відводиться пріоритетне місце
в художньому світі письменника. До таких слід віднести, передусім,
хвороби-символи беккетівських персонажів, які утворюють цілий спектр
символічних значень. Короткозорість, сліпота, глухота персонажів («Театр
І», «Щасливі дні» та ін.) втілюють ідеї відособленості, маргінальності,
метафізичної замкненості, важкості, неможливості когнітивної, фізичної,
комунікативної взаємодії з зовнішнім світом. Хвороби ніг, кульгавість («Театр

«Промінь світла» стало сполучається з «місячним сяйвом»,
«хмарами», що несе в собі семантику світла тьмяного, світла, що з часом
віддаляється, і, відповідно, має смисли старіння, розчарування. В образі-
символі світла закладена семантика надії, можливості виправдання — світло
існує, але «з іншого боку всесвіту», людина не здатна його побачити
внаслідок власного безсилля, нікчемності, метафізичної короткозорості, і з
часом неможливість його сприйняття стає все більш очевидною.

Темнота є візуальним образом небуття, хаосу та, як правило,
займає більшу частину сценічного простору («Експромт в стилі Огайо»,
«Театр ІІ», «Не я», «Гра» та ін.). Поступове поглинання світла темрявою,
що спостерігається в п’єсах «Дихання» та «Катастрофа», символізує
вичерпання, закінчення, семантичне заперечення життя, смислу тощо.

Колористична образність С. Беккета характеризується тяжінням
до монохромності, домінування сірого кольору. Тьмяний колір переважає
в інтер’єрі беккетівських п’єс, де світло поступово переходить у темряву.

У зовнішньому вигляді та одязі персонажів також переважає сіра
колористика. У «Катастрофі» асистент режисера відмічає, що під чорним
безформним пальто, одягненим на протагоніста, знаходиться спідня білизна
попелястого кольору. Більшість беккетівських персонажів одягнена в старі
бляклі речі, має сиве волосся, — усе це фактично зливає людські образи
з тьмяністю та сірістю сценічного простору.

Сірий колір схоплює перехід світла в темряву, передає відчуття
лімінального стану — на межі життя та смерті, у наближенні до небуття.
Сіра, тьмяна колористика символізує посередність, безякісність,
нейтральність; порожнечу; старість, близькість кінця. Крім того, єдність
кольору гомогенізує художній світ письменника, зрівнює, уподібнює його
складові, знеособлює персонажів.

У використанні колірної образності драматург іноді вдається до
чорного кольору: затемнення сцени та чорний одяг персонажів
(«Катастрофа», «Кач-кач»). Чорний традиційно символізує траур і,
відповідно, героїня п’єси «Кач-кач» одягнула свій «кращий чорний»,
приготувавшись до смерті, так само як до цього її мати, про що говориться
в тексті [4, c. 282].

У театрі С. Беккета представлені й речові / предметні образи-
символи. Серед них — візуальні образи погребальних урн. У «Грі» з урн
виглядають лише обличчя персонажів, підкреслено беземоційні, вони ніби
є невід’ємними частинами урн. Образ-символ погребальних урн є конкретно-
чуттєвим, матеріалізованим втіленням ідеї поступового наближення до
смерті.

Речовим образом-символом смерті, небуття в п’єсі «Щасливі дні»
є револьвер: спочатку в сумці Вінні, згодом на видимому місці, на пагорбі,
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є яскравим у театрі С. Беккета, дихання коротке, символіка порядку /
божественної сили зводиться до речового рівня.

До комплексу «безособовості» віднесемо: запис голосу, музику,
образи велосипеда, інвалідного возика, крісла-качалки, капелюха,
безформний одяг персонажів.

Символіка «страждання» охоплює хвороби ніг, зору, слуху, пухлини,
на які страждають беккетівські персонажі, а також механічні прилади, які
нерозривно поєднані з людським тілом та є допоміжними засобами
покращення зору та полегшення пересування.

Останнім виділимо комплекс образів-символів «самотності /
замкненості» людини: запис самотнього голосу, що протиставляється
музиці, темрява, острів.

Розподіл на семантичні комплекси є досить умовним, оскільки
образи-символи є полісемантичними художніми елементами й один і той
самий образ-символ може бути віднесений до різних смислових груп. Проте
здійснена типологізація виявляє провідні смислові вектори беккетівської
драматургії та відкриває перспективи для подальшого дослідження
поетикального рівня п’єс письменника.
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І» та ін.) символізують неможливість поступального, прогресивного руху, а
також прикутість персонажів до землі, постійне нагадування про смертність,
наближення до «кінця». Персонажі С. Беккета хворіють на пухлини,
новоутворення («Театр І», «Зола»), що символізує неспроможність людини
контролювати власне тіло, дихотомію фізичного та ментального аспектів
особистості, а також постійну руйнацію людського тіла.

У низці п’єс («Театр ІІ», «Кач-кач» та ін.) представлений образний
комплекс «сліпота / заплющені очі / хустка на обличчі / широкополий
капелюх», що втілює ідеї відмежування людини від реальності. Персонаж
«Театру ІІ» С протягом усієї п’єси із заплющеними очима стоїть біля вікна,
спиною до аудиторії, нерухомо і безмовно. Персонажі А і В, які вивчають
письмові свідчення життя С, відмічають моменти, що вказують на втрату
С інтересу до життя, на його вибір бездіяльного існування, на прагнення до
небуття. Наприкінці п’єси А бере носову хустку і нерішуче підносить її до
обличчя С [4].

Символічне значення замкненості, відмежованості від світу несе
відсторонений пильний погляд персонажів, спрямований у нікуди, —
візуальний образ, поширений у п’єсах С. Беккета. Персонажі «Експромту
в стилі Огайо», «Кач-кач», «Катастрофи» наприкінці п’єси завмирають у
статичній позиції та безпристрасно й довго дивляться в зал, або ж на
власного двійника.

У п’єсах «Катастрофа», «Кач-кач», «Що де» представлений
візуальний образ схиленої на груди голови персонажа, що символізує його
смерть. Цим образом завершується п’єса «Що де», а також кожен її «цикл».

Проведений аналіз образів пізнього С. Беккета-драматурга
дозволяє констатувати їх узагальнений, усталений, повторюваний та
полісемантичний характер, що співвідноситься із символом. Це
уможливлює певне уточнення дефініції та уведення поняття «образу-
символу» відносно цих художніх елементів.

Отже, образи-символи розглянутих беккетівських п’єс, — звукові,
світлові, колірні, речові, візуальні пейзажні та портретні — можуть бути
типологізовані за смисловою приналежністю та віднесені до таких
семантичних комплексів. Найбільший охоплює проблеми «небуття та
наближення до нього». Це шум моря, темрява, земля / урни, капелюх,
крісло-качалка, револьвер, ліки «від втрати інтересу до життя», сірий колір
(портрету, пейзажу та інтер’єру), пустельна місцевість, схилена голова
персонажів.

До образно-символічного комплексу «життя / впорядкованості» слід
віднести світло, аудіообрази дихання, дзвінку та свистку тощо. Показово,
що ці образи мають негативну або ж іронічну конотацію — світло ніколи не
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періоду та означення самого роману автором як «гумористичний».
Однак, на нашу думку, жанр роману має синтетичну природу, яку
творять жанрові та стильові константи, певні з яких стають
домінантними.

Загальновідомо, що А. Аверченко, як і переважна більшість
російської інтелігенції, не прийнявши ідей революції 1917 року, був
змушений емігрувати за кордон. Під впливом доленосних подій
кардинально змінюється й його хронософія, основним постулатом
якої стає твердження «Час, назад», що було антагонічним вислову
В. Маяковського «Час, вперед!» («Марш времени»). Неприйняття
письменником радянської дійсності порушує традиційні канони
художнього часу (його незворотність) у його творчості, тому автор
занурюється у минуле, яке стає для нього еталоном. У пошуках
утраченого часу автор повертається до минувшини, щоб ретардувати
час та довести його до абсолюту. Сюжет єдиного роману
А. Аверченка має автобіографічне підґрунтя та відтворює події
минулого. Дослідники неодноразово наголошували на схожості
образу головного героя Мецената з самим автором. «Цей мужній
боєць (А. Аверченко – Т.К.), котрий знав і закони вуличної бійки і
дуельний кодекс, зумів створити навколо себе ауру особливої  поваги
серед своїх клевретів, ту ауру, що із ностальгією була відтворена в
його романі» [8, c. 347].

Соціальна складова роману детально виписана, герої
представляють певні типи, детально автором портретизовані.
Головний герой – Меценат, у характері якого дослідники пізнавали
самого автора, «огромный, грузный человек с копной полуседых
волос на голове, с черными, ярко блестящими из-под густых бровей
глазами, с чувственными пухлыми красными губами» [1, с. 17] мав
певний статок, що дозволяло вести безбідне життя та тримати
навколо себе прибічників. Герой мав поступливий характер, був
схильним до авантюр та намагався відчути життя у всіх його проявах.
Стильовою особливістю роману А. Аверченка є подані до кожного
портрету «епіграфи», короткі й ємкі характеристики, відверто
викривальні або іронічні. Портретними особливостями Мецената є
його щедрість  і бажання матеріально допомогти  своїм товаришам,
не занижуючи при цьому їхньої самооцінки.

Клеврети Мецената теж детально портретуються. Мотильок
мав поетичний хист, але залишався невизнаним суспільством.
Особливий акцент автор робить на обличчі героя, покритому
«прихотливой сетью морщин и складок, так что лицо его во время
разговора двигалось и колыхалось, как вода, подернутая рябью»
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Жанрові особливості роману А. Аверченка «Жарт мецената»

А. Т. Аверченко (1880–1925) – найяскравіший представник
російської сатиричної літератури початку ХХ століття, а після 1917
року – російської емігрантської сатири, головний редактор та
кореспондент журналу «Сатирикон» («Новий Сатирикон»),
дописувачами якого були Н. Теффі, Саша Чорний, О. Димов,
В. Горянський. Митець вважався одним із найперспективніших
гумористів доби та отримав титул «король сміху». Дослідники
(Д. Левицький, Л. Спиридонова, О. Михайлов, Д. Ніколаєв,
К. Гурова, О. Бризгалова та ін.) неодноразово зверталися до творчої
спадщини письменника, акцентуючи увагу на проблемних питаннях
мови, стилю, жанру, однак ґрунтовного аналізу жанрових
особливостей великої романної форми у творчості письменника ще
не було здійснено у сучасному літературознавстві. Тож ми маємо
на меті провести детальне дослідження роману А. Аверченка «Жарт
Мецената», розглянути його жанрову природу, виокремити жанрово-
стильові константи та домінанти, дослідити хронотоп роману.

Проза А. Аверченка відчутно тяжіє до малих сатиричних
форм. Основу різноманітної у жанровому розмаїтті літературної
спадщини складають оповідання, пародії, фейлетони і памфлети,
однак у 1932 році у Сопоті письменник створює твір «Жарт
Мецената», жанр якого визначає романом. Характерні ознаки малої
прози сатирика: динамічний сюжет, логічно вибудувана композиція,
гранично лаконічна і чітка мова, характерні й для означеного доробку.

Дослідники неодноразово намагалися жанрово кваліфікувати
творчість А.  Аверченка (Д. Левицький, Л. Спиридонова,
О. Михайлов, Д. Ніколаєв, К. Гурова, О. Бризгалова), однак
переважно мала проза ставала об’єктом літературознавчих
досліджень (побутове оповідання, гумореска, оповідання-гротеск
(Д. Левицький), оповідання-анекдот (О. Бризгалова), оповідання-
фейлетон (О. Кузьміна)) [6]. Здійсненню жанрово-стильового аналізу
роману А. Аверченка завадила «закритість» творчості емігрантського
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виграє шахову партію в Кузі, бере за дружину Яблуньку, всезагальну
улюбленицю та «даму серця» Новаковича, від’їздить до Флоренції
писати роман в трьох частинах для «Альбатроса». Для молодого
поета розіграш закінчується щасливо, з усіх ситуацій він виходить
переможцем.

Даний твір ми окреслюємо зразком шахрайського  роману,
що починає зароджуватися в російській літературі в середині 30-х
років ХХ століття. Однак у даному романі авантюрна тема отримує
інверсне трактування, оскільки пікаро (антигерой, антиідеал,
антагоніст) представляється особистістю «нового формату», яка,
долаючи перепони на своєму шляху, впевнено йшла до мети.
Меценат та його клеврети уособлюють певні соціальні типи, з якими
стикається «новий» авантюрист (Меценат типовий образ багатія, не
обтяженого побутовими проблемами, Мотильок – творча невизнана
особистість, Кузя – розумний, однак ледачий інтелектуал, Новакович
– красень-спортсмен тощо. Шелковніков (Куколка) стає
авантюристом не з власної волі, він не є типовим шахраєм, який у
пошуках прихистку, їжі, засобів до існування змушений вступати у
взаємодію із кримінальним світом. Він стає шахраєм мимохідь, за
іронією долі, часом навіть не усвідомлюючи своє деструктивної ролі.
За задумом автора першочерговими авантюристами є Меценатова
компанія, однак з часом уже досвідчених відчайдухів обходить
«новачок», сором’язливий початківець-поет,  який перебирає на себе
всі здобутки невдах-авантюристів. Метаморфоза героя зображується
іронічно, із задієнням засобів сатири (карикатури, анімалізації),
підкреслюючи, що герої, які не знайшли себе у «новому» житті, мають
бути висміяними і не гідними співчуття. Однак письменник не
вдається до їдкої сатири, а відтворює ситуацію з легким гумором,
що наближає жанр означеного роману до гуморески.

У романі вбачаються ознаки жанру пікарески, оскільки образ
героя-шахрая супроводжують художні засоби зовнішньої
характеристики героя. Портретується персонаж із задієнням
антитетичних ознак (приємної зовнішність та недалекість,
простакуватість), що вводить в оману Мецената та його прибічників.
«Соціологічний маркер» (А. Дмитрієв) [5, с. 11] у даному випадку не
спрацьовує, герой-авантюрист залишається не впізнаним іншими
героями роману, що призводить до неочікуваного фіналу.

Дослідниця В.Міленко здійснює типологічне зіставлення
пікаро, виділяючи певні типи даного образу: «гоголівські персонажі»
, «фольклорний шахрай», «біс-пікаро», «маргінал-потвора», «піп-
пікаро», «російський емігрант», «непман»  та ін. [5, с. 10]. Героя

[1, с. 18]. Кузя, «бесцветный молодец с жиденькими усишками и
вылинявшими голубыми глазами » [1, с. 18] славився гарною грою
в шахи та виділявся серед товаришів особливим ледарством.
Студент Новакович вважався охоронцем Мецената та вирізнявся
гарною фізичною підготовкою: «высокий, атлетического вида
человек, широкая грудь которого и чудовищные мускулы плеч еле-
еле покривались поношенной узкой студенческой тужуркой» [1, с.
20]. Портретні характеристики характеризуються стислістю,
влучністю та допомагають візуалізувати кожного персонажа.

Конфлікт твору має соціальне підґрунтя: Меценат зі своїми
друзями вирішують розіграти поета початківця – Шелковнікова, який
отримав прізвисько Куколка, «застенчивого юношу, белокурого,
голубоглазого, как херувим, с пухлыми розовыми губами и нежными
шелковистыми усиками, чуть-чуть видневшимися над верхней
губой» [1, с. 22]. Однак авторська увага зупиняється не лише на
зовнішніх ознаках, але й на мовленні героя, яке свідчить про
пересічність особистості. Багаторазовий повтор висловів –
лейтмотивів стає стильовою особливістю творчості А. Аверченка.
Наприклад,  Шелковніков при зустрічі з кожним із персонажів детально
представляється, що активізує гумористичну складову: «Моя
фамилия – Шелковников. Имя мое – Валентин. Отчество –
Николаевич…» [1, с. 23].

Шелковніков опиняється у центрі конфлікту між дружною
компанією Мецената і соціумом, заручниками якого вони є.
Анекдотичний випадок у романі «Жарт Мецената» – «ланка у ланцюгу
жартів злодійки-долі, з якою марно боротися» [3, с. 465]. Герої у
намаганнях поглузувати над поетом-початківцем, самі потерпають
від невдалого жарту, що так «вдало» починався. «Таким образом –
однажды в сумерки была организована эта противоестественная
издевательская кампания, направленная против святой простоты
доверчивого, наивного, глуповатого юноши» [1, с. 30]. Меценат та
його друзі друкують позитивні, хвалебні відгуки на вірші Куколки,
влаштовують коронацію персонажа, посвячують його в поети тощо.
Комічним дійством, влаштованим на честь простакуватого юнака,
друзі неабияк захоплюються та не замислюються про наслідки своїх
вчинків. За народними віруваннями, заподіяне зло обов’язково
повертається до адресанта, що й трапилося у даній оповіді.  За
свій жарт компанія жорстоко покарана: Віра Антонівна, дружина
Мецената, закохалася в поета і всіляко його переслідувала, герой
займає посаду секретаря «Вершин», віднедавна залишену
Мотильком, а згодом посідає місце директора журналу, віртуозно
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героя переповідаються різними персонажами через різні ракурси
бачення.

Стильовою особливістю роману є його дидактизм, що
проглядається на змістовному рівні. Автор не виводить дидактичної
частини, однак повчальний зміст твору проглядається у кожному
рядку. Задум Мецената та його клевретів закінчується ганебним
програшем, оскільки будь-яке знущання над особистістю має бути
покараним.

У романі домінує буденний хронотоп: у центрі оповіді реальні
герої, конкретна ситуація, письменник уникає фантастики й акцентує
увагу на абсолютно ймовірних у повсякденному житті обставинах,
подає їх у максимально концентрованому вигляді. Максимально
ємно та всебічно подаються авторські характеристики, характери
витворюються із задієнням індивідуальних особливостей персонажа.
Аверченко виокремлює і часом перебільшує певну деталь або
подробицю, наприклад, здатність Новаковича до створення
неймовірних та фантастичних історій, неземну красу Ніни Іконнікової
(Яблуньки). У центрі сюжету умовна ситуація, відтворена на
правдоподібній основі. Характерними ознаками романного хронотопа
стає контрастність та антитетичність, що проявляється на різних
рівнях художнього простору: сюжетному, образному тощо.

Хронотоп роману конкретизований в реальному часі й
просторі: це Росія, однак ознаки доби в романі проглядаються лише
побіжно, оскільки сюжетні перипетії рідко розігруються за межами
замкненого простору вітальні Мецената. Митець ретардує час і
простір, відтворює події зі свого минулого, що характеризується
ностальгічним часовим модусом. Художній час створюється за
рахунок деструкції часу теперішнього і виводить час роману на
універсальний рівень. У фіналі читач бачить ту ж вітальню, однак її
просторові межі зостаються незмінними, статичними залишаються
й фігури героїв.

Стильовою особливістю прози А.Аверченка є вироблений
ним структурно-традиційний принцип, який передбачає наявність
зачину, основної частини, кульмінації і розв’язки, які чітко
простежуються. Роман письменника чітко структурується: кожен із
композиційних елементів знаходиться на чітко відведеному йому
місці та легко асоціюється. Кільцева композиція, послідовний сюжет
із раптовим фіналом, багаторазовий повтор одного й того ж епізоду
з обов’язковим доведенням ситуації до абсурду – дані ознаки
створюють значний комічний ефект.

роману «Жарт Мецената» Шелковнікова ми інверсно окреслюємо
маргіналом-красенем, шахраєм «нового формату», не наділеним
гротескною негативною зовнішністю. Від першого маргінал-красень
успадковує проміжний соціальний статус, що з кожною авантюрою
покращується, а від другого – зовнішні портретні ознаки, що
допомагають досягати бажаного. Адже саме за приємну зовнішність
до героя прихильно ставиться вся жіноча половина роману, а також
ті особи, що вступають із ним у контакт. Маргінал-красень, у нашому
розумінні, стає «позасистемною» [4, с. 62] особистістю в рамках
аналізованого тексту, однак становить з глобальною соціальною
структурою єдине ціле.

Для даного роману, як і для зразків шахрайської прози, не
характерний психологізм. Характер героя розкривається через
короткий персональний девіз, який у даному романі подається через
комічне представлення героя, який, «смакуючи», повторює своє
прізвище, ім’я, по батькові. Лейтмотивним  є повтор декількох рядків
вірша героя, що вказує на його пересічність, відсутність
літературного таланту.  Даний повтор є символічним, оскільки стає
уособленням недолугості героя, якою вирішили скористатися
Меценат та його клеврети у своїй авантюрі. Важливим фактором
психологічної характеристики героя є його ставлення до жіночої
половини людства. Традиційним мотивом шахрайського роману є
одруження чи залицяння за розрахунком. У даному романі даний
мотив теж набуває інверсного звучання: Куколка не піддається чарам
заможної Меценатової дружини, а збирається одружитися із
красунею, Ніною Іконніковою, улюбленицею Меценатової компанії.

Позиція самого героя-шахрая автором не репрезентується,
читач про події дізнається лише крізь ракурс бачення героїв:
Мецената та його клевретів, тому мотивація вчинків шахрая
залишається не розкодованою. У російській пікаресці початку ХХ
століття щасливий фінал зазвичай відсутній, пікаро завжди
виявляється переможений, що і сталося із героями, що затіяли
авантюру. Однак справжній авантюрист залишається не покараним,
а навпаки, обдарованим долею, отримавши солідну посаду,
красуню-дружину та перспективне майбутнє.

Традиційний для жанру шахрайського роману мотив мандрів
(шляху) у даному романі теж отримує інверсне трактування, оскільки
мандри героя не деталізовані. Про авантюри Шелковнікова читач
дізнається від Мецената та його прибічників, які перебувають у
замкненому топосі Меценатової вітальні. Шахрайства героя
відтворюються за кінематографічним принципом монтажу, коли діяння
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столом, репрезентується «історія з життя» Ганни Матвіївни: «У нее
была семья из восьмидесяти двух человек, и все они один за другим
умирали, и всех их она видела мертвыми на столе! И поэтому с тех
пор стол, по ее понятиям, – святое место, которое не должно
оскверняться икрой и коньяком!.» [1, с. 27].

 Жанровою особливістю «Шутки Мецената» є наявність
жанрів-вставок, історій, переповіданих героями на коронації Куколки.
Оповідь Новаковича «Поцілунок в каюті» овіяна ореолом
романтичності, сюжет Кузі про «двоногу собаку» має фантастичні
ознаки, розповідь Мотилька витримана «в грустном, зловещем
стиле» [1, с. 89] про художника, що не міг потрапити додому після
смерті дружини, носить ознаки готичних жанрів, правдоподібна
історія Мецената «Про божевільного, якого обдурили» відтворена із
глибокою експресією та, за словами Новаковича, навалилась на
слухачів, «как две надгробные плиты» [1, с. 94]. Розповідь Яблуньки
«Зв’язався чорт з немовлям» носить риси любовного роману,
оскільки відтворює події із недалекого минулого дівчини. Жанри-
вставки є автономними тестами у структурі романного полотна та
виконують характерологічну та імагогічну функцію.

Особливим у романі є образ наратора, ракурс бачення якого
часто зміщується, оскільки події репрезентуються різними героями
твору. Голос автора стоїть ієрархічно вище усіх інших голосів,
оскільки саме він поєднує різні ракурси бачення та виконує
дидактичну функцію. Дійсність у даній оповіді подається крізь ракурс
бачення усіх задіяних у сюжеті персонажів та характеризується
різновекторним висвітленням. Тип оповіді від третьої особи дає змогу
задіяти глибокий стилістичний шар для іронізації ситуації та
відповідного висвітлення персонажів. Письменник має на меті
висміяти авантюру меценатової компанії, тому вдається до «маски»
неупередженого хронікера, чим уникає повчальності в
гумористичному творі, що робить оповідь даного спрямування ще
дієвішою.

Багатоголосся доробку А. Аверченка, на якому
наголошували дослідники (В. Кранихфельд, Д. Николаев, О.
Кузьміна) [2; 7], проявляється передовсім у наявності різних комічних
масок. Події відтворюються різними персонажами, однак постійно
супроводжуються «голосом автора», що стає коментатором подій.
Показовим є фінал твору, що стає своєрідним ліричним відступом,
у якому автор звертається до Часу, що уособлює вічність: «О,
могущественное Время! Будь ты трижды благословенно. Ты лучший
врач и лучшее лекарство, потому что никакие препараты медицинской

У даному творі у домінантну позицію виноситься гротеск:
сатиричний ефект часто досягається завдяки навмисно викривленим
ситуаціям, де реальне переплетене з фантастичним, жахливе зі
смішним, піднесене з низьким. Зображуване балансує на межі
ймовірного і неймовірного, домінувати може як одне, так й інше. У
романі гіперболізуються образи персонажів, певні портретні
характеристики доходять неймовірних меж, що впливає на
характерологічну функцію. Особливо гіперболізм проявляється у
портретуванні Новаковича, Віри Антонівни та Кузі, певні риси
характеру яких значно викривляються. Наприклад, студент-
охоронець наділений здатністю вигадувати неймовірні історії, в які
«непосвячені» свято вірять. «У Новаковича была странная натура:
он мог так нахально рассказывать о самых невероятных вещах,
способен был так просто и самоуверенно лгать, что одним своим
тоном мог поколебать недоверие самого скептического слушателя»
[1, с. 27]. Автор акцентує увагу на  схильності героя до
перебільшення та його винятковій фізичній силі, однак загалом
Новакович постає перед читачем досить позитивним персонажем,
вигадування якого сприймаються із добродушною посмішкою.

Гіперболізується й ледарство Кузі, який при першому
знайомстві вразив Мецената тим, що хотів, не виймаючи руки із
кишені, запалити сірника. Цікавою є промова Кузі на ювілеї Віри
Антонівни, у якій він у позитивному ракурсі роздумує щодо сенсу
ледарства: «Слепцы! Да разве ж это не самое прекрасное, не самое
благодетельное в мире?! Вот мы ленивы – да разве ж мы способны
поэтому сделать кому-нибудь зло? Ох, бойтесь, господа, активных
людей! Мы то, может быть, наполовину и приятные такие, что мы
ленивы» [1, с. 64].  Змалювання подієвої канви та персонажів у
чудернацькому, часом недоречному ракурсі є основною ознакою
гуморески. Типовими художніми прийомами, що використовуються
в гумористичних жанрах, є неправильне тлумачення певного явища,
події, предмета, вживання слів і виразів жартівливого характеру,
пестливих слів, характерне й для даного твору.

Жанрову приналежність роману витворюють вставки в текст
фрагментів різножанрових мікроструктур, як-от: віршів, прислів’їв,
приказок, вигаданих історій, цитат з класичної і художньої літератури,
що можуть подаватися у гумористичному руслі: «Язык у человека
без костей [1, с. 19], «из земли ты взят, в землю и вернешься» [1,
с. 21] тощо. Кожен жарт Новаковича супроводжується унікальною
історією «в дусі балад Жуковського» [1, с. 27]. Наприклад, на
запитання Куколки, чому трапеза відбувається на підлозі, а не за
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кухни не затягивают, не закрывают так благотворно глубоких открытых
ран, как ты, вечно текущее, седое, мудрое!» [1, с. 121]. Крізь
авторське мовлення подається фінал твору, у якому «кодується»
незмінність часу, що наближається до абсолюту, оскільки час у
романі «застигає» та розчиняється у просторі. Через декілька років
у вітальні Мецената просторова складова залишається незмінною:
Меценат, одягнений у білий полотняний балахон, ліпить з Мотилька
новий бюст, Новакович в глибині кімнати підіймає штангу, а Кузя,
жуючи апельсин, відлежується у кріслі. «Застиглий» хронос
характеризується незмінністю та стає стильовою особливістю
аналізованого роману.

Тобто, роман А. Аверченка «Жарт Мецената» ми визначаємо
як авантюрно-соціальний роман-гумореска, що апелює до дидактики.
Жанровий зміст твору полягає передовсім у протистоянні двох світів:
асоціального (Меценат та його клеврети) та упорядкованого соціуму
(Шелковніков-Куколка). Домінантним у романі стає авантюрний
стрижень, де герой-пікаро отримує інверсну репрезентацію.
Константною у творі стає  гумористична складова, що ґрунтується
на значному автобіографічному матеріалі, означеному ностальгічним
модусом. Часопростір характеризується ретардацією та статичністю,
що передбачає актуалізацію філософських мотивів. Для даного типу
роману характерною є наявність героя наратора, крізь ракурс
бачення якого репрезентуються події. Ракурс автора є домінантним
у змістовній структурі твору та виконує дидактичну та прогностичну
функції.

Перспективним напрямком дослідження є апробація даної
теорії, що має генологічне підґрунтя, на матеріалі російських
романних форм початку ХХ століття, що передбачає  типологічне
зіставлення із кращими зразками даного періоду, а також
виокремлення спільних лейтмотивів у російській і світовій літературі
загалом.
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компонентів художнього мислення письменника, а саме в тексті
роману ,,Життя попереду”.

Роман ,,Життя попереду” – це невигадлива й сентиментальна,
часом кумедна, часом сповнена смутку, з неодмінними прошарками
іронії, історія, яка була з захватом сприйнята і французькою публікою,
і високочолими критиками. Очевидна і неприхована комічна стихія
твору виступає як певна цілісна єдність. Та між тим комічне в романі
різноманітне і багатозначне. Воно може виступати у формі чистого
гумору, який долає протиріччя дійсності. Також може бути зброєю
самооборони. З одного боку, сміх допомагає боротися з тривогою
або відчаєм, що, в свою чергу, полегшує психологічний стан людини.
А з іншого боку, він може бути відповіддю й формою перемоги над
всіма проблемами і негодами, адже за допомогою гумору людина
встановлює свою перевагу над тим, що з нею зараз відбувається.
І, кінець кінцем, сміх може бути недвозначно спрямованим на
конкретні історичні, соціальні і моральні явища дійсності і носити
сатиричний характер.

Еміль Ажар чітко визначає моделі, на основі яких будує свій
комізм. Це:

1)американське бурлескне кіно, яке передбачає ідею
крайності, перебільшення, екстравагантності, нестримної комічної
фантазії;

2)карнавальна традиція зі своїми середньовічними святами,
а саме Святом блазнів і Карнавалом;

3)поняття перевертання світу, про який написала Джин
Емеліна (мова йде про дуже розширену комічну структуру, яка є
найбільш просторою і найбільш багатою).

Ці комічні моделі автор реалізує за допомогою таких
художніх засобів комічного як комізм характерів, комізм слова,
образний комізм, комізм обставин і комізм дій.

Галерея комічних образів в цьому творі доволі різноманітна.
Наприклад, є люди, поява яких відразу визиває веселий настрій.
Одним із таких людей є маленький арабський хлопчик Момо, якого
виховує стара єврейка мадам Роза. Момо – це хлопчина без
конкретної дати народження, його мати-повія загинула від руки
ймовірного батька хлопчини – її ,,сатанера” (згодом Момо дізнається,
як правильно називається ця ,,професія”), тому він і опинився в
нелегальному ,,будинку для дітей” на квартирі у старої єврейки-повії
Мадам Рози. Одна із позитивних якостей Момо, яка визиває у нас
посмішку і симпатію, це дитячий оптимізм арабчати, поєднаний з
постійною, безжурною веселістю, яка заряджає інших. Його
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Функції комічного і комічних моделей у романі Еміля Ажара
,,Все життя попереду”

Еміль Ажар, він же Ромен Гарі, посідає чільне місце серед
французьких письменників ХХ століття.

Інтерес до постаті цього письменника зумовлює те, що він
був єдиний, хто двічі отримав Гонкурівську премію, а також низка
наукових розвідок про життя і літературну спадщину автора
(біографічні дослідження Д. Бона [12] і М. Анісімов [1], монографії
Р.У. Галімової [2], О.Є. Лобкова [4], В.П. Чепіги [10], в яких
проводиться порівняльно-стилістичний аналіз творів, публікації
А. Павловські [15], Д. Лаббе [14], присвячені атрибуції псевдонімних
романів) і публікації ознайомлювального характеру (,,Дві смерті
Ромена Гарі” Є. Еткінда [11], ,,Два життя Ромена Гарі” А. Звєрєва
[3], ,,Подвійна доля Ромена Гарі” А. Місюк [5], ,,Про те, як два
письменника вбили один одного” І. Панкєєва [7]).

Так одні розглядають Е. Ажара як представника літератури
,,екзистенціальної пригоди” (М. Горбачова [8]). А інші вивчають
образи Ромена Гарі в рамках поняття маргінальності (А. Романова
[8]).

Питання про комічний початок художньої діяльності автора
не є виключенням. Зауваження з приводу природи ажарівської іронії,
гумору і сатири ми знаходимо в публікаціях І. Ковальчук [9], О. Жили
[9], Т. Трофименко [9], О. Чекан [9], Д. Рудик [9], Д. Дроздовського
[9]. Відома також стаття В.Б. Молоткової ,,Сміх як зброя. Пляска
Чингіз-Хаїма Р. Гарі” [6]. Але питання про комічне в творах Гарі в
усій сукупності його проявів ніде не стає предметом спеціального
розгляду. Тому саме в цьому вбачається актуальність
запропонованого нами дослідження, присвяченого виявленню
своєрідності комічного в текстах Гарі як одного із найважливіших
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треба на них за це сердитися” [13, с. 61]. Завдяки простодушним
висловлюванням письменник висміює людську жорстокість, яку ми
сприймаємо вже як норму: ,,Не знаю, чому я так на нього заївся, та
гадаю, що мені було дев’ять чи десять років, і мені вже потрібен
був хтось, щоб ненавидіти, як усім” [13, с. 54]. У трепетному ставленні
малого до старої, утомленої життям єврейки з ,,дев’яносто п’ятьма
кілограмами та хворобами, яких вистачило б на кількох людей” [13,
с. 179], автор порушує питання толерантності й людяності. ,,Я тоді
не розумів, що, попри свою вагу, вона була делікатною жінкою” [13,
с. 183], – говорить про мадам Розу маленький Момо й додає: ,,Вона
була така засмучена, аж не видно було, що вона потворна. На вулиці
казали, що це жінка без жалю, і справді, не було нікого, хто б її
пожалів” [13, с. 23]. Малий щиро зауважує, що ,,коли мадам Роза
усміхається, то робиться не такою старою і відразливою, як зазвичай,
усмішка в неї залишилася дуже молодою, і діє, наче косметичний
крем”, а її надмір ваги Момо пояснював по-дитячому просто, але
проникливо: ,,Коли довкола немає нікого, щоб вас любити, самотність
перетворюється на жир” [13, с. 86]. Хлопчині притаманні незвична
вразливість і гострий розум. Лікар Кац говорить йому: ,,Ти дуже
розумний хлопець, дуже чутливий, навіть занадто. Я часто говорив
Мадам Розі, що ти ніколи не будеш таким, як усі. Подекуди з таких,
як ти, виходять великі поети, письменники, а деколи [...] бунтівники”
[13, с. 238].

Міркуючи про комізм характерів роману ,,Життя попереду”
не можна не згадати і саму мадам Розу, до якої ,,з усіма її
кілограмами та лише двома ногами, щоб їх носити” [13, с. 9],
відчуваємо неприховану симпатію: вона прожила таке життя, яке
зрештою відкрило перед нею картину божевілля. Але саме в
божевіллі вона отримує насолоду від ілюзії казки.

Образ Мадам Рози – це невід’ємна складова для
формування таких засобів комічного як комізм дій і комізм обставин.
Адже речі, які належать старій єврейці, місця, в яких вона бувала,
події, центром яких ставала Мадам Роза, змушують нас сміятися
або плакати, а не просто посміхатися. Так в цьому ключі слід згадати
про портрет Гітлера, який має символічне значення, адже уособлює
перекручений набожний образ: ,,Я забув вам сказати, що Мадам
Роза тримала під ліжком портрет Мосьє Гітлера, і коли їй було зле і
вона вже не знала, якому святому молитися, вона витягала портрета,
дивилась на нього і одразу почувалася краще. Таки одним великим
клопотом було менше” [13, с. 53]. Цей портрет також був еквівалентом
чорта, який виходив зі своєї коробки і повертав Мадам Розу зі стану

мовлення – це змішані діалекти й арго, а також суто дитячі
перекручення слів та словоформ, які досконало передають почуття,
емоції, враження підлітка – все те, з чого складається його
світобачення.

,,Вона казала, що одного дня помре на сходинках і всі діти
починали плакати, бо саме так роблять, коли хтось помирає” [13,
с. 9-10].

,,Мені здавалося, що вона [мати] є у всіх крім мене. У мене
почалися шлункові спазми і судоми, щоб змусити її прийти. Один
малий … розповідав мені, що його мати завжди приходила, коли
йому болів живіт” [13, с. 13-14].

,,У Мадам Рози нас тоді було семеро дітей повій на утриманні,
і  всі почали паскудити наввипередки, бо немає більших
пристосуванців, як діти, тож усюди було так закакано, що я серед
них загубився” [13, с. 14].

,,У Мадам Рози було сиве волосся, яке також сипалось, бо
вже погано трималося. Вона дуже боялася облисіти, це жахлива річ
для жінки, в якої мало що залишилося. У неї було більше дупи, й
більше грудей, ніж у будь-якого іншого, і коли вона дивилася в
дзеркало, то широко всміхалася, ніби хотіла собі сподобатись” [13,
с. 20].

,,Я зайшов у притулок і попросився погладити пуделя, і
хазяйка дала мені собаку, бо я дивився на неї так, як я умію. Я взяв
його, погладив, а тоді дмухнув щодуху. Що-що, а бігати я вмію. Без
цього в житті не можна” [13, с. 24].

,,Кажу вам, що цей поганець [Бананія] був не від світу цього,
бо мав уже чотири роки, і досі був задоволений” [13, с. 29].

З наведених цитат вбачається, що мовлення маленького
хлопчика пересипане комічними і дотепними словами, комізмами,
смішними іменами-характеристиками.

Слід відмітити той факт, що саме за допомогою образу
маленького хлопчика автор порушує лоскотливі теми свого часу.
Для досягнення цієї мети Е. Ажар використовує такі прийоми як
гумор, іронія і літота.

Прикладом літоти є пограбування, які німці здійснювали на
світанку. Вони пояснюються як банальна звичка: ,,Німці встають
рано і віддають перевагу світанку перед будь-яким іншим часом
дня” [13, с. 60]. Своє бачення геноциду над євреями й арабами автор
вкладає в уста малого Момо так: ,,Тривалий час я не знав, що я
араб, бо ніхто мене не ображав. Мене напоумили тільки в школі”
[13, с. 78], або ж: ,,Я думаю, що євреї такі ж люди, як інші, та не
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Майже в кожному розділі роману описуються сцени, які автор
описав за допомогою таких прийомів комічного як пародія, гротеск
і бурлеск.

Так в цьому ключі можна згадати про історію, коли Момо
захотів побачити свою матір і тому ,,напаскудив був кругом у хаті,
щоб помітніше. Намарно…. Я верещав, що хочу бачити свою матір,
і кілька тижнів продовжував паскудити скрізь, щоб помститися” [13,
с. 14]. Зрештою це ні до чого не привело, бо ,,всі [семеро дітей
повій на утриманні, які були тоді у Мадам Рози] почали паскудити
наввипередки, … тож усюди було так закакано, що я серед них
загубився” [13, с. 14]. Комічний ефект цієї ситуації досягається
завдяки бурлеску, який будується на тому, що серйозний зміст
виражається невідповідними йому образами і стилістичними
засобами. ,,Гівно” дітей, яке пов’язане з бідністю сиріт, служить також
для підсилення бурлескного викриття поразки французів в часи Другої
Світової війни: ,,Французів п’ятдесят мільйонів, і вона казала, що
якби усі робили , як ми, навіть німці не витримали б і ушились” [13,
с. 14-15]. В кінці кінців, навіть Аушвіц вимірюється екскрементами:
,,Вона [Мадам Роза] заходила, відчувала, як смердить і починала
репетувати: Це Аушвіц! Це Аушвіц!” [13, с. 15].

Так за допомогою гротеску Еміль Ажар характеризує тіло
Мадам Рози, звертаючи особливу увагу на її живіт і сідниці. Автор
порівнює стару жінку з ,,старою європейською жабою в окулярах і з
астмою” [13, с. 32], яка ,,найперше пхає їх [парфуми ] за вуха, наче
петрушку в телячу голову” [13, с. 46]. В цьому ж аспекті Е.  Ажар
описує і Мадам Лолу, яка ,,гарувала в Булонському лісі
транвеститкою” [13, с. 142]. ,,За її словами вона там була єдина з
Сенегалу і всім дуже подобалась, бо коли відкривалась, то мала і
прутень, і гарні цицькі. Вона відгодовувала їх штучно, як курчат.
Через своє боксерське минуле Мадам Лола була така здорова, що
однією ногою могла підняти стіл, але їй платили не за це. Вона мені
дуже подобалась, бо ні на що не була схожа, нічого спільного”. [13,
с. 143].

Отже, можна зробити висновок, що історія ,,однієї любові”
насправді трагікомічна: автор зі спокійною всетерпимістю говорить
про расову нетерпимість, життя соціального дна, проблему евтаназії
та самотньої старості, підліткові комплекси, проституцію, а нова мова,
яку винаходить Момо – це потужна пружина роману, яка сприяє
пом’якшенню гіперболізованого характеру більшої частини комічних
засобів, реалізованих у цьому творі.

опупіння: ,,Я витяг портрета з-під ліжка і підніс їй під самого носа.
… Мені довелося її струсонути. Вона трохи зітхнула, а тоді побачила
перед собою обличчя Мосьє Гітлера і зараз же впізнала його, навіть
зойкнула, це її остаточно відживило, і вона спробувала встати” [13,
с. 259-260].

Образ старої єврейки доповнюють сходи, які теж мають
символічне значення в тексті. За допомогою сходів автор описує
смішні ситуації, які є водночас глибоко трагічними.

,,Вона [Мадам Роза ] майже не виходила, бо вже не здатна
піднятися назад. Спочатку ми чекали на неї внизу вчотирьох чи
вп’ятьох, і коли вона поверталася, усі заходились її штовхати” [13,
с. 153].

,,У неділю, коли ніхто не переїжджає, вони [брати Зауми,
найсильніші чоловіки в кварталі] взяли Мадам Розу, знесли вниз, як
піаніно, всадовили у свою машину й ми поїхали на Марну” [13, с. 153].

,,Двічі на тиждень котрийсь із братів Заумів піднімав лікаря
Каца на спині, бо він не міг собі дозволити вдиратися на сьомий
поверх, щоб засвідчити збитки” [13, с. 203].

Безпосередньо смішними є деякі ситуації і описи дій героїв
твору. Наприклад такі як:

,,Коли хтось ставав неспокійним або до нас приводили
дітлахів, які були серйозно перезбуджені, вона [Мадам Роза] сама
ковтала заспокійливі. Тоді можна було горлати чи дряпатись, вона й
бровою не вела” [13, с. 59].

,,Це була комедія, як Мадам Роза боялася дзвінка у двері.
Найкращий момент – ранній ранок, коли день ще тільки займається.
Німці встають рано і віддають перевагу світанку перед будь-яким
іншим часом дня. Один з нас вставав, виходив у коридор і натискав
дзвінок. Один довгий дзвінок, щоб подіяло одразу. Ото був сміх!”
[13, с. 60].

,,Повернувшись, я зараз же побачив, що Мадам Роза знову
зробилася дебілом. …. Я відразу пригадав, що лікар Кац казав про
вправи, які треба робити з мадам Розою, щоб її ворушити, і щоб
кров побігла в усі місця, де у ній є потреба. Ми швиденько поклали
Мадам Розу на ковдру і браття Мосьє Валумби підхопили її, які
пушинку, і чимдуж почали гойдати, та в цю мить приїхав лікар Кац
на спині у Мосьє Заума старшого зі своїми медичними інструментами
у маленькій сумочці. Він почав репетувати…”, бо ,,він не приписував
підкидати Мадам Розу у повітря, як млинець, щоб її розворушити”
[13, с. 249-250].
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соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.05 ,,Романские
языки” / В. П. Чепига. — Санкт-Петербург, 2008. — 24 с.
11. Эткинд Е. Две смерти Ромена Гари / Ефим Эткинд // Иностр.
лит. — 2000. — № 6 ; [Электронный ресурс]. http://magazines.russ.ru/
inostran/2000/6/esse-pr.html (01.06.2012).
12. Bona D. Romain Gary / D. Bona. — P. : Gallimard, 1987. —
445 p.
13. Gary Romain (Йmile Ajar) La vie devant soi / Romain Gary. —
P. : Mercure de France, 2010. — 286 p.
14. Labbй D. Romain Gary et Emile Ajar [Електронний ресурс] /
Dominique Labbe. — Режим доступу : http://halshs.archives-ouvertes.fr/
view_by_stamp.php?&halsid=340874194519e136a5d50974683c2e43&label=SHS&langue=fr&action_todo=view&id=hal-

00279663&version=1
15. Pawіowski A. Sйries Temporelles en Linguistique avec
Application а L’attribution de Textes : Romain Gary et Йmile Ajar /

А. Pawіowski. — P. : H. Champion, 1998. — 290 p.

Результати даного дослідження розкривають одну із граней
нашого дисертаційного дослідження і відкривають перспективу в
області дослідження комічного як літературознавчої категорії,
засобами якої є стилістичні прийоми.  Також ці можуть бути
використані в процесі викладання історії зарубіжної літератури ХХ
століття, спецкурсів і спецсемінарів з питань розвитку французької
літератури, а також для створення підручників і посібників з історії
зарубіжної літератури для вищих навчальних закладів.
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являются „драматургическими инструментами, разнообразно
используемыми без заботы о правдоподобии  и реализме” [7, с. 412–
413].

Определяя древнегреческую трагедию как образец закрытой
формы, исследователи не рассматривали комедию в контексте
оппозиции „открытая – закрытая форма”. Вместе с тем, своеобразие
композиции комедии, отличное от трагедии, неоднократно
указывалось в качестве характерной черты произведений
Аристофана.

Так, в 1908 г. выдающийся филолог-классик Ф. Ф. Зелинский
наряду с политичностью, фантастичностью и гротескностью древней
аттической комедии выделяет в качестве ее характерной особенности
„нанизывающий драматизм”. В отличие от „централизующего
драматизма”, свойственного большинству европейских комедий, у
Аристофана „мотивы фабулы нанизываются один на другой
нескончаемой вереницей; всякий раз по исчерпании данного мотива
действие кажется оконченным, оно продолжается только благодаря
произвольному введению нового” [4, с. 365].

Как справедливо указывал П. Пави, различие в
драматическом построении, в частности антитеза „открытость-
закрытость” „имеет смысл лишь в том случае, если можно установить
соответствие каждой формы с определенными характеристиками
драматургического видения и даже концепции человека и общества,
на которую оно опирается” [10, с. 410].

Если структурная целостность древнегреческой трагедии
была неразрывно связана с периодом расцвета и стабильности
полиса, то перед  комедией Аристофана стоит задача отображения
и анализа неоднозначности и противоречивости эпохи
Пелопонесских войн и постепенного разрушения афинского
государства. Новые задачи обусловливают обращение к новым
драматическим принципам – принципам художественной открытости.

Теоретическое же осмысление литературного процесса, в
частности становления и развития греческой драматургии,
начинается в эпоху эллинизма. Этим определяется то, что начиная
с Аристотеля и далее в работах александрийских филологов, а также
Плутарха и Горация складывается традиция, рассматривая древнюю
аттическую комедию в сравнении с новой комедией Менандра,
отдавать преимущество психологизму и художественной
целостности комедий последнего перед политической остротой и
непристойными шутками произведений Аристофана.

УДК 821.14’(02)-22Аристофан
А. В. Литовская,

аспирант кафедры зарубежной литературы
и классической филологии

Харьковского национального университета
имени В. Н. Каразина

Принципы художественной открытости в комедиях
Аристофана

Постановка проблемы. Во второй половине XX века проблему
художественной открытости произведения разрабатывали такие
исследователи, как Г. Вельфлин, У. Эко, Р. Адамс, Г. Лютцер и др.,
широко используя его при анализе различных явлений культуры и
искусства [10]. Ф. Клотц и П. Пави обратились к проблеме
художественной открытости в контексте истории и теории
европейской драматургии [17; 7]. Ф. Клотц усматривает в антитезе
открытая – закрытая форма два основных „стиля драматического
конструирования, с которыми совпадают два способа сценического
представления” [7, с. 411].

Наиболее отчетливо принципы закрытой формы проявляются
в античной трагедии и в классицистической драматургии, где „каждая
тема или мотив зависят от общей схемы, которая в свою очередь
подчиняется строгой временной и причинно-следственной логике”
[7, с. 411]. Для таких произведений характерна включенность всех
действий в „идею, которая совпадает с центральной сюжетной
линией” [7, с. 411].

В противоположность закрытой форме открытая форма
„представляет собой монтаж не структурированных в целостный
ансамбль, а разрозненных и прерывистых мотивов. Драматург не
обязан организовывать мотивы „в соответствии с логикой и порядком,
исключающим вмешательство случайности” [7, с. 412]. Автор „не
вводит различные интриги в главное действие, а рассчитывает на
тематические повторы и вариации и на параллельные действия” [7,
с. 412].

Сценическое пространство при таком способе сценического
представления „открыто в направлении публики”, что поощряет
непосредственное обращение к зрителям. П. Пави указывает, что
„место и смысл сценических предметов постоянно меняются:
зрителю предлагается принять их условность” [7, с. 412]. Персонажи
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В художественном плане пересмотр всех аспектов жизни
человека требует отказа от строгого канона, выхода за сложившиеся
рамки, всестороннего изменения установившейся традиции
театрального искусства – то есть размыкания закрытой формы.
Тенденция к открытости в аристофановских комедиях
прослеживается на всех уровнях: от смешения традиций различных
жанров до лексики и метрики, где происходит чередование
торжественного стиля трагедии с разговорной речью, хоровой мелики
с гекзаметром.

Ориентация исследователей творчества Аристофана на
выявление доминирующей тематической линии в его комедиях
привела к формированию двух основных направлений в
аристофановедении. Согласно первому подходу, древняя аттическая
комедия является политической сатирой и литературной критикой.
Сторонники второго видят в комедиях Аристофана рудименты
дионисийских обрядов.

Целью работы является рассмотрение комедий Аристофана
«Лягушки» и «Всадники» в контексте современных концепций
развития двух типов драматического конструирования: открытой и
закрытой формы.

В этом плане особый интерес представляет комедия
„Лягушки”. Ряд исследователей, среди которых В. Н. Ярхо,
С. И. Соболевский, А. Ф. Лосев, S. Goldhill, D. Konstan, полагают
эту комедию образцом литературной критики, направленной против
Еврипида [11; 9; 6; 14; 17]. При этом не дается объяснение всего
комплекса мотивов, связанных со спуском в Аид, Дионисом,
Гераклом, Эаком, образов телесного низа, еды, эпизодам
переодевания и избиения. Согласно иного подхода, представленного
в работах Н. И. Ищук-Фадеевой, A. M. Bowie, R. Ell iot,
доминирующей в комедии является ритуальная составляющая, что
делает малозначимыми темы литературного спора и обновления
Афин через возвращение поэта-трагика из царства мертвых [5; 12;
13].

Еще острее полярность основных подходов к пониманию
древней аттической комедии проявляется при обращении к одной
из ранних комедий Аристофана „Всадники”. С одной стороны,
В. Н. Ярхо называет эту комедию политической сатирой, объектом
которой является афинский демагог Клеон, выведенный под маской
Пафлагонца. Исследователь не анализирует, какова при этом
функция соперника Пафлагонца – Колбасника, прототип которого так
и не определен, и каким образом атака на конкретного политического

Отечественное и зарубежное литературоведение сохраняет
традицию изучения всех явлений античной драматургии сквозь
призму норм построения драматических произведений, которые
опираются на „Поэтику” Аристотеля. Именно поэтому такие
исследователи, как В. Н. Ярхо, В. В. Головня, А. Ф. Лосев,
С. И. Соболевский и др. [11; 3; 6; 9], в качестве слабых мест в
комедиях Аристофана указывали на структурную нецелостность,
произвольное расположение эпизодов, непоследовательность
автора в развитии характеров, отсутствие причинно-следственной
связи между частями комедии.

На непродуктивность некритического обращения к „Поэтике”
Аристотеля при изучении древней аттической комедии указывают
современные исследователи наследия Аристотеля М. Хит и
М. М. Позднев [16; 8]. М. М. Позднев в монографии „Психология
искусства” подчеркивает, что „катарсис комедии гадателен от и до”,
а сам Аристотель, „который не видел на сцене пьес, подобных
„Птицам”, мало сочувствовал демократическому пафосу
„Всадников”, не терпел вульгарности, ценя только интеллигентный
смех, похоже, приветствует обновление жанра” [8, с. 659].

Именно поэтому особую актуальность сегодня приобретают
работы О. М. Фрейденберг, Вяч. Иванова, М. М. Бахтина, которые,
обращаясь к древней аттической комедии, настаивали на
необходимости осмысления мировосприятия эпохи ее породившей.
При этом подчеркивалось, что это мировосприятие радикально
отличается не только от современного, но и от миропонимания эпохи
Аристотеля и Менандра.

Так, М. М. Бахтин, характеризуя специфичность античного
хронотопа, указывает, что „человек был сплошь овнешнен в
человеческой же стихии, в человеческом народном медиуме”.
Следовательно „единство этой овнешненной целостности человека
носило публичный характер” [2, с. 172].

Публичность была непосредственно связана с площадью:
„…античная площадь – это само государство (притом – все
государство со всеми его органами), высший суд, вся наука, все
искусство, и на ней – весь народ. Это был удивительный хронотоп,
где все высшие инстанции – от государства до истины – были
конкретно представлены и воплощены, были зримо-наличны. И в
этом конкретном и как бы всеобъемлющем хронотопе совершались
раскрытие и пересмотр всей жизни гражданина, производилась
публично-гражданственная проверка ее” [2, с. 169].
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венок живее! Я отдам его / Вот этому” Пафлагонец отвечает: „А вот
и нет! Дано мне прорицание. / В нем сказано о том, кто победит
меня” (Всадники, ст. 1225–1231]. Только тогда, когда выявляется
соответствие Колбасника оракулу, Пафлагонец признает свое
поражение.

Композиционная открытость дополняется ориентацией
Аристофана на нарушение театральной иллюзии. Например, при
выходе на сцену актера, изображающего Клеона-Пафлагонца,
Демосфен успокаивает Колбасника: „Да ты не бойся, не походит
маскою / Актер на пафлагонца: испугался он! / Но все равно, узнают
все и так его: / Ведь зрители у нас народ понятливый” (Всадники,
ст. 225–232). А Дионис из „Лягушек”, испугавшись мифического
чудовища Эмпусы, ищет защиты у своего собственного жреца,
сидящего на почетном месте среди зрителей: „О жрец мой, защити
же божество свое” (Лягушки, ст. 298). Таким образом усиливается
вовлеченность публики в изображаемое действие и подчеркивается
значимость затрагиваемых вопросов для всех зрителей-граждан
полиса.

Благодаря такому построению комедии спор домашних
рабов за влияние на хозяина во „Всадниках”, идея вернуть поэта-
трагика из царства мертвых в „Лягушках”, фантастический захват
женщинами власти в „Женщинах в народном собрании” становятся
средствами для постановки и поиска решения глобальной проблемы
самоопределения афинских граждан в сложный период
политических и мировоззренческих преобразований, что затрагивает
все аспекты жизни: быт, религиозные взгляды, внешнюю и
внутреннюю политику, искусство, мораль, экономику, воспитание
молодежи – в их совокупности и взаимопроникновении.

Однако многоаспектность этой проблематики и ее значимость
для пересмотра картины мира не могла бы быть раскрыта вне
комплекса образов и мотивов, имеющих мировоззренческое
значение: смерть и рождение, смех, еда, телесный низ, сексуальная
свобода, драки и брань. Значимость этого переосмысления места
человека в меняющемся мире для всех граждан и каждого
афинянина в отдельности подчеркивается созданием такого
театрального пространства и времени, где действие размыкается в
направлении реальных Афин, окружающих театр Диониса.

Выводы. Так, вместо аристотелевских идеалов причинно-
следственной логики и психологической мотивированности у
Аристофана мы сталкиваемся с многообразием мотивов, свободой
в их организации и объединении, многочисленными повторами и

деятеля, которая по логике В. Н. Ярхо исчерпывается финалом агона
– поражением Пафлагонца, соотносится с последним эпизодом
комедии, где рассказывается о перерождении Демоса-народа после
купания в кипятке.

С другой стороны, рассматривая комедии Аристофана как
промежуточное звено между обрядом и театром, Н. И. Ищук-
Фадеева пишет, что „каждая комедия Аристофана при ближайшем
рассмотрении оказывается своего рода художественным
воспроизведением отдельных частей ритуала, данных крупным
планом” [7, с. 18]. Например,  „Всадники” – это „воплощение черной
магии ритуала, долженствующей наказать зло”.

Все концепции, предполагающие выявление основной идеи
аристофановских произведений, едины в рассмотрении агона как
логического центра комедии, где сталкиваются противоположные
взгляды, то есть реализуется конфликт. На наш взгляд, против такой
интерпретации свидетельствует многовариантность не только
соотнесенности содержания агона с основными тематическими
пластами комедии, но и вариативность позиции агона в композиции
комедии и количество агонов в пьесе.

Так, во „Всадниках” Пафлагонец-Клеон и его противник
Колбасник выступают с практически тождественных позиций, желая
лестью и обманом завладеть влиянием на Демос-народ. Пафлагонец
указывает, что его победил „не больше вор, а резвее что счастливее”
(Всадники, ст. 1235–1252). Идентичность персонажей
подчеркивается финалом комедии, где Колбасник, заняв место
Пафлагонца, в качестве наказания назначает соперника на свое
прежнюю должность торговца колбасами у афинских ворот. Самих
же агонов – два, причем спор продолжается в эписодиях, формально
к агону не относящихся [1]. В комедии „Плутос” агон механически
прерывается, когда Хремил кулаками прогоняет со сцены Бедность,
с которой дискутировал о роли богатства в жизни афинян [1]. В
„Лягушках” агон также прерывается – требованием Плутона
определить победителя в состязании трагических поэтов [1].

Важно подчеркнуть, что сам агон не является замкнутой
структурой. Во „Всадниках” столкновение Пафлагонца и Колбасника
заканчивается либо дракой, либо предложением обратиться к иной
инстанции или судить по иному критерию (кто больше блага принес
государству, кто сделает Демосу лучший подарок, у кого лучшие
предсказания, кто обильнее угостит Демоса). Даже то, что Демос
присуждает победу Колбаснику, не является для Пафлагонца
причиной отдать венок победителя. На требование Демоса: „Снимай
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параллельными действиями, открытостью в направлении публики,
произвольным чередованием лексических и метрических средств
различных литературных жанров – то есть чертами „открытой
драматической формы” в определении Ф. Клотца и П. Пави.

Устоявшиеся театральные жанры, достигшие на рубеже V–
IV вв. до н. э. вершины своего развития, не могли охватить всю
неоднозначность и сложность кризиса представлений о мире и места
человека в мире. Именно поэтому комедия, с ее необычайной
свободой как в художественной технике, так и тематике, становится
оптимальным средством постановки вопросов и поиска ответов,
возникающих при смене исторической и культурной парадигмы.

Перспективы исследования. Мы полагаем, что выявление
принципов художественной открытости древней аттической комедии
и понимание ее как открытой драматической формы раскрывает
перспективы в переосмыслении не только художественной формы
и идейной направленности комедий Аристофана, но и их места в
становлении и формировании европейской комедийной традиции.
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„Нова Атлантида” (1623) Ф. Бекона, „Робінзон Крузо” (1719)
Д. Дефо, „Пригоди Гуллівера” (1726) Дж. Свіфта, „Кораловий острів”
(1857) Р. М. Баллантайна, „Острів скарбів” (1883) Р. Л. Стивенсона,
„Від моря до моря” (1889) Р. Кіплінга, „Вигнанець островів” (1895),
„Фрейя Семи Островів” (1912), „Перемога” (1915) Дж. Конрада,
„Острів епіорніса” (1894), „Острів доктора Моро” (1896), „Містер
Блетсуорсі на острові Ремполь” (1928) Г. Веллса, „Острів фарисеїв”
(1904) Дж. Ґолсуорсі, „Інший острів Джона Булля” (1904), „Простак
з Несподіваних островів” (1934) Б. Шоу, „Місяць і шеляг” (1919)
В. С. Моема, „Володар мух” (1954), „Злодюжка Мартин” (1956)
В. Ґолдінга, „Робінзон” (1958) М. Спарк, „Острів” (1962) О. Хакслі,
„Волхв” (1965) Дж. Фаулза, „Осина фабрика” (1984) Й. Бенкса,
„Англія, Англія” (1998) Дж. Барнса та ін.

Об’єкт досл ідження нашої статті  % „Перемога”
Дж. Конрада. Мета дослідження % виявити художню специфіку
концепту острова у вищезазначеному романі. Вибір теми
обумовлений тим, що досі у літературознавстві не був проведений
цілісний аналіз роману „Перемога” крізь призму феномену
острівності, який є ключовим для британської етнокультури,
зокрема художньої творчості. Проведення послідовного аналізу
концепту острова в романі „Перемога” має важливе теоретичне
значення, оскільки дозволяє визначити провідну роль феномену
острівності у

художній картині світу Великої Британії.
Актуальність роботи зумовлена тим, що у

літературознавстві початку ХХІ ст. посилюється інтерес до
дослідження художніх концептів, здійснення концептуального
аналізу художніх текстів, зокрема у творчості класиків англійської
літератури.

Концепт острова фігурує у творах Дж. Конрада „ Вигнанець
островів”, „Фрейя Семи Островів” (1912), „Перемога” (1915).
Творчість Дж. Конрада вивчалась такими вченими, як Н. Банніков
[1], І. Джордан [10], Д. Йєлтон [14], Б. Мейєр [11], Ж. Помен [12],
Д. Урнов [5], Дж Харфем [9]. Більшість цих дослідників аналізувала
соціальні проблеми у творчості англійського письменника
(Н. Банніков, І. Джордан, Д. Йєлтон, Д. Урнов). Б. Мейер і
Дж. Харфем розглядають символи корабля і моря, а також образ
героїчної особистості у творах Дж. Конрада (Б. Мейер, Ж. Помен,
Дж. Харфем).

Англійський дослідник Б. Мейер, досліджуючи твори
Дж. Конрада, відзначає, що образ острова в його романах,
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Концепт острова у романі „Перемога” Дж. Конрада

Концепт острова посідає чільне місце в англійській культурі,
що пов’язано зі специфікою британського мислення. Концепт
острова досліджується в науково-критичних працях Г. Біркхана
[2], Г. Казакевича [3], В. Одена [7], Я. Схольте [13], О. Тупахіної
[4] та ін. Г. Біркхан, австрійський історик культури, виділяє
давньоірландський жанр immrana % розповідь про плавання на
чудові острови. До цього жанру вчений відносить тільки ірландські
саги та „Пригоди Гуллівера” Дж. Свіфта як ірландського
письменника. Г. Казакевич, український дослідник, вивчаючи
кельтську культуру, окреслював специфічні риси острова Авалон
у кельтській міфології. В. Оден, англо-американський поет і есеїст,
визначає діалектичну природу образу острова. З одного боку,
острів втілює ідею райського життя, несе в собі позитивні риси.
Це місце, де людина може відновити своє „я”. З іншого боку,
острів % це ілюзія раю, створена чорною магією, щоб
перешкоджати героєві віднайти власне „я”. О. Тупахіна відзначає,
що острів виявляється невід’ємним компонентом традицій
англійської національної літератури (від Т. Мора до Дж. Фаулза):
„Саме ізольований простір надає авторові великі можливості для
проведення інтелектуального експерименту. Острів як алегорія
самотності % привід залишити героя наодинці із власними
думками, змусити його сфокусувати увагу на проблемах не
зовнішніх, а внутрішніх” [4, с. 10]. Я. Схольте [13], голландський
літературознавець, вивчаючи феномен робінзонади, аналізує її
витоки, зокрема причину поширеності концепту острова в
літературі. Учений приходить до висновку, що це зумовлено
культурним песимізмом, розчаруванням у культурі та цивілізації.

В англійській літературі острівна тема найповніше
представлена в таких творах, як „Плавання Майль-Дуйна” (VII ст.),
„Плавання Брана” (VII%VIII ст.), „Блаженна земля” (VII%VIII ст.,
запис. у Х ст.), „Утопія” (1516) Т. Мора, „Буря” (1611) В. Шекспіра,



287286

Головний герой добровільно прирікає себе на ізоляцію від
людей, оселившись на острові Самбуран. Гейста називають
„enchanted Heyst” % „зачарований Гейст”, тому що він постійно
говорить про ці острови так: „I am enchanted with these islands” [8,
c. 6]. („Я зачарований цими островами.”) Ще одне прізвисько
Гейста серед багатьох інших % „a captive of the islands”
(„полонений островів”).

Автор часто ототожнює Гейста й острови, підкреслює
спокій та тишу островів та водночас урівноважений характер
головного героя, потяг Гейста до самотності, віддаленості,
недарма він обирає найбезлюдніший з островів.

У той же час Гейст відчуває розчарування й тугу за
товариством. Однак він не думає назавжди покинути острови і
ніколи не від’їжджає надовго з них навіть у хвилини глибокого
відчаю: „<…> the enchanted Heyst was suffering from thorough
disenchantment. Not with the islands, however. The Archipelago has
lasting fascination. It is not easy to shake off the spell of island life”
[8, р. 63]. („<…> зачарований Гейст страждав від розчарування.
Архіпелаг має тривале зачарування. Нелегко зкинути з себе
прокляття острівного життя.”)

Трагедія Гейста полягає в тому, що він відчуває
розчарування і в той же час нестримний потяг до самотності,
островів,  чия віддаленість від цивілізаці ї виявляється
віддзеркаленням його душі: „Like most dreamers <…> Heyst, the
wanderer of the Archipelago, had a taste for silence which he had
been able to gratify for years. The islands are very quiet. <…> A sort
of smiling somnolence broods over them. <…> He was no longer
enchanted, though he was still a captive of the islands. He had no
intention to leave them ever. Nothing is more painful than the shock
of sharp contradictions that lacerate our intelligence and our feelings”
[8, р. 64]. („Як більшість мрійників <…> Гейст, мандрівник
архіпелагу, мав схильність до тиші, якою він здатний був
насолоджуватися роками. Острови дуже спокійні. <…> Якась
усміхнена сонливість нависнула над ними <…>. Він (Гейст %
В. Л.) був більше не зачарованим, хоча все ще залишався
полоненим островів. Ніщо не є більш болісним, ніж шок від
гострих суперечностей, які роздирають наш інтелект і наші
почуття”.) Гейст намагається утекти від самотності (дозволяє
Уангові жити з ним, потім Лені), але в той же час відчуває на собі
„прокляття островів” (spell of the islands), будучи не в силах

особливо в романі „Вигнанець островів” (1895), обумовлений у
тому числі й біографічним фактором. Саме під час написання
„Вигнанця” Дж. Конрад поселяється на острові Іль-Гранд і прагне
до тотальної самотності, звівши спілкування з зовнішнім світом
до мінімуму. Через це концепт острова у всіх романах
англійського письменника відображає стан самотності та
ізольованості. Саме такими почуттями буде наділений головний
герой „Вигнанця” % Віллемс; потім Джеспер („Фрейя Семи
островів” (1912), а далі Гейст („Перемога” (1915). Далі Б. Мейер
проводить паралелі між поведінкою Дж. Конрада та його героями,
підкреслюючи роль автобіографізму у творах письменника: „Як
Конрад, який забрав свою дружину на острів подалі від
узбережжя Британії, так і кількість його вигаданих коханців шукали
спосіб увезти своїх жінок на далекий та ізольований острів” [11,
с. 290]. Мається на увазі дружина Дж. Конрада Джессі, яка, на
думку дослідників, намагалася їм маніпулювати, внаслідок чого
у Дж. Конрада розвинулася депресія. Саме заради бажання
позбавитися від депресії Дж. Конрад переїхав на деякий час на
віддалений острів Іль-Гранд.

Концепт острова в романі „Перемога” Дж. Конрада
характеризується такими номінантами, як „зачарування”
(fascination), „прокляття” (spell), „магічний спокій” (magic stillness),
„усипіння” (somnolence). Самі острови являють собою зачароване
місце, сповнене тиші: „The Archipelago has lasting fascination. It is
not easy to shake off the spell of island life <…>. The islands are
very quiet. One sees them lying about, clothed in their dark garments
of leaves, in a great hush of silver and azure, where the sea without
murmurs meets the sky in a ring of magic stillness. A sort of smiling
somnolence broods over them <…>” [8, р. 64]. („Архіпелаг має
тривале зачарування. Нелегко зкинути з себе прокляття острівного
життя <…>. Острови дуже спокійні. Їх бачать одягнутими у темне
листя, у великій тиші срібла і лазурі, де море без жодного звуку
зустрічається з небом у кільці магічного спокою. Якась усміхнена
сонливість нависнула над ними.”) Концепт острова,
супроводжуваний лексемами „зачарування” (fascination),
„прокляття” (spell), „магічний спокій” (magic stillness), „усипіння”
(somnolence), передає ідею фатуму, передчуття трагічних подій.
Така містична характеристика острова в романі „Перемога” не
просто передає ідею фатуму, а посилює драматичний ефект,
виражає згубність тотальної ізоляції.
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хоробрим, захищати своє життя і гідність, жодного разу не кохав
жінки до зустрічі з Леною.

Така відстороненість від людей породжує необ’єктивне
сприйняття фактів навколишнього середовища: Гейст недооцінює
небезпеку з боку Рікардо й Джонса, не хоче визнавати її наявність.
У романі є епізоди, де Гейст зізнається Лені, що він ніколи не здіймав руки
на людину, навіть захищаючись. Більш того, він завжди запобігав таких
ситуацій. На перший погляд, це характеризує Гейста як слабку, боязку
людину. Однак таке ставлення до життя зумовлене не страхом, а
відстороненістю Гейста від самого життя та його колізій. І, як наслідок,
спливає неспроможність Гейста захистити себе і Лену від небезпеки.
Самотність Гейста призводить до його духовної смерті, а потім до фізичної
смерті його самого і Лени. Саме тому Гейст з відчаєм зізнається капітану
Девідсону, що він, Гейст, прожив своє життя даремно: „Ah, Davidson, woe
to the man whose heart has not learned while young to hope, to love % and to
put its trust in life!” [8, c. 383]. („Ах, Девідсон, горе людині, чиє серце не
навчилося у молодості сподіватися, кохати % і вірити в життя!”) У такій
ситуації острів ще виступає як антитеза рятівної ідеї самотності та
віддаленості від цивілізації, яка знайшла своє вираження у творах Т. Мора,
Ф. Бекона, Д. Дефо та інш.

Неспроможність Гейста захистити себе і Лену є причиною його
поразки у боротьбі з Рікардо та Джонсом. І через це концепт острова в
романі Дж. Конрада розгортається у фрейм „приреченість на поразку”,
„депресивний, нестабільний стан душі”, а також доповнюється слотами
„прокляття”, „нездатність подолати ізоляцію”. У романі проводяться
асоціативні зв’язки між концептом острова і людиною, унаслідок чого
репрезентується метафора „людина-острів”. Новизна письменника у цьому
романі полягає в тому, що ця метафора виникає у результаті розуміння
самотності людини як прокляття, обумовлене не соціальними причинами
(наприклад, конфлікту з соціумом), а проблемами особистісного
психологічного стану.

Після аналізу концепту острова в романі „Перемога” можна зробити
висновки, що топос острова виявляє негативні конотації, закладені в образі
острова % живописний острів („острови, одягнуті у темне листя, у великій
тиші срібла і лазурі”), супроводжується номінантами „прокляття”, „чари”, у
результаті чого руйнується уявлення про острів як про ідилічне місце.
Специфіка топосу острова визначає й специфічні риси характеру героя
острівного твору % живописний острів, охарактеризований лексемами
„прокляття”, „чари”, „зачарування”, „магічний спокій”, представляє
приреченого на самотність героя (Гейст). Поряд з мотивом приреченості
звучить мотив добровільної самотності, коли герой за власним бажанням

позбавитися від внутрішньої відстороненості навіть при спілкуванні
з близькою людиною (Леною).

До того, як Гейст оселяється на острові Самбуран, він
багато подорожує. У таких подорожах втілена ідея пошуку свого
„я”, свого місця у Всесвіті. Поселення на Самбурані передбачає
кінець фізичним переміщенням героя і початок духовної подорожі.
Однак ця духовна подорож виявляється невдачею для головного
героя. Він стає ізольованим від справжнього життя та відносин
між людьми, про що буде сказано нижче.

Концептуальний образ острова в романі „Перемога” втілює
усамітнене „я” головного героя, який прагне позбутися духовної
ізоляції. Для цього він навіть залишає острів на деякий час і
подорожує до інших місць, населених європейцями. Однак в
інших місцях Гейст довго жити не може. Його охоплює відчай і
депресія, і, як наслідок, знову повертається на свій острів. Острів
Самбуран втілює особистісне начало головного героя, його
внутрішній світ. Покинувши Самбуран, Гейст стає чужим для себе,
відчуває духовний дискомфорт, здійснює вчинки, які дивують
самого героя % поселяється в готелі Шомберга, який люто
ненавидить Гейста, і Гейст про це знає, відвідує бездарні
музикальні вечори Ціанджіакомо, проявляє інтерес до дівчини.
Щодо останнього, то у випадку з Гейстом це спершу був не
звичайний інтерес чоловіка до молодої красивої жінки, а це прояв
інтересу до сторонньої особи, чужого, що Гейст усе своє життя
уникав. Саме цьому Гейст дивується найбільше. Однак потім він
здійснює вчинок, який здивував не тільки Гейста, але всіх жителів
архіпелагу % він викрадає дівчину і перевозить її на свій острів.

Концептуальний образ острова представляє реальний світ
для Гейста, тоді як реальний світ поза межами Самбурана
сприймається героєм як несправжній. Гейст створює свій світ на
Самбурані, встановлює правила та звички для себе та Ванга з
дружиною. Щоправда, існували ще тубільці на Самбурані, але
вони ніколи не зазіхали на територію Гейста. Гейст сприймає життя
на Самбурані, ізольоване та зведене до мінімуму спілкування з
людьми, як справжню реальність. Дж. Фаулз зазначив з цього
приводу: „А ще острови виливають на вас доволі міцний еліксир
забуття, який діє сильніш за будь-яке вино <…>. Те, що лежить
„десь там, за горизонтом”, швидко стає сном, мрією, скоріш
гіпотезою, ніж реальністю” [6, с. 431]. Ця цитата з есе „Кротові
нори” Дж. Фаулза точно відображає внутрішній стан Гейста, який
ніколи не знав справжнього життя % не знає, що таке бути
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Эсхатологическая мифологема в романе Дона Делилло
“Point Omega”

Эсхатология как учение о грядущем Апокалипсисе стала
одним из знаковых элементов философии постмодернизма.
Концепция завершения космологического цикла и возвращения к
хаосу как следствие греховности человека уходит своими корнями
в глубокую древность. Ж. Дюмезиль полагает эсхатологию общим
признаком индоевропейских народов на том основании, что она
присутствует в скандинавской и кельтской теологии, в предведийской
мифологии, якобы зафиксированной в сюжете «Махабхараты». Он
пишет: «История мира направлена к обрыву, к разрушению, за
которым следует возрождение, и боги, два поколения богов (до и
после кризиса), контрастируют друг с другом» [2, c. 198].

Эсхатология стала краеугольным камнем мифотворчества
современного писателя постмодерниста Дона Делилло. В его книгах
рефлексия о судьбе американского общества органично
переплетается с предчувствием трагедии, конца света, который, по
мнению прозаика, наступил 11 сентября 2001 г. Значимость и
малоизученность в отечественном литературоведении творчества
Дона Делилло, лауреата многочисленных премий и признанного
мэтра американской литературы современности, а также интерес к
феномену мифотворчества свидетельствуют об актуальности
данного исследования.

Новизна исследования обусловлена как новизной
исследуемого материала (роман “Point Omega”, написанный в
2010 г., до сих пор не был переведён на русский язык и в должной
мере отрефлектирован отечественными критиками), так и
предлагаемой автором концепцией анализа танатологических и
сотериологических мотивов эсхатологической мифологемы Делилло.
Цель исследования заключается в комплексном анализе
мифологемы конца света в романе “Point Omega”, что предполагает
изучение авторского применения элементов мифа на тематическом
и нарративном уровнях романа.

прагнуть ізоляції через духовну замкненість. Концептуальний образ острова
поступово втрачає риси реального місця і сприймається героями як
таємнича загадка. Таке сприйняття, продиктоване бажанням втекти від
реальності, характеризує нестабільний стан людської душі, внутрішні
протиріччя, потяг до життя у соціумі і одночасно бажання бути на самоті. У
подальшому вивченні острівних творів Дж. Конрада планується аналіз
роману „Вигнанець островів” і повісті „Фрейя Семи островів”, щоб виявити
специфічні риси феномену острівності у художній творчості Дж. Конрада.
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шедевр киноискусства, существующий в реальности, видел и сам
Делилло, что и послужило стимулом для написания книги. В одном
из интервью писатель признаётся: “I began to wonder about how we
see and what we see, and what we miss seeing when we’re looking at
things in a more conventional format. So I placed characters in the gallery
and began from there” [4].

Фильм “24 Hour Psycho” является вариацией на тему картины
А. Хичкока «Психопат», повествующей о маньяке Нормане Бейтсе,
страдающем эдиповым комплексом и раздвоением личности. При
этом в работе Гордона сцены насилия «растягиваются» на 24 часа
просмотра, что отражено в названии фильма. Включение в роман
знакового произведения искусства и размышлений о его роли в
жизни общества является одной из характерных черт прозы Дона
Делилло. Достаточно вспомнить ключевую роль театрального
представления в повести “The Body Artist”, работ Энди Уорхола в
«Мао II», перформанса Дэвида Джениэка в «Падающем». Однако
следует отметить, что в романе “Point Omega” фильм “24 Hour
Psycho” несёт дополнительную смысловую нагрузку: замедленное
живописание сцен насилия отражает ужас и боль человеческой
жизни, растянутые во времени и являющиеся предвестником
индивидуальной эсхатологии.

Регресс личности на фоне общего упадка западной
цивилизации является ключевым моментом работы Джима Финли о
американском комике 30 х гг. Джерри Льюисе, который утратил
былую популярность из-за проблем с алкоголем и окончательно
деградировал. Эльстер с опаской относится к идее Финли снять
картину о нём самом, т.к. боится выглядеть на экране подобным
Льюису. Молодой режиссёр настойчиво уговаривает учёного дать
интервью перед кинокамерой на фоне обычной кирпичной стены, но
старик упорно отказывается. Постоянные словесные баталии двух
героев прерываются, когда в домик в пустыне приезжает дочь
Эльстера Джессика. Бывшая жена Эльстера отправляет дочь к отцу,
желая оградить её от искушений и опасностей мегаполиса.

Нью Йорк предстаёт в романе неким современным
Вавилоном, центром порока и разврата, находящимся в ожидании
Апокалипсиса. Ярким противопоставлением огромному городу
является пустыня как символ вечности и мощи природы. Именно
пустыня становится для героев убежищем от жизненных трудностей
и разочарований. Однако идиллия героев заканчивается
таинственным исчезновением Джессики, похищенной неизвестным

Критики благосклонно отнеслись к новой книге Дона Делилло,
сравнивая её с романом Томаса Пинчона «Радуга гравитации».
Основанием для сравнения этих двух произведений послужила
общая для обоих авторов позиция неприятия современной западной
цивилизации с её культом смерти и ориентацией на саморазрушение.
Литературный обозреватель А. Олтер отмечает глубокий
философский смысл романа Делилло: «The novel is a meditation on
time, extinction, aging and death, subjects that Mr. DeLillo seldom
explored in much depth as a younger writer” [4]. М. Какутани сравнивает
прозу Делилло с творениями С. Бэккета, отмечая чётко
вырисованные персонажи и предлагая сделать театральную
постановку по мотивам романа: “They are roles desperately in need of
actors to flesh them out and give them life” [6].

Названием романа стал термин “Point Omega” («точка
Омега»), предложенный французским теологом и философом начала
XX в. Пьером Тейяром де Шарденом для обозначения эволюции
человека, за которой следует либо единение с Богом (воплощением
Омеги), либо деградация, регресс, возвращение к первоначальному
хаосу. Сам Делилло видит будущее Америки в реализации второго
сценария развития событий, т.е. регресса, элементы которого
заметны уже в наше время. Главный герой романа, интеллектуал
Ричард Эльстер, словно озвучивает мысли автора: “Father Teilhard
knew this, the omega point. A leap out of our biology (…) Consciousness
is exhausted. Back now to inorganic matter. This is what we want. We
want to be stones in a field” [4, c. 52–53]. Эльстер, учёный и бывший
сотрудник Министерства обороны США, специализирующийся на
размещении американских войск в восточных странах и подавлении
мятежей, разочаровавшись в своей работе и личной жизни,
уединяется в пустыне, желая прожить там остаток дней. Старик с
седой бородой и тростью парадоксальным образом напоминает
Моисея, однако, в отличие от библейского святого, ищущего путь к
Земле обетованной, Эльстер, наоборот, покидает все блага
цивилизации, выбирая скудный быт в пустыне. Размышления об
универсальной эсхатологии современного общества у него
чередуются с болезненным осмыслением эсхатологии
индивидуальной, выражающейся в полном одиночестве и
разочаровании в жизни. Со временем, компанию Эльстеру
составляет кинорежиссёр Джим Финли, мечтающий снять фильм о
старике. Знакомство героев состоялось ещё в Нью Йорке на
демонстрации видеоработы Дугласа Гордона “24 Hour Psycho”,
состоявшейся в Музее современного искусства летом 2006 г. Этот



295294

человечества и создания новой эпохи. В основе их лежит
циклическая концепция Космоса и истории» [1, c. 4]. В романе “Point
Omega” герои наблюдают за ливнем в пустыне, не в силах оторваться
от этого захватывающего зрелища: “A great rain came sweeping off
the mountains, too strong to think into, leaving us with nothing to say.
We stood in the covered entrance to the deck, we three, watching and
listening, world awash (…) when the rain stopped, in minutes, we went
back to the living room and talked about what we were talking about
when the sky broke open” [5, c. 39]. Однако, символика воды не
совсем однозначна: погружение в воду означает смерть, но
одновременно и возрождение, зарождение новой жизни, очистки.
Именно на мотиве умывания, возвращения человеку первичной
чистоты, построен ритуал христианского крещения. Вспомним, что
в романе Делилло Финли бреет отчаявшегося после исчезновения
дочери Эльстера, для которого словно остановился ход времени. В
этом эпизоде умывание предшествует возвращению к привычной
жизни и отъезду в Нью Йорк.

Стена символизирует в книге грань между реальностью и
потусторонним миром, искусством и реальной жизнью. Так, Джим
хочет взять интервью у Эльстера на фоне обычной кирпичной стены,
он не приемлет слащавый антураж современных шоу, полных лжи
и лицемерия. В данном случае стена выступает символом простоты,
безыскусности, но, одновременно, и удалённости от внешнего мира.
В первой и третьей главах книги неизвестный зритель фильма “24
Hour Psycho”, оказавшийся впоследствии маньяком, похитившим
Джесси, постоянно стоит у стены, наблюдая за всеми остальными
зрителями. Этот герой приближается к «границе» между искусством
и реальностью, что приводит к трагическим последствиям.

Одним из признаков надвигающегося Апокалипсиса в
романе являются перманентные войны Соединённых Штатов со
странами Ближнего Востока. Для убеждённого пацифиста Дона
Делилло особенно важно было вложить слова о бессмысленности и
аморальности войны именно в уста Ричарда Эльстера, бывшего
работника Пентагона. Именно взгляд изнутри позволяет передать
масштабы трагедии и лживые лозунги, которыми прикрываются
политиканы из Министерства Обороны США. Разочарование в своей
стране и в своих личных действиях заставляют старика искать
убежище в пустыне.

Именно пустыня становится своеобразным стержнем
романа, символом бесконечности бытия. Здесь время словно
останавливается, забываются все тревоги и переживания героев.

маньяком. Герои достигли своей «точки Омега», за которой у них
нет будущего…

Эсхатологическую мифологему в данном романе
целесообразно представить как органичный синтез коррелирующих
друг с другом мифологем второго порядка, включающих мифологему
города (Вавилона),  мифологему лестницы (как символ
поступательного восхождения к Богу) и мифологему воды (ср.
библейский потоп как воплощение Апокалипсиса).

Нью Йорк предстаёт в романе символом всего мира,
лабиринтом бесконечных улиц, полных несчастных людей, которые
ощущают себя бесполезными винтиками некоего
сверхъестественного механизма. Город видится своего рода
пространственной проекцией «точки Омега»: кажущееся
благополучие сменяется за ухоженными фасадами небоскрёбов
паническим страхом людей перед смертью и одиночеством.
Танатологические настроения жителей мегаполиса являются
предсказуемым последствием теракта 11 сентября.

Мифологема лестницы является воплощением образа мира
в христианстве. Жизненный путь человека представлен как
восхождение к творцу, при этом верхняя ступень лестницы – «точка
Омега», за которой следует Страшный суд и воссоединение с Богом.
Грешник при этом возвращается на нулевую ступень, назовём её
«точка Альфа», чтобы вновь совершить тернистый и полный
страданий путь к своему идеалу. По мнению И. Павловской, «по
своей функциональной природе образ символ «лестница»
соотносится с инвариантом мирового древа, являясь мостом,
связующим конечные координаты вертикали «верх/низ» [3, c. 17].

В романе Делилло образ лестницы встречается повсеместно:
так, для детектива Арбогаста из фильма “24 Hour Psycho” падение с
лестницы в буквальном смысле завершается смертью. Финли
постоянно вспоминает свою нью йоркскую старушку соседку,
которая спускается по лестнице задом наперёд: “…the elderly woman
who walked down the stairs backwards, slowly, eternally, four flights,
backwards, and I never asked her why” [5, c. 32]. Индивидуальный
регресс этой женщины, сопряжённый со старческим слабоумием,
является одним из проявлений вышеупомянутого регресса общества
в целом.

Во многих культурах вода выступает символом смерти,
опасности, исчезновения, забвения. Как пишет в своей статье
М.К. Абелян, «…вода – начало и финал всех вещей. Почти все мифы
древних культур о потопе связаны с идеей создания нового
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В качестве перспективы исследования может служить
комплексный анализ эсхатологической мифологемы в других
произведениях не только Дона Делилло, но и целого ряда иных
американских писателей-постмодернистов, что позволить выявить
основные формы проявления Апокалипсиса в современной
литературе США.
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Персонажи сбрасывают маски, необходимые для жизни в
мегаполисе, и становятся самими собой, иногда приоткрывая
неожиданные грани своего характера.

Нарративная структура произведения построена по принципу
излюбленной автором модели цикличности, т.е. последняя глава
романа отсылает нас к началу книги. При этом первая и третья главы
датированы 3 и 4 сентября 2006 г. соответственно, в них изображена
демонстрация фильма Гордона в Музее современного искусства. В
первой главе таинственный незнакомец наблюдает за Эльстером и
Финли, пришедшими на показ; а в третьей – он же знакомится с
дочерью Эльстера Джессикой. Основная часть повествования
(вторая глава) существенно отличается от остальных частей романа.
Здесь практически отсутствует конкретная датировка событий, а
точнее, повествование чем-то напоминает летопись, ведущую отсчёт
времени от приезда героев в пустыню: “Today was day ten” [5, c. 20].

Роман построен по принципу японского трёхстишия хайку,
где каждая из строк имеет самостоятельное значение. В то же время,
можно провести параллель между структурой романа “Point Omega”
и вышеупомянутой мифологемой лестницы: последняя глава, являясь
своеобразным инвариантом «точки Омега», верхней ступенью
лестницы, возвращает нас к началу повествования.

Одной из нарративных техник, применяемых Делилло,
является гамартия (др. греч. «ошибка», «изъян»). Понятие «гамартия»
было введено ещё в «Поэтике» Аристотеля для обозначения роковой
ошибки, которая становится источником терзаний героя. Так, в
древнегреческой трагедии гамартия является проявлением
неумолимых, космических законов, карающих слишком
самонадеянного человека за попытку переступить то, что
предопределено ему судьбой. В анализируемой книге Дона Делилло
гамартия выражается в попытке Эльстера наладить отношения с
дочерью, для чего герой настаивает на её посещении фильма “24
Hour Psycho”. Таким образом, желание старика приобщить дочь к
современному искусству и заставить её чаще появляться на людях,
приводит к знакомству Джессики с маньяком.

Подводя итог всему выше сказанному, следует отметить,
что эсхатологическая мифологема в романе Делилло “Point Omega”
представляет собой органичное соединение мифологем города,
воды, лестницы.  Индивидуальная эсхатология персонажей
проецируется писателем на универсальную эсхатологию
американского общества.
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Отже, терміном «контекст» інтерпретується широкий діапазон
понять, зв’язаний з його функціями – лінгвістичною та
екстралінгвістичною.

Контекст аналізується з точки зору протилежності –
«макроконтекст», який визначається межами абзацу,  та
«мікроконтекст», обмежений тільки одним реченням, а однією з форм
мікроконтексту є «експліцитне мовне вказання на можливість
поєднання різних значень слова» [6].

Іншим критерієм, який полягає в основі аналізу контексту є
зв’язаність компонентів слів у словосполученні, і в цьому випадку
контекст де термінується залежно від ступеня стійкості як вільний
та зв’язаний, фразеологічний, під яким мається на увазі фактичне
оточення фразеологічної одиниці, виявляючи її зміст.

З нашої точки зору, теорія контексту Н.Н. Амосової є, з одного
боку, більш широкою, ніж у А.В. Куніна (оскільки розглядаються
чотири типу контексту), але, з іншого боку, більш конкретної з
семантичної точки зору, або дає змогу з’ясувати, який тип контексту,
які умови функціонування лексичної одиниці сприяють її
переосмисленню та семантичної монолітності – властивості
фразеологічної одиниці.

Оскільки межі контексту та його специфіка визначаються
завданням і метою дослідження, в нашій роботі  контекст розуміється
у тому плані, в якому він визначається в лексикології, тобто найближче
і необхідне оточення слова, що дає змогу виявити його сполучувані
потенції, реалізовані в синтагматичних моделях. З проблемою
контексту нерозривно зв’язана проблема розрізнення словникового
та контекстуального значення слів.

В лінгвістичній термінології вони зазначаються як «узуальні»
та «оказіональні» тоді як існує точка зору, детермінуюча оказіональне
значення ширше ніж поняття контекстуально обумовлене.

Ми приєднуємося в даному питанні до точки зору на вказану
проблему Л.С. Бархударова, який розуміє під контекстуальним
значенням не реалізоване в контексті одне зі словникових, тобто
регулярно закріплених у системі мови за даною багатозначною
лексичною одиницею значень, а таке, що виникає лише в певному
контексті і зумовлене ним. Критерієм розмежування словникових і
контекстуальних значень є факт входження даного значення
полісемантичного слова в тлумачний або двомовний словник.

Отже, строга контекстуальна зумовленість визначає
зв’язаність значення, однак будь-яке зі словникових значень,
реалізованих у тексті, також вимагає певного контексту, конкретних
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Специфіка функціонування дієслівних словосполучень у
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Однією з найактуальніших і водночас найскладніших
проблем,  що потребують старанного дослідження значного
матеріалу, є проблема лексико-фразеологічного варіювання у
спеціальній літературі.

Пошуки критеріїв для опису значення слів приводять
лінгвістів до аналізу сполучуваності досліджуваних мовних одиниць.
Вивчення лексико-семантичного варіювання слова, розпочате В.В.
Виноградовим, ґрунтується на протиставленні слова – лексемі як
одиниці системи реалізованому слову – слововживанню і виходить
з розмежування ним мови як системи засобів і мовлення як реальної
комунікативної діяльності. Матеріальною умовою реалізації значення
в мовленні є контекст, який визначається мовознавцями по-різному.

У лінгвістиці існує ряд дефініцій поняття «текст» та «контекст»,
які групуються на різних підходах до даного поняття. Так, поняття
тексту, яке включає до себе утворення від речення або кількох
речень до багатосторінкових фрагментів, утворює єдине ціле з
поняттям «контексту» як умови (або об’єднання умов), надаючи
однозначність комунікації [7].

Контекст у такій інтерпретації розуміється не як деякі мовні
та позамовні нашарування на семантику словникових одиниць, що
висвітлюються при функціонуванні останніх у мові, а як поважна
складова частина цієї семантики.

А.Ф. Зинов’єва розуміє під контекстом, з одного боку,
сукупність комунікативно-ситутативних факторів, а з іншого –
вербальне оточення актуалізованих у тексті мовних форм в межах
їх безпосередніх семантичних відношень, висуває гіпотезу, що
комунікативно-мовний контекст відображає семантичну взаємодію
мовних форм у межах конкретного мовного жанру [5].
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контекстом, у межах якого реалізується значення одного з
компонентів [1, с. 32].

Значення не обумовлені в межах словосполучення, бо вони
однозначні в межах даної підмови, тому сполучення “Auxin was
applied in fruit thinning” або …“was applied in growing shoot” [17, с.
184] має нульову семантичну спаяність з точки зору дієслівного
компонента, бо сполучуваність одиниці “apply” і в моделі N+V і M+N
з іменниками-термінами зумовлює реалізацію його значення
«застосовувати» в першому випадку і значення «наносити» - в
другому (всі інші значення елімінуються в цих сполученнях). Отже,
дієслово «apply», за своїми дистрибутивними властивостями
належить до дієслів «спрямованої    дії» [11] і, таким чином,
характеризується сполучуваністю із синтаксичними елементами, що
перебувають у залежній від нього позиції. В аналізованих моделях
роль обов’язкового оточення виконують спеціальні слова, вступаючи
в контакт з якими, дієслово утворює невільні словосполучення, що
мають такі характеристики:

а) порушення правил формальної граматичної
сполучуваності: вектор синтаксичної залежності спрямований у
протилежний – від іменника до дієслова, тобто очевидна комплетивна
залежність;

б) зв’язок семантичної контекстуальної детермінації зі
спеціалізованим оточенням;

в) нульову семантичну спаяність з точки зору іменного
компонента;

г) семантичну спаяність з точки зору дієслівного компонента.
Таким чином, строга контекстуальна обумовленість наперед

визначає зв’язаність значення. Будь-яке зі словникових значень,
реалізованих у тексті, вимагає певного контексту, конкретних умов
для своєї реалізації і межі між значенням та сполучуваним зі словом
вказівним мінімумом. Як видно з викладеного вище, для визначення
ступеня фразеологічності існує ряд внутрішньомовних показників,
хоча, на нашу думку, не менший інтерес являють умови
функціонування, що породжують той чи інший тип сполучень, як
вільних, так і зв’язаних.

Досить цікава точка зору Я. Балажа, котрий вважає, що
відмінності між сигніфікативною цінністю вільних словосполучень і
стійких викликані тенденцією лексикалізації, яку слід чітко
відмежовувати від синтагматизації, під якою автор розуміє взаємне
доповнення функцій групи мовних знаків. При синтагматизації
компоненти зберігають відносну самостійність і тому кожен з них

умов для своєї реалізації, і межа між ними лежить у ступені стійкості
контексту, взаємному зв’язку між значенням і сполучуваним зі
словом вказівним мінімумом, тобто з обов’язковим оточенням.

Слід зазначити умовність вживання поняття «вільне
значення», оскільки, як відомо, «будь-яке сполучення слів дає не
суму смислів, а нові смисли», воно вжите, щоб диференціювати
ступінь «смислового прирощення до цілого, що виникає за рахунок
взаємодії значень, актуалізованих стосовно до позначуваних у
конструкції реалій та їх зв’язків» [12, с. 253].

Ідеї О.М. Пєшковського [10, с. 16] про те, що форма іменника
означає предмет, форма прикметника і дієслова – ознаку, пов’язані
з уявленням про те, що «значення всього словосполучення може
бути визначене так: такий-то предмет продукує таку-то ознаку» [10,
с. 23].

Ці положення співвідносяться з уявленням про семантику
слова як про складний комплекс смислових компонентів, які потім
реалізуються в синтаксичному плані мови через сполучуваність.
Залежний елемент словосполучення можна розглядати як реалізацію
семантичного компонента визначуваного слова.

Проаналізувавши сукупність текстового матеріалу, обсягом
20 тисяч слововживань, в якому вживаються вибрані для
дослідження слова, і дослідивши їх дистрибуцію, можна потім
вивести більш вагомий семантичний компонент, що виявляє
значущий для аналізованого слова аспект значеннєвого змісту.
Взаємодія значень компонентів одне з одним і зі значенням всього
словосполучення припускає врахування співвіднесеності слова і
словосполучення, тобто ступінь їх семантичної спаяності,
взаємозалежності, виявлення якої припускає в свою чергу синтез
двох рівнів семантичного  аналізу – лінгвістичного й
екстралінгвістичного, висуває три критерії семантичної спаяності
компонентів словосполучення, зв’язані з трьома її різновидами:

а) критерій структурно-семантичної зумовленості компонентів
словосполучення, який проявляється в певній контекстуальній
зумовленості значень компонентів;

б) критерій структурної розкладності, зв’язаний з обмеженою
можливістю узуальних структурних змін;

в) критерій референтної мотивованості, що проявляється в
характері співвідношення словосполучення з дійсністю.

Застосовуючи дані положення до аналізованого матеріалу,
дієслівних словосполучень, аналізовані словосполучення можна
віднести до семантично спаяних, оскільки вони служать мінімальним
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Вільні словосполучення демонструють слабку спаяність.
Вони нічого не набувають із зони імплікаціоналу в процесі складання
смислів. Інтенсіонал формується за способом відбору до нього
найбільш сутнісних понятійних ознак і значень сполучуваних вихідних
одиниць: cash flows depend on how well the final product was received
[14, с. 236]. Якщо семантична структура піддається докорінній
перебудові, тобто в структурі інтенсіоналу значення, отриманій в
результаті сполучуваності, фіксуються семи, що раніше не входили
до інтенсіоналів вихідних одиниць, - такі семи є ніби набутими
номінативною одиницею на стадії складання смислів – таке
сполучення буде спаяним, стійким, на лексичному рівні структурний
тип його – фразеологічний. Якщо ж інтенсіонал значення –
семантичного результату – формується лише за способом
переаранжування, а не заміни, то таке словосполучення має бути
віднесене до тих, ступінь спаяності яких менший, воно прозоро
мотивоване, значення семантичного результату сполучуваності
легше виводиться зі значень його компонентів. Таке сполучення
віднесемо до напівстійких словосполучень. Так, при аналізі дієслова
“reduce”  в біологічних, хімічних, географічних, математичних і
економічних текстах ми керувалися даними за семою «зміна з
відтінком мінімалізації», що припускає кількісні зміни: «chlormequat
application reduced APS» [17, с. 298]. Якщо проаналізувати смислову
структуру дієслова та особливості, характерні для кожного з його
значень, можна побачити, що в лексико-семантичному варіанті
«відновлювати» об’єкт, включений у смислову структуру дієслова,
має ознаку, що вказує на його лексико-семантичний розряд і
семантичний тип: “to correct by bringing displaced or broken parts into
(initial) state” – компонент “parts”  вказує на лексико-семантичний
розряд об’єкта – іменник конкретної семантики, що означає неістоту.
Щось таке, що має структуру, яку можна розчленувати, а потім
повернути у вихідну позицію. У спеціальному лексико-семантичному
варіанті з’являється ознака «повернення у вихідну позицію», якої
нема в загальному значенні, при збереженні ознаки неістот, оскільки
нею стають хімічні речовини, що мають, окрім ознаки членування,
специфічні властивості – вступати в реакцію: 2) “Oxygen was reduced
by this procedure” [17, с. 311].  Отже, інтенсіонал розширюється за
рахунок нової ознаки: взаємодія з реагентами, а ознака «кількісні
зміни» повністю витісняється з нього. Тобто, якщо в першому
прикладі ми можемо назвати словосполучення вільним, то в другому,
де в інтенсіоналі значення зберігається тільки ознака «зміна», а сема
«мінімалізація кількості» замінюється «якісними змінами», тип

здатний, не міняючи своєї комунікативної цінності, вказувати на той
же ситуат і самостійно, тобто вони кожен зокрема відносні до свого
ситуату:  в даному разі  ми маємо справу з вільним
словосполученням. При лексикалізації два мовних знаки («а» і «в»)
у своїй комунікативній цінності спільно вказують на будь-який ситу
ат (об’єкт, що визначається однією ситуацією).

Незважаючи на правомірність положень даної теорії, яка
аналізує явища вільних і зв’язаних сполучень крізь призму знакової
теорії, для нашого дослідження, виконаного в руслі лексичної
семантики, вона є орієнтиром, бо не відповідає на запитання, які
саме компоненти і чому в одних випадках зберігають самостійність,
а  в інших – втрачають її. З другого боку, поняття «свободи»
протиставляється поняттю зв’язаності, фіксованості, ідіоматичності
складних утворень. Всі ці параметри властиві фразеологічній одиниці,
тобто словосполученню, в якому семантична монолітність (цілісність
номінації переважає) домінує над структурною роздільністю
елементів, що його складають.

Але в реальній мові між вільними словосполученнями і
фразеологізмами немає різкої межі, внаслідок чого при аналізі
семантичної структурної одиниці на передній план висувається
вивчення на компонентному рівні ступеня семантичної монолітності,
зв’язаного зі ступенем переосмислення семантичного результату
сполучуваності, яким є сполучення. Тому в роботі прийнята точка
зору В.Н. Телия, котра трактує «зв’язане значення як особливу
категорію, особливий структурно-семантичний тип лексичного
значення», при цьому «відмінності між ними та вільними значеннями
слів коріняться не стільки в тому, що вони означають… і як
пристосований тип їхньої семантики до позначення елементів
зовнішнього і внутрішнього світу людини, скільки в самій мовній
техніці позначення, яка характерна для непрямої номінації [12,    с.
254].

Оскільки при аналізі семантичної структури одиниці на
передній план висувається вивчення на компонентному рівні ступеня
семантичної монолітності, що в свою чергу зв’язаний зі ступенем
переосмислення семантичного результату сполучуваності, яким є
словосполучення, ступінь монолітності фіксується нами семним
аналізом структури інтенсіоналу та імплікаціоналу, переаранжуванням
сем у цих частинах структури сигніфікативного значення. Спаяність
словосполучення або його вільність зумовлюється ступенем того,
наскільки піддається перебудові  семантична структура
сполучуваних одиниць у процесі комбінаторики смислів.
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до нього входять такі понятійні ознаки, які не входили в інтенсіонал
значення одиниць раніше, тобто такі понятійні ознаки, які є набутими
в процесі інтеграції смислів у нову якість. Ці понятійні ознаки
витісняють з інтенсіоналу в імплікаціонал ознаки (семи), що раніше
входили в інтенсіонал, формуючи у такий спосіб якісно новий
інтенсіонал значення: Oxygen was reduced by this procedure. The
long-term debt bears interest at a rate of 9 percent … The solution (4/1)
reaches both asymptotes in a finite value [17, с. 318].

Так, у дієслові “reduce” витісняється ознака, що є в його
основному    ЛСВ – «зміна з відтінком мінімалізації», і зявляється
ознака «повернення у вихідний стан» - відновлення.

Інтенсіонал розширюється за рахунок нової ознаки.
З інтенсіоналу дієслова “reach” витісняється ознака кількісних

змін, яка переходить в імплікаціонал і замінюється ознакою
інтелектуальної дії – відповідності між математичними величинами.

Що ж до дієслова “bear”, то у сполученні “bear interest” –
приносити прибуток – ми можемо говорити про зміну функції даного
дієслова, яке зазвичай асоціювалося з іншим процесом. Вживання
його в словосполученні з даним іменником, що має спеціальне
значення в підмові економіки, призвело, фактично, до порушення
його звичайного мотивування, і воно набуло значення, що
семантичне диференційоване в даному контексті, а також є
результатом розширення семантичних меж слова за рахунок
розвитку його внутрішніх смислових можливостей.

Як показує досліджений матеріал, непрямо-похідний спосіб
семантичної структурації дієслівних одиниць в умовах зв’язаного
значення обумовлює і закономірності його вживання – вибір і
комбінацію з тими словами, які виступають як опорні найменування
і через які, тобто непрямо, та чи інша лексична одиниця
співвідноситься із зовнішнім світом.

Гарантією правильного сприйняття зв’язаного значення є його
поєднання з «несполучуваним» за своїм значенням семантично
ключовим словом. Цей логічний дисонанс ніби сигналізує про те,
що один з компонентів сполучення вживається у вторинній для нього
функції, тобто, саме через синтагматичні зв’язки слів проявляється
можливість виявлення нових семантичних значущостей в лінійному
ряду, не передбачених узуальним контекстом слів.

Новий смисл властивий обом членам словосполучення. Дане
явище відзначене певною закономірністю, а саме: ступінь
семантичної спаяності словосполучення залежить від асоціативних
зв’язків між смислами сполучуваних слів. Чим віддаленіші

словосполучення термінується нами як напівстійкий. За характером
появи в мові такі словосполучення трактуються як первісне вільні
номінуючі комплекси, що піддаються відбірковій та закріплюючій
дії узусу і являють собою цілісні номінації розгорнутого типу з
постійним складом компонентів.

В математичних та економічних текстах сема якісних змін,
яка присутня у спеціальному значенні, утвореному від похідного,
доповнюється відтінком каузативності:

1. Equation (4.1) reduces to (4.5) again [15].
2. We reduce this problem to the condition of regularity [16],
а також ознакою цілеспрямованості та усвідомленості (to bring

to a systematic form or character).
Повертаючись до прикладу з дієсловом “apply”, ми можемо

віднести словосполучення “to apply auxin” до невільних
словосполучень, оскільки ознака «наносити» не входила в
інтенсіонал значення дієслова, а з’явилася в ньому тільки при
сполученні з іменником, що означає рідку речовину.

Отже, формування розвитку типів словосполучень іде від
вільного через узуальне, традиційне до фразеологічного. Ці типи
відрізняються ступенем спаяності. Спаяність на семантичному рівні
може бути непрямо встановлена методом компонентного аналізу
семантичної структури, тобто аналізом лексичного значення.

1) При вільному словосполученні інтенсіонал значення
формується висуненням в загальний інтенсіонал потрібних понятійних
ознак. Цей спосіб складання смислів супроводжується
переаранжуванням понятійних ознак у семантичній структурі:

Atat holds the bonds until they mature. The evolutionary changes
have increased the importance of financial management [14, с. 295].

2) А при формуванні нестійких словосполучень
можливий деякий дуже незначний перехід певних понятійних ознак
з інтенсіоналу в імплікаціонал, або навпаки; але, загалом, цілісність
сполучуваних смислів повнозначних одиниць залишається
незмінною, що завжди відмічалося при аналізі таких формувань тим,
що значення семантичного результату сполучуваності може бути
легко виведене зі значень його сполучуваних компонентів:
Chlormequat application reduced APS. Alkaline hydrolysis released
some-C-ABA [17, с. 320].

3) При інтеграції смислів в умовах фразеологічного
словосполучення інтенсіонал значення семантичного результату –
складної номінативної одиниці, незначно співпадає за складом з
інтенсіоналами значення вихідних сполучуваних одиниць, окрім того,
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асоціативні зв’язки від сполучення в парадигматиці, тим більша
семантична спаяність словосполучення.

Отже, відбувається міграція з ряду вільних лексичних
сполучень у зв’язані, що характеризуються високим ступенем
семантичної спаяності і розчленованою номінацією. Розглянуте
явище вказує на статус зв’язаного значення в лексико-семантичній
системі мови і зумовлює його необхідність для мови: поповнення
засобів найменування, яких не вистачає в мові. Одним з його
аспектів є створення мовою особливого пласта лексики, що бере
участь у номінації предметної і непредметної (ознакової) дійсності,
зв’язаної з фаховим освоєнням світу людиною, - термінологічної
лексики.
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христианских тем и образов не является здесь предметом
специального изучения.

Данная статья находится в русле исследований религиозных
мотивов в раннем творчестве Б. Пастернака: она посвящена
изучению библейской интертекстуальности в его цикле
“Возвращение” из книги “Сестра моя – жизнь” (1917).

Цикл “Возвращение” открывается стихотворением “Как
усыпительна жизнь…”, в котором получает развитие финальный образ
предыдущего цикла –образ “внезапно озаренной мысли”, названной
здесь “откровеньем” (“Как откровенья бессонны!”). Действительно,
откровение – это “то, что неожиданно раскрывает истину, неожиданно
делает совершенно ясным, понятным что-нибудь” [3, с. 710]. Автор
настойчиво подчеркивает в своем произведении звучание этой темы:
например, он дважды непосредственно использует само понятие (в
том числе слово “апокалипсис”, что в переводе с греч. означает
“откровение”), вводит тройной рефрен “Я послан Богом”,
актуализирующий мотив духовного посланничества, пророческого
служения. Прообразами последнего являются библейские аналоги
– от ветхозаветных пророков до Иоанна Богослова. Так, у них
позаимствована поэтом жанровая форма плача – горького сожаления
о судьбах бездуховного мира людей – близких или просто “ближних”
(“которых мучить грех”), – обреченность на гибель которых ему дано
прозреть и возвестить:

Я с ними незнаком.
Я послан Богом мучить
Себя, родных и тех,
Которых мучить грех. [4, I, с. 148]
       Чтоб разрыдаться, мне
       Не так уж много надо, –
       Довольно мух в окне. [4, I, с. 149]

(отметим, что образ “мух” выступает у Пастернака символом
бездуховного бесовского начала в мире, поскольку, как известно,
именно “князь бесовский” Вельзевул считается повелителем мух
[2, I, с. 229], см. стихотворение “Мухи мучкапской чайной”). Ср.:
“Потоки вод изливает око мое о гибели дщери народа моего. Око
мое изливается и не перестает, ибо нет облегчения” (Плач. 3:47-48),
“<…> тогда я пал на лице свое и возопил, и сказал: о, Господи Боже,
неужели Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев Твой на
Иерусалим? И сказал Он мне: нечестие дома Израилева и Иудина
велико, весьма велико” (Иез. 9:8-9). Своеобразным аналогом
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О. А. Мальцева,

кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры языковой коммуникации и журналистики

Балтийского федерального университета
имени И. Канта

Жанр “откровения” в цикле Б. Пастернака “Возвращение”

Как известно, Б.Л. Пастернак никогда не скрывал своих
христианских взглядов на мир и человека: “Верю в существование
высших сил на земле, и в жизни”, – писал он министру культуры
Е. Фурцевой в 1958 г. [4, Х, с. 398]. При этом Пастернак говорил о
том, что воспринимает христианство “не как церковно-религиозную
догму, но как жизнеощущение” [1, c. 163]. Неудивительно, что
изучение христианских традиций в творчестве поэта является одним
из доминирующих аспектов в пастернаковедческих исследованиях
[6, с. 8–9] (П.А. Бодин, 1975; А. Тарасьев, 1992; Д.М. Бетеа, 1993;
Й. Вилаги, 1993; Ю. Бертнес, 1994; М. Погорелова, 1996;
Т. Лебедева, 1996; И. Птицын, 2000; Т. Арутюнян, 2001; Л.
Флейшман, 2006; А. Скоропадская, 2011 и др.). Однако, по словам
Л. Флейшмана, этот вопрос “принадлежит к числу наиболее
болезненных, запутанных и спорных в литературоведении. Впервые
он был поднят после появления на Западе “Доктора Живаго” и
рассматривался с тех пор почти исключительно в связи с этим
произведением” [7, с. 731], – пишет ученый.

О необходимости соответствующего изучения раннего
творчества поэта говорил еще В. Франк в статье “Водяной знак.
Поэтическое мировоззрение Пастернака” (1990): “О стихотворениях
с религиозной тематикой в романе “Доктор Живаго” <…> писалось
много. Но мало что сказано до сих пор о религиозном сознании,
пронизывающем раннее творчество Пастернака. А ведь наличие
его несомненно” [8, с. 72]. Внимание к христианским аспектам
художественного наследия поэта, в том числе и раннего периода,
является неотъемлемым элементом современных монографических
исследований творчества Пастернака, примером чему могут служить
работы В. Альфонсова “Поэзия Бориса Пастернака” (1990),
В. Баевского “Пастернак-лирик: Основы поэтической системы”
(1993), Л. Горелик “Ранняя проза Пастернака” (2000), Н. Фатеевой
“Поэт и проза: Книга о Пастернаке” (2003) и др. Однако специфика
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С этой дачею дощатойМожет и не то случиться <…>Может молния
ударить, –Вспыхнет мокрою кабинкой. [4, I, c. 137]   “Mein Liebche
…”Гроза торчит в бору,Как всаженный топор.Но где он, дроворуб?
[4, I, c. 148]   “Как усыпительна жизнь…” “И поверг
сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата <…>.
И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле,
и бросил в великое точило гнева Божия” (Отк. 14:16,19).
Наконец, бульшую часть произведения пронизывает мотив геенны
огненной, где “плач и скрежет зубов” (“это огненный тюльпан”, “и
сгорают, как в стыде”, “пыхтенье, сажу, жар”, “копоть послужила
пустыней”, “вопль <…> пилы” и т. п.), где “сгорают <…> пыльники” –
метонимический образ людей с их тленной плотью. Обращает на
себя внимание то, что из них “каждый пятый – инженер и  студент
(интеллигенты)”. Интеллигенты как люди, которые занимаются
умственной деятельностью, являющейся свойством “души”,
отнесены поэтом к людям “душевным” (у таких “чай присох к <…>
лбам”), но не “духовным”, и в этом их вина – они “сгорают, как в
стыде” (ситуация обусловлена библейским контекстом: “Ибо слово
о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых –
сила Божия. Ибо написано: “погублю мудрость мудрецов, и разум
разумных отвергну”, 1Кор. 1:18-19). Лирический герой-пророк
оплакивает мир плотских ценностей:

“Мой сорт”, кефир, менадо,
Чтоб разрыдаться, мне
Не так уж много надо, –
Довольно мух в окне.
       Охлынет поле зренья,
       С салфетки набежит,
       От поросёнка в хрене [4, I, с. 149]

и лжедуховности, охваченной признаками “геенны огненной”:
Чтоб разрыдаться, мне
По край, чтоб из редакции
Тянуло табачком
И падал жар ничком [4, I, с. 149];

хотя внешне на земле этот мир физически “блаженствует”:
Возможно ль? <…>
Не сир, не бос, не голоден
Блаженствует, соперник? [4, I, с. 150]

Этот мир автор символически именует “южной губернией”, то есть
Киевской (Иерусалимской) землёй, ассоциирующейся у поэта с
евангельской Лаодикийской церковью-отступницей, ср.: “Ибо ты

духовного центра израильского народа – города Иерусалима, в
адрес которого слышатся угрозы Всевышнего, является у
Пастернака город Киев – духовная родина восточнославянского
христианства.

Апокалиптическая тема звучит также в образе второго
пришествия Христа (см. первоначальное название стихотворения
“Возвращение”), сопровождающегося “трубными” звуками (“ночь
согнал <…> сигнал”; ср.: “Я был в духе <…> и слышал позади себя
громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и
Омега, первый и последний”, Отк. 1:10), в образе землетрясения
(“колеблет <…> мост, /Переплёт, цепной обвал /Балок, рёбер, рельс
и шпал”), которое сопутствует воскресению мёртвых:

Где, шатаясь, подают
Руки, падают, поют.
Из объятий, и – опять
Не устанут повторять. [4, I, с. 147]

(ср.: “<…> и земля потряслась; и камни расселись; И гробы
отверзлись; и многие тела усопших воскресли, И, вышедши из гробов
по воскресении Его, вошли во святой град”, Мф. 27:51-53). Железная
дорога у Пастернака традиционно выступает символом “пространного
пути”, ведущего в погибель, духовной смерти (недаром кульминация
“мучений” лирического героя приходится на Ржаксу и Мучкап –
железнодорожные станции). В этом контексте показательными
выглядят строчки из письма поэта к О. Фрейденберг от 15 ноября
1940 г.: “Какая непередаваемая красота жизнь зимой в лесу <…> с
пробуждением в шестом часу утра и утренней прогулкой <…> лесом
и линия зимнего полотна, идеальная и строгая, как смерть, и пламя
утреннего поезда <…>, который тебя обгоняет” [4, IX, с. 197-198].
Подобно тому, как в библейском пророчестве “смерть и ад отдали
мёртвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим”
(Отк. 20:13), в пастернаковском стихотворении мёртвых “отдаёт”
железная дорога, после чего разворачивается картина суда над
ними.

В создании последней автор использует образ зонда –
прибора для исследования недоступных для обычного глаза
“глубинных” объектов, в данном случае – душ человеческих (“где
внезапно зонд вонзил /В лица вспыхнувший бензин”), контаминирует
непосредственную текстовую аллюзию из книги Откровения и
автореминисценцию из стихотворения “Mein Liebche was willst du
noch mehr?”, ср.:
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Лирический герой, который, подобно Иоанну Богослову, в
момент откровения “был в духе” (Ин. 1:10), теперь (стихотворение
“У себя дома”) уже – “у себя дома”, то есть, согласно пастернаковской
метафористике, снова “в теле”. Образ тела, которое, по библейскому
определению, должно быть “храмом живущего в вас Святого Духа”
(1Кор. 6:19), расширяется в данном произведении до масштабов
города, в данном случае – Москвы: “в постель /Падает город с
дороги. <…> Спать!” Примечательно то, что слово “Москва” здесь
не употребляется, а заменяется перифразом “на семи холмах”, что
вносит в стихотворение некоторую двусмысленность: также, по
преданию, на семи холмах был основан Древний Рим – столица
языческой империи. Действительно, храмовое начало (“купол”) в
пастернаковском городе-теле нуждается в очищении-исцелении
“водой живой”:

Время менять полотенце
(Мокнет на днище ведра).
И намотать на купол [4, I, с. 151].

Слово “город” этимологически означает “огороженное место”, поэтому
употребленное рядом слово “мембрана” (в переводе с лат. “кожица”)
подразумевает его ограду-оболочку, наподобие человеческой кожи,
которая единственно тут создает впечатление жизни (“говор
мембран”). На самом же деле это город “кукол” – бездуховных,
безжизненных тел, – грешный (“грязный”) город:

В городе – говор мембран,
Шарканье клумб и кукол. <…>
Грязный, гремучий <…> [4, I, с. 151].

Он, “в постель падает <…> с дороги” – железнодорожного, то есть
“ведущего в погибель” пути.

Это смертоподобное состояние, вызывавшее плач
лирического героя в предыдущем стихотворении, названо здесь
сном, что символично, так как его образ своими корнями восходит к
евангельскому эпизоду исцеления Христом дочери Иаира: “Все
плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она не умерла,
но спит” (Лук. 8:52). Иначе говоря, пастернаковский дом = город =
Москва (Рим) духовно болен, смертоподобен, но еще не умер, а
спит, то есть «узкий путь, ведущий в жизнь» еще ему открыт. Так,
знаковыми являются здесь образы голубя – ветхозаветный символ
примирения человека с Богом, а также ухода с солнца тучи (“С
солнца спадает чалма”, ср. “Шли <…> тучи <…> Я умолял их
перестать” в стихотворении “Еще более душный рассвет”),
разорванного занавеса (“Надо гардину зашить”, ср. с библейским

говоришь: “я богат, разбогател и ни в чём не имею нужды”; а не
знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг” (Отк. 3:17).

Характерно, что описанный мир в своём состоянии назван
“соперником”, что имплицирует тему присутствия в нем сатанинского
начала (напомним: слово “сатана” в переводе с евр. означает
“противник в суде, в споре или на войне, препятствующий,
противоречащий, обвинитель, наушник, подстрекатель” [2, II, с. 412]).
В следующих строфах демонические мотивы представлены в уже
традиционных образах-символах духоты, вора, бесплотной тени (“без
косточек”), которая “синеет морем точек” (вероятно, мух) и мучает,
пытаясь запятнать (“бросает горсть за горстью”) “белые одежды”
(“измученную сорочку”). Последнее – это метонимический образ
святой, омытой кровью Христа души (“лба”), несущей в себе не
мертвящую, а жизнедающую деятельность:

И на лоб по жаре

Сочились сквозь малинник,
Где – блеск оранжерей,
Где – белый корпус клиники [4, I, с. 149].

Такие души метафорически представлены в образе ивы. Этот образ
впервые появляется в стихотворении “Уроки английского”, где верба
и ива являют собой своего рода поэтическое тождество, так как
принадлежат к одному семейству ивовых. Выбор растений
неслучаен: образ вербы связан с христианским праздником Входа
Господня в Иерусалим, получившим на Руси название Вербного
воскресения, поскольку верба стала аналогом пальмовых ветвей,
которыми устилали дорогу Христу. Итак, образ ивы имплицирует тему
встречи упомянутых душ со Христом: они не узнают смерти (“их
гонят с рельс”) и не будут “страдать” о “дне”-времени, “сгоревшем”
при втором пришествии Христа (ср.: “Придет же день Господень,
<…> и тогда <…> земля и все дела на ней сгорят”; 2Петр. 3:10):

Узнают день, сгоревший
С восхода на свиданьи?
       Зачем тоску упрямить,
       Перебирая мелочи?
       Нам изменяет память,
       И гонит с рельсов стрелочник [4, I, с. 150].

Последняя строфа реминисцентна по отношению к библейскому
тексту из Отк. 21:4: “И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо
прежнее прошло”.
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возможно, некоего “богодухновенного” единства, тем более что в
первом её издании автор называл циклы “главами” [5, с. 306],
намекая на их своеобразную преемственность.

В перспективе предполагается рассмотреть особенности
функционирования библейских мотивов в книге Б. Пастернака
“Сестра моя – жизнь” в целом, а также в других ранних
произведениях поэта. Такое исследование, по нашему мнению,
может быть весомым вкладом в решение актуальной для
пастернаковедения проблемы о наличии или отсутствии «резкости и
внезапности обращения Пастернака к проблематике христианства»
в позднем его творчестве [7, с. 731].
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образом уничтожения преграды между Богом и человеком после
распятия Христа: “Иисус же, опять возопив громким голосом,
испустил дух. И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху
донизу”, Мф. 27:50-51).

Силой, которая будит и исцеляет, оказывается у Пастернака
любовь – то единственное, что способно дать человеку истинное
знание, то, что приравнено поэтом к откровению: недаром эти образы
в стихотворения цикла взаимозаменяемы:
Как усыпительно – жить!Как целоваться бессонно! [4, I, с. 151].
“У себя дома” К а к
усыпительна жизнь!Как откровенья бессонны! [4, I, с. 147]  “Как
усыпительна жизнь!..”
Такой взгляд на вещи, вероятно, обусловлен у Пастернака учением
апостола Павла о любви, изложенном им в 1Кор. 13:2: “Если имею
дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю
веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я
ничто”.
Ссылка на образ апостола Павла, которая по первоначальному
замыслу имела место в прозаической вставке “С Павелецкого же
уезжали и в ту осень”, следовавшей непосредственно за
стихотворением и относящейся к поездке Пастернака к Е. Виноград
в Балашов в сентябре 1917 г. [4, I, с. 472], в контексте цикла с его
ведущим образом Откровения – о том, что “смерти не будет”, а будет
“воскресение мертвых”, – выглядит неслучайной, так как именно
апокрифический “Апокалипсис Павла” (возник около 400) описывает
видения Павла во время его вознесения “до третьего неба” (ср.
2Кор. 12:2), посещение им места обитания праведников и ада (его
описание близко к картине ада в “Божественной комедии” Данте).
“На славянском языке апокриф известен под названиями “Слово о
видении апостола Павла” или “Хождение апостола Павла по мукам”
[2, II, с. 237]. Подчеркнуть некую жанровую близость своего
произведения к упомянутому “Хождению” должна была, по-
видимому, и пастернаковская идея первоначального названия цикла
“Путевые заметки”.
Таким образом, изучение интертекстуальных связей цикла
Б. Пастернака “Возвращение” со Священным Писанием наводит на
мысль о своеобразном уподоблении автором своего произведения
библейскому жанру “откровения”. Последнее, надо сказать, созвучно
словам художника о том, что сила, давшая книгу “Сестра моя –
жизнь”, была безмерно больше него [5, с. 308]. В этом контексте
представляется плодотворным рассмотрение всей книги как,
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Александрова І. В. «Школа лихослів’я» Р. Б. Шерідана
у російській комедії 1800 – 1820-х років: особливості рецепції.

В статті аналізується рецепція комедії Р. Б. Шерідана «Школа
лихослів’я»  російською комедією перших десятиліть XIX ст. на рівні
сюжету, образів, ремінісценцій та алюзій. Робиться висновок, що
звернення до п’єси Шерідана стало значним фактором становлення
російської сатиричної комедії.

Ключові слова: комедія, ремінісценція, алюзія, рецепція,
інтерпретація, сюжет, мотив, комедійний характер.

Aleksandrova I. V. The R. B. Sheridan’s Comedy «The
School for Scandal» in the Russian Comedy of 1800 – 1820:
Reception Features.

The article investigates the reception of the Sheridan’s comedy
“The School for Scandal” by the Russian comedy of the first decades of
the XIXth century at the levels of stories, images, reminiscences and
allusions. The conclusion is that the appellation to Sheridan’s play was
a significant factor in the formation of Russian satirical comedy.

Key words: comedy, reminiscence, allusion, reception,
interpretation, plot, theme, comedian character.

Н. Бакрадзе. Немецкий романтик и грузинский
модернист:
компаративный анализ теоретико-практических аспектов

Можливість проведення паралелі  між творчістю Григола
Робакідзе та Новаліса, дає близькість  світоглядних та естетичних
принципів самого романтизма та реализма.

Фундаментом художнього мислення Новаліса та Гр.
Робакідзе являється міфологічне мислення, як уміння специфічного
впізнання світу. В їх естетиці світ – це цілий организм, де все
пов’язане між собою. Оскільки людина, як мікрокосмос, являється
частиною макрокосмосу, самопізнання означає пізнання світу.
Пізнання здійснюється шляхом інтуїції. В цьому процесі допоміжними
факторами виступає чуття кохання, поетична душа та близькість  з
природою.

Черговість  життя – смерті ще раз підкреслює нескінченність
та цілісність світу.

Ключові слова: романтизм, модернизм, компаративний
аналіз, міфологічне мислення, пізнання, Новаліс, Гр. Робакідзе.

АННОТАЦИИ
АНОТАЦІЇ

SUMMARIES

Абдуллах С.Х. Творчество Редьярда Киплинга в
западном литературоведении: биографический подход.

В статье затрагиваются проблемы исследования жизни и
творчества Редьярда Киплинга в западном литературоведческом
дискурсе, а также исследуется использование биографического
подхода как наиболее актуального.

Ключевые слова: западное литературоведение,
биографический подход, историзм, Редьярд Киплинг.

Абдуллах С.Х. Творчість Редьярда Кіплінга в західному
літературознавстві: біографічний підхід.

У статті розглядаються проблеми дослідження життя і
творчості Редьярда Кіплінга в західному літературознавства дискурсі,
а також досліджується використання біографічного підходу як
найбільш актуального.

Ключові слова: західне літературознавство, біографічний
підхід, історизм, Редьярд Кіплінг.

Abdullah S.H. Rudyard Kipling’s Creative Works in the
Western Literary Criticism: Biographical Approach.

The author of the article deals with the problems of Kipling’s life
and writing researching in the western critical discourse as well as the
most topical biographical approach.

Key words: western literary criticism, biographical approach,
historicism, Rudyard Kipling.

Александрова И. В. «Школа злословия»  Р. Б. Шеридана
в русской комедии 1800 – 1820-х годов: особенности рецепции.

В статье исследуется рецепция комедии Р. Б. Шеридана
«Школа злословия» русской комедией первых десятилетий XIX века
на уровне сюжета, образов, реминисценций и аллюзий. Делается
вывод о том, что обращение к пьесе Шеридана явилось значимым
фактором становления русской сатирической комедии.

Ключевые слова: комедия, реминисценция, аллюзия,
рецепция, интерпретация, сюжет, мотив, комедийный характер.
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Ключевые слова: трансатлантизм, трансатлантическая
литература, трансатлантический дискурс, англо-американская
литература, Г. Миллер.

Беспалова О.К. Трансатлантичний дискурс у  творчості
Генрі Міллера.

У статті порушується питання про трансатлантичний характер
прози американського письменника першой половини ХХ століття Г.
Міллера.

Ключові слова: трансатлантізм, трансатлантична література,
трансатлантичний дискурс, англо-американська література, Г. Міллер.

Bespalova Ye.K. The Transatlantic Discourse in Henry
Miller’s Creative Works.

The article raises the question of the transatlantic character of
the prose, created by the American writer of the first half of the twentieth
century H. Miller.

Keywords: transatlanticism, the transatlantic literature, the
transatlantic discourse, the Anglo-American literature, H. Miller.

М. Ю. Бєлявська-Слюсарєва Літературний напрям
«критичний вимисел» як актуальна проблема
літературознавства

У статті наводиться спроба окреслити соціокультурний
контекст доби межі ХХ-ХХІ ст., дослідження стану культури та
літератури, пошуку особливостей, засад та обґрунтування появи
нового літературного напряму „критичний вимисел”, який
зосереджується на пошуку «іншої» парадигми творчості, та
характеризується відсутністю чітких родо-жанрових меж,
співіснуванням елементів естетичних категорій мінімалізму у межах
єдиного твору, багаторівневістю оповідальних інстанцій та ін..

Ключові слова: постмодернізм, мінімалізм, максималізм,
„критичний вимисел”, сприйняття, реальність, парадигма.

Белявская-Слюсарева М. Ю. Литературное
направление „критический вымысел” как актуальная
проблема литературоведения.

Данная статья представляет собой попытку анализа
социокультурного контекста периода рубежа ХХ – ХХІ ст.,
исследования состояния культуры и литературы в частности,
выделения особенностей, основ и обоснования появлению нового
литературного  направления „критический вымысел”, которое
базируется на поиске «другой» парадигмы творчества и
характеризуется отсутствием четких родо-жанровых границ,

Немецкий романтик и грузинский модернист:
компаративный анализ теоретико – практических аспектов

Близость мировоззренческо-эстетических принципов
романтизма и модернизма позволяет провести параллель между
творчеством Новалиса и Григола Робакидзе.

Основу художественного мышления Новалиса и Гр.
Робакидзе представляет мифилогическое мышление как
специфическая способность познания мира. В их эстетике вселенная
это цельный организм, где все между собой связано. В виду того,
что человек как микрокосмос является частью макрокосмоса,
самопознание означает познание вселенной. Познание
осуществляется путем интуиции. Благоприятными факторами в этом
процессе являются чувство любви, поэтическая душа и близость к
природе.

Чередование смерти и жизни еще раз подчеркивает
бесконечность и цельность вселенной.

Ключевые слова: романтизм, модернизм, мифологическое
мышление, познание, Новалис, Гр. Робакидзе.

German romanticist and Georgian modernist: comparative
analysis of theoretical and practical aspects

The closeness of world outlook and aesthetic principles of the
romanticism and modernism make it possible to draw a parallel between
Novalis and Grigol Robakidze.

Creative thinking of Novalis and G.Robakidze is based on
mythological thinking as an ability of specific cognition of the world. In
their aesthetics universe is a whole body where everything is connected
with each other. Due to the fact that man as a microcosm is a part of
macrocosm, self-knowledge means cognition of the universe. Cognition
is realized through intuition. Favorable factors in this process are feeling
of affection, poetic soul and closeness to nature.

The alternation of death and life once again emphasizes the
wholeness and endlessness of the universe.

Key words: Romanticism, Modernism, mythological thinking,
cognition, Novalis, Gr. Robakidze.

Беспалова Е.К. Трансатлантический дискурс в
творчестве Генри Миллера.

В статье поднимается вопрос о трансатлантическом
характере прозы американского писателя первой половины ХХ века
Г. Миллера.
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“Shabby–genteel people” and organ-grinders in sketch
literature of the 1830-1840s (Ch. Dickens – D. V. Grigorovich)

This article provides a comparative analysis of sketches
“Shabby–genteel people” by Charles Dickens and “Petersburg organ-
grinders” by D. V. Grigorovich.

It shows the process of registration of a new aesthetic of
documentary sketch, whose purpose is to show the inhabitants of the
“poor corners” of the British and Russian capitals.

Key words: Ch. Dickens, D. V. Grigorovich, sketch, physiological
sketch, genre.

Быданцева М. Г. Жанровый диалог и художественное
единство романтической фантастической новеллы «Фея
Хлебных Крошек» Шарля Нодье.

В статье анализируются составные художественного языка
Шарля Нодье, с помощью которого он создает целостную картину
мира.

Ключевые слова: Шарль Нодье, романтическая фантастика,
романтическая сказка, жанровый язык, романтическая картина мира.

Быданцева М. Г. Жанровий діалог та художня єдність
романтичної фантастичної новели «Фея Хлібних Крихт»
Шарля Нодье.

У статтi аналізуються складові художньої мови Шарля Нодьє,
за допомогою якої він створює цілісну картину світу.

Ключові слова: Шарль Нодье, романтична фантастика,
романтична казка, мова жанру, романтична картина світу.

Bydantseva M. G. Dialogue of Genres and Unity of Fiction
in Romantic Fantastic Story “Crumb Fairy”.

The article deals with the components of Charles Nodier fiction
language intended to create the integral picture of the world.

Key words: Charles Nodier, romantic fiction, romantic story, genre
language, romantic picture of world.

Газиева Н. Л. Архетип инициации в новелистике
Амброза Бирса (на материале тематического цикла “Военные
рассказы”)

В статье освещаются особенности воплощения архетипа
инициации в “военных” новеллах Амброза Бирса. Работы
Дж. Кемпбелла, М. Елиаде, К.Г. Юнга составили теоретическую базу
исследования.

Ключевые слова: архетип, инициация, мономиф, квест.

сосуществования элементов эстетических категорий минимализма
в рамках одного произведения, многоуровневостью
повествовательных инстанций и др.

Ключевые слова: постмодернизм, минимализм, „критический
вымысел”, восприятие, реальность, парадигма.

Belyavskaya-Slyusareva M. U. The Literary Direction
„Critical Fiction” as an Actual Problem of Literary Criticism.

This article presents an attempt of analysis of sociocultural
context of the period of ХХ–ХХІ centuries, research of the state of culture
and literature in particular, selection of features, bases and ground to
the appearance of a new literary direction “critical fiction”, that is based
on the search “of other” paradigm of creation and characterized by the
absence of clear genre borders, coexistences of elements of minimalism
aesthetic categories within the framework of one work,  multileveled
narrative instances etc.

Keywords: post-modernism, minimalism, “critical fiction”,
perception, reality.

Бондарук О. „Шляхетні злидарі” і шарманщики у
нарисовій літературі 30-40-х рр. XIX ст. (Ч. Діккенс “ Д. В.
Григорович)

У статті здійснюється порівняльний аналіз нарисів „Шляхетні
злидарі” Ч. Діккенса і „Петербурзькі шарманщики” Д. В. Григоровича.
Показаний процес оформлення нової естетики документального
нарису-оповідання, основна мета якого – показати мешканців „бідних
закутків” англійської та російської столиць.

Ключові слова: Ч. Діккенс, Д.В. Григорович, нарис,
фізіологічний нарис, жанр.

„Благородные оборванцы” и шарманщики в очерковой
литературе 30-40-х гг. XIX в. (Ч. Диккенс – Д. В. Григорович)

В статье осуществляется сопоставительный анализ очерков
„Благородные оборванцы” Ч. Диккенса и „Петербургские
шарманщики” Д. В. Григоровича. Показан процесс оформления новой
эстетики документального очерка-рассказа, основная цель которого
– показать обитателей „бедных углов” английской и русской столиц.

Ключевые слова: Ч. Диккенс, Д. В. Григорович, очерк,
физиологический очерк, жанр.
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Galytska Ye. G. Indian Painting as an Intermedial
Component of T. Stoppard’s Play “Indian Ink”.

The article deals with the play of T. Stoppard “Indian Ink” and
analyses one of its intermedial components such as medieval Indian
miniature. It is proved that the author uses the artistic language of Indian
painting on different levels of the play’s structure and it helps to reveal a
whole complex of ideas connected with the problem of mental diversity
of people, mysteriousness of love, creative process and human existence.

Key words: Stoppard, Indian miniature, Indian ink, Krishna,
Radha, mystery.

Георгієвська В. В. Витоки жанру драматичної хроніки
у п’єсі Крістофера Марло “Паризька різанина”

П’єса  Крістофера Марло “Паризька різанина” (“The Massacre
at Paris”) написана 1593 р.  є останнім драматичним твором
письменника. Фабула, на перший погляд, здається простою та
обертається навколо події, яка відбулася 24 серпня 1572р. –
Варфоломіївської ночі, жахливої розправи католиків над гугенотами,
та насправді центральне місце у творі займає смерть останнього
короля із роду Валуа – Генріха ІІІ.

Отже, назва п’єси К. Марло “Паризька різанина” красномовно
свідчить про політичні процеси, які відбулись у Франції того часу.
Криваві ріки текли по всій країні, вбивство сина матір’ю, брата братом
були настільки звичними, що ніхто не замислювався над іншими
варіантами вирішення проблем. Тогочасні королі не усвідомлювали,
що у такий спосіб вони збільшують свої проблеми, а не вирішують
їх.

К. Марло прискорив перебіг історичних подій у п’єсі для
більшої драматизації сюжету, використовуючи  тільки репліки дійових
осіб, які  і дають цілісне уявлення про події та людей.

Ключові слова: К. Марло, доба Відродження, трагедія,
драматична хроніка.

Георгиевская В. В. Истоки жанра драматизированной
хроники в пьесе Кристофера Марло “Парижзская резня”

Пьеса Кристофера Марло “Парижская резня” (“The Massacre
at Paris”), написанная 1593 г., является последним драматическим
произведением писателя. Фабула, на первый взгляд, кажется
простой и вращается вокруг события, состоявшаяся 24 августа
1572р. – Варфоломеевская ночь, чудовищной расправы католиков
над гугенотами. Но на самом деле центральное место в

Газієва Н. Л. Архетип ініціації у новелістиці Амброза
Бірса (на матеріалі тематичного циклу “War stories”)

Статтю присвячено особливостям відтворення архетипу
ініціації у тематичному циклі новел “War stories” Амброза Бірса.
Наукові розвідки Дж. Кемпбелла, М. Еліаде, К.Г. Юнга склали
теоретичну базу дослідження.

Ключові слова: архетип, ініціація, мономіф, квест.
Gaziieva N. L. The Archetype of Initiation in Ambrose

Bierce Short Stories (Based on “War Stories”)
The article reveals the peculiarities of initiation archetype images

implication in Ambrose Bierce war stories. Researches by G. Kempbell,
M. Eliade, K.G. Yung made up the theoretical base of the article.

Key words: archetype, initiation, monomyth, quest.

Галицкая  Е.  Г. Индийская живопись как
интермедиальный компонент пьесы Т. Стоппарда «Индийская
тушь».

В статье анализируется пьеса Т. Стоппарда «Индийская
тушь» с точки зрения интермедиальности, а точнее, такой ее
компонент как средневековая индийская миниатюра. Доказывается,
что автор привлекает художественный язык индийской живописи на
разных уровнях построения произведения, при помощи чего
актуализует комплекс идей, связанных с проблемой ментальной
неоднородности человека, таинственностью любви, творчества и
человеческого бытия.

Ключевые слова: Стоппард, индийская миниатюра,
индийская тушь, Кришна, Радха, тайна.

Галицька Є.Г. Індійський живопис як інтермедіальний
компонент п’єси  Т. Стоппарда «Індійська туш».

В статті аналізується п’єса Т. Стоппарда «Індійська туш» з
точки зору інтермедіальності, а саме: такий її компонент, як
середньовічна індійська мініатюра. Доводиться, що автор залучає
художню мову індійського живопису на різних рівнях побудови твору,
за допомогою чого актуалізує комплекс ідей, пов’язаний з проблемою
ментальної неоднорідності людини, таємничості кохання, творчості
та людського буття.

Ключові слова: Стоппард, індійська мініатюра, індійська туш,
Крішна, Радха, таємниця.



325324

жито: 60 років потому» аналізуюється вплив всесвітньо відомого
твору на сучасних авторів.

Ключові слова: сіквел, протагоніст, автор, герой, культовий
твір, роман-алюзія.

Гольтер И.М. Роман Дж.Д. Сэлинджера «Над пропастью
во ржи» и роман Дж.Д. Калифорния «Пробираясь через  рожь
: 60 лет спустя» – в поисках общего знаменателя.

Статья посвящена рассмотрению романа Дж.Д. Селинджера
«Над пропастью во ржи» и романа Дж.Д. Калифорния «Пробираясь
через рожь: 60 лет спустя», анализируется влияние всемирно
известного прооизведения на современных авторов.

Ключевые слова: сиквел, протагонист, автор, герой, культовое
произведение, роман-аллюзия.

Golter I.M. Novel by J.D. Salinger «The Catcher in the Rye»
and J.D. California «60 Years Later: Coming through the Rye» – іn
Searches of the Common Denominator.

The article is devoted to the analysis of J.D. D. Salinger’s novel
«The Catcher in the Rye» and J.D. California’s novel «60 Years Later:
Coming through the rye», the world famous novel influence on modern
writers is analysed.

Keywords:  sequel, protagonist, author, character, cult
masterpiece, novel-cue.

Дерев’янченко Н. В. Типологія героїв Мішеля Уельбека.
У статті подано аналіз типології героїв романів сучасного

французького письменника М. Уельбека. Визначено стійкі
закономірності, які повторюються із твору в твір на рівні персонажної
системи. У результаті проведеного дослідження ми доходимо
висновку, що провідним для М. Уельбека є поєднання персонажів
у опозиційні пари. Виділено тип героя-спостерігача – самотньої,
відчуженої особистості, що виступає «проти світу», а також тип героя-
діяча, який живе «посеред світу».

Ключові слова: роман, персонаж, типологія, Мішель Уельбек.
Деревянченко Н. В. Типология героев Мишеля

Уельбека.
В статье дан анализ типологии героев романов современного

французского писателя М. Уельбека. Определены стойкие
закономерности, которые повторяються из произведения в
произведение на уровне персонажной системы. В результате
проведенного исследования мы приходим к выводу, что ведущим
принципом для М. Уэльбека является соединение персонажей в

произведении занимает смерть последнего короля из рода Валуа
Генриха III.

Итак, название пьесы К. Марло “Парижская резня”
красноречиво свидетельствует о политических процессах, которые
произошли во Франции того времени. Кровавые реки текли по всей
стране, убийство сына матерью, брата братом были настолько
привычными, что никто не задумывался над другими вариантами
решения проблем. Короли не осознавали, что таким образом они
увеличивают свою проблемы, а не решают их.

К. Марло ускорил ход исторических событий в пьесе для
большей драматизации сюжета. Писатель использует только
репликами действующих лиц, которые и дают целостное
представление о событиях и людях.

Ключевые слова: К. Марло, эпоха Возрождения, трагедия,
драматическая хроника.

Georgievskaya V. V.  The origins of the genre dramatized
chronicle of the play by Christopher Marlowe “The Massacre at
Paris”

Christopher Marlowe’s play “The Massacre at Paris”, written in
1593, is the latest dramatic fiction. The plot, at first sight, it seems
simple and revolves around the events that took place on August 24
1572 year – St. Bartholomew, the monstrous massacre of Catholics
over the Huguenots. But in fact, central to the work is the death of the
last king of the kind of Valois Henry III.

So, the title of the play C. Marlowe “The Massacre at Paris”
speaks volumes about the political processes that have taken place in
France at the time. Rivers of blood flowed across the country, killing the
mother of his son, his brother, were so common that no one thought
about other options to solve problems. The Kings did not realize that in
this way they increase their problems, not solve them.

K. Marlowe accelerated the course of historical events in the
play for most of the dramatization of the plot. The writer uses only replicas
of characters that give a holistic view of events and people.

Keywords: C. Marlowe, Renaissance, tragedy, dramatic
chronicle.

Гольтер І.М. Роман Дж.Д. Селінджера «Над прірвою у
житі» та роман Дж.Д.Каліфорнія «Пробираючись через жито:
60 років потому» – у пошуках спільного знаменника.

Стаття присвячена розгляду роману Дж.Д. Селінджера «Над
прірвою у житі» та роману Дж.Д. Каліфорнія «Пробираючись через



327326

Dzhaparova E.K. The Originality of Antique Myths
Interpretation in Robert Graves’s Investigations.

The article deals with the observation of creative activity of the
famous researcher of the antique religions and myths Robert Graves.
The works, in which famous myth characters are used and their
interpretation observed in his critical works is proposed, are analyzed.
As a result it has been found out that Robert Graves using antique myth
images gives his own original understanding opposite to traditional
mythological explanations.

Key words: myth, myth character, antiquity, belief, image.

Долгінцева Н. В. Важке мистецтво любові до людей
Чарльза Діккенса  (до 200-річчя з дня народження Ч. Діккенса).

Автор статті намагається осмислити, чому твори Ч. Діккенса
актуальні у сучасному світі, представляє огляд кращих методичних
розробок з життя і творчості Ч. Діккенса, а також - розробку уроку з
вивчення біографії письменника і його повісті „Різдвяна пісня у прозі”
з подальшим аналізом уроку.

Ключові слова: Чарльз Діккенс, дослідження творчості
Діккенса, вивчення біографії письменника в школі, етап підготовки
до сприйняття художнього твору, навчальні ситуації уроку, самоаналіз
уроку.

Долгинцева Н. В. Тяжелое искусство любви к людям
Чарльза Диккенса (к 200-летию со дня рождения Ч. Диккенса).

Автор статьи пытается осмыслить, почему произведения
Диккенса актуальны в современном мире, представляет обзор
лучших методических разработок по жизни и творчеству Ч. Диккенса,
а также - разработку урока по изучению биографии писателя и его
повести “Рождественская песнь в прозе” с последующим анализом
урока.

Ключевые слова: Чарльз Диккенс, исследования творчества
Диккенса, изучения биографии писателя в школе, этап подготовки к
восприятию художественного произведения, учебные ситуации
урока, самоанализ урока.

Dolgintseva N.V. Heavy Art of Love to the People of Charles
Dickens (on the 200th Anniversary of the Birth of Charles Dickens).

The author tries to make sense of why the works of Dickens
relevant in today’s world, provides an overview of the best teaching
materials about the life and work of Charles Dickens, and - develop a
lesson to study the biography of the writer and his story “A Christmas
Carol” with a subsequent analysis of the lesson.

оппозиционные пары. Выделен тип героя-наблюдателя – одинокой,
отчужденной личности, которая выступает «против мира», а также
тип героя-деятеля, который живет «посреди мира».

Ключевые слова: роман, персонаж, типология, Мишель
Уэльбек.

Derevyanchenko N. V. The Typology of
Michel Houellebecq’s Heroes.

The article is devoted to the analysis of the modern French
writer M. Houellebecq’s heroes typology. It was identified constant
regularities, which are repeated from novel to novel at the level of
personages. Have analyzed designated problems we can make the
conclusion that principal for M. Houellebecq is combination of
personages in oppositional couples. It was sort out the type of the hero-
observer – lonely, estranged person living “against the world”, and the
type of the hero-actor living “in the middle of the world”.

Key words: novel, personage, typology, Michel Houellebecq.

Джапарова Э.К. Своеобразие интерпретации
античных мифов в исследованиях Роберта Грейвса.

В статье рассматривается творчество выдающегося
исследователя древних религий и мифологий  Роберта Грейвса.
Анализируются произведения, в которых использованы античные
мифоперсонажи, предлагается их интерпретация, изложенная в
критических работах Роберта Грейвса. В результате анализа
выявлено, что Роберт Грейвс, используя мифологические образы
из античных мифологий, дает им свою оригинальную расшифровку,
противоположную традиционным мифологическим трактовкам.

Ключевые слова: миф, мифоперсонаж, античность,
верование, образ.

Джапарова Е.К. Своєрідність інтерпретації античних
міфів у дослідженнях Роберта Грейвса.

У статті розглядається творчість видатного дослідника давніх
релігій та міфологій Роберта Грейвса. Аналізуються роботи, в яких
використані відомі античні міфоперсонажі, пропонується їх
інтерпретація, викладена в критичних працях Роберта Грейвса. В
результаті аналізу виявлено, що Роберт Грейвс, використовуючи
міфологічні образи з античних міфологій, дає їм своє оригінальне
розшифрування, протилежне традиційним міфологічним трактовкам.

Ключові слова: міф, міфоперсонаж, античність, вірування,
образ.
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Ключові слова: Е. Штріттматтер, роман, традиція,
новаторство.

Жила Н.В. Специфика романного мышления
Э. Штриттматтера (трилогия „Лавка“).

В статье впервые в отечественном литературоведении
раскрываются особенности романной трилогии „Лавка“ Эрвина
Штриттматтера: соединение багатой традиции романного жанра
(полифония, диалогизм, психологизм, эстетическая игра и т. д.) и
новаторства второй половины ХХ века (лиризм, фрагментарность,
мифопоэтика, метафоризация, применение графостилистических
средств, комментирование и т. д.).

Ключевые слова: Е. Штриттматтер, роман, традиция,
новаторство.

Ghyla N.V. Specifics of Novelistic Thinking of E.
Shtrittmatter (Trilogy “The Shop”).

The article deals with the peculiarities of the novelistic trilogy
“The Shop” by Ervin Shtrittmatter within the native literary criticism for
the first time: the connection of the rich tradition of a novelistic genre
(polyphony, dialogizm, psychologism, aesthetic game etc.) and the
innovations of the second half of the 20th century (lyricism, fragmentarity,
mythopoetics, metaforization, application of graphostylistic means,
commenting etc.).

Keywords: E. Shtrittmatter, novel, tradition, innovations.

М.О. Зуєнко. Структура художнього образа в любовній
ліриці Джона Донна.

У статті розглянуто два любовних сонети Джона Донна,
єдиних виданих за життя поета. Проаналізовано структуру
художнього образу в цих віршах, яка побудована на персоніфікованій
метафорі (в основі якої зіставлення космологічних явищ із
життєдіяльністю людини). Визначена типологія художніх образів на
прикладі вибраних сонетів.

Ключові слова: метафізичний стиль, бароко, ліричний герой,
образ, мотив.

Зуенко М.А. Структура художественного образа в
любовной лирике Джона Донна.

В статье рассматриваются два любовных сонета Джона
Донна, единственных изданных при жизни писателя. Анализируется
структура художественного образа в этих произведениях, которая
построена на персонифицированной метафоре (в основе которой
сопоставление космологических явлений с жизнедеятельностью

Key words: Charles Dickens, Dickens study of creativity,
learning biography of the writer in school, steps to the perception of art,
learning situations lesson introspection lesson.

Жаданов Ю.А. Жанровые находки и открытия
антиутопии второй половины двадцатого века.

Статья посвящена рассмотрению особенностей развития
англоязычной антиутопии второй половины ХХ века и выявлению
новых жанровых черт на примере произведений Р. Брэдбери,
Э. Берджесса, М. Этвуд, У. Гибсона и У. Ле Гуин.

Ключевые слова: виртуальная реальность, дистопия,
киберпространство, негативная утопия, позитивная утопия, роман-
антиутопия, феминистская утопия.

Жаданов Ю.А. Жанрові знахідки і відкриття антиутопії
другої половини двадцятого століття.

Стаття присвячена розгляду особливостей розвитку
англомовної антиутопії другої половини ХХ століття і виявленню нових
жанрових рис на прикладі творів Р. Бредбері, Е. Берджесса, М.
Етвуд, У. Гібсона й У. Ле Гуїн.

 Ключові слова: віртуальна реальність, дистопія,
кіберпростір, негативна утопія, позитивна утопія, роман-антиутопія,
феміністська утопія.

Zhadanov Y.A. Genre Fnds and Discoveries of Dystopia of
the Second Half of the Twentieth Century.

The article deals with the peculiarity of development of English-
speaking dystopia of the second half of the twentieth century and
detection of the new genre features on the example of  works of
R. Bradbury, E. Burgess, M. Atwood, W. Gibson and Ur. Le Guin.

Key words: a virtual reality, dustopia, a cyberspace, negative
utopia, positive utopia, novel-antiutopia, feministic utopia.

Жила Н.В. Специфіка романного мислення
Е. Штріттматтера (трилогія „Крамниця“).

У статті вперше у вітчизняному літературознавстві
розкриваються особливості романної трилогії „Крамниця“ Ервіна
Штріттматтера: поєднання багатої традиції романного жанру
(поліфонія, діалогізм, психологізм, естетична гра тощо) і новаторство
другої половини ХХ століття (ліризм, фрагментарність, міфопоетика,
метафоризація, застосування графостилістичних засобів,
коментування тощо).
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Kazarin V. P., Novikova M. A., Semenets O. S., Tulup E. R.
Bernardas Brazdћionis: Anno Domini (Poetological commentary
research).

The paper demonstrates a system of research strategies,
adequate for polycultural text analyzing. These are thesaurus, contextual,
symbolic and gender analytical strategies. They all can be also of use
for didactic discourse in literary university studies.

Key words: deeper poetics, research strategies, polycultural
texts, thesaurus, contextual, symbolic, gender analytical strategies,
didactic discourse, literary university studies.

Каменская И. Б. Структура концептосферы романа
Р. Брэдбери „451° по Фаренгейту”.

Статья посвящена моделированию концептосферы романа-
аунтиутопии Р. Брэдбери „451є по Фаренгейту”. Структура
концептосферы романа определяется взаимодействием базовых
интегральных концептов Книги, Природы, Человека, Жизни, Смерти
и отношениями составляющих их концептов.

Ключевые слова: концептосфера, интегральный концепт,
роман-антиутопия, Рэй Брэдбери.

Каменська I. Б. Структура концептосфери роману
Р. Бредберi „451° за Фаренгейтом”.

Стаття присвячена моделюванню концептосфери роману-
аунтіутопіі  Р. Бредбері „451є за Фаренгейтом”. Структура
концептосфери роману визначається взаємодією базових
інтегральних концептів Книги, Природи, Людини, Життя, Смерті та
відносинами складових їхніх концептів.

Ключові слова: концептосфера, інтегральний концепт, роман-
антиутопія, Рей Бредбері.

Structure of the Conceptual Sphere of the Novel
„Fahrenheit 451” by R. Bradbury.

The article is devoted to modelling the conceptual sphere of the
anti-utopia „Fahrenheit 451” by R. Bradbury. The structure of the
conceptual sphere of the novel is determined by the interaction of the
integral basic concepts of Book, Nature, Man, Life and Death and the
interrelations of their constituent concepts.

Key words: conceptual sphere, integral concept, anti-utopia,
Ray Bradbury.

человека). Выявлена типология художественных образов на примере
этих стихотворений.

Ключевые слова: метафизический стиль, барокко,
лирический герой, образ, мотив.

Zuyenko M.O.  The Structure of the Artistic Image in the
Love Poetry by John Donne.

The article deals with the analysis of two sonnets by John Donne
published during the life of the poet. The structure of the artistic image
is studied in these poems, which is built on the personified metaphor
(its basis is the comparison of the cosmological phenomena and the life
of human being). The typology of J.Donne’s artistic images is defined.

Keywords: metaphysical style, baroque, lyrical hero, image,
motif.

Казарин В. П., Новикова М. А., Семенец О.С., Тулуп Э.
Р. Бернадос Бражонис (Бразджионис): Anno Domini (Опыт
поэтологического комментария).

В работе демонстрируется система исследовательских
методов, адекватных для анализа поликультурных художественных
текстов. Использованы тезаурусный, контекстуальный,
символогический и гендерологический методы. Все они могут также
применяться в учебном (дидактическом) дискурсе при изучении
литературоведческих дисциплин.

Ключевые слова: глубинная поэтика, исследовательские
методы, поликультурные художественные тексты, тезаурусный,
контекстуальный, символогический, гендерологический методы,
учебный дискурс.

Казарiн В. П., Новикова М. О., Семенець О.С., Тулуп Э.
Р. Бернадос Бражоніс (Бразджіоніс):  Anno Domini (Досвід
поетологічного коментаря).

У розвідці продемонстровано систему дослідницьких
методів, адекватних для аналізу полікультурних художніх текстів.
Застосовано тезаурусний, контекстуальний, символогічний та
гендерологічний методи. Всі вони корисні також у навчальному
(дидактичному) дискурсі при викладанні літературознавчих
дисциплін.

Ключові слова: глибінна поетика, дослідницькі методи,
полікультурні художні тексти, тезаурусний, контекстуальний,
символогічний, гендерологічний методи, навчальний (дидактичний)
дискурс.
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Кислицына Н.Н. Коннотативный уровень лексической
семантики: особенности межъязыковых трансформаций.

В статье обосновывается необходимость осознанного
выделения денотативного и коннотативного уровней лексической
семантики при совершении межъязыковых трансформаций. В
качестве теоретической базы предлагается использовать понятие
дифференциальной семы – носителя коннотативного значения.

Ключевые слова: уровневая классификация языка,
денотативное значение, коннотативное значение,
дифференциальные семы, межъязыковая трансформация.

Кислицина Н.М. Конотативний рівень лексичної
семантики: особливості  міжмовних  трансформацій.

У статті обгрунтовується необхідність усвідомленого виділення
денотативного і конотативного рівнів лексичної семантики при
здійсненні міжмовних трансформацій. В якості теоретичної бази
пропонується використовувати поняття диференційної семи – носія
конотативного значення.

Ключові слова: рівнева класифікація мови, денотативне
значення, конотативне значення, диференціальні семи, міжмовна
трансформація.

Kislitsyna N.N. The Connotative Level of the Lexical
Semantics: the Peculiarities of Interlingual Transformations.

The article grounds the necessity of deliberate distinction of
denotative and connotative levels of lexical semantics while carrying out
the interlingual transformations. As a theoretical base the notion of
differential seme is used. Differential seme is treated as a bearer of
connotative meaning.

Key words: level classification of language, denotative meaning,
connotative meaning, differential seme, interlingual transformation.

Кобзар О.І. Особливості міфопоетики Ріхарда Ваґнера
(тетралогія «Перстень Нібелунґа»).

У статті розглядається міфопоетика творчості Ріхарда
Ваґнера як парадигма творчого мислення та спосіб реалізації
естетичних прагнень. Орієнтиром художньої образності митця став
міф, який автор у дусі часу класифікував як «народну поезію»
прадавніх часів.

Ключові слова: міф, міфологія, міфопоетика, міфотворення.

Камышников Р.В. Проблема события в произведениях
английских поэтов Первой мировой войны.

В статье показаны отношение английских «окопных поэтов»
к трагическому событию – Первой мировой войне – и реакция
читателей на их произведения.

Ключевые слова: проблема события, Первая мировая война,
«окопные поэты», рецептивная эстетика, кульминация жанров.

Камишніков Р.В. Проблема події у творах англійських
поетів Першої світової війни.

У статті показано відношення англійських «окопних поетів»
до трагічної події – Першої світової війни – і реакція читачів на їх
твори.

Ключові слова: проблема події, Перша світова війна,
«окопні поети», рецептивна естетика, кульмінація жанрів.

Kamyshnikov R.V. Problem of the Event in Works of
English World War I Poets

The article focuses on the attitude of the English “trench poets”
towards the tragic event, World War I, and on the response of readers to
their works.

Key words: problem of the event, World War I, “trench poets,”
receptive aesthetics, genre climax.

Керасиди Н.Х. Формирование жанра утешения в
античной философии и риторической литературе.

В античной философии и риторике формируется особый род
литературы, цель которой с помощью аргументов и суждений помочь
человеку подавить скорбь.

Ключевые слова: воля, переживание, мудрость,
размышление, скорбь.

Керасіді Н.Х. Формування жанру розради в античній
філософії та риторичної літератури.

В античній філософії та риториці формується особливий рід
літератури, мета якої за допомогою аргументів і суджень допомогти
людині подолати душевнее збентеження

Ключовi слова: воля, переживання, мудрiсть, розмiрковування,
скорбота.

Kerasidi N. Hk. Formation Genre Solace in Ancient Philosophy
and Rhetorical Literature.

In ancient philosophy and rhetoric formed a special kind of literature,
which aims through arguments and judgments help a person to suppress grief.

Keywords: will, experience, wisdom, thinking, sorrow.
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The author of the article undertakes the attempt to consider the
position of a modern literary fairy-tale in a genre-specific literary hierarchy
(high literature - fiction – mass literature), to analyse the structural and
artistic and semantic content features of the work of J. K. Rowling.

Key words:  J. K. Rowling, literary fairy-tales, fairy-tale series,
fairy-tale novel, fairy-tale matrix, mass literature, fantasy.

Костенко Г. М. Трансформація жанру автобіографічного
твору (на прикладі роману Дж. Конрада «Дзеркало Моря»).

Стаття ставить за мету аналіз автобіографічного роману
класика англійської літератури Дж. Конрада «Дзеркало моря». Автор
ховається за маскою умовного автора, що дає йому можливість
відчужено подивитися на власну біографію як джерело натхнення й
уяви, при цьому велику роль відіграє мова. «Транслінгвальні
мемуари», що досліджують емоційне і психологічне життя емігрантів
між мовами та культурами, є різновидом автобіографічних творів
письменників-білінгвів, для яких знайти своє «я» означає зробити
щось нове в межах іншої культури.

Ключові слова: Дж.Конрад, автобіографічний роман,
«транслінгвальні мемуари», письменник-білінгв.

Костенко А. Н. Трансформация жанра
автобиографического произведения (на примере романа
Дж.Конрада «Зеркало моря»).

Статья ставит своею целью анализ автобиографического
романа классика английской литературы Дж.Конрада «Зеркало
моря». Автор прячется за маской условного автора, что дает ему
возможность отстраненно посмотреть на собственную биографию
как источник вдохновения и воображения, при этом большую роль
играет язык. «Транслингвальные мемуары», изучающие
эмоциональную и психологическую жизнь эмигрантов между
языками и культурами, являются разновидностью
автобиографических произведений писателей-билингвов, для
которых найти свое «я» значит сделать что-то новое в пределах
другой культуры.

Ключевые слова: Дж. Конрад, автобиографический роман,
«транслингвальные мемуары», писатель-билингв.

Кобзарь Е.И. Особенности мифопоэтики Рихарда
Вагнера (тетралогія «Кольцо Нибелунга»).

В статье рассматривается мифопоэтика творчества Рихарда
Вагнера как парадигма творческого мышления и способ реализации
эстетических устремлений. Ориентиром художественной образности
драматурга-композитора стал миф, который автор в духе времени
классифицировал как «народную поэзию» древних времен.

Ключевые слова: миф,  мифология, мифопоэтика,
мифотворчество.

Kobzar O. I. Features Mythopoetics of Richard Wagner
(“Ring of the Nibelung”).

The mythopoetics of R. Wagners works as a paradigm of creative
thinking and way of aesthetic aspirations is examined in this article.
Guiding artistic imagery of his poetry was the myth that the author
classified as a “folk poetry” of ancient times.

Key words: myth, mythology, mythopoetics, myth-making.

Коваленко О. Ю.  Гарри Поттер Дж.К. Роулинг и
проблемы идейно-художественной специфики литературной
сказки.

Автор статьи предпринимает попытку рассмотреть
положение современной литературной сказки в жанрово-видовой
литературной иерархии (высокая литература – беллетристика –
массовая литература), проанализировать произведение Дж. К.
Роулинг по своим структурно-художественным и содержательно-
смысловым особенностям.

Ключевые слова: Дж. К. Роулинг, литературная сказка,
сказочный цикл, роман-сказка, сказочная матрица, массовая
литература, фэнтези.

Коваленко О. Ю.  Гаррі Поттер Дж. К. Роулінг і проблеми
ідейно-художньої специфіки літературної казки.

Автор статті робить спробу розглянути положення сучасної
літературної казки в жанрово-видовій літературній ієрархії (висока
література - белетристика - масова література), проаналізувати твори
Дж. К. Роулінг за структурно-художніми і змістовно-смисловими
особливостями.

Ключові слова: Дж. К. Роулінг, літературна казка, казковий
цикл, роман-казка, казкова матриця, масова література, фентезі.

Kovalenko O.Yu. Harry Potter by J. K. Rowling and the
Problems of the Main Ideas of the Novel Specific of the Literary
Fairy-tale.
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Krayeva К. V. Oksana Robski as a Founder of Literary
Glamour.

The article deals with Oksana Robski as a glamour writer, who
one of the first has been starting writing from the objective point of view
about “Rublyovka’s life”.

The specific features of literary glamour have been exposed in
the literature and particularly in the work of Oksana Robski. She gives
preference to female characters, thus showing the gender specificity of
literary glamour.

Key words: gender, glamour, female prose, „Tomorrow is a Happy
Day”, popular literature, Oksana Robski, work, elite.

Криворучко С. К. Переосмислення моральних норм у
творі Сімони де Бовуар «Дуже солодка смерть».

Повістю «Дуже солодка смерть» 1964 р. С. де Бовуар (1908–
1986) переосмислює загальноприйняті постулати сучасності: за життя
варто боротися будь-якою ціною. Головний критерій – не нашкодити
– забутий і не враховується. Рідні хворого рятують його для себе,
забуваючи при цьому про нього. Письменниця намагається пояснити,
що найголовніше для помираючого – усунення болю, увага і
присутність рідних, а не х ірургічне втручання в тіло
«семидесятирічної» людини, після якого ще більше підсилиться біль.
Саме це підводить дочку до усвідомлення обману всієї медичної
соціальної системи. Людина боїться смерті, і лікар, намагаючись
віддалити її, рятує життя, але воно не можливе. Таким чином,
письменниця підходить до відкриття істини: людина не може
впливати на смерть, намагання продовжувати життя – абсурдне.
Екзистенція буття простежується в тому, що життя та смерть не
залежать од волі людини, оскільки вона є приреченою.

Ключові слова: С. де Бовуар, літературний екзистенціалізм,
проблема вибору, художній образ, жанр.

Криворучко С. К. Переосмысление моральных норм в
произведении Симоны де Бовуар «Очень лёгкая смерть».

Повестью «Очень лёгкая смерть» 1964 г. С. де Бовуар (1908–
1986) переосмысливает общепринятые постулаты современности:
за жизнь нужно бороться любой ценой. Главный критерий – не
навредить – забыт и не учитывается. Родственники больного спасают
его для себя, забывая при этом о нём. Писательница пытается
объяснить, что главное для умирающего – устранение боли,
внимание и присутствие родных, а не хирургическое вмешательство

Kostenko A. N. Transformation of Autobiographical Genre
(on the Example of J. Conrad’s “The Mirror of the Sea”).

The article aims to analyze the English literature classic J.
Conrad’s autobiographical novel “The Mirror of the Sea”. The author hides
behind the mask of the implied author and that gives him the possibility
to look in a detached way at his own biography as a source of inspiration
and imagination, where the language plays an important role.
“Translingual memoirs”, considering emotional and psychological life of
immigrants between languages and cultures, is a type of autobiographical
work by bilingual writers, for whom to find their own “self” means to do
something new within another culture.

Key words: J. Conrad, autobiographical novel, “translingual
memoirs”, bilingual writer.

Краева К. В. Оксана Робски как родоначальник
литературного гламура.

Статья посвящена гламурной писательницы Оксане Робски,
которая одна из первых начала писать на тему жизни „Рублевки” с
объективной точки зрения.

Выявлены и обоснованы особенности литературного гламура
в целом в литературе, в частности в творчестве Оксаны Робски.
Она отдает предпочтение женским персонажам в своих
произведениях, тем самым показывая гендерную специфику
литературного гламура.

Ключевые слова: гендер, гламур, „День счастья – завтра”,
массовая литература, Оксана Робски, Рублева, произведение, элита.

Краєва К. В. Оксана Робски як засновник литературного
гламуру.

Стаття присвячена гламурной письменниці Оксані Робські,
котра одна з перших почала писати на тему життя „Рубльовки” з
об’єктивної точки зору.

Виявлені та обґрунтовані особливості літературного гламуру
в цілому в літературі, зокрема у творчості Оксани Робські. Вона
надала перевагу жіночим персонажам у своїх творах, тим самим
показуючи гендерну специфіку літературного гламура.

Ключові слова: гендер, гламур, „День щастя – завтра”,
масова література, Оксана Робські, Рубльова, твір, еліта.
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Кулинич. Н. В. Средства образотворчества в поздних
пьесах С. Беккета.

В статье рассматриваются ведущие образы-символы
поздних пьес С. Беккета (1960–1980 е гг.). Выделяются и
анализируются аудиообразы, световые, цветовые, вещные /
предметные, визуальные пейзажные и портретные образы-символы.
Автор статьи классифицирует образы-символы по смысловой
принадлежности и определяет следующие семантические
комплексы: «небытия и приближения к нему»; «жизни /
упорядоченности»; «безличности»; «страдания»; «одиночества /
замкнутости».

Ключевые слова: Сэмюэл Беккет, поздние пьесы, образ-
символ, семантический комплекс образов-символов.

Kulinich N. V. The Means of the Creation of the Images in
S. Beckett’ Late Plays.

This article deals with the main images-symbols of S. Beckett’s
late plays (1960–1980). The audioimages, the images of light, of color,
of objects, the visual images-symbols of landscape and of portrait have
been revealed and analyzed. The author of the article classifies the
images-symbols according to their semantics and defines the following
semantic complexes: «nothingness and approaching to it»; «life /
orderliness»; «impersonality»; «suffering»; «loneliness / isolation».

Key words: Samuel Beckett, late plays, image-symbol,
semantic complex of images-symbols.

Кушнірова Т.  В. Жанрові особливості роману
А. Аверченка «Жарт мецената».

У статті розглядаються жанрові особливості роману
А. Аверченка «Жанр Мецената». Виокремлюється жанровий зміст,
аналізуються жанрові та стильові домінанти, визначається роль
хронотопа у жанровому наповненні роману. Розглядаються
особливості індивідуального стилю письменника, а також його зв’язок
із літературною традицією.

Ключові слова: Аверченко А., жанр, стиль, жанровий зміст,
домінанта, хронотоп, літературна традиція.

Кушнирова Т. В. Жанровые особенности романа А.
Аверченко «Шутка Мецената».

В статье рассматриваются жанровые особенности романа
А.Аверченко «Шутка Мецената». Выделяется жанровое содержание,
анализируются жанровые и стилевые доминанты, роль хронотопа в
жанровой структуре романа. Выделяются особенности

в тело «семидесятилетнего» человека, после которого ещё больше
усилится боль. Именно это подводит дочь к открытию обмана всей
медицинской социальной системы. Человек боится смерти, и врач,
пытаясь отдалить её, спасает жизнь, но это не возможно. Таким
образом, писательница подходит к открытию истины: человек не
может влиять на смерть, попытка продолжить жизнь – абсурдна.
Экзистенция бытия прослеживается в том, что жизнь и смерть не
зависят от воли человека, поскольку он обречён.

Ключевые слова: С.  де Бовуар, литературный
экзистенциализм, проблема выбора, художественный образ, жанр.

Kryvoruchko S. K. Reconsideration of Moral Standards
in the Work ‘A Very Easy Death’ by Simone de Beauvoir.

By the story A Very Easy Death (1964) S. de Beauvoir
reconsiders conventional postulates of the modern world: one should
fight for life at all hazards. The principal criterion of no harm is forgotten
and not taken into account. Relatives of a sick person try to save her for
themselves forgetting about the person. The writer tries to explain what
is the most important for a dying person – management of pain, presence
and attention of relatives, but not a surgery on the body of a “seventy-
year-old” person that will only reinforce the pain. That is what pushes
her daughter to disclose falsity of the whole medical social structure.
The woman is afraid of death and the doctor trying to postpone it saves
her life, but it is impossible. This way the writer approaches revealing
the truth: a person can not influence death, an attempt to prolong life is
absurd. Existence of being is traced in the fact that life and death are
independent from human’s will, as he is doomed.

Keywords: S. de Beauvoir, literary existentialism, problem of
choice, image, genre.

Кулинич Н. В. Засоби образотворення у пізніх п’єсах
С. Беккета.

У статті розглядаються провідні образи-символи пізніх п’єс
С. Беккета (1960–1980 і рр.). Виділяються й аналізуються
аудіообрази, світлові, колірні, речові / предметні, візуальні пейзажні
та портретні образи-символи. Автор статті класифікує образи-символи
за смисловою приналежністю та визначає такі семантичні комплекси:
«небуття та наближення до нього»; «життя / впорядкованості»;
«безособовості»; «страждання»; «самотності / замкненості».

Ключові слова: Семюел Беккет, пізні п’єси, образ-символ,
семантичний комплекс образів-символів.



341340

Lebed Yu.F. The Functions of a Comicality and Comical
Models in the Novel of Emile Ajar ,,The Life Before Us”.

In the article the attempt to consider a satiric character of a
comicality, which unequivocally directed on the concrete historical, social
and moral phenomena of realitywas done. Three models were ditected.
A comicality is built on the basis of these models. The examples of
realization of comical models are resulted by such artistic facilities as
the comicalness of characters, the comicalness of word, the figurative
comicalness , the comicalness of circumstances  and the comicalness
of actions.

Keywords: Ajar, comicalness, comicalness of characters, the
comicalness of word, the figurative comicalness, the comicalness of
circumstances, the comicalness of actions.

Литовская А. В. Принципы художественной открытости
в комедиях Аристофана.

Традиционное прочтение комедий Аристофана в контексте
драматического канона, опирающегося на „Поэтику” Аристотеля,
свидетельствует о композиционном несовершенстве
древнеаттической комедии. В статье рассматривается возможность
трактовки произведений древнегреческого комедиографа как таких,
которые опираются на принципы художественной открытости и
репрезентуют открытую форму драматического построения.

Ключевые слова: античный хронотоп, Аристофан, закрытая
форма, открытая форма, художественная открытость.

Литовська О. В. Принципи художньої відкритості в
комедіях Арістофана.

Традиційне прочитання комедій Арістофана у контексті
драматичного канону, що спирається на „Поетику” Арістотеля,
засвідчує композиційну недовершеність давньоаттичної комедії. У
статті розглядається можливість потрактування творів
давньогрецького комедіографа як таких, що спираються на принципи
художньої відкритості і репрезентують відкриту форму драматичної
побудови.

Ключові слова:  античний хронотоп, Арістофан, відкрита
форма, закрита форма, художня відкритість.

Lytovskaya A. V. Principles of Artistic Openness in
Aristophanes’ Comedies.

Traditional approach to reading of Aristophanes’ comedies in
the context of dramatic canon based on Aristotle’s Poetics indicates
imperfection of composition of Old Attic Comedy. In the article possibility

индивидуального стиля писателя, а также связь с литературной
традицией.

Ключевые слова: Аверченко А., жанр, стиль, жанровое
содержание, доминанта, хронотоп, литературная традиция.

Kushnirova Т. V. The Genre Features of the A. Averchenko’s
Novel «Joke of Patron»

The article deals with the genre features of the A. Averchenko’s
novel «Joke of Patron». Highlighted genre content, determined genre
and style dominant, chronotope role in the genre of the novel’s structure.
Stand out features of the individual style of the writer, and the relationship
with the literary tradition.

Key words: Averchenko A., genre, style, genre content, the
dominant, chronotope, a literary tradition.

Лебедь Ю.Ф. Функции комического и комических
моделей в романе Эмиля Ажара ,,Вся жизнь впереди”.

В статье сделана попытка рассмотреть сатирический
характер комического, недвусмысленно направленного на
конкретные исторические, социальные и моральные явления
действительности. Определено три модели, на основе которых
строится комическое. Приведены примеры реализации комических
моделей с помощью таких художественных средств как комизм
характеров, комизм слова, образный комизм, комизм обстоятельств
и комизм действий.

Ключевые слова: Ажар, комическое, комизм характеров,
комизм слова, образный комизм, комизм обстоятельств, комизм
действий.

Лєбєдь Ю.Ф. Функції комічного і комічних моделей у
романі Еміля Ажара  ,,Все життя попереду’’

У статті зроблена спроба розглянути сатиричний характер
комічного, недвозначно спрямованого на конкретні історичні,
соціальні і моральні явища дійсності. Визначено три моделі, на
основі яких будується комічне. Наведено приклади реалізації
комічних моделей за допомогою таких художніх засобів як комізм
характерів, комізм слова, образний комізм, комізм обставин  і комізм
дій.

Ключові слова: Ажар, комічне, комізм характерів, комізм
слова, образний комізм, комізм обставин, комізм дій.
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Ломакина И.Н. Эсхатологическая мифологема в романе
Дона Делилло “Point Omega”.

В статье рассмотрена эсхатологическая мифологема в
романе Дона Делилло “Point Omega”. Изучено применение автором
элементов мифа на тематическом и нарративном уровнях
произведения. В качестве составных частей мифологемы
Апокалипсиса названы мифологемы воды, города и лестницы.

Ключевые слова: Д. Делилло, эсхатологическая
мифологема, танатологические мотивы.

Ломакіна І.М. Есхатологiчна мiфологема у романi Дона
Делiло “Point Omega”.

У статтi розглянуто есхатологiчну мiфологему у романi Дона
Делiло “Point Omega”. Вивчено застосування автором елементiв мiфу
на тематичному та наративному рiвнях твору. У якостi складових
частин мiфологеми Апокалiпсiсу названо мiфологеми води, мiста та
сходiв.

Ключовi слова: Д. Делiло, есхатологiчна мiфологема,
танатологiчнi мотиви.

Lomakina I.M. The Eschatological Mythologeme in Don
DeLillo’s Novel “Point Omega”.

The article is devoted to the analysis of the eschatological
mythologeme in Don DeLillo’s novel “Point Omega”. The author’s usage
of myth elements on the thematic and narrative levels is studied. The
mythologemes of water, city and stairs as the components of the
Apocalypse mythologeme are defined.

Key words: D. DeLillo, eschatological mythologeme,
tanathological motiffs.

Макеева Л.Н. Специфика функционирования
глагольных словосочетаний в текстах научного стиля.

Целью данного исследования является выявление условий
функционирования английской глагольной лексики на уровне
словосочетаний в разных контекстах в текстах научного стиля и
влияние этих условий на модификацию структуры значения
глагольных единиц.

Анализ материала показал зависимость модификации в
структуре значения лексических единиц от типа контекста, а также
дал возможность дифференцировать разные типы словосочетаний
в соответствии с семантической целостностью и структурной
разложимостью.

of treatment of ancient comic’s texts as those, which are based ob
principles of artistic openness and represent opened form of dramatic
construction.

Key words: ancient chronotope, Aristophanes, artistic openness,
closed form, opened form.

Лозенко В. В. Концепт острова у романі „Перемога”
Дж. Конрада.

Стаття присвячена виявленню концепту острова в романі „Перемога”
Дж. Конрада. Острів символізує приречених на самотність героїв,
фатальність їх спроб позбутися ізоляції, що визначається їхньою слабкістю,
пасивністю, невмінням або небажанням діяти. У романі„Перемога”
виділяється метафора «людина-острів», де топос острова віддзеркалює
друге «я» людини, характеризує її активність або пасивність, ступінь
готовності та бажання подолати ізоляцію.

Ключові слова: Дж. Конрад, концепт, острів, самотність,
приреченість, ізоляція.

Лозенко В. В. Концепт острова в романе „Победа”
Дж. Конрада.

Статья посвящена выявлению концепта острова в романе „Победа”
Дж. Конрада. Остров символизирует обречённых на одиночество людей,
фатальность их попыток избежать изоляцию, что характеризуется их
слабостью, пассивностью, неспособностью или нежеланием действовать.
В романе „Победа” Дж. Конрада рассматривается метафора „человек-
остров”, где топос острова отражает второе „я” человека и характеризует
его активность или пассивность, степень готовности и желание избежать
изоляцию.

Ключевые слова:  Дж. Конрад, концепт,  остров,
одиночество, фатальность, изоляция.

Lozenko V. V.The Island Concept in the Novel ‘Victory‘ by
J. Conrad.

The article is devoted to defining the island concept in the
novel „Victory” by J. Conrad. The island symbolizes people who are
fated to loneliness, fatality of their attempts to avoid isolation which
is characterized by their weakness, passiv ity, disabil i ty or
unwillingness to act. The metaphor „man-island” is considered in the
novel „Victory” by J. Conrad where the island topos reflects another
„self” of a man and characterizes his activity or passivity, extent of
preparedness and wish to avoid isolation.

Key words: J. Conrad, concept, island, loneliness, fatality,
isolation.
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Мальцева О. А. Жанр “об’явлення” в циклі
Б. Пастернака “Повернення”.

У статті розглядається роль біблійних мотивів у циклі Б.
Пастернака “Повернення” (із книги “Сестра моя – життя”, 1917).
Показана їх жанроутворююча функція – надання твору рис біблійного
жанру об’явлення. Особлива увага приділяється темі духовного
послаництва і пророцького служіння в образі ліричного героя.

Ключові слова: Б. Пастернак, цикл, біблійний мотив, жанр
об’явлення, герой-пророк.

Maltseva O. A. Genre of “Afflatus” in the Cycle “Return”
by B. Pasternak.

In the present article the role of biblical motives in the
B. Pasternak’s cycle “Return” is investigated. Their function of infusion
the traits of biblical genre to the poetic work is revealed. The special
attention is directed to the theme of spiritual missionary and prophetic
gift in the lyrical hero’s image.

Key words: B. Pasternak, cycle, biblical motive, genre of afflatus,
hero-prophet.

Ключевые слова: глагол, словосочетание, контекст,
семантика, целостность.

Макеєва Л.М. Специфіка функціонування дієслівних
словосполучень у текстах наукового стилю.

Метою даного дослідження є з’ясування умов
функціонування англійської дієслівної лексики на рівні
словосполучень у різних контекстах у текстах наукового стилю і вплив
цих умов на модифікацію структури значення дієслівних одиниць.

Аналіз матеріалу показав залежність модифікацій у структурі
значення лексичних одиниць від типу контексту, а також дав
можливість диференціювати різні типи словосполучень відповідно
до семантичної цілісності та структурної розкладності.

Ключові слова: словосполучення, дієслово, контекст,
семантика, цілісність.

Makeyeva L.N. The Peculiarity of the Functioning of the
Verb Combinations in Texts of Scientific Style.

The aim of our investigation is to examine and analyze the
conditions of functioning of English verbs as the members of the word-
combinations in different contexts, in the text of scientific style and the
influence of these conditions on the modifications of the verb units
structure.

The analysis of the material made it possible to differentiate
several types of the verb-noun combinations according to their semantic
integrity and showed the dependence of the modifications in the meaning
of the lexical units upon the type of the context.

Key words: word-combination, verb, context, semantic units,
integrity.

Мальцева О. А. Жанр “откровения” в цикле
Б.Пастернака “Возвращение”.

В статье рассматривается роль библейских мотивов в цикле
Б. Пастернака “Возвращение” (из книги  “Сестра моя – жизнь”, 1917).
Показана их жанрообразующая функция – придания произведению
черт библейского жанра “откровения”. Особое внимание уделено
теме духовного посланничества и пророческого служения в образе
лирического героя.

Ключевые слова: Б. Пастернак, цикл, библейский мотив,
жанр откровения, герой-пророк.
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