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нукають майстрів пера звертати увагу на деталі, які раніше залишались
непоміченими – вікторіанські поети «досліджували різноманітність і бага-
томанітність» [14, с. 187] оточуючого світу. Так, прерафаеліти у своїй твор-
чості прагнули, за словами Дж. Рескіна, наслідувати природі: «прерафа-
елізм має один, але абсолютний принцип, досягати безкомпромісної прав-
ди у всьому, що він робить, черпаючи все, навіть деталі у природи, і тільки
з природи» (Цит. по [9, с. 136]).

Тему природи важко назвати основною для свінбернівських образів
сонетного жанру – із більше, ніж 170 сонетів, створених автором «Ата-
ланти в Калідоні» у різні періоди життя, лише 13 можна з більшою чи
меншою вірогідністю прирахувати до «пейзажної» лірики (підкреслимо,
що цей термін досить умовний у застосуванні до свінбернівських творів,
написаних на тему природи). До таких відносяться: «Сіріл Тернер», вступ-
ний сонет до «Оди на ювілей Віктора Гюго», вступний сонет до вірша
«Біля Північного моря», «Після заходу сонця», «Самітність», «Віктор
Гюго: Архіпелаг Ла-Маншу», «Захід сонця і схід місяця», «Спогади»,
«Огорожа із глоду», «Надія глоду», «Відхід глоду».

У свінбернівських сонетах природа часто перетворюється у «декора-
тивну оболонку думки, пов'язану з літературою чи історією» [10, с. 282],
як, наприклад, у сонетах «Поразка» [17, с. 386] чи «Поворот Течії» [17, с.
387], де оспівується минула й теперішня могутність Англії.

Природа стає джерелом образності у характеристиці знаменитостей,
які пішли від нас. Так, поет часто порівнює діячів мистецтва, політики
або науки з природними явищами (сонети «До торжества на честь Джор-
дано Бруно» [16, с. 48], «Віктор Гюго в 1877 році» [16, с. 109], «Два ліде-
ри» [16, с. 107]).

Найбільш відомий російськомовному читачеві свінбернівський со-
нет на тему природи «Відхід глоду», розміщений серед інших п'яти со-
нетів у збірнику «Англійський сонет ХVІ–ХІХ століть» [1, с. 500], на-
справді представляє собою не одиничний твір, а є частиною триптиху,
який складається з двох сонетів, написаних за англійським – abab cdcd
eded gg («Надія глоду») та італійським – abba abba cdc dcd («Відхід гло-
ду») зразками, що служать своєрідним обрамленням більш великого за
обсягом вірша «Час глоду». Цей міні-цикл входить до пізнього збірника
Свінберна «Минаючи Ла-Манш й інші вірші» («A Channel Passage and
Other Poems», 1904).

Ключовий й поєднуючий триптих образ глоду обраний не випадко-
во. Рослина, як відомо, швидко (за 2–3 дні) відцвітає, що стає для Свінбер-
на своєрідним втіленням ідеї швидкоплинності життя. Одночасно його
цвітіння, у розумінні поета, «сповіщає про прихід весни» та символізує
собою надію на відродження [6, с. 61], що відображено у назві першого з
двох сонетів – «Надія глоду». Запізніле цвітіння глоду, «який захищений
двома своїми сильними побратимами» («screened by two strong brethren»)
[17, с. 294], хоча і на коротку мить, але продовжує час весни, а, значить, і
час загальної радості.

«Глід» – один із улюблених образів-символів весни автора «Поем і
балад», який зустрічається не один раз у його творах. Так, наприклад, по-
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Своєрідність втілення теми природи у
сонетах А. Ч. Свінберна

Тема природи є однією з центральних у творчості А.Ч. Свінберна. Не
дивно, що в антологіях і збірниках англійської поезії неодмінно представ-
лені зразки «пейзажної» лірики автора «Поем і балад»: «Покинутий сад»,
«Біля Північного моря», «Озеро Гаубе» тощо. Однак, окремі дослідники
творчості вікторіанського Байрона (Дж. Макейл [11], С. Чу [10] та ін.) нео-
дноразово заявляли, що не вважають Свінберна істинним «співцем приро-
ди». На думку літературознавців, свінбернівські твори даної тематики по-
ступаються за своїми художніми якостями його кращим зразкам любовної
і філософської лірики, а тому не варті детального аналізу (винятком є дос-
лідження вірша «Біля Північного моря», зроблене К. Максвіні [12]). Зав-
данням даної статті є виявлення жанрово-поетологічних особливостей со-
нетів Свінберна, які присвячені природі.

Найбільш знамениті свінбернівські «пейзажні» вірші (наприклад, «Та-
лассіус» [16, с. 295–310], «На скелях» [16, с. 311–325], «Покинутий сад» [16,
с. 22–25]), мало нагадують твори інших вікторіанських поетів тієї ж темати-
ки, у більшості яких присутні описи цілком пізнаваних краєвидів. Як вва-
жав Дж. Макейл, невдалий досвід поета в пейзажній ліриці пояснюється
відсутністю у автора «Поем і балад» «таланту як до описання, так і до
розповіді» [11, с. 221], а тому будь-яка спроба зробити пейзаж більш де-
тальним приводила до протилежного результату, перетворюючи стиль поета
в «суперечливий, заплутаний та риторичний» [11, с. 222]. Між іншим, под-
ібна точка зору справедлива лише частково, оскільки Свінберн не ставив за
мету зобразити у своїх віршах явища природи у звичайному вигляді, а,
напроти, пропустивши їх через власну уяву, намагався передати емоції,
що були викликані побаченим.

Однак така «пейзажна» лірика навряд чи могла знайти розуміння у
більшості вікторіанців, у свідомості яких під впливом нових наукових знань
поступово змінюється відношення до природи. У вікторіанську епоху при-
рода перестає бути джерелом «настанови, духовної підтримки та поновлен-
ня душевної рівноваги» [14, с. 184], що пояснюється стрімким розвитком
науки, яка розвінчала ореол таємничості навкруги багатьох природних явищ.

Це парадоксальним способом відбивається на інтересі письменників і
поетів до природи, який не тільки не зникає, а, навпаки, підсилюється, і
тема природи стає однією з основних у вікторіанській поезії. Як справедли-
во відзначає Б. Річардс, досягнення вчених у природничих науках спо

© Абрамова О. В.
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(«blackthorn») (сонет «Дари весни юним» [5, с. 50]); «калюжниця болотна»
(«kingcup»), «глід» («hawthorn»), «купир лісовий» («cow-parsley») (сонет «Без-
мовний полудень» [5, с. 60]); «примула» чи «першоцвіт» («cowslip»), «сто-
кротки» («water-daisies»), «півник» («iris») (сонет «Чарівність місячного світла»
[5, с. 62]); «мак-самосійка» («corn-poppy») (сонет «Зухвалість юності» [5, с.
70]); «рожевий кущ» («rose-tree»), «яблуня» («apple-tree»), «лавр» («laurel»)
(сонет «Останній дар кохання» [5, с. 140]); «крокус» («crocus»), «пролісок»
(«snowdrop»), «лілія» («lily») (сонет «Безплідна весна» [5, с. 188]).

До того ж у деяких випадках поет-прерафаеліт відмічає окремі деталі,
характерні для того чи іншого виду: «терен» – «leafless» («без листя»), «ка-
люжниця болотна» – «golden» («золота»), «купир лісовий» – «срібний»
(«with silver edge where the cow-parsley skirts the hawthorn-edge»), «півник»
постає у вигляді «увінчаного золотою короною снопа» («gold-crowned
sheaf»), а в «очерета» «листки-стріли» нагадують «скіпетри» («sceptred arrow-
leaf»). Більше того, Д.Г. Россетті не випускає з уваги навіть час і послідовність
їх цвітіння: «А останню болотну калюжницю ми бачимо / У той же день,
коли і перший мак-самосійку» («And the last cowslip we see / On the same day
with the first corn-poppy») (сонет «Зухвалість юності» [5, с. 70]).

Контраст між радістю від весняного відродження природи і скорбо-
тою, викликаною її зів'яненням, покладений в основу триптиху («Надія
глоду», «Час глоду», «Відхід глоду») відображається на різних рівнях. У
композиційному відношенні ця антитеза простежується уже в назвах со-
нетів, які однотипні за своєю структурою, але містять лексеми антонімічні
за своєю суттю «promise» і «passing».

Як відомо, однією з особливостей стилю Свінберна є використання
полісемантичних слів у контексті, де можлива реалізація їх декількох зна-
чень. У даному випадку в назві першого сонета лексичну одиницю «promise»
можна перекласти як «обіцянка» чи як «надія». Із цих двох значень ос-
таннє більш точно відображає зміст сонета – описання зачаття й народ-
ження природи весною, під час пори цвітіння («юності») глоду, яка тради-
ційно асоціюється з порою надій. Більше того, порівнюючи тремтливу від
бажання весну з немовлям, яке припало до материнських грудей («Spring
sleeps and stirs and trembles with desire / Pure as a babe's that nestles toward the
breast») [17, с. 288], Свінберн підкреслює різницю між цнотливістю цього
почуття і тим еротизмом, яким були наповнені вірші «Поем і балад»(1866).

Надання чуттєвого забарвлення емоціям, якими наділяються персо-
ніфіковані явища природи – одна з характерних особливостей творчості
Свінберна. Так у вірші «Під кінець місяця» море «the rustling sand and
shingle shaken / With light sweet touches…» [16, с. 30], у «На скелях» воно
«still quivers as for love or pain or fear / Or pleasure…» [16, с. 311] і т. п.

Непорочність процесу відродження природи проявляється для поета
і в тому, що в природі більшість дерев і кущів (зокрема, той же глід) вес-
ною покриваються квітами білого (інколи з відтінками) кольору: «Till all
the unborn green buds be born in white» [17, с. 288]. Білий колір у більшості
словників символізує «цнотливість», «надію», «світло» – не випадково,
світ, який відроджується до життя весною, Свінберн називає «a whole white
world» («Час глоду») [17, с. 289].

ема «Історія Балена» (1896) відкривається описанням весняного пейзажу,
що оточує сера Балена під час поїздки в Камелот. І хоча пора року прямо
не називається автором, з подальшого описання стає зрозумілим, що мова
йде про весну, позначену як «hawthorn-time».

У сонеті «Огорожа із глоду» прокидання природи також пов'язане з
цвітінням глоду, кущі якого ростуть рядком і нагадують огорожу («…the
hawthorns line the shelving dyke with flowers») і уявляються поету зраділи-
ми дітьми [17, с. 258].

Однак, якщо сонет «Огорожа із глоду» закінчується світлою нотою –
прихід весни приносить веселощі – в єдиному захопленому пориві пере-
буває вся природа: «All our moors and all lawns all round rejoice» [17, с.
258] – і людина тріумфує разом з ними, зливаючись з оточуючим світом,
то в триптиху про глід уже в найсвітлішому за тональністю першому со-
неті «Надія глоду» вгадуються прикмети майбутнього в'янення: «The world
as yet an all unstricken lyre, / With all its chords alive and all at rest» (виділе-
но мною. – О. А.) [17, с. 288]. Образне порівняння життя з «ще не враже-
ною хворобою лірою» драматизує відчуття крихкості світу, який знахо-
диться в постійній загрозі загибелі й смерті.

Як точно підмітив В.В. Хорольський, «подібно героям Е. По, герої
Свінберна бачать в красі природи й людського життя сліди «чорноти кро-
мішньої», вони у солодкому жаху розрізняють під шовковистою шкірою
кості, за квітучим садом – засохлі троянди, від яких йде аромат тління»
[8, с. 25]. І все ж, незважаючи на те, що триптих закінчується на сумній
ноті – «відході» чи «смерті» глоду й одночасно весни, – наприкінці вірша
«Час глоду» поет залишає читачеві надію на повернення радості у май-
бутньому, тому що «time gives it and takes it again and restores it» («час дає,
забирає знову й відновлює її («радість». – О. А.)») [17, с. 295].

Ці свінбернівські рядки перекликаються із знаменитою «Одою захід-
ному вітрові» П.Б. Шеллі, яка закінчується фразою, що виражає впев-
неність, – слідом за зимою обов'язково прийде весна: «If Winter comes,
can Spring be far behind?» [1, с. 384]. У шеллієвському вірші, який скла-
дається по суті з п'яти «неправильних» сонетів, «життя представлено як
вічний рух, а зміна пір року підтверджує перехід від умирання природи
до відродження всього живого» [3, с. 261].

Цікаво, що, незважаючи на назву сонета «Надія глоду», сам глід не зга-
дується у вірші, а ефект його присутності знаходимо лише в останньому
рядку – зелені пуп'янки після свого «народження» стають білими («…all the
unborn green buds be born in white») [17, с. 288].

Відсутність у пізніх творах Свінберна конкретних назв інших квітів,
птахів, тварин чи дерев, які позначаються як «bird», «flower», «tree», «bud»,
«blossom» і т. ін., з одного боку допомагає універсалізувати почуття ра-
дості, що захопила весною природу, а з іншого – акцентує увагу читача
саме на глоді, де конкретизація парадоксальним образом сприяє символ-
ізації (а значить, теж універсалізації) значення цього образу.

Подібне прагнення до узагальнень відрізняє вірші автора «Поем і ба-
лад» від шести сонетів Д.Г. Россетті з «Будинку життя», присвячених при-
роді, де виявляємо справжній гербарій з різних рослин: «терен»
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(«brings on», «speaks out», «grows gladder», «has heard», «dazzles»,
«rejoice», «worship»), а в секстеті – 8 («takes away», «falls dumb», «sinks
down», «forego», «made», «falls on», «bids», «toll»), що допомагає підсили-
ти покладений в основу сонета контраст між радістю очікування приходу
весни й печаллю від в'янення природи.

Як справедливо зауважив Дж.Е. Вудберрі, Свінберн – «поет, що зоб-
ражує природу, скоріше за все через енергетичне, ніж естетичне сприй-
няття» [19, с. 324]. І, дійсно, навіть означення у його сонетах у більшості
своїй є дієприкметниками або прикметниками, які мають у своїй семан-
тиці відтінок руху, енергії, зміни: «unstricken», «alive», «thrilled»,
«rapturous», «strenuous», «joyful», «presageful», «unborn» («Надія глоду»),
«jubilant», «stilled», «stirred» («Відхід глоду»).

Подібне відчуття енергії, яке виходить з свінбернівських сонетів,
практично не зустрічається в численних сонетах тієї ж тематики Д.Г. Рос-
сетті, в яких поет скоріше споглядає природу, шукаючи в ній співзвучність
своїм почуттям. Засновник прерафаелітського братства мріє зупинить
момент, усвідомлений ним як вічність, у повній відповідності з принци-
пом, про який було сказано у вступнім сонеті «Сонет – пам'ятник миттє-
вості…» до циклу «Будинок життя». Яскравим прикладом може служити
сонет «Безмовний полудень», де ліричний герой звертається до своєї ко-
ханої: «… clasp we to our hearts, for deathless dower, / This close-companioned
inarticulate hour / When twofold silence was the song of love» [5, с. 60].

Упокореність, відчуття тиші досягається Д.Г. Россетті за рахунок ви-
користання дієслів, які не передають бурхливі, інколи неконтрольовані
емоції, як у свінбернівських сонетах, а, напроти, мають у своїй семантиці
відтінки покою, умиротворення, споглядання: «lie open», «look through»,
«smile peace», «gleams» (усього лише «мерехтить», а не «блискає», як у
сонетах автора «Поем і балад»), «glooms», «scatter», «amass», «pass»,
«skirts», «hangs», «is dropt» (сонет «Безмовний полудень»).

Наслідуючи традиції поетів епохи романтизму, Свінберн відноситься
до природи як до «вмістища божественного духа», а тому часто персоніф-
ікує її, наділяючи людськими якостями. У сонетах автора «Поем і балад»
атмосферні явища, рослини, пори року і небесні світила переживають
людські емоції: весна «sleeps, stirs and trembles with desire», світ «feels not
the sun's hand yet, but feels his breath», земля «laughs» (сонет «Надія гло-
ду»), весна «speaks out in one sweet word» і «falls dumb», небеса «grows
gladder», а квіти «are jubilant in birth» (сонет «Відхід глоду»). Однак, на
відміну від віршів П.Б. Шеллі, де ліричний герой інколи мріє уподібнитись
предметам неживої природи чи природним явищам (як, наприклад, в «Оді
західному вітрові»), у свінбернівських творах не спостерігається такий зво-
ротний зв'язок.

Більш за все, показуючи загальну радість, яка панує в природі з прихо-
дом весни, поет не прагне передати почуття окремого індивідуума, як це
було часто у романтиків, а ставить людину в один ряд з іншими живими
істотами, представляючи її часткою природи, з якою вона разом радіє й
сумує: «Man and bird / Thrilled through with hope of life that casts out death,
/ Wait with a rapturous patience…» (сонет «Надія глоду»), «… man and bird /

Пробудженню природи, описаному в «Надії глоду», протиставляється
процес її в'янення, який зображено у вірші «Відхід глоду» – другому сонеті,
який завершує триптих. Відхід весни і пов'язане з нею закінчення періоду
цвітіння рослин для Свінберна рівнозначно смерті. Так, лексема «passing»
(зазначимо, що вона з'являється не тільки у назві вірша «The Passing of the
Hawthorn», але й у першому рядку секстету) може сприйматися читачем у
двох значеннях. По-перше, «passing» можна перекласти як «відхід», що уз-
годжується з антонімом «coming» – «прихід», яким починається сонет: «The
coming of the hawthorn brings on earth…» («Прихід глоду приносить на зем-
лю…»). По-друге, значення слова «passing» – «смерть» обіграється поетом
у секстеті за допомогою семантичного ряду «knell» – «похоронний дзвін»,
«toll» – «дзвонити» чи «сповіщати про смерть».

Контраст, покладений в основу сонета, певною мірою вплинув і на
вибір Свінберном італійського канону для його побудови, оскільки саме
у цьому типі сонета, дякуючи однаковому римуванню катренів, відбу-
вається їхнє своєрідне об'єднання в октаву, яка протиставляється терце-
там, що об'єднані, у свою чергу, в секстет.

Ідея циклічної зміни природи втілюється у полісемантичній назві вірша,
який є центром триптиху – «Час глоду», де реалізується два значення лексич-
ної одиниці «tide». З одного боку її можна перекласти як «час» чи «період»
(у даному випадку – це період цвітіння глоду), а з іншого – як «потік». З
останнім, мабуть, у свідомості поета асоціювалися квіти глоду, які постійно
облітали і розпускалися, символізуючи таким чином вічну зміну в природі,
подібну плину морів і річок. Наприклад, у вірші «Час глоду» поет порівнює
потік білих квітів, які опадають з дерев, з морською піною («the towers of the
flowers of the trees… fair as the foam…») [17, с. 290] чи з великою хвилею
(«blossoms exult as the springtide surge») [17, с. 295]. Як відомо, Свінберн
захоплювався морською стихією й неодноразово звертався до неї у своїй
поезії. На думку В. Шарпа, для поета море було одночасно «пристрастю та
мрією, нареченою й товаришем, «диким братом» людства й дзеркалом Долі,
початком і кінцем, втіленням життя і вираженням смерті» [15, с. 27].

Ілюзія руху і постійної зміни досягається Свінберном за рахунок вико-
ристання великої кількості дієслів. Наприклад, у сонеті «Надія глоду» їх – 11
(«sleeps», «stirs», «trembles», «feels» (повторюється два рази), «yearns»,
«casts out», «wait», «speak», «give back», «laughs»), а в заключному сонеті
триптиху «Відхід глоду» – 15 («brings», «speaks out», «grows gladder», «has
heard», «dazzles», «rejoice», «worship», «takes away», «falls dumb», «sinks
down», «forego», «made», «falls», «bids», «toll»).

Однак розподіл дієслів у тексті сонетів різний. Так, у першому сонеті він
хвилеподібний – напруження почуттів і нестерпність очікування змінюються їх
спадом і, навпаки: у перших двох рядках сонета «Надія глоду» – 4 дієслова
(«sleeps», «stirs», «trembles», «nestles»), у третьому й четвертому – жодного, у
наступних 6 рядках – їх 7 («feels» – 2 рази, «yearns», «casts out», «wait», «speak»,
«give back»), в останніх чотирьох рядках – лише 1 («laughs»). Таке хвилеподібне
наростання й спад емоцій створює у читача відчуття нетерплячого очікування.

Трохи по-іншому розподіляються дієслова в заключному сонеті трип-
тиху «Відхід глоду», де їх кількість зростає під кінець сонета – в октаві їх 7
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доброта добра» (Цит. по [18, с. 57–58]). У процитованому уривку із індійського
вчення особливу увагу привертають різні способи втілення божества, яке в
одному випадку стає світлом («light of the sun and the moon»), у другому –
звуком («sound in space»), у третьому – запахом («smell in the earth»), у чет-
вертому – блиском («refulgence in the fire»). Аналогічне сприйняття природи
виявляємо і у творах Свінберна, де, використовуючи синестезію, поет створює
візуальні образи: «babe's that nestles toward the breast», «unstricken lyre / With
all its chords alive and all at rest», «all the unborn green buds be born in white»
(«Надія глоду»), аудіальні: небеса «speak his word», земля «laughs not aloud in
joy too deep for mirth» («Надія глоду»), весна «speaks out in one sweet word» і
потім «falls dumb», квіти «сміються» і «веселяться», а потім, відцвітаючи, «the
knell of springtime toll» («Відхід глоду») і тактильні – світ «feels not the sun's hand
yet but feels his breath» («Надія глоду»).

Невипадковий вибір часу дії – не просто весна, а підкреслено акценто-
вані моменти зміни природи: у першому сонеті – короткий проміжок часу
(декілька миттєвостей) до пробудження природи, у другому – момент в'я-
нення глоду і пов'язана з ним різка зміна настрою людини.

Навмисно зображуючи суміжний стан, Свінберн дає читачеві мож-
ливість відчути «глибинну спорідненість усіх речей і одночасно їх жахливий
і необхідний розподіл» [13, с. 294]. Спорідненість предметів живої та неживої
природи, мабуть, асоціюються в свідомості поета з існуванням чотирьох
елементарних стихій: вогню, повітря, землі й води, які, за спостереженням
Дж.Е. Вудберрі, неодноразово повторюються у вірші Свінберна, і разом з
найбільш явними синонімами-замінниками («flame», «wind», «foam» і т. ін.)
цих стихій складають основне ядро поетичного словника [19, с. 324].

Не стає винятком і триптих про глід, який ми аналізуємо, де, наприклад,
у першому сонеті «Надія глоду» згадуються всі чотири стихії, щоправда в
завуальованому вигляді: стихія вогню представлена сонцем, стихія повітря –
небом, стихія води – морем, і лише стихія землі названа без інакомовності.

Таким чином, у своїй пізній творчості Свінберн знову звертається до
теми природи, про яку йшлося в одному з його перших творів – драмі
«Аталанта в Калідоні». На відміну від своїх сучасників, Свінберн нехтує
детальним описанням пейзажів, віддаючи перевагу зображенню почуттів
і емоцій, що виникають як у людини, так і в оточуючих її явищ і пред-
метів живої та неживої природи. Персоніфікуючи об'єкти оточуючого
світу, поет підкреслює єдність усього, що існує на землі. В цьому поет
наслідує постулати індійської філософії про присутність частки боже-
ственності у кожному об'єкті Всесвіту.

Обираючи для зображення «перехідні» моменти (наприклад, «вес-
ну», «захід сонця» і т. ін.), автор «Поем і балад» прагне створити ілюзію
постійної зміни, що досягається за допомогою використання великої
кількості дієслів і означень, похідних від них. При цьому контраст, який є
одним із основних композиційних принципів побудови сонетів, проявляється
на різних рівнях композиції як окремих сонетів, так і міні-циклів. Прикла-
дом останнього і служить триптих про глід. Подальше дослідження «пей-
зажної» лірики Свінберна та виявлення її жанрових особливостей видаєть-
ся перспективним і потребує наступних розвідок.

Rejoice and worship, stilled at heart and stirred / With rapture girt about with
awe for girth» (сонет «Відхід глоду»).

Як справедливо відзначає О. Гон, «у пейзажній ліриці пізнього Свінбер-
на людство, як правило, – це лише крихітна частка величезного дійства при-
роди» [2, с. 134], але аж ніяк не центральний персонаж його поезії, навкруги
переживань і почуттів якого будуються вірші. Наприклад, у сонетах «Надія
глоду» і «Відхід глоду» ліричний герой не виражає своє «я» і не намагається
знайти в природі відгук, співзвучний своєму настрою, до чого часто линули
романтики, а напроти, універсалізує почуття, що підтверджується відсутні-
стю артиклів перед іменниками «men», «bird», «flower», «tree», «night», «day»
– це надає їм максимального ступеня абстракції.

У більшості сонетів романтиків початку ХІХ століття, напроти, досить
явно проступає «я» ліричного героя, який виражає свої почуття чи ставить
запитання природі. Наприклад, так написані сонети В. Вордсворта «До
сну», «Світ надто багато значить для нас…», «Як мені намалювати тебе?»,
сонети Кольріджа «До природи», «Праця без надії», сонети Лі Ханта «Рибі»,
«Відповідь риби» та інші.

Обожнюючи весну та сонце у віршах на тему природи, написаних у
пізній період творчості, Свінберн повертається до пантеїстичних поглядів
часів «Поем і балад» (1866). На остаточне формування цих поглядів спра-
вили вплив антична міфологія, англійські романтики з їхнім бажанням
«розчинити неорганічний світ в органічному, підкорити неживу природу
законам життя, в кінці-кінців – одухотворити її» [4, с. 235], а також захоп-
лення поета в 1868–1869 роках екзотичною індійською філософією, і,
зокрема, ідеєю існування світового дерева чи дерева життя.

Вплив індійської філософії відобразився і на виборі Свінберном саме
дерева – глоду – символом продовження весни – благодатного періоду
розквіту природи, адже саме в дереві життя, «у самій його серцевині схо-
вані життя та його найвища мета – безсмертя» [7, с. 396]. Ідея спільності
всього сущого у світі, яка виникла у поета ще в молодості, певною мірою
вплинула на створення ним однієї з перших трагедій – «Аталанти в Кал-
ідоні», яка була побудована на основі відразу декількох давньогрецьких
міфів, серед яких – оповідання про Мелеагра і про тайну його народжен-
ня, пов'язану з анімістичними уявленнями прадавніх. Мабуть, у поглядах
поета, які вже склалися на той час, одне з головних місць займав посту-
лат про те, що на елементарному рівні природа єдина.

Як зазначає дослідник впливу східних учень на формування свінбернівсь-
кого пантеїзму Ф. Вілсон, автор «Поем і балад» у своєму критичному нарисі
про творчість В. Блейка називав себе учнем пантеїстичної східної поезії. Про
захоплення Свінберна «Махабхаратою» писав у своєму щоденнику В.М. Рос-
сетті. Звернемо увагу, що у висловленні одного із Духів із цієї книги містяться
постулати про принципи єдності всього живого на елементарному рівні, при-
сутність частки божественності у кожному об'єкті Всесвіту: «Я світло сонця й
місяця, … звук у просторі та мужність у людях; я духмяний запах у землі,
сяяння у вогні, … я є любов. … Я є смерть, яка заволоділа всім, і джерело того,
чому призначено бути: Я є весна серед інших пір року; серед інших шахрайств
я є грою в кості; я є слава прославлених; я є перемога; я є старанність, я є
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«Ошибки, или Утро вечера мудренее»

Творческие связи русской словесности конца XVIII – первой трети
XIX века с английской литературной традицией глубоки и многообраз-
ны. Это касается не только поэзии и прозы, что неоднократно отмеча-
лось в работах литературоведов, но и драмы. Между тем, влияние анг-
лийской драматургии на процесс становления русской комедии еще не-
достаточно исследовано и оценено. В менее активном обращении к анг-
лийским комедийным текстам ощутимо следствие русской социокуль-
турной ситуации обозначенной эпохи, ориентации общества на освое-
ние культуры Франции. К тому же, восприятие английской комедии в это
время было совершенно иным по сравнению с комедией французской.
Английская традиция, трактуемая в концеXVIII – началеXIX века как тра-
диция «комедии нравов», «неправильной» комедии на фоне французско-
го варианта жанра- «комедии характера», имеет в рассматриваемый пе-
риод более низкий статус, чем и обусловлено более редкое обращение
русских авторов к ее образцам. Тем не менее, интерес к ним был, свиде-
тельство чему – переводы и переделки русскими литераторами пьес анг-
лийских драматургов.

Один из них – Оливер Голдсмит (O.Goldsmith, 1728–1774). Цель ста-
тьи – сопоставительный анализ комедии О. Голдсмита «Ночь ошибок» и
ее русской переделки, осуществленной в 1794 году И. М. Муравьевым-
Апостолом, что позволит эксплицировать формы усвоения русской коме-
дией западноевропейских жанровых образцов и способы трансформации
«чужого» в «свое» в процессе становления в России комедии в нацио-
нальных нравах.

Классическая форма комедии нравов была создана в Англии драма-
тургами эпохи Реставрации и конца XVII столетия (Д. Ванбру, У. Уичерли,
У. Конгрив, Дж. Этеридж, Дж. Фаркер). В XVIII веке комедиографы (Дж.
Аддисон, Г. Филдинг и др.) переосмысливают положения этой комедии,
пытаясь приспособить ее формы для художественного воплощения своих
идей. Опора на уже существующие образцы просветительской комедии
нравов явно ощущается в творчестве О. Голдсмита. Его самая значимая
пьеса – «Она унижается, чтобы победить, или Ночь ошибок» («She Stoops
to Conquer, or The Mistakes of a Night») (1773) – в конце XVIII столетия была

© Александрова И. В.

Cписок використаної літератури
1. Английский сонет XVI–XIX веков : сборник / сост. А.Л. Зорин :

[предисл. А.Н. Горбунова; комментарии Э.А. Красновой ; ред. К.Н. Атаро-
ва] : на англ. яз. с параллельным русским текстом. – М. : Радуга, 1990. – 698 с.

2. Гон О.М. Свінберн у поетичному контексті «кінця століття» / О.М.
Гон ; [відпов. ред. Т.Н. Денисова]. – К. : Національна Академія Наук Украї-
ни : Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка, 1996. – 180 с.

3. История зарубежной литературы XIX века / Под ред. Е.М. Апенко.
– М.: ПБОЮЛ Захаров М.А., 2001. – 416 с.

4. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили / Дмит-
рий Сергеевич Наливайко. – К. : Мистецтво, 1980. – 288 с.

5. Россетти Д.Г. Дом жизни : Сонеты, стихотворения / Пер. с англ. В.
Васильева, Вланеса, Т. Казаковой и др. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 416 с.

6. Символы, знаки, эмблемы : Энциклопедия / Авт.-сост. В.Э. Багда-
сарян, И.Б. Орлов, В.Л. Телицын ; под общ. ред. В.Л. Телицына. – М. :
Локид-Пресс, 2003. – 495 с. : ил.

7. Топоров В.Н. Древо жизни / В.Н. Топоров // Мифы народов мира.
Энциклопедия в 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. – М. : Сов. энциклопедия,
1992. – Т. 1. – С. 396-398.

8. Хорольский В.В. Эстетизм и символизм в поэзии Англии и Ирлан-
дии рубежа XIX-XX веков / В.В. Хорольский. – Воронеж : Изд-во Воро-
нежского ун-та, 1995. – 144 с.

9. Шестаков В. Английский акцент : Английское искусство и нацио-
нальный характер. М. : Российск. гос. гуманит. ун-т, 1999. – 188 с.

10. Chew Samuel C. Swinburne / Samuel C. Chew. – Boston : Little, Brown
and Co., 1929. – 335 p.

11. Mackail J.W. Swinburne / J.W. Mackail // Mackail J.W. Studies of English
Poets / J.W. Machail. – New York : Books for Libraries Press, 1968. – P. 201-225.

12. McSweeney Kerry Swinburne's «By the North Sea» / Kerry McSweeney //
The Yearbook of English Studies, 1973. – Vol. 3. – P. 222-231.

13. Meyers Terry L. Shelley and Swinburne's Aesthetic of Melody / Terry L.
Meyers // Papers on Language and Literature. – 1978. – Vol. 14. № 3. – P. 284-295.

14. Richards Bernard English Poetry of the Victorian Period 1830– 1890 /
Bernard Richards. – London ; New York : Longman, 1988. – 319 p.

15. Sharp William Introduction. Algernon Charles Swinburne / William Sharp
// Swinburne A.Ch. Atalanta in Calydon : and Lyrical Poems / A.Ch. Swinburne
/ Selected with an introduction by William Sharp. – Leipzig : Bernard Tauchnitz,
1901. – P. 7–30.

16. Swinburne A.Ch. The Poems : in six vols / A.Ch. Swinburne. – London :
Chatto & Windus, 1912. – Vol. III. – 361 p.

17. Swinburne A.Ch. The Poems : in six vols / A.Ch. Swinburne. – London :
Chatto & Windus, 1912. – Vol. VI. – 440 p.

18. Wilson F.A.C. Indian and Mithraic Influences on Swinburne's Pantheism :
«Hertha» and «A Nympholet» // Papers on Language and Literature. – Vol.
VIII, Supplement, Fall 1972. – P. 57–58.

19. Woodberry G.E. Literary Essays. – N. Y.: Kennikat Press, Inc., 1967. – 338 p.



1 6 1 7

Світова література на перехресті культур і цивілізацій Вип. 7(1),  2013Світова література на перехресті культур і цивілізацій Вип. 7(1),  2013

формы вторжения случая в жизнь человека; мир его комедий веселый,
смеховой, не уходящий в сатиру, как было у Аристофана и будет в после-
дующем развитии жанра. Перипетии сюжета не нарушают гармонии это-
го мира, а лишь слегка деформируют ее, но в финале гармония восстанав-
ливается. По этому пути идет и Голдсмит в «Ночи ошибок».

В основу ее сюжета положено случайное недоразумение: молодой
человек принимает имение сквайра Хардкасла, к дочери которого идет
свататься по настоянию отца, за придорожную гостиницу. Это обстоя-
тельство становится поводом для ряда веселых сценок фарсового харак-
тера. Активная и находчивая Кэт Хардкасл пускается в забавную мисти-
фикацию: чтобы придать герою, претендующему на ее руку, решитель-
ности и помочь преодолеть застенчивость, она виртуозно разыгрывает
роль горничной, – перевоплощается в девушку низкого социального ста-
туса («унижается», как гласит заголовок пьесы). Голдсмит использует
традиционные комедийные приемы неузнавания, путаницы, quiproquo,
подслушивания. Острый комизм пьесы связан не только с осмеянием
чудачеств незадачливого жениха мистера Марло, но и с курьезными си-
туациями, в которые попадают миссис Хардкасл-мать, слепо любящая
свое чадо, и ее сынок-бездельник Тони. В пьесе торжествует беззаботное
веселье, любовь одерживает победу над корыстью и расчетом.

На русской сцене комедия Голдсмита появилась в декабре 1794 года в
вольном переводе с английского И. М. Муравьева-Апостола под названием
«Ошибки, или Утро вечера мудренее», тогда же в Петербурге вышло и ее
отдельное издание [10]. Перевод (а по сути – переделка) Муравьева-Апосто-
ла сохраняется в репертуаре русского театра почти сорок лет. Столь длитель-
ное бытование пьесы на сцене свидетельствует о неиссякающем интересе к
ней русской публики, а также допускает возможность ее проекций на отече-
ственную комедию 1800–1830-х годов, выступает текстом-посредником меж-
ду оригиналом и текстами этого периода. Как отмечал в начале ХХ века И.
А. Кубасов, «для историка литературы она представляет несомненный инте-
рес и с внешней и с внутренней стороны» [9, с. 318].

Русский переводчик, свободно владеющий английским языком, вос-
производит самые комические эпизоды достаточно близко к тексту ориги-
нала. Вместе с тем, перевод «Ночи ошибок» не является буквальным, «под-
строчным». Это скорее адаптация английского источника к изображению
русской жизни и национальных нравов. Переделывая пьесу, И. М. Муравь-
ев-Апостол сохранил ее основной сюжетный каркас, значимые для разви-
тия действия эпизоды, фабульные функции персонажей. Они получили
русские имена, а действие было перенесено в российскую провинцию,
пространство которой маркировано деталями, передающими топографию
местности («пильный завод», «Климкина кузница» и т. п.). «Если комедия
есть живое в лицах представление господствующих нравов, то каждый на-
род должен иметь свою комедию, по той самой причине, что каждый на-
род имеет свои собственные нравы и обычаи», – заключал И. М. Муравь-
ев-Апостол в «Письмах из Москвы в Нижний Новгород» [8, с. 179–180].
Писатель полагал необходимым отразить в переводном произведении ре-
алии русской действительности, особенности национальных нравов, узна-

 переведена в России и удержались в репертуаре вплоть до начала 1830-х годов
[6, с. 291]. Такая ее востребованность, думается, может быть объяснена уст-
ремленностью русской комедиографии к решению сходной идейно-художе-
ственной проблемы – создания отечественной комедии нравов, которая зиж-
дилась бы, с одной стороны, на осмыслении и творческом усвоении европей-
ской жанровой традиции, а с другой – на национальных основах.

Проблема рецепции творчества О. Голдсмита в России привлекла внима-
ние исследователей сравнительно недавно [2, с. 37–42; 12; 5], однако большин-
ство работ этой тематики посвящено изучению специфики восприятия и ху-
дожественного осмысления прозы и поэзии писателя (романа «Векфиль-
дский священник», элегической поэмы «Покинутая деревня»). Драматургия
же О. Голдсмита под этим углом зрения в нашем литературоведении рас-
сматривалась крайне редко. Между тем, ее вольные или непроизвольные
рефлексы в сюжетах произведений русских авторов вполне ощутимы.

Эстетические взгляды Голдсмита-комедиографа наиболее полно вы-
разились в его программном «Эссе о театре, или Сравнении между сен-
тиментальной и веселой комедией» (1772). Это выступление стало важ-
ным звеном развернувшейся в ту пору в Англии дискуссии о комедии «ве-
селой» (в терминологии О. Голдсмита) и «сентиментальной», о характере
и социальной роли жанра. Сторонники «сентиментальной» комедии виде-
ли ее назначение в том, чтобы поучать зрителя и наставлять его на путь
добродетели, приверженцы «веселой» комедии (в их числе Голдсмит и
Шеридан), во многом продолжавшие традиции У. Конгрива и Дж. Фарке-
ра, утверждали, что цель комедии – быть веселой, развлекать, но при этом
– поучать. Согласно их взглядам, нравоучение должно иметь смеховую
основу, так как смех всегда являлся действенным средством критики нра-
вов [1, с. 39]. В «Эссе» Голдсмит призывал к возвращению веселой коме-
дии, то есть, по сути, к возрождению комедии нравов периода Реставрации
и приспособлению ее к потребностям и вкусам современного зрителя.
Драматург ставил вопрос о юморе в сентиментальной комедии и выступал
за возвращение к смеху, досадуя на то, что в его эпоху «смех был изгнан со
сцены». Очевидно, что автор «Эссе» придерживался традиционного пони-
мания функции комического жанра, которое шло от эстетики Мольера.
Голдсмит полагал, что «комедия должна изображать человеческую приро-
ду в ее многообразии, отмечая черты как положительные, так и отрицатель-
ные, но при этом обязательно сохранять специфику жанра, и оставаться
веселой, вызывая смех публики» [1, с. 39].

Такие представления о художественной природе и социальной функ-
ции жанра оказались созвучны эстетическим исканиям русских комеди-
ографов. Достаточно вспомнить, например, программные выступления
по вопросам развития комедии М. Н. Загоскина, Н. И. Хмельницкого,
чтобы убедиться в этом.

Эстетические воззрения Голдсмита реализовались в его художествен-
ной практике.

 «Ночь ошибок»Голдсмита написана в духе шекспировских «комедий
ошибок». У Шекспира в основе конфликта ранних комедий лежат разного
рода недоразумения, заблуждения, неузнавания, то есть многообразные
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ческие реакции свойственны жестокой крепостнице Простаковой: «Воры!
Мощенники! Всех прибить велю до смерти (д. 5, явл. 2).Сходство с «Недо-
рослем» обнаруживается и на уровне иных мотивов. Так, в качестве па-
раллели к рассказу Старомысловой о недешевом обучении и содержании
собственного парикмахера из крестьян вполне может быть рассмотрен
рассказ Простаковой о средствах, затрачиваемых ею на учителей Митро-
фана (д. 1, явл. 6).

«Воспитанию» Степушки противопоставлено воспитание и образо-
вание молодого дворянина Смиренина, который «с успехом учился, ез-
дил в чужие края»[10, с. 10] (примечательно, что в английском источнике
этой аттестации будущего жениха героини соответствует фраза «его про-
чат на государственную службу» [4], т. е. в качестве достоинств отмеча-
ются его успехи в карьере). Муравьев-Апостол снимает присутствующий
у Голдсмита мотив хорошего знакомства героя с низким обществом;
Смиренин предстает добродетельным героем, которому ведомы понятия
о великодушии, бескорыстии, чести и достоинстве.

Фарсовая природа пьесы Голдсмита, в основе которой – перипетии
внешнего действия, не предполагала глубокой разработки характеров
персонажей. У Муравьева функции аттестации действующих лиц выпол-
няют говорящие имена и фамилии (Старомыслов, Смиренин, Софья,
Милонов), но вместе с тем предпринята и попытка создания художествен-
но убедительных характеров. У Голдсмита хозяин дома, мистер Хард-
касл – любитель старины, он критически воспринимает жизнь в Лондо-
не, расточительство столичной знати и поклонение «французской мишу-
ре». В русском варианте господин Старомыслов – отставной военный,
участник многих походов, патриот. В соответствии со своей фамилией,
он «мыслит по-старому», но это «старое» – свидетельство приверженно-
сти национальным традициям: «Люблю старинные времена и обычаи,
старых друзей, старинные книги, старое вино», «кто к нам пожалует, так
найдет у нас старинное гостеприимство: горшок добрых щей да хозяина,
который гордится тем, что русским родился, да русским и умрет» [10, с. 4].
Это добрый русский барин-провинциал, гуманно относящийся к своим
крестьянам. Если у Голдсмита мистер Хардкасл рассуждает о гипотети-
ческой возможности на деньги, расточаемые светскими модниками, одеть
всех бедняков, то его русский «собрат» восклицает: «Боже мой! Если бы я
имел половину тех денег, которые богатые, малодушные люди держат только
на эти ленточки, пряжечки, узелки и прочее, сколько бы я накормил и одел
бедных и неимущих» (выделено мной. – И. А.) [10, с. 9]. В финале, радуясь
предстоящим двум свадьбам, Старомыслов планирует собрать на них «всю
деревню» и предупреждает будущего зятя: «Не погневайся, мой друг! Они
все тебе родня будут: потому что они меня называют отцом» [10, с. 153].Та-
ким образом, Муравьев-Апостол, допуская возможность идиллических
отношений барина и крестьян, утверждал достижимость социальной гар-
монии, что сглаживало остроту его пьесы.

Важной составляющей комедии Голдсмита стало пародирование сен-
тиментальной фразеологии и расхожих общих мест мещанской драмы. Ее
тривиальные сюжетные ходы, мотивы притеснения бедной родственницы, ее

ваемые черты русского быта. Только в этом случае урок, предусмотрен-
ный комедией, будет проецироваться читателем / зрителем на собствен-
ную жизнь. Таким образом, если Голдсмит принципиально не отягощает
свою пьесу морализацией и «уроками», то ее русский вариант включает
весомую нравоучительную составляющую. В основе такой авторской стра-
тегии лежит просветительская вера в театр как «училище нравов».

В переделке «Ночи ошибок» на первый план выходят проблемы, от-
сутствующие в английском источнике, но традиционно поднимаемые в
русской комедии: помещичий произвол по отношению к крепостным,
нравственные пороки дворянства, преклонение перед иностранным, вос-
питание и образование молодого дворянина. Последняя оказывается осо-
бенно значима для Муравьева, бывшего воспитателем великих князей
Александра и Константина (1792–1796). В связи с этим обращает на себя
внимание то обстоятельство, что пьеса И. М. Муравьева-Апостола ори-
ентируется на русскую комедийную традицию, в частности, испытывает
значительное влияние «Недоросля» Д. И. Фонвизина. Степушка Балоба-
нов, как отметил И. А. Кубасов, – вариант Митрофанушки [9, с. 318]: ему
двадцать три года, но он неграмотен, все его интересы составляют голу-
бятня, псарня, конюшня, охота, детские забавы («пугать девок на свят-
ках»). Крайнее невежество, грубость, безнравственное поведение, потре-
бительское отношение к окружающим роднят его с фонвизинским геро-
ем, но, в отличие от Митрофана, в образе Степана преобладает комичес-
кая модальность: он, как и его английский прообраз Тони Ламкин, преж-
де всего грубиян, невежда и шалопай. Во многом сходна с Простаковой и
Старомыслова: обе любят своих сыновей любовью безрассудной и урод-
ливой. Старомыслов сетует, что жена лишь копит сыну деньги, «не забо-
тясь ни о голове его, ни о сердце» и считая это «родительским долгом»
[10, с. 8]. Грубые выражения («харя», «мошенники холопье», «безмозг-
лая тварь» и т. п.) – значительная часть речевого поведения обеих геро-
инь (этой детали лишен английский источник). Тема взаимоотношений
излишне чадолюбивой матери и ее избалованного сына решена Голдсми-
том в комическом ключе, тогда как у Фонвизинаона получает драматичес-
кие обертоны, ощутимые и у Муравьева-Апостола: оба русских героя
проявляют непочтительность к матери, высказывают ей упреки («А кто
виноват, матушка? Ты ж сама меня избаловала» [10, с. 139]), бросают ее в
трудную минуту. В обеих пьесах безнравственность героя трактуется как
следствие «злонравия» и эгоизма его матери, отсутствия в ее любви духов-
ного начала (см., например, рассказ Старомысловой о причине необразо-
ванности ее сына: когда Стапана отправляют на учебу, мать, вовсе не ду-
мая о благе для сына, так тоскует и скучает по нему, что муж соглашается
вернуть его домой [10, с. 60–61]).Образы матери, любящей своего ребенка
искренней, но безумной любовью, и ее сына, великовозрастного лоботряса,
у Муравьева-Апостола приобрели вполне индивидуальные и в то же время
психологически и национально-обусловленные черты.

«Злонравие» Старомысловой яснее всего представлено в сцене, когда
героиня обнаруживает пропажу алмазов и велит собрать всю деревню: «и
виноватого и невиноватого, всех пересеку!» [10, с. 79]. Сходные поведен-
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денные» на свой язык, попадают в иной по сравнению с первоисточником
культурный контекст и претерпевают заметные трансформации. Таким обра-
зом, русская комедия, обращаясь к лучшим западноевропейским жанровым
образцам, не просто копирует их, а напряженно ищет свой путь развития,
свои средства воплощения национальной действительности.

Завершая разговор о переделке Муравьева-Апостола, будет нелишним
сказать о ее рецептивных проекциях на некоторые классические тексты рус-
ской литературы. «Аглинский сад» графа Высокопарова с его беседкой – «Хра-
мом невинности» и самодельным «прудом» отзываются явными реминис-
ценциями в описании поместья Манилова в гоголевских «Мертвых душах»:
«Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на возвышении <…> пока-
тость горы, на которой он стоял, была одета подстриженным дерном <…>.
Под двумя из них (берез. – И. А.) видна была беседка с плоским зеленым
куполом… и надписью «Храм уединенного размышления»; пониже пруд,
покрытый зеленью, что, впрочем, не в диковинку в английских садах русских
помещиков» [3, с. 22] (выделено мной; дополнительно можно отметить, что у
Гоголя знаковые детали даны в том же порядке, что у Муравьева. – И. А.).

История о шалостях провинциальной барышни получит преломление
в последней из пушкинских «Повестей Белкина», что уже было отмечено
в пушкинистике [12;7]. В.Н. Топоровым, правда, ставится под сомнение
непосредственное знакомство Пушкина с текстом английской комедии:
«…нам вообще неизвестно, читал ли Пушкин Голдсмита…»[12, с. 5]. Одна-
ко даже если поэт не был знаком с текстом оригинала, это не отменяет
ориентации на него: комедия И.М. Муравьева-Апостола, очень близкая к
первоисточнику, шла на русской сцене до начала 1830-х годов, и знаком-
ство с нею заядлого театрала Пушкина представляется весьма вероятным.
В «Барышне-крестьянке» находим сюжетообразующий мотив переодева-
ния-перевоплощения героини в представительницу социальных «низов»,
счастливую развязку в результате завершения мистификации, «ненависть
к нововведениям» как отличительную черту характера одного из «отцов»
(у Пушкина – Берестова, отца героя, а не героини), англоманию другого
(Муромского, тогда как у Муравьева этим свойством наделен внесцени-
ческий персонаж).

Отметим и некоторые существенные детали, выпавшие из поля зрения
исследователей. Алексей Берестов весьма вольно ведет себя с дворовыми
девушками («Вздумал с нами в горелки бегать<…> Поймает и ну цело-
вать!» [11, с. 103]). Столь же свободное обращение с прислугой отличает
муравьевского Смиренина, который, приняв Софью за ключницу на по-
стоялом дворе, пытается добиться ее поцелуя [10, с. 84–85]. Как и в «Ошиб-
ках», в «Барышне-крестьянке» предстоящий герою любовный «поединок»
осмысляется в понятиях военного дискурса: попытка Алексея разыграть
перед Лизой «холодную рассеянность» и «гордую небрежность»охаракте-
ризованы как «прекрасное военное движение» [11, с. 110] (ср. у Муравьева-
Апостола подготовку молодых героев к встрече с невестами: «Я намерен
начать кампанию лучшим моим фраком», «…коли пошло дело на тактику,
так знай, что опасно истощать вдруг все силы своего ополчения. Надобно
что-нибудь оставить и на резервном корпусе» [10, с. 34]).

спасения благородным человеком остроумно обыгрываются в линии мисс
Нэвилл и Хэстингса. Эта «литературность» пьесы-источника не осталась вне
зоны внимания Муравьева-Апостола: русская литературная действительность
тоже давала почву для сатирических характеристик. В конце XVIII века объек-
тами осмеяния становятся сентиментальные произведения, в числе претен-
зий к которым – пагубное влияние на читателей. Так, в русской переделке
Старомыслов рассказывает жене о посещении имения сентиментально на-
строенного помещика: «Я прошлого лета заехал к графу Высокопарову, да и
не рад был жизни. Замучил меня до смерти. Таскал меня часа три по просе-
кам, заваленным щебнем, которые он называл Аглинским садом, У нас с
тобой гора слывет горой, а бор бором; а у него так то, да не так. Навозная куча,
одетая дерном, называется у него Парнасс. В лесу стоит беседка, – я, право,
думал шалаш для тетеревей, – ан прошу не прогневаться: Храм невинности.
Под окошком его течет прекрасная река, – он ею не доволен, а выкопал в
болоте несколько луж и разъезжает себе по ним в раскрашенных челнах, кото-
рые он пожаловал в «ботики»» [10, с. 2–3]. Сентиментальность графа тракту-
ется автором как слепое следование иностранным образцам, моде, а его по-
ведение воспринимается как глупое чудачество. Комизм зиждется на резком
контрасте грубой реальности и возвышенных притязаний героя.

Однако этот контраст между действительностью и книжными престав-
лениями о ней у Муравьева порой окрашивается в серьезные тона. Так,
Смиренин намеревается остановиться на ночлег в крестьянской избе, пред-
вкушая идиллическую картину жизни мужиков: «мы часто… видели зап-
лаканные глаза в раззолоченных покоях, посмотрим на веселые лица в
черных избах», но Степан охлаждает его пыл рассказом о положении кре-
стьян здешних мест: чтобы собрать денег их барину Блесткину на новую
карету и шитый золотом кафтан, управляющий «содрал с крестьян двой-
ной оброк, а они пошли по миру» [10, с. 24].Мотивы помещичьего произ-
вола и притеснения крестьян приказчиком были хорошо известны рус-
ской комедиографии (например, по комическим операм «Несчастие от
кареты» Я. Б. Княжнина, «Кофейница» И. А. Крылова).

Результаты предпринятого сравнительного анализа английской пье-
сы и ее русского варианта побуждают внести коррективы в заключение В.
Н. Топорова: «с уверенностью можно говорить о русском тексте «Оши-
бок» как о переложении английской комедии «She Stoops to Conquer…»,
сделанном по типу «склонения на русские нравы», а об английском тексте не
просто как об «источнике», но как об оригинале, на который во всем, кроме
национального колорита, ориентирован русский текст «Ошибок»»[12, с. 144].
Пьеса И. М. Муравьева-Апостола, опираясь на сюжет «Ночи ошибок», не
просто передает «национальный колорит», а обнаруживает несомненную
связь с кругом идей русской комедии XVIII века и прежде всего «Недорос-
ля». Конечно, в русских «Ошибках» нет фонвизинских широты социальных
обобщений и глубины сатирического обличения общественных пороков,
однако само обращение «переводчика» при переделке иностранной пьесы к
художественным достижениям русской комедии показательно. И. М. Мура-
вьев-Апостол усваивает европейский опыт по-своему, сплавляя его с предше-
ствующей русской жанровой традицией. Мотивы, образы и идеи, «переве-
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Концепт «любов» у
«Сентиментальній мандрівці» Л. Стерна

Тема любові проходить через усю «Сентиментальну мандрівку», і ра-
дянські та пострадянські дослідники Стерна зазвичай тримаються того по-
гляду, що письменник віддає данину гедоністичним орієнтаціям своєї епо-
хи, змальовуючи чи то свого сучасника, чи то глибини власної душі в ра-
курсі художнього ствердження людських пристрастей. Але тоді не зовсім
зрозуміло, чому у Стерна панує інтонація тривоги й сум'яття, а любовні
поривання душі Йорика ускладнено рефлексією. Пояснення ситуації бу-
вають малопереконливі. Характерна думка Н. Дешковець: це просто прита-
манне Стерну сполучення іронії та гри, скепсису та меланхолії, чутливості й
сльозливості, синтез рококо та сентименталізму [1, с. 5]. Тобто, письменник
виступає у Н. Дешковець чи то як провінціал, чи то – аматор, що женеться
за літературною модою і дуже боїться будь-що, притаманне «стилю епохи»,
не використати, бо його начебто нічого більше, ніж оті формальні завдання,
не цікавить. У той само час англійські дослідники акцентують не дуже звичні
для традиційного «радянського» підходу аспекти. Так, наприклад, А. Кеш
бачить у Л. Стерні радикального християнського мораліста, мету життя яко-
го «ніколи не слід шукати в емоційній природі людини і ніколи – у принципі
насолоди» [8, с. 117–118]. Нам теж здається, що «сполучення іронії та гри,
скепсису та меланхолії …» – це не просто механічне поєднання різних стил-
істик, а дещо більше. Звернемося до стернового тексту.

Натура подарувала мандрівникові Йорику можливість розкрити в собі
найшляхетніше з переживань – любов і знайти зрозуміння у предмета свого
захоплення. Але висловленню почуттів перешкоджає культура, виховання, яке
привчило аналізувати й ховати прояви природного, що ускладнює перипетії
любовного освідчення. Психологічний аналіз цієї ситуації зроблено в «Сенти-
ментальній мандрівці» з патетикою справжнього вірша в прозі: «I should as
soon think of making a genteel suit of clothes out of remnants:- and to do it – pop
– at first sight, by declaration – is submitting the offer, and themselves with it, to
be sifted with all their pours and contres, by an unheated mind.

The lady attended as if she expected I should go on.
Consider then, Madame, continued I, laying my hand upon hers:-
That grave people hate love for the name's sake; –
That selfish people hate it for their own; –
Hypocrites for heaven's; –
And that all of us, both old and young, being ten times worse frightened

than hurt by the very report»1 [9, с. 22].

© Алексенко В. Ф.

«Повести Белкина», по наблюдению В. Е. Хализева и С. В. Шешуно-
вой, – «творение одновременно и серьезное по мысли и насквозь шутли-
вое по тону», и эта шутливость соответствует творческим установкам
Пушкина, его ориентации на создание в произведении «атмосферы не-
принужденной легкости, изящной шутливости, игры ума и духа» [13, с.
53, 54]. Апеллируя в «Барышне-крестьянке» к старому комедийному сю-
жету и в целом к комедийной традиции, писатель тем самым невольно
задавал ту эмоциональную тональность, в которой читатель должен был
воспринимать его повесть.
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тично бере в свої руки ініціативу любовного освідчення, допомагаючи чо-
ловікові зрозуміти його почуття, дуже красномовне. Безумовно, що тут відби-
то й духовну атмосферу Просвітництва, яка ознаменувалася активізацією
ролі жінки, що стало фактично початком феміністичної самосвідомості4:
доволі пригадати королівських фавориток у Франції. Водночас це – легіти-
мація почуття як такого й почуття кохання в першу чергу.

Ця увага до подробиць душевного життя, яка викликала у класицистів
зневагу – якщо не презирство, базується на особливому куті зору, який
визначений, можна сказати, поширеним у ХVIII столітті й навіть до пев-
ної міри модним «поглядом через мікроскоп», який ознаменував розши-
рення повсякденної й звичної оптики в вік торжества Науки. Йдеться про
те, що на рубежі ХVII–ХVIII століть винаходиться і широко застосовується
в дослідженнях, так само, як стає популярною розвагою, мікроскоп, за
допомогою якого відкриває мікроорганізми А. Левенгук, і цей новий мас-
штаб сприйняття «дрібниць» революційно змінив сприйняття звичайної
реальності. Водночас можна згадати й популярність у період від Рене-
сансу до класицизму мініатюрного живописного портрета близької лю-
дини, який зазвичай носили у вигляді медальйону, – розглядання його було
природно пов'язане з активізацією душевних рухів. Мініатюрність і підви-
щення уваги до деталізації, яка допомагала передати індивідуальність мо-
делі, спостерігається в рокайльному живописі, і, відповідно, домінація де-
талі над цілісністю виступає як основоположний момент естетики сенти-
менталізму, який кохається у матеріально-чуттєвих подробицях.

В. Шкловський пише, що Стерн «змінив масштаби описів, знявши круп-
ним планом нице» [6, с. 193]. Отож, зрозуміло, чому найнезначніша й
дріб'язкова «миттєвість» завжди насичується у Стерна незвичним пси-
хологічним навантаженням: «Lord! said I, hearing the town clock strike four,
and recollecting that I had been little more than a single hour in Calais, –

– What a large volume of adventures may be grasped within this little span
of life by him who interests his heart in everything, and who, having eyes to see
what time and chance are perpetually holding out to him as he journeyeth on
his way, misses nothing he can FAIRLY lay his hands on»5 [9, с. 22–24].

Та ця «мініатюризація» не є самоціллю. Як колись католицьке бароко
в добу Контрреформації взяло на озброєння нову й чужу для церкви ху-
дожню мову – мову ренесансної культури, аби здолати останню її ж влас-
ною зброєю, так і Л. Стерн проводить свого протагоніста крізь спокуси
модної світської культури, аби він зрозумів дещо інше.

Любов у Л. Стерна й справді проникає усю художню тканину його
твору, на емоції любові замішується образна тканина й рух сюжету, в той

3 « – У такому разі, – сказала, зашарівшись, дама, – я вам урочисто заявляю, що весь цей
час ви освідчувалися мені <...>. Можете мені не говорити, що це була за пропозиція, –
перервала вона мене, кладучи свою руку на обидві мої. – Коли чоловік, шановний пане
мій, готується зробити жінці люб'язну пропозицію, вона зазвичай заздалегідь про це здо-
гадується.

– Зброю цю, – сказав я, – природа дала їй для самозбереження».
4 Про тенденції фемінізації та суперечки щодо розуміння фемінності й маскулінності у

добу Просвітництва див.: [7, р. 154–215].

Людина не довіряє голосу своєї натури, вона боїться цього голосу, й
процес усвідомлення своєї справжньої природи – ця реалізація старовин-
ного філософського гасла «пізнай самого себе» – буває довгим та склад-
ним. У даній ситуації оповідачеві стає зрозуміло, що в його власних плута-
них словах виступає процес народження любовного почуття: «what a want
of knowledge in this branch of commence a man betrays, whoever lets the
word come out of his lips, till an hour or two, at least, after the time that his
silence upon it becomes tormenting. A course of small, quiet attentions, not
so pointed as to alarm, – nor so vague as to be misunderstood – with now and
then a look of kindness, and little or nothing said upon it, – leaves nature for
your mistress, and she fashions it to her mind»2 [9, с. 22].

Дуже симптоматично, що пізнання самого себе принципово немож-
ливе «в рамках самого себе», і здійснюється лише в діалозі, який і є почат-
ком та реалізацією кохання. У цьому діалозі камертоном виступає жінка,
що їй, за Л. Стерном, і дано вирішувати ситуацію: «Then I solemnly declare, said
the lady, blushing, you have been making love to me all this while < …> – You need
not tell me what the proposal was, said she, laying her hand upon both mine, as she
interrupted me. – A man my good Sir, has seldom an offer of kindness to make to a
woman, but she has a presentiment of it some moments before. – Nature arms her
with it, said I, for immediate preservation»3 [9, с. 22–23].

Цей діалог кохання, що народжується, – найбільш репрезентативний
момент того безупинного діалогу, який вело жіноцтво з чоловічою части-
ною суспільства, що відмовляла прекрасній статі у праві на самостійність.
За історичними даними, жінка в Англії епохи Просвітництва не мала
жодних ознак економічної або суспільно-духовної незалежності й цілко-
вито залежала від чоловіка. Достатньо пригадати, що в недавньому ще
Середньовіччі, яке Вік Розуму так активно заперечував, жінку за повноці-
нну людську особистість визнано було на одному з Вселенських соборів
(Західної церкви) більшістю лише в один голос. Фактично жінка ще була
всіляко пригноблена – сучасник Стерна Д. Дефо переконливо змалював
тяжку долю жінки-сучасниці («Радощі й печалі знаменитої Молль Фландерс»
та «Щаслива куртизанка, або Роксана»). І те, що у Л. Стерна саме жінка,
психологічно чутлива й прониклива вже з потреби самозбереження, фак-

1 «З таким же успіхом я б вигадав зшити витончений костюм з клаптиків. – Порозуміти-
ся – хлоп – з першого ж погляду визнанням – означає віддати свою пропозицію і самих
себе разом з ним, з усіма pours і contres, судові холодного розуму.

Дама уважно слухала, немов очікуючи, що я скажу ще.
– Візьміть, далі, до уваги, мадам, – продовжував я,- кладучи свою долоню на її руку –
Що серйозні люди ненавидять Любов за саме її ім'я –
Що люди себелюбні ненавидять її з поваги до самих себе –
Лицеміри – заради неба –
І що, оскільки всі ми, і старі і молоді, в десять разів більше налякані, ніж зачеплені,

самим звуком цього слова – ».
2 «Яку необізнаність у цій області людських відносин виявляє той, хто дає слову зірва-

тися з вуст своїх, коли не пройшло ще, принаймні, години або двох з тих пір, як його
мовчання про цей предмет стало болісним. Ряд маленьких німих знаків уваги, не настільки
підкреслених, щоб викликати тривогу, – але й не настільки невизначених, щоби бути не-
вірно зрозумілими, – так час від часу ніжний погляд, кинутий без слів або майже без слів,
– залишає Природі права господині, і вона все зробить на свій смак – ».
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особливо ж центральний монолог Персея, що прославляв Ерота, володаря
богів і людей, перемінили городян: «– The fire caught – and the whole city,
like the heart of one man, open'd itself to Love»10 [8, с. 29]. Таким чином, за Л.
Стерном, справжнє мистецтво й покликане відкривати серця для Любові.

Ми бачимо, що відсутність Любові призводить, за концепцією автора
«Сентиментальної подорожі», до здичавіння й огрубіння серця. У душі Чут-
ливого Мандрівника, як і в городян Абдери, за відсутності закоханості мно-
житься черствість та байдужість, якщо не гірші речі: «…whilst this interregnum
lasts, I always perceive my heart locked up, – I can scarce find in it to give
Misery a sixpence; and therefore I always get out of it as fast as I can – and the
moment I am rekindled, I am all generosity and good-will again; and would do
anything in the world, either for or with any one, if they will but satisfy me there
is no sin in it»11 [9, с. 29]. Варто звернути увагу на те, як непомітно, але твердо
оповідач зводить розмову з кохання як такого на любов взагалі, в широкому,
християнському сенсі цього слова. Адже треба, щоб «закрите на ключ сер-
це» відкрилося не лише для невідомої Дами, а й для «тих синів і дочок
бідності», які завжди обступають Мандрівника: «Let no man say, “Let them go
to the devil!” – 'tis a cruel journey to send a few miserables, and they have had
sufferings enow without it: I always think it better to take a few sous out in my
hand; and I would counsel every gentle traveller to do so likewise: he need not
be so exact in setting down his motives for giving them; – They will be registered
elsewhere»12 [9, с. 30]. І сміх Л. Стерна спрямований на невлаштованість і
порочність земного буття як такого [3, с. 128].

Іншими словами, слід, щоби розцвіла вповні не лише тілесна й душев-
на людина, а й людина духовна, й у такому вимірі любов перестає бути
справою двох закоханих і перетворюється на ту космічну й всеохоплюючу
силу, яку стародавні греки й іменували Еротом, лише пізніше звівши цей
багатомірний символ до пласкої алегорії кохання: «– But in saying this, –
sure I am commanding the passion, – not myself»13 [9, с. 29]. Ці та подібні
сентенції зазвичай дають дослідникам підстави стверджувати, що задачею
Л. Стерна було «навчити нас любити світ та своїх одноплемінників» [4, с.
49]. Але йдеться усе ж таки не лише про «одноплемінників» – це позиція,
гідна язичника. Ми би сказали, що Стерн закликає любити не лише одно-
племінників, але й взагалі людей чи – навіть ширше – світ.

7 «Ла Флер декілька разів поцілував всім панночкам руку, тричі витер очі і тричі пообі-
цяв привезти їм всім із Риму відпущення гріхів.

– Цього юнака, – сказав хазяїн, – любить все місто, і навряд чи в Монтереї є куточок, де
не відчують його відсутності. Єдине його нещастя в тому, – продовжував хазяїн, – що «він
завжди закоханий».

8 «– Від душі цьому радий, – сказав я <…> Я сказав це в похвалу не стільки Ла Флеру,
скільки самому собі, тому що майже все своє життя був закоханий то в одну, то в іншу
принцесу, і, сподіваюся, так буде продовжуватися до самої смерті, тому що твердо переко-
наний, що якщо я зроблю коли-небудь підлість, то це неодмінно станеться в період між
моїми захопленнями».

9 «Місто Абдера, незважаючи на те що в ньому жив Демокріт, який намагався усією
силою своєї іронії і глузування виправити його, було самим мерзенним і розпусним містом
у всій Фракії. Яких тільки отруєнь, змов і вбивств, – якої зневаги й наклепу, яких без-
чинств не бувало там вдень, – а тим більше вночі».

10 «Вогонь спалахнув – і все місто, подібно до серця окремої людини, відкрилося для
Любові».

час, коли неподатливі для цього процесу «твердокам'яні» постаті на зразок
Смельфунгуса та Мундунгуса начебто викидаються з цього процесу як щось
чужорідне. Та водночас і люди, які живуть виключно любов'ю, начебто дещо
сумнівні. Ось Йорик знаходить собі слугу, молодого хлопця Ла Флера, чиє
ім'я означає французькою мовою «квітка» (fleur). Цей «хлопець-квітка» вміє,
проте, лише шити гетри і неочікувано гарно грає на барабані, чого для слуги
виразно замало. Тому Йорик тут-таки чує в собі уїдливий внутрішній голос,
зумовлений Вихованням: «- And so, quoth Wisdom, you have hired a drummer
to attend you in this tour of yours through France and Italy»6 [8, с. 27]. Ле Флер
– типовий «хлопчик жвавий, кучерявий, закоханий», який і по внутрішній
суті своїй, і, так би мовити, по соціальній суті своїй є цілісною істотою, са-
мою природою призначеною на роль «першого коханця». Його усі люб-
лять, і цього йому доволі, аби впоратися з будь-якою й соціальною роллю:
«La Fleur kissed all their hands round and round again, and thrice he wiped
his eyes, and thrice he promised he would bring them all pardons from Rome.

– The young fellow, said the landlord, is beloved by all the town, and there
is scarce a corner in Montreuil where the want of him will not be felt: he has but
one misfortune in the world, continued he, “he is always in love”»7 [8, с. 28].
Здається, що кращої рекомендації Йорикові й поготів не треба, бо ж і під його
сутаною б'ється таке саме щире й готове до кохання серце: «– I am heartily
glad of it, said I, – In saying this, I was making not so much La Fleur's eloge as my
own, having been in love with one princess or another almost all my life, and I
hope I shall go on so till I die, being firmly persuaded, that if ever I do a mean
action, it must be in some interval betwixt one passion and another»8 [8, с. 28–29].

Та у цих міркуваннях знову проявляє себе амбівалентність натури
Йорика, який, з одного боку, не уявляє себе без спостерігання власного
душевного досвіду, з іншого – завжди готовий посміятися над ним. При-
гадаємо слова А. Єлістратової: письменнику був близький Локк-сенсуаліст,
що довів – свідомість людини годується чуттєвим досвідом, але Л. Стерн не
міг би погодитися з Локком щодо непотрібності гумору, оскільки для англ-
ійського письменника саме гумор і дає можливість найповніше проявити
себе як особистість, і знайти вірну точку зору на життя [2, с. 12–13].

Сигніфікативним моментом у розвитку концепції любові як суті
людської натури є вставна новела про ситуацію в античному місті Абде-
ра. Тут забули про кохання, й, відповідно, населення загрузло в пороках:
«– The town of Abdera, notwithstanding Democritus lived there, trying all the
powers of irony and laughter to reclaim it, was the vilest and most profligate
town in all Thrace. What for poisons, conspiracies, and assassinations, –
libels, pasquinades, and tumults, there was no going there by day – “twas
worse by night”»9 [8, с. 29]. Та театральна вистава «Андромеди» Еврипіда,

5 «– Господи! – сказав я, почувши, як міський годинник пробив чотири, і згадавши, що
перебуваю в Кале всього лише трохи більше години –

– Який товстий том пригод може вийти з цього нікчемного клаптика життя у того, в
чиєму серці на все знаходиться відгук і хто, придивляючись до кожної дрібниці, яку по-
міщають на шляху його час і випадок, не упускає нічого, чим він може зі спокійною со-
вістю заволодіти –».

6 «– Отже, – сказала Мудрість, – для своєї мандрівки по Франції й Італії ти найняв собі
в слуги барабанщика».
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Виртуализация мира в романе
Дугласа Коупленда «Поколение А»

В последние десятилетия прошлого века и в настоящее время в связи с
активным информационно-технологическим развитием наиболее остро
проявились процессы виртуализации мира, общества, личности. Первые
попытки создания социологических моделей современности на базе поня-
тия виртуальности были предприняты в Германии А. Бюлем и М. Паетау, в
Канаде – А. Крокером и М. Вейнстейном, в России Д.В. Ивановым.

Понятие «виртуализация» связано с выражением «виртуальная ре-
альность» (ВР), которое в современной культуре получило статус терми-
на, характеризующего особый тип взаимодействия между разнородными
объектами, располагаемыми на различных иерархических уровнях. В на-
чале XXI века представления как о виртуальной реальности в целом, так и
о способах ее постижения значительно расширились. Д.В. Иванов в рабо-
те «Виртуализация общества» отмечает о тенденции расширительного,
метафорического использования понятия «виртуальная реальность», о
замещении реальных объектов образами, что приводит к процессам вир-
туализации. По мысли автора теории «виртуального общества» А. Бюля,
процесс замещения с помощью компьютеров реального пространства
пространством виртуальным называется виртуализацией [1, с. 16], т.е. это
технический процесс создания виртуального общества как «параллельно»
существующего с реальным обществом» [1, с. 18.]. И.К. Покулита отмеча-
ет: «средства массовой информации виртуализируют общество отстра-
няя человека от реальности и нормальной жизнедеятельности», а виртуа-
лизация является атрибутом медиа» [4, с. 40].

В деятельности людей, в их отношениях друг с другом именно обра-
зы, а не реальные вещи начинают играть значительную роль. Поскольку
сущность развития процесса виртуализации состоит в нарастающем за-
мещении вещной среды образами-симулякрами, эта тенденция оказалась
созвучной культуре постмодернизма, и нашла свое отражение в творче-
стве популярного писателя современности Дугласа Кэмпбелла Коуплен-
да, наиболее известного своим дебютным романом «Поколение Х»
(«Generation X», 1991).

Творчеству Д. Коупленда посвящено диссертационное исследование
Н.Е. Полишко, критические статьи российских авторов С. Антоненко, И.
Кормильцева, С. Кузнецова, С. Силаковой, А.Чанцева. Среди зарубежных
критиков статьи Э. Тейта, Г. Лейнсбери, Дж. Сейнора, Дж. Фрейзера, П.
Джукса, Б. Фосетта и др. Критическая оценка романа «Поколения А» П.

© Беляева О. В.

Така любов багатовимірна й справді не має кордонів; для неї немає «ви-
соких» і «низьких» об'єктів, які так любив диференціювати класицизм. Мандр-
івка героя не стільки «географічна», скільки психологічна, спрямована не стільки
на пізнання чужих країв, скільки на зрозуміння глибин власної душі й бороть-
би в ній різних рушійних сил, і підсумком стає відмежування від того, що
пасторові Йорику стало врешті-решт здаватися фальшивим та облудним.

Тому не слід робити письменника виключно виразником ідей Про-
світництва і закривати очі на те, що творець Йорика усе ж таки був свяще-
ником. Але ці питання вимагають подальшого і широкого вивчення.
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11 «... Поки триває таке міжцарів'я, серце моє, як я помітив, завжди зачинено на ключ, –
я ледь знаходжу у себе шестипенсову монету, щоби подати жебракові, і тому намагаюся
якомога швидше вийти з цього стану, коли ж я знову розгоряюся, я знову – весь велико-
душність і доброта і охоче зроблю все на світі для кого-небудь або з ким-небудь, якщо
тільки мене переконають, що в цьому не буде гріха».

12 «Ніколи не кажіть: «Нехай забираються під три чорти «, – адже це означає посилати в
тяжкий путь кількох нещасних, які і без того досить страждали. Я завжди віддавав перева-
гу взяти в жменю кілька су і порадив би кожному благородному мандрівникові наслідува-
ти мій приклад, він може обійтися без докладного запису, з яких міркувань він роздав свої
гроші – все це буде зараховано йому в іншому місці».

13 «Проте, кажучи так, – я, зрозуміло, возвеличую любов, – а зовсім не себе».
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Герои живут в плотно-насыщенном информационном мире, и когда
их лишают этого мира, поместив в изолированные палаты для исследова-
ний, где даже на мебели и белье отсутствуют логотипы, они испытывают
непереносимую скуку и дискомфорт. Например, для Дианы, попавшей
после эксперимента в больницу: «Логотипы и бренды создавали уютное
ощущение, что мир вновь стал нормальным» [2, с. 67]. Жульен, лишенный
привычного игрового виртуального мира зол и разочарован: «Больше всего
мне хотелось вернуться в мир World of Warcraft, исчезнуть с этой несчас-
тной планеты с ее деревьями, набожными старушенциями и причинно-
следственными связями» [2, с. 24]. Реальный мир для них обычен и неинте-
ресен, существует зависимость от привычного потока медиа продуктов.
Как отметил сам автор в романе «Поколение Х»: «характерными симпто-
мами недокармливания и перекармливания организма историей являют-
ся наркотическая зависимость от газет, журналов и телевизионных выпус-
ков новостей» [3, c. 2].

Вместе с тем канадские исследователи А. Крокер и М. Вэйнстейн
называют виртуализацией «новый тип отчуждения: отчуждения челове-
ка от собственной плоти в процессе пользования компьютерами и пре-
вращение ее в потоки электронной информации» [1, с. 67].

Герои романа одиноки, Зак живет один на попечении дяди в обмен на
обещание не следовать по стопам отца, который занимался производством
метамфетаминов и имел неприятности с Управлением по Наркоконтро-
лю. Жульен полностью отрешен от реальной жизни, погруженный в вир-
туальный мир игры. Когда-то он был студентом Сорбонны, но бросил обу-
чение, убежденный, что в высшем образовании нет необходимости, на-
стоящие знания человеку дает реальная жизнь, путешествия и общение с
другими людьми. Тем не менее, общение не складывается, Жульен недо-
любливает все человечество, считая людей «самодовольными лысыми
шимпанзе», и в целом окружающий его мир: «Ненавижу. Ненавижу весь
мир». Ненавижу его вопиющую вещественность – его твердые и мягкие
поверхности. Ненавижу все эти запахи – куры-гриль и цветущие каштаны.
Ненавижу, как наши тела движутся сквозь пространство, с ноги на ногу, –
точно марионетки из мяса. Ненавижу, что мир превратился в один гиган-
тский агрегат для жарки гамбургеров. Ненавижу, что мир теперь – лишь
для людей. Типа мы, люди, венцы творения, и все остальные живые суще-
ства на нашей планете должны преклоняться перед нашим величием, по-
тому что им ничего больше не остается» [2, с. 11].

У Дианы синдром Туретта, ей 34 года, она занимается виртуальными
знакомствами, но слабо верит в собственный успех, мысленно готовя себя
к одиночеству на всю жизнь. Она верит в Бога, но в душе ощущает пусто-
ту: «я всю жизнь ощущаю внутри пустоту, как будто во мне есть какая-то
дыра – и всю жизнь беспокоюсь, что люди увидят эту внутреннюю пус-
тоту. И поэтому я вечно робею и прячусь» [2, c. 12].

Ардж потерял свою семью во время цунами, с детства мечтал жить в
Америке. Когда, наконец, он оказался «в избранной Богом стране», он
ощутил еще большее одиночество, чем у себя на родине, откуда так стре-
мился уехать. Настолько одинок, что мечтал вновь услышать виртуаль-

Кейн (The Independent), Р. Йео (Canadian Literature), А. Уинслоу (Tribune),
М. Фальковиц (Book reporter) в целом была положительной.

Предметом прозы писателя является современная цивилизация, поп и
техно культура, отражающая взаимодействие человека и информацион-
ных технологий, одиночество современного человека, поиск и осознание
своей личности в эпоху оцифрованной культуры. В романе «Поколение
А» («Generation A», 2009) Коупленд продолжает исследовать культуру вы-
соких технологий и духовной жизни личности. В данной статье рассматри-
вается проблематика романа «Поколение А» в аспекте проблемы виртуа-
лизации общества.

Действие в романе происходит в недалеком будущем, когда вымерли
пчелы и начался опылительный кризис, но неожиданно в разных точках
мира были ужалены пять человек. После секретных исследований и все-
мирной славы, пятеро «подопытных» собираются на заброшенном ка-
надском острове, и по вечерам рассказывают друг другу свои истории,
по аналогии с романом «Поколением Х». Истории героев пронизаны
общей тематикой прозы писателя: одиночество, проблема развития и
становления личности в бездуховном электронном мире. Красной ни-
тью в романе «Поколение А» проходит тема книги и устного повествова-
ния в эпоху роста цифровых медиа. Сегодня жизнь человека сводится к
экрану монитора, цифровая электроника активно вытесняет книжную
культуру, поднимается вопрос о смерти Книги. «Поколение А» это праз-
днование силы творчества (без историй наша вселенная всего лишь ска-
лы и облака, лава и тьма)…» [5], отметил критик С. Абель в рецензии на
роман.

В интервью 2009 года о романе «Поколение А» и точках соприкосно-
вения с «Поколением Х» писатель сказал: «В последние пять-шесть лет
человечество было поглощено технологиями, состоящими из Google,
eBay, BlackBerry, iPods, iPhones, произошла оцифровка финансового мира.
Человек поглощает все это безумное количество технологий, подстраи-
ваясь под них, изменяя свою жизнь. Если собрать группу людей в отда-
ленном месте и заставить их разговаривать, что разного они расскажут,
отойдя от печатной истории?» [6]. Идея генерировать и рассказывать свои
собственные истории, отстранившись от кибер и медиа влияния, воплоти-
лась в романе «Поколение А».

Выдуманные истории героев постепенно превращаются в сюжеты
из их собственной жизни. Каждый из героев представляет собиратель-
ный образ современного молодого человека, все они, так или иначе, на-
ходятся в тесном контакте с информационным пространством. Зак – фер-
мер из штата Айова, подключил спутниковую связь в кабине своего ком-
байна. Сэм инструктор по фитнесу из Новой Зеландии, в свободное вре-
мя делает инсталляции «сандвич с землей» и размещает фотографии в
интернете, считая это искусством. Жульен из Парижа – игрок в World of
Warcraft и любитель виртуальной реальности. Диана из Канады, занима-
ется поиском второй половинки на сайте знакомств. Ардж из Шри-Ланки
работает в отделе телефонных продаж, создал коммерческий сайт по про-
даже звуков тишины, записанной в домах знаменитостей.
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Феномен зеркала, раскрывающийся в трех проекциях (зеркало-пред-
мет, идея зеркальности и образ зеркала [11]), не только является одним
из основополагающих мотивов в литературе ХХ столетия, но и анализи-
руется в культурологических и философских исследованиях в качестве
средства самоидентификации своего «я-бытия» (М.М. Бахтин, С. Золян,
М. Мерло-Понти, М. Фуко, Г.Г. Шпет).

У. Эко проанализировав возможности зеркала как оптического объек-
та, выступающего в качестве знака (зеркало, как момент перехода от от
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ный голос из экспериментальной лаборатории, куда его изолировали пос-
ле укуса пчелы. «И куда мне теперь? Такси поблизости не наблюдалось.
Машины у меня не было. Я подумал: как было бы здорово, если бы сейчас
с серого мрачного неба раздался рокочущий голос Моргана Фримена. Я
уже злился на себя за то, что решил остаться в Америке вместо того, чтобы
вернуться в Шри-Ланку, где хотя бы есть люди, которых я знаю и которые
знают меня» [2, с. 55].

Говоря об одиночестве и отчуждении, Диана наиболее четко переда-
ет авторскую мысль следующими словами: «Мне было гораздо интерес-
нее читать об остальных четырех «ужаленных». Очень скоро я поняла,
что все мы были, по сути, людьми одинокими. При всех возможностях
современных глобальных коммуникаций люди все больше и больше от-
даляются друг от друга, каждый замыкается в своем маленьком личном
мирке – наедине со своим одиночеством, – но все-таки ищет какие-то
выходы в большой мир [2, с. 69].

В тексте романа приводятся ссылки и выдержки из Интернета и
адреса электронной почты, которые используются вместо имени. Ад-
реса стали копией личности, реальный человек замещается набором
символов, личность виртуализируется. Рассказ Арджа о «человеке, по-
терявшем свою историю» раскрывает авторскую мысль о потере чело-
веком себя, поиске себя, о трудностях становления личности и сохране-
нии индивидуальности, в обществе, где царит культ погони за славой,
где наплыв информации не прекращается ни на секунду. Более четко
характеризует эту мысль цитата из романа: «Вы хотите быть Стивом
Маккуином, а мир хочет, чтобы вы были SMc023667bot@hotmail.com»
[2, с. 238].

Таким образом, реальный мир воспринимается скучным и обы-
денным, человек одинок и неприкаян, но в виртуализированном обще-
стве личность становится искусственно созданным образом, по-пре-
жнему одинокой, а ее деятельность – симуляцией, замещающей реаль-
ную жизнь. Герои романа представляют собой симбиоз различных ка-
честв, определяющих их как современных людей, но типичным каче-
ством является отчужденность от реальной жизни, им свойственна осо-
бая характеристика – «виртуализированный человек» (homo virtualis).
В связи с этим характерно высказывание Д.В. Иванова: «в эпоху Пост-
модерн сущность человека отчуждается не в социальную, а в виртуаль-
ную реальность» [1, с. 19-20]. Тот факт, что Коупленд поместил своих
героев в разные уголки планеты, свидетельствует о глобализации этого
процесса.

Творчество Д. Коупленда отмечено детальным изображением совре-
менной жизни, чувствительностью к культурным явлениям, в 2010 году
был издан роман писателя «Игрок 1» («Player One»), получивший в основ-
ном положительный отклик критики, в октябре 2013 года планируется из-
дание романа в переводе на русский язык. Исследование художественного
своеобразия последнего на сегодняшний день романа Д. Коупленда пред-
ставляет перспективу дальнейшего изучения творчества автора.
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ложной стороны видит человека, никогда не раскрываясь перед ним полно-
стью. Эта многоплановая интенция становится прообразом возникновения
целого спектра культурно-философских идей ХХ века – экзистенциальной
диалектики, различных вариантов психоаналитической концепции и струк-
турализма, а также модели инобытия индивидуального сознания личности.

Феномен человеческого инобытия рассматривается Л.Я. Дорфманом
как «преодоление разрыва между онтологическими сущностями индиви-
дуальности и объектов ее мира за счет образования систем, покрывающих
эти онтологические сущности. Возникающие на этой основе разные изме-
рения объектов мира сосуществуют в согласии с принципом дополни-
тельности, не исключая и замещая, а взаимодополняя друг друга» [2].

На воображенном и сотворенном пространстве бытия сознания совер-
шаются главные события романов А. Мердок, в которых тема «потусторон-
ности» органично вплетена в картины, воссоздающие перипетии великих
психодрам. «Вторая реальность» художественных текстов писательницы
раскрывается сквозь призму зеркальной образности романов «Единорог»,
«Время ангелов», «Генри и Катон», соединив в единое целое мистический
подтекст реальности и фантазийные видения. По мнению исследовательни-
цы А.А. Матийчак, зеркало в романах А. Мердок отображает идею свобо-
ды: «пройти сквозь него – означает освободиться от жестокой или надоев-
шей реальности, заглянуть в иное измерение» [7, с. 250].

Для сказочной Алисы, реальность зазеркалья оказывается огромной
шахматной доске, на которой неизвестно кто кем играет: Л. Кэрролл мно-
гое трактует с точки зрения теории игры. И это перекликается с главным
мотивом А. Мердок, развивавшей в своих произведениях идею Платона
о том, что человек – игрушка в руках богов. Параллель между Ханной
Крин-Смит («Единорог») и кэрролловской Алисой имеет и еще одну со-
ставляющую: то, что происходит вокруг них, походит на сон или безу-
мие, но не в коем случае не на действительность. Двойственность каче-
ственной определенности инобытия получает дальнейшее развитие в фе-
номене, обозначенном Л.Я. Дорфманом понятием воплощения. В про-
цессе воплощения индивидуальность стремится изменить мир людей и
вещей, сохраняя себя в неизменности, и распространяет логику суще-
ствования субъекта на способы существования окружающего ее мира.

В «готической пародии с метафизическим смыслом» «Единорог» (М.
Бредбери) количество примет времени минимально, а ассоциации и ре-
минисценции материализуются с таким чувством достоверности, что
невозможно понять, где происходит действие: в замке, на самом деле? в
голове у героя? в авторской лаборатории? А. Мердок предлагает свою
художественную образную версию: в зеркале. Система зеркальных отра-
жений личности Ханны в «чужих» сознаниях позволяет рассматривать
комплекс семиотических свойств зеркальности как пороговый феномен
сфер реального и символического, выстраивающий модель воображае-
мых соответствий и взаимопроникновений.

Любуясь собою в «заколдованном» зеркале, «так часто отражавшем
лицо своей хозяйки» [10, с. 58], Мэриам и сама становится прекрасной,
сострадая Ханне, заточенной в доме за попытку убить своего мужа. Вни-

раженного к социальному ego, оказывается «структурным пересечением»
или пороговым феноменом, границей между символическим и вооб
ражаемым) и инструмента индивидуального самоотождествления (концеп-
ция «зеркального я» Ж. Лакана), исключает зеркало из класса семиотических
знаков, поскольку оно лишь отражает объект без передачи его значения [14].

Тартуские ученые (Ю.И. Левин, З. Минц, Г. Обатнин, Л.Н. Столович, Б.
Успенский) вступают в своеобразную полемику с эссе «Зеркала» У. Эко,
рассматривая зеркало как потенциальный семиотический объект, облада-
ющий рядом специфических свойств, определяющих семантическое зна-
чение зеркальных метафор. Будучи воспроизведением оригинала, отра-
жение может служить «моделью знака» [4, с. 8], выступать демаркацион-
ной линией между мирами реальности и зазеркалья, организовывать струк-
туру мира. Зеркало определяется как «потенциальный семиотический
объект» (Ю.М. Левин) и «семиотическая, гносеологическая и аксиологи-
ческая модель» (Л.H. Столович). Ю.М. Лотман в монографии «Структура
художественного текста» рассматривает художественный мир как систе-
му противопоставленных друг другу пространств, границами семиоти-
ческой организации которых выступает зеркало [6].

Поливалентный символ (мифологема / архетип / принцип) зазерка-
лья, а также связанный с ним семантически комплекс мотивов (двойни-
ков, границ, тени) традиционно возникает в связи с темой отражения /
отображения хронотопа и опытом «удвоения реальности» (Ж. Лакан).
Каждый писатель создает собственную версию «метафикционального»
зазеркалья (в мистико-трансцендентное повествование вплетены элемен-
ты вымышленной художественной реальности), соответствующую его
индивидуальному мировосприятию и направленную на проникновение
за грань материального мира в таинственный трансфизический смысл
существования.

Когда героиня сказки Л. Кэрролла «Through the Looking Glass and
What Alice Found There» переступает зеркальную грань, она оказывается
не в мистической реальности, свойственной литературе романтизма (ска-
зочные повести Э.Т.А. Гофмана, концепция «зеркального человека» Г.
фон Клейста), где зеркальная поверхность не столько отражала реальный
мир, сколько воссоздавала его мистический подтекст, не попадает она и в
«художественное двоемирии» мистического реализма. Войдя в зазеркалье
своего сознания, Алиса очутилась в мире собственной фантазии, «осво-
божденной от законов материального света и его рациональной логики»
[5]. Этим же путем вслед за Алисой оправились герои романов «The Voyage
out» В. Вулф, «Finnegan's Wake» Дж. Джойса, «Аня у зазеркалье» В. Набо-
кова, «Anglo-Saxon Attitudes» Ангуса Вилсона, «Vile Bodies» Эвелини Вауг.
«Самый зеркальный за всю историю … двадцатый век» [1, с. 156] проявля-
ет особый интерес к разнообразным эффектам, порождаемым феноме-
ном зеркальности. А математическая утопия Л. Кэрролла находит свое
продолжение в образах виртуальных миров.

Свою концепцию человека А. Мердок реализовывает в асимметрич-
но организованной системе зазеркалья Протагора: человек смотрится в
зеркало, не находя в нем окончательного ответа, а бытие, иное с противопо-
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двойственным, а образ кэрролловского зазеркалья оказывается наиболее
адекватной моделью дискурсивных практик подобного рода.

Герои романа «Генри и Катон» – «гибриды персонажей Л. Кэрролла»,
испытывают процесс превращения, отражающий и искажающий реальность,
сокрытую в самой их природе. Основанием метафизических концепций зер-
кального отражения является «оппозиция непосредственного и рефлексив-
ного познания» [13] с неизбежными зеркальными искажениями, требую-
щими учета и корректировки со стороны познающего субъекта. «Наша ис-
тина в лучшем случае – смутное отражение нашей подлинной, и все же мы
никогда не должны прекращать попыток познать ее» [9, с. 278].

Важнейшей особенностью превращений, по мнению Л.Я. Дорфмана,
следует считать то, что «изначально они подчиняются логике объекта и
потому им присущи рациональность и познавательный характер». Однако
жизненный смысл находится как бы «по ту сторону» объектных значений,
он представляет собой их зазеркалье и насыщен субъективными момента-
ми [3]. Образы, которые видит Катон, рассматривая себя в зеркале «как на
картине», передают поиски смысла в мире в экзистенциальном анализе В.
Франкла [12]: «рыжий акробат на трапеции под куполом цирка, … вождь
революции, эпический герой, моряк, rou? (плут), клоун, король» [9, с. 144;
10]. Если в процессах воплощения индивидуальность реализует отноше-
ния «быть в другом», оставаясь самой собой, то процесс превращения,
предполагающий состояние «быть в другом» и «быть другим», означает
конечность индивидуальности как единичности.

Таким образом, зазеркалье А. Мердок организует многомерную на-
ративную модель романов: сперва оно предсказывает, а затем закрепляет
в сознании читателя принцип раздробленной зеркально-фрагментирован-
ной художественной перспективы, и лишь под определенным углом зре-
ния видимо расколотая повествовательная модель складывается в цель-
ную конструкцию.
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мательно изучая свое отражение и «смутно, как бы сбоку воспринимая
окружающий мир» [10, с. 243], Эфингем размышляет о чувстве вины и
искуплении, побудившем Ханну на добровольное заточение. «Зрелище,
происходящее в соседнем доме», становится утешением для Макса, вос-
принимающего этот добровольно-принудительный плен как «зеркальное
отражение его собственного образа» [10, с. 115].

Осознание того, что жизнь и заточение Ханны – своего рода игра, в
которой лишь имитируются муки совести, становится кульминацией со-
бытий. Атмосфера замкнутого в пространстве и времени текста раздви-
гается при помощи зеркал, воплощая идею разрушения единства хроното-
па архаической мифологемы зеркала: «Ханна наконец захотела разбить
зеркало, зайти за ворота» [10, с. 289]. Но, даже самоустранившись из жиз-
ни, она продолжает свое бытие во множестве зеркальных отражений, ос-
тавленных в сознании других людей – сакральная реальность отражения
не зависит от предзеркальной действительности.

»Просто мы с тобой живем по разные стороны», – говорит Алисе
Белая Королева из сказки-сна Л. Кэрролла. В «мистической сказке с фрей-
дистским и юнгианским подтекстом» «Время ангелов» сестры Элизабет
и Мериам тоже оказываются по разные стороны зазеркалья, которое, бла-
годаря изобретению зеркального стекла, уже обрело свою реальность.
Мир по ту сторону перестает быть фантастическим, и человеку открыва-
ется возможность взглянуть на мир с «позиции» зеркала. Для соотнесе-
ния отраженного образа с отражаемым предметом необходимо лишь сме-
щение субъективного ракурса. Достаточно немного повернуть голову, и
появляется комната, «измененная, как отражение в воде, немного замут-
ненная в золотистой пушистой дымке …», «проход под магической ар-
кой», «темная подводная пещера, в блестящих глубинах которой можно
внезапно увидеть призрак неземной принцессы» [8, с. 56].

Процесс воплощения (Л.Я. Дорфман) как составляющая модели ино-
бытия отображает идею существования множественности миров. Так,
Мюриель смотрит в большое французское зеркало « как будто через про-
зрачную воду», не сразу понимая, что заглядывает «сквозь тусклую, как
будто затянутую марлей завесу в далекое пространство» [8, с. 202], где
действуют иные законы, а зеркальные двойники проживают другую жизнь.

С феноменологической точки зрения зеркальность, разделяющая ори-
гинал и отраженный образ, является некой «невидимой и безобразной
идеальной основой, необходимой для воспроизводства поверхностных
эффектов воображения» [13], проявляющихся в форме идентификации
(«то, что Мюриель видела своими глазами, отражалось в сознании ее кузи-
ны») и преобразовании воплощаемых объектов путем их подчинения /
отображения («Хрупкий образ внезапно задрожал …, отражая Элизабет,
которая находилась в постели ... и ужасающе бледное обнаженное тело
отца» [8, с. 203]).

Видимая цельность зеркальной границы оказывается деструктивной, а
равнодушие объективизма, принимаемого за реальность, «не обязательно
является хорошим путем познания» [13]. Смещаются основные классичес-
кие пространственно-временные параметры мира, одноплановое становится
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У зв'язку з цим український літературознавець О. Дзюба-Погребняк
виділяє два ключові моменти:

1) визвольна боротьба сербів із турками, яка була предметом зацікав-
лень таких письменників, як: І. Франко, І. Воробкевич, С. Круть, М. Ста-
рицький, В. Синенко;

2) доля сербських переселенців, що згадується як у творах письмен-
ників XIX століття (передусім у творах П.Куліша: «Михайло Чарнишенко,
або Малоросія вісімдесят років тому», «Чорна рада»), так і в творах, напи-
саних у XX столітті (О. Ільченко, А. Дрофан, С. Тельнюк, Р. Чумак, В. Пеу-
нов, О. Устенко. [4, с. 482] У творах вищезгаданих письменників складається
стереотип сербів як досвідчених вояків, сміливих, щирих людей запального
характеру, які прагнуть справедливості.

Окремо від цих двох груп, О.Дзюба [7, с. 242] виділяє два українські
романи, присвячені першій світовій війні (О.Турянський: Поза межами
болю; О.Кобець: Записки полоненого), в яких серби описуються пере-
важно у порівнянні з іншими народами. На фоні військових дій серби
характеризуються, як люди із сильним, місцями навіть суворим, мужнім
характером і схильністю до співів.

Звернення до досліджень сербських мотивів в українській літературі
показує, що в образі сербів, домінують типово балканські риси характе-
ру, формування яких зумовлене історичними обставинами.

Дещо іншу картину Сербії сучасному українському читачеві пропо-
нує «Лексикон інтимних міст» Ю. Андруховича.

Всупереч тому, що з'явився відносно недавно (11.11.2011) «Лексикон»
встиг привернути до себе увагу не лише читачів, але й критиків і літературоз-
навців, наступними своїми ознаками: жанровою особливістю, автобіограф-
ічними елементами і позицією автора в тексті.Наведені ознаки, а також обра-
зи окремих українських міст та Москви, були предметом досліджень таких
авторів, як: І.Л. Савенко, О.В. Даниліна, В. Романишин. А.С. Скуртул.

Підзаголовок «довільний посібник з геопоетики та космополітики» і
«Передмова типу інструкція» є спробою Ю. Андруховича визначити жанр
свого твору. Будучи не лише письменником, але й теоретиком літератури,
автор пояснює природу свого літературного жанрового експерименту, трак-
туючи традиційно лексикон як «словник» і в німецькому розумінні, як «дов-
ідник або посібник у спеціальній галузі)» [1]. У зв'язку з цим постає і питан-
ня жанрової детермінації твору, як у самого Андруховича: «Автобіографія,
що накладається на географію – як це назвати? Автогеографія? Автогеобіог-
рафія? ... І що, до того ж, первинне в цьому поєднанні «біо» з «гео», що на
що, власне кажучи, накладається? Ця книжка – спроба пережити їх («гео» і
«біо») як нерозривну цілість.» [1], так і у літературознавців, які, у свою чергу,
визначають жанр Лексикону по-різному: мемуари, роман-пазл, автобіогра-
фія, подорожний нарис, літературна геопоетика [5, с. 242]).

Структура самого твору є типово постмодерністською – це лексикон,
який складається з 111 різних за обсягом та жанром текстів упорядкованих за
абеткою. Вибір форми лексикону та принцип абеткової організації текстів,
Андрухович пояснює спираючись на своїх попередників М. Павича («Лек-
сикон інтимних міст» за своєю структурою нагадує його твір «Хозарський

6. Лотман Ю.М. Структура художественного текста // Ю.М. Лотман.
Об искусстве. – СПб. : «Искусство – СПБ», 1998. – С. 14–285.
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романів Айріс Мердок / А.А. Матійчак // Іноземна філологія. – 2007. – Вип.
119. – С. 249-254.
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бова]. – М., 2008. – 286 с.
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– М. : «Эксмо», 2010. – 496 с.
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бова]. – М. : «Фолио», 2004. – 317 с.
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англ. и нем. Д.А. Леонтьева, М.П. Папуша, Е.В. Эйдмана]. – М. : Прогресс,
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Образ Сербії у «Лексиконі інтимних міст»
Юрія Андруховича

Загальний образ певної країни та її народу в іншому суспільстві, не
враховуючи навчальний процес, формується переважно на основі на-
явної інформації в ЗМІ та її образу у творах різних видів мистецтва
(кіно, театр, література, музика, тощо). Історичні та культурні (у тому
числі літературні) зв'язки Сербії та України були предметом досліджень
численних українських та сербських науковців. Доступні нам результа-
ти попередніх досліджень (О. Дзюба-Погребняк, С. Віднянський, О. Іва-
ненко, В. Мароши та ін.), дозволили визначити, з якими сербськими
персонажами мав нагоду зустрітися читач у відповідних творах украї-
нської літератури.

Інтерес до сербів і сербської історії, а також частотність сербських пер-
сонажів в українській літературі, змінювалися залежно від культурних та
історичних обставин.
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про місто ААрау: «В місті Аарау стояв пам'ятник, і я попросив Пат, щоб
вона зробила з нього фото. Мені страшенно сподобався напис: «ГАЙНРІХ
ЦШОККЕ. 1771 – 1848. Письменникові, державному мужеві і другові наро-
ду – БАТЬКІВЩИНА». Я зрозумів, що ми їхали недаремно. Приклад не відо-
мого мені Гайнріха Цшокке виявився доленосним. Тепер принаймні я маю
в житті високу мету – стати письменником, державним мужем і другом
народу. Тільки от чи віддячить мені за це БАТЬКІВЩИНА? І чи віддячить
вона мені пам'ятником? А так хотілося б!» [1]. Наведена позиція автора, а
також розповіді Ат про сербів та їхнє ставлення до письменника («Єдина
тема, на яку я іноді можу прочитати лекцію – це повернення деміургів. Тоб-
то на неї мене ще сяк-так можна вламати, особливо безмежну кількість разів
повторивши, що серед слухачів переважатимуть прекрасні, захоплені пер-
верзіями дівчата, які вже упродовж тижнів тільки про мене й співають, інши-
ми словами – чекають не дочекаються. Приблизно такі аргументи стосувала
Ат, заманюючи мене на слизьку територію філологічного факультету у
сербській столиці» [1] та «Роман з назвою «Перверзія» не може не схвилю-
вати Сербію, вся вона так і накинеться на нього» [1] створюють певний гори-
зонт очікувань, щодо того, як письменника має сприйняти сербська аудито-
рія: «Ат надзвичайно гарно подала мене, це був найвищий пілотаж, і якби я
досі не знав цього письменника, мені відразу ж захотілося б його слухати.
Особливо цю його коронну лекцію про повернення деміургів, з якою він,
поблукавши світами й поклавши принагідно собі до ніг Нью-Йорк, Париж та
Лондон, урешті завітав до столиці постмодернізму міста Белґрада. Так, навіть
мені, напевно, захотілося б слухати цю дивну лекцію, а потім піти на край
світу слідом за її автором його рабинею й ученицею» [1].

Невідповідність реальності очікуванням (ілюстрація: «Але вони не слу-
хали. Там було все інше, крім повернення деміургів. Я підвищував і опус-
кав голос, інтонував патетично і саркастично, витягав з глибин Прасвіту і з
власних кишень акторів та персонажів, тасував їх і підносив на недосяжну
висоту, сам дивуючись власній винахідливості та параболічності, а вони
дивились у люстерка, підмальовувалися, писали есемеси, приймали їх,
читали, писали знову, фотографувалися на мобілки, гортали глянець, ше-
лестіли таблоїдами, жували цукерки, часом хихотіли (не з моїх жартів), але
перш усього і понад усім – співали, не змовкаючи пташино співали у своє-
му саду, сходячи соками й випарами.)» [1], а саме нерозуміння і певний
вид комунікативного бар'єру між Ю. Андруховичем та белградськими сту-
дентами визначає часові та просторові ознаки тексту – час є суб'єктивним,
його розтягуванням передається напружена неприємна атмосфера, відчуття
незручності, від якого письменник з реального простору (будинок філоло-
гічного факультету) переміщується у вигаданий ним пташиний сад. Тим
самим визначається і ставлення письменника до Белграда – він вирішує не
приділяти особливої уваги місту, яке не приділило достатньо уваги йому,
тому образ реального міста, за винятком кількох речень, у яких згадується
філологічний факультет, практично відсутній. Тому структура тексту не є
лінійною, ланцюговою, а фрагментарною з кількома відступами.

Ставлення до міста і його жителів є доволі поверхневим. Воно засно-
вується на спостереженнях рис зовнішності дівчат, з якими письменник

словник») і П. Беринду, використовуючи цитати з власних текстів, а також і
непрямі алюзії на інші твори (наприклад: в уривку «Така ж і ця книжка –
суміш, гібрид. І в жодному разі не користуйтеся нею для знайдення правиль-
ного шляху! Вона радше допоможе вам заблукати, пройтися манівцями і,
може, розважить, дезорієнтуючи на місцевостях» [1] автор відмовляється
від свого попереднього визначення жанру, застосовуючи прийом гри [3] й
алюзію на книгу есеїв «Дезорієнтація на місцевості» [2, с. 108].

Крім згаданих авторів, на яких Ю. Андрухович безпосередньо або опо-
середковано спирається, слід згадати і П. Вайля та його твір «Геній міста»,
структура якого нагадує структуру «Лексикону» з кількома суттєвими
відмінностями: на відмінну від П. Вайля, в творі якого в центрі уваги знахо-
дяться інші письменники, історичні та культурні особливості описаних міст,
у Ю. Андруховича в центрі уваги знаходиться сам письменник та його
суб'єктивні враження, у Ю. Андруховича кожне місто є окремим текстом,
в той час, як у П. Вайля тексти є пов'язаними, і т. п.

Чергування кількох різних жанрів у «Лексиконі» надає можливість авто-
ру передати свої враження від подорожей яскраво та естетично [6, с. 171] і
робить твір більш привабливим для читача, додаючи йому динаміки.

Всупереч тому, що час і місце в текстах Лексикону не є єдиними, цент-
ральний персонаж – письменник, який є своєрідною художньою репрезен-
тацією самого автора, є стрижнем, який поєднує тексти різних жанрів в одне
ціле. У всьому тексті «Лексикону», він є, передусім письменником, тому
читач спостерігає за усіма головними моментами його професійного жит-
тя: процес виникнення ідей та творів, роздуми над питаннями творчості та
місця письменника в суспільстві, виступи перед читачами, тощо.

Оскільки організація текстів за абеткою змішує простори й часи в «Лек-
сиконі» [1], два сербських міста, попри їхнє близьке географічне розташу-
вання і той факт, що письменник відвідав їх в одному році (фактично одне
за одним), розташовані дуже далеко одне від одного: Белград (в тексті вико-
ристовується транскрипція: Белґрад) знаходиться на 10, а Новий Сад на 69
місці. Крім того, йдеться про тексти, які є дуже різні за обсягом та темати-
кою, а також за позицією автора, тому уявлення про образ Сербії у «Лекси-
коні інтимних міст» ми отримаємо на основі аналізу двох окремих абсо-
лютно незалежних текстів, між якими немає жодного перегукування.

Спочатку ми проаналізуємо кожен із текстів окремо, а потім співста-
вимо їх з метою отримання єдиної цілісної картини Сербії та сербів в
даному творі.

Белградський текст починається з речення: «Якщо на цьому світі є
пташині сади, то в одному з них мені певного разу пощастило бути» [1], у
якому автор виражає сумніви щодо того, чи описувані ним події і місця
взагалі існують, а також апріорі дистанціюється від них, всупереч тому
що в наступному реченні він подає точну адресу – Studentski trg 3. Вис-
туп письменника перед студентами філологічного факультету є централь-
ною подією його перебування у Белграді і, водночас, подією, яка справи-
ла найсильніше враження на нього.

З метою проілюструвати позицію автора, щодо значення письменни-
ка в суспільстві і його бажання бути визнаним, наводимо уривок тексту
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ставлення до міста висловлюється як безпосередньо («Серед ясного й теп-
лого осіннього дня потрапляєш до міста, в якому тобі відразу все подо-
бається. Так що навіть потаємно хочеш залишитися тут надовше – хоча б
заради Дунаю та його мостів» [1]), так і опосередковано, через проведення
аналогій зі своїми, рідними реаліями, їхнє співставлення і, навіть, особисте
переживання несправедливості військових дій, що відбулися в Сербії в 1999
році. Автор ніби-то залучає читача до дискусії про ці події, одночасно
підкреслюючи свою позицію численними риторичними питаннями. Час і
простір в даному тексті є реальними, з кількома невеликими історичними
відступами, які не розривають цілісність тексту. Місто Новий Сад є одним з
тих міст, які врізалися письменнику у пам'ять, як згадується в Передмові: Ця
книжка про міста, які стали чимось більшим – вони стали Місцями, причо-
му особистими, мов ерогенні зони, й інтимними. Місцями, ознакованими
на мапах як міста [1]. Особисте ставлення автора до Нового Саду показано і
збереженням всіх власних назв – як особистих імен, так і реалій, які до того
часу авторові були малознайомими.

Як вже було сказано, тексти про Белград і Новий Сад є взаємно неза-
лежними. Здійснений нами аналіз показав, що тексти дуже сильно
відрізняються між собою в наступних аспектах: обсяг, емоційне наванта-
ження, природа часу та простору, позиція автора, наявність/відсутність
реального образу міста, вживання мовних засобів, тощо. Ще одна
відмінність між текстами є – якість та кількість інтимності – для автора
Белград асоціюється з поняттям інтимний у вузькому розумінні, і це пе-
редається різними двозначними висловлюваннями, в той час до Нового
Саду автор має інтимне відношення у ширшому розумінні, тобто він сприй-
має це місто як щось своє, рідне та близьке. На основі порівняльного ана-
лізу текстів також можна прийти до висновку, що автор не сприймає Белг-
рад та Новий Сад, як частини одного цілого, оскільки між текстами немає
перегукувань, ані прямих, ані опосередкованих. На відміну від традиційних
українських творів, де сербські мотиви зумовлюються передусім історич-
ними обставинами, в даному тексті в основу образів сербських міст покла-
дено особисті враження письменника-мандрівника.

На основі аналізу образів Сербії, що пропонуються читачеві в тради-
ційних та сучасних творах української прозової літератури ми можемо зро-
бити висновок, що з часом здійснюється рух переходу з історичного та
загального до особистого. Крім того, аналізуючи образ Сербії, який міг
скластися в свідомості українського читача на основі літературних творів
слід взяти до уваги й окремі загальновідомі твори російської літератури, в
яких з'являються сербські мотиви, що може бути предметом наступних
зіставних досліджень. Не менш привабливим та цікавим для нас є і аналіз
українських мотивів у сербській літературі.

Cписок використаної літератури
1. Андрухович Ю. Лексикон інтимних міст. Довільний посібник з

геопоетики та космополітки / Ю. Андрухович. – К. : Meredian Czernowitz,
Майстер книг, 2011. – 480 с.

мав нагоду побувати в одному приміщенні, а також на основі мови. Всі описи,
як описи зовнішності, так і описи мовних реалій даються винятково у порівнянні
з українськими або навіть російськими; тобто пізнання чужого, незнайомого
здійснюється шляхом співставлення з чимось своїм, звичним і знайомим. Мова
посідає ледь не центральне місце у тексті – перше враження про Сербію у
Андруховича складається на основі розповіді Ат про сербську мову і 187 вар-
іантів дієслова кохатися. Прийом мовної гри застосовується автором протя-
гом усього тексту як на лексичному рівні (починаючи з двозначних вислов-
лень, з інтимним у вузькому розумінні підтекстом; закінчуючи жартівливим
порівнянням когнітивного мапування з мавпуванням), так і на фонетичному
рівні, на рівні звучання, до якого Ю. Андрухович звертається неодноразово.
Звукове порівняння розмови студенток з пташиним щебетанням, яке повто-
рюється кілька разів та вживання численних дієслів з семантикою звуконаслі-
дування, є дуже вдало обраним засобом передачі атмосфери. Крім того, в
момент коли незручна атмосфера стає нестерпною, письменник вирішує
прочитати студентам вірш Ляла Бо В. Неборака. Вибір вірша є дуже цікавим,
оскільки у ньому ховаються два важливі моменти: бажання письменника відпо-
вісти на пташине щебетання віршем з численними звуковими ефектами і та-
ким чином, хоча б тимчасово, привернути увагу до себе, але й підсвідоме
небажання бути повністю відкритим перед «ворожою» аудиторією – автор
читає не свій, а чужий вірш, представляючи таким чином не свій, а чужий
внутрішній світ. Поверхневе ставлення можна побачити і в тому, що жоден з
персонажів (всупереч тому, що всі вони є реальними особами) не має повно-
го імені. У той час як знайомий письменнику персонаж Ат має ім'я що скла-
дається з початкових літер свого реального імені, а в одному реченні навіть
згадується значення її імені сербською мовою, але саме ім'я залишається для
читачів, які не володіють сербською мовою таємницею, сербські персонажі
мають не імена, а описи (ота цибата, їхня викладачка, тощо). Поєднання в
тексті реальних подій з вигаданими та фантастичними, відсутність образу ре-
ального міста, а також вживання численних мовних засобів та фігур є основни-
ми показниками ставлення письменника до Белграда.

В тексті про Новий Сад описується подія подібна до тієї, описаної в
белградському тексті – відвідування університету, проте два тексти дуже
відрізняються між собою як формальними ознаками (жанр, тематика, об-
сяг), так і позицією автора. По суті, новосадський текст – записка в щоден-
нику, за словами самого письменника, короткий, але інтенсивний спогад.
Новий Сад є одним з таких міст-розділів, де обсяг тексту не співпадає з
значимістю міста для самого автора, що пояснюється у Передмові: «Чита-
ючи цю книжку, ви ледь не відразу ж зауважите нерівність її розділів (міст).
Про неї сигналізують перш усього обсяги – що важливіше для мене місто,
то більше мені хочеться про нього сказати. Так є не завжди і не всюди – ви
обов'язково відчуєте, де це не так» [1].

Місто справляє дуже сильне враження на Ю. Андруховича, тому він,
хоч і фрагментарно, дає реальний образ міста (розбомблені мости, Дунай,
Петроварадинська фортеця, опис традиційного частування ракією, кавою
і тютюном), що супроводжується емоційним та інтелектуальним сприй-
няттями, якими письменник щедро ділиться з читачем. Дуже позитивне
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ють традицію утримувати творчість Г. Шевальє в колі так званої «регіо-
нальної» літератури, яка у Франції має відчутне нашарування маргіналь-
ності. Російські й вітчизняні науковці аналізують проблематику [14; 16],
особливості пафосу [15; 17], відзначають «галльський дух» [17] романів Г.
Шевальє, однак не враховують усієї складності й калейдоскопічності їх по-
етики. На наше переконання, творчість цього письменника не тільки відби-
ває проблемно-поетологічні риси «обласницького» роману, а й залучена
у «великий текст» національної і світової культури. Найважливіші художні
орієнтири Г. Шевальє – карнавалізована література, сприйнята крізь при-
зму раблезіанської традиції, французький комічний роман XVII століття,
література Просвітництва (Вольтер, Дідро).

Один із визначальних векторів літературного впливу на Г. Шевальє –
творчість Л. Стерна. Поетологічні новації Л. Стерна докладно вивчено. До-
мінантні теми літературознавчих праць, які склали академічний канон нау-
кових розвідок про «англійського Рабле» – темпоральна організація «Трістра-
ма Шенді» та «Сентиментальної подорожі» (У. Бут, Д. Ван Гент, Е. Крафт,
Б. Леман, А. Менділоу; К. Атарова, Н. Дешковець,А. Зорін, В. Маєвська,
М. Соколянський, В. Шкловський та ін.) [13], а також принципи нарації
та концепція авторської інстанції у творах Л. Стерна (У. Бут, Д. Гроссфо-
гель, Б. Леман, Дж. Престон, П. М. Спекс; І. Банах, Є. Константиновська,
В. Харитонов та ін.) [12, с. 32–40].

Щодо Г. Шевальє, «стерніанство», на нашу думку, вплинуло на спе-
цифіку темпоральної організації його романів, позначилося на особли-
востях пафосу (сполучення ліричної тональності з іронією, гротеском і
сарказмом), на пародійному переосмисленні жанрових канонів. (У. Бут,
аналізуючи жанрову специфіку «Трістрама Шенді», демонструє, що ху-
дожня цілісність стернівської книги народжується у світлі традицій комі-
чного роману, філософських есе і сатиричних творів [3, с. 149]). Утім
найяскравіше «стерніанські корені» творчості Г. Шевальє, вважаємо, ви-
являються у розповідній сфері його романів, в особливій ролі авторської
інстанції.

У наративному плані романам Л. Стерна притаманна розгалужена
система прийомів, які руйнують міметичні конвенції та визначеність ав-
торської позиції. Розповідач у романах Л. Стерна всіляко урізноманітнює
форми своєї присутності у внурішньотекстовій реальності [1].

Завдання нашої статті – виокремити і проаналізувати систему нара-
тивних прийомів, успадкованих Г. Шевальє від традиції стерніанського
розповідного канону.

Стосовно Л. Стерна дослідники неодноразово зауважували: «перед
нами карнавалізація всього способу мислення, зухвала, зіграна у вели-
чезних масштабах» [7, с. 3]. У трилогії Г. Шевальє про Клошмерль також
саме карнавальна, «ігрова» основа зумовлює специфіку всіх аспектів ро-
манної проблематики і поетики, зокрема, позначається на особливостях
авторської позиції. Карнавальна фамільяризація, за М. Бахтіним, сприяє
руйнуванню епічної і трагічної дистанції, істотно відбивається на органі-
зації сюжету і сюжетних ситуацій, визначає особливу фамільярність ав-
торської позиції стосовно героїв (неможливу у високих жанрах), визначає
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Стерніанський розповідний канон у
наративній структурі романів Г. Шевальє

Творчість Г. Шевальє (1895–1969), автора трилогії «Клошмерль» (1934),
«Клошмерль Вавилонський» (1954) та «Клошмерль-водолікарня» (1963)
довгі роки залишалася на периферії літературознавчої уваги як на батьків-
щині письменника, так і за її межами. Французькі літературознавці зберіга
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між розповідачем, автором і читачем (діалогичність)», на персоніфікацію
«специфічного образу читача, конгеніального автору» [18, с. 99].

Панування розповідача у створеному романному світі позначається і
на його темпоральній організації. Характерною рисою розповіді в рома-
нах трилогії є часте звертання до пролепсисів – попереджувальних зау-
важень про подальший перебіг подій: «Les deux clans étaient а couteaux
tirés, et le doux curé Ponosse, lui-même engagé de force dans ce conflit… Mais
laissons cela. Le moment viendra d'en parler. Suivons pas а pas la marche des
événement» [23, с. 155] («Обидва клани стояли з повитягуваними ножами, і
сам лагідний кюре Поносс… пообіцяв перейти до дії… Та ще надійде час
про це поговорити. А поки що простежмо крок за кроком розвиток
попередніх подій» [21, с. 121]); «nous avons les premiers éléments d'une
agitation qui va naître d'une maniére étrange, s'amplifier soudain en «scandales
de Clochemerle» («ми вже маємо перші ознаки хвилювання, яке зародиться
в дивний спосіб і незабаром розростеться в «Клошмерльський скандал»
[23, с. 34]). Водночас Г. Шевальє часто звертається до ретроспекцій. Більшість
ретроспективних сегментів являють собою резюме, в яких розповідач по-
ринає в події далеких і дуже далеких часів, (у розповіді про полеміку навко-
ло постаті святого Рока – аж у 1431 рік), або подає детальні портрети і
докладні життєписи персонажів – кюре Поносса, крамарки Жюдіт, святен-
ниці Жюстини Пюте, лікаря Мурая, аптекаря Пуальфара, нотаріуса Жіро-
до (у романі «Клошмерль» життєписам «визначних клошмерлян» віддано
два розділи; у романі «Клошмерль-водолікарня» такі фрагменти об'єднані
в розділі «Загальний погляд»). У темпоральній організації романів Г. Ше-
вальє також використовує імпліцитні еліпсиси, наявність яких в тексті не
маніфестовано, але може бути виведено з хронологічних пропусків або
розривів нарації (найпоказовіший – часовий розрив між «великим заду-
мом» (22 жовтня 1922 року) і безпосереднім відкриттям «гігієнічного пав-
ільйону» (5 квітня 1923 року), а також вдається до ретардації дії і включає в
розповідну тканину розлогі описові фрагменти.

Статичні, позасюжетні елементи в романах трилогії кількісно переважа-
ють Чисельними є вставні новели, наприклад, гротескно-іронічна «авторсь-
ка» розповідь про долю Тоні Бійяра, клерка нотаріальної контори, що повер-
нувся з війни інвалідом; карнавальна історія про очищення шлунка тіточки
Сідоні Сові, що її чуємо з вуст місцевої пліткарки Бабетти Манапу («Ця
історія варта того, щоб її розповісти», – зауважує оповідач). До цього можна
додати докладні розповіді про «таємні пожертви» нотаріуса Жіродо, про
військову кар'єру капітана Тардіво або про стосунки Рауля Жіродо та його
коханки; «літописний», відверто пародійний фрагмент «житія» і канонізації
святого Рока, «легенду» пані Фуаш про її минуле у «вищому світі», опис
кончини сенатора Луеша, історію «творчого шляху» поета Дені Пом'є тощо.

Наративну сферу романів Л. Стерна і Г. Шевальє споріднює і спосіб
конструювання образу «імпліцитного автора», зокрема – свідома гра з
дистанцією, яка розділяє персоніфікованого «ненадійного розповідача»
й «імпліцитного автора». У. Бут, пропонуючи опис наративних прийомів і
наративних інстанцій у Л. Стерна, не тільки вказує на чисельність комен-
тарів і відступів, а й характеризує той особливий тип художньої реальності,

логіку мезальянсів і профанованих знижень, впливає перетворюючим чи-
ном на самий словесний стиль літератури [2, с. 142–143].

Головною ознакою розповідної структури роману «Клошмерль» (як і
трилогії в цілому) є її підкреслена «дискурсивність», постійна активна при-
сутність розповідача, у тому числі й експліцитного («дискурсивність» у тому
розумінні цього поняття, яке запропоноване Ж. Женеттом. У цьому сенсі
«дискурс» протистоїть «розповіді» як суб'єктивна інстанція об'єктивній [6, т.
1, с. 296]. «Дієгесис», як вказує Ж. Женетт, визначається мінімумом інфор-
мації та максимумом присутності інформатора [6, т. 2, с. 185]).

У романах клошмерльскої трилогии дієгетичний (такий, що протис-
тоїть «міметичному» зображенню) розповідний тип домінує, что вияв-
ляється у переважанні «непрямої передачі» і «резюмованної» розповіді,
а також в максимальній присутності розповідача («аукторіальний» тип
розповіді). Драматизовані «сцени» чергуються з резюмованою розповід-
дю й описовими паузами. При цьому розповідні фрагменти співвідно-
сяться з драматичними як домінуюча форма сюжетного руху.

Ступінь присутності наративної інстанції в романі є надзвичайно ве-
ликим. Розповідач постає тут як «джерело, гарант і організатор розповіді,
як аналітик и коментатор, як стиліст…» [6, т. 2, с. 185]. Неприхована
умовність, театральність розповіді підкреслюється численними ремар-
ками (засіб металепсиса), за допомогою яких розповідач розігрує своє
входження – разом з читачем або без нього – в дієгетичний світ. Залиша-
ючи хід історії, розповідач веде – від власного імені й лише задля інфор-
мування читача – детальний опис місцевості: «Avant d'en arriver а ces vifs
incidents, il n'est pas inutile de préluder par une promenade dans le Clochemerle
de 1922…» [23, с. 35]. («Перш ніж приступити до викладу цих бурхливих
подій, не зайве буде здійснити прогулянку Клошмерлем 1922 року…»
«…nous rattraperons bientôt le maire et l'instituteur, qui vont lentement. Mais
nous avons d'abordа а nous occuper du pays beaujolais». («Незабаром ми
наздоженемо мера та вчителя, що йдуть неквапливо. А поки займемося
описом провінції Божоле» [23, с. 21]). Це «спілкування» розігрується між
розповідачем і читачем, які оглядають місто, у той час як справжні учас-
ники подій займаються своїми справами: «Poursuivons maintenant notre
promenade comme si, sortant de l'église, nous tournions а droite» [23, с. 50]
(«Однак продовжимо нашу прогулянку і, виходячи з церкви, звернемо
праворуч» [21, с. 40]), або очікують, коли розповідь знов «поверне їх до
життя»: «Laissons donc les deux hommes se porter de leur pas tranquille…»
(«Надамо можливість цим двом добродіям неквапливо простувати…» [23,
с. 28]); «Rejoignons maintenant nos deux hommes» («А тепер наздоженемо
наших героїв» [23, с. 28]).

У тексті також неодноразово «засвідчена» наявність експліцитного
читача: «Si se trouve parmi les lecteurs quelques touristes qui aient encore le
goût de la découverte…» [23, с 24] («Якщо між читачами знайдуться тури-
сти, у котрих ще зберігся потяг до нових земель…»); «On suppose le lecteur
moin impatient que Tafardel… « [23, с. 21] («Гадаємо, читачеві не кортить так
дуже, як Тафарделеві…»). Порівняємо: стосовно романів Л. Стерна дослід-
ники вказують на «<…> ігрове начало, котре виявляється в «сеансі зв'язку»
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характеризуючи вплив поетики рококо на художню манеру Л. Стерна, Н.
Пахсарьян вказує на «підкреслювання «штучності» твору (до цього автори
романів намагалися замаскувати «літературність» творів)» [18, с. 98], на гру
реальності і вимислу, яка «<…> веде до рефлексії автора про спосіб роз-
повіді <…>» [18, с. 99].

Зміна наративних інстанцій в романах трилогії може бути як відкри-
тою (коли розповідні функції передаються одному з персонажів роману,
приміром, поліцейському Босолею або пліткарці мадам Фуаш), так і не
заявленою (коли розповідні маски скептичного, песимістично налаштова-
ного розповідача у філософських відступах, іронічного й навіть убивче
саркастичного в гротескних портретах і життєписах, проникливо лірич-
ного в пейзажних замальовках – непомітно змінюються на маску без-
іменного «історика» – дещо простакуватого, утім схильного до бучної
риторики – в описах перипетій клошмерльского скандалу).

Притаманне романній структурі суміщення «непрямої розповіді» з
прямим драматичним показом веде до суб'єктного роздвоєння розповід-
ного стилю. Коли функції розповідача передаються одному з героїв, він
тим самим наближається до імперсонального наратора і виявляє спільність
із ним у прийомах розповіді. Паралельність образів розповідача і персо-
нажа-оповідача (Босолея) підкреслена, наприклад, дубльованим описом
Жюдіт Туміньйон: спочатку ми бачимо її очима безіменного розповіда-
ча-«історика», і тут вона постає як «impératrice de Clochemerle» («імперат-
риця Клошмерля»), «l'Olympienne» («олімпійська богиня»), «souriant
déesse» («усміхнена богиня»), «vestalе» («весталка»), «prêtresse
miraculeuse» («чудотворна жриця»), «Ruth généreusement penchée sur ces
vieux Boos…» [23, с. 54] («Руф, великодушно схилена над старезними
Воозами») – переважає лексика висока, стиль риторичний. Потім розпов-
ідач пропонує читачеві опис Жюдіт із вуст клошмерльського поліцейсько-
го: «Veut-on se représenter mieux encore la belle commerçante, à l'époque où
elle trônait au sommet de sa splendeur et de son influence? Qu'on lise ce que
nous a rapporté d'elle le garde champêtre Cyprien Beausoleil» («Хочете уяви-
ти собі ще ясніше прекрасну крамарку у час її розквіту й величі? Тоді
послухайте, що нам про неї розповів польовий сторож Сiпрієн Босолей…»
[23, с. 54]). У його «простодушній розповіді» Жюдіт – «чортівка» («cette
sacré créature»), яка «en donnant à ses bonnes fesses leur plein d'aise sous
l'étoffe collante, en vous mettant une pleine corbeille de poitrine sous le nez…»
[23, с. 55] («виставить повну пазуху цицьок, випне добрячий оберемок
сідниць під щільною сукнею…» [21, с. 44]). Очевидним є контраст лексики
й синтаксичної побудови двох описів, однак вони містять і важливий ком-
понент, який їх об'єднує – стрижнем портрету прекрасної крамарки є об-
раз її спокусливої усмішки та рота як топографічного центру гротескного
тіла. При цьому й тут зберігається властива кожному суб'єкту розповіді
стилістика: «le visage… aux mâchoires intrépides, aux dents irréprochables…
aux lévres fondantes et constamment humectées par la langue…» («…гарно
виписане обличчя з рішучими щелепами, бездоганними зубами… сокови-
тими, повсякчас зволожуваними язиком вустами…» – розповідач; «Quand
elle riait…elle donnait à voir tout le dedans bien salivé de sa bouche, avec les

коли за допомогою «ненадійного розповідача» та його рухомої точки зору
виникає семантична нестабільність розповіді, неоднозначність звучання
багатьох тем, мотивів, яка веде до ускладнення комунікативної ситуації [3,
с. 132–159]. Аналізуючи категорію «образу автора» в тексті Л. Стерна, В.
Харитонов, зокрема, зазначає, що «кожна з граней образу автора співвідне-
сена з характерною рольовою поведінкою і постає фактором смислопо-
родження» [20, с. 52].

У романі Г. Шевальє «Клошмерль» гетеродієгетичний тип розповіді
зумовлює складне співвідношення авторських масок: анонімного хроніке-
ра, «історика» не тотожного «уявному авторові»,: «On entreprend ici une
tâche d'historien, concernant des événements qui firent du bruit en 1923…»
(«Ми ставимо перед собою задачу історика: відтворити події, які нароби-
ли шуму в 1923 році…») [23, с. 22]; більш наближеного до нього, теж не
персоніфікованого розповідача «філософських» фрагментів, а також ко-
лоритного місцевого оповідача, свідка і учасника подій (сільського пол-
іцейського Босолея), якому «хронікер» часом передає розповідні функції
і з яким навіть вступає в діалог. Цей експліцитний оповідач – периферій-
на постать у системі романних персонажів – постає зниженим двійником
автора-розповідача, який марно намагається ввести читача в оману, дек-
ілька разів звертаючись до поліцейського як до реального співрозмовни-
ка: «Une chose m'étonne, monsieur Beausoleil, dans votre récit. Comment se
fait-il que les soldats aient eu des cartouches?» («У вашій історії, пане Босо-
лею, мене дивує одна обставина. Як могло статися, що у солдатів були
патрони?» [23, с. 331]; або: «Erotique, monsieur Beausoleil?» («Еротичне,
пане Босолею?» [23, с. 346]), «Malades, monsieur Beausoleil?» («Хвори-
ми, пане Босолею?» [23, с. 55]).

Pозповідач- «хронікер» безпосередньо в тексті «аргументує» переда-
чу своїх функцій оповідачеві («Розповісти про подальші події міг би й істо-
рик. І він не завагався б так зробити, якби не знайшлося кращого способу
повідомити про них читача. Виявляється, що один чоловік знав підґрунтя
усіх подій, бувши в них безпосереднім учасником з огляду на свою муніци-
пальну посаду. Маємо на увазі польового сторожа Сіпрієна Босолея, гро-
мадянина Клошмерля, <…>. Гадаємо, що краще подати його розповідь,
яка, звісно, точніша за те, що ми написали б від себе, бо перед нами
справжній свідок, котрий, природно, переказує все на місцевий манір. Цей
манір тут дуже необхідний...» [21, с. 237]). Розповідач, насилу приховуючи
лукаву усмішку, також розмірковує про правомірність уведення у свою
розповідь досить міцних (але цілком достовірних!) виразів: «Question qui se
pose à l'historien. Doit-il rapporter en propre termes les discussions qui sont
venues à sa connaissance, termes dont la violence provocante a déterminé les
faits dont on s'occupe ici? Ou doit-on aducir ces termes inspirés par la colére?
Mais on craindrait dans ce second cas, que les actions qui vont suivre paraissent
inexplicables» [23, с. 155] («Поставимо запитання історикові. Чи повинен він
переказувати точно перемовки, що дійшли до його відома, слова, що їхня
підбурлива несамовитість призвела до неабияких подій? Чи, може, слід по-
м'якшувати ці навіяні гнівом вислови? Але чи в такому разі не здадуться
незрозумілими наступні події?» [21, с. 121–122]). Зауважимо принагідно, що,
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думку В. Виноградова, близькість розповідача зображеному світові, його
«іманентність» відтворюваній дійсності легко допускають драматизацію дії
[4, с. 204]. У романі «Клошмерль» Г. Шевальє використовує численні прийо-
ми драматургічної техніки – велику кількість «режисерських» ремарок, про-
пуск дієслів мовлення, зображення дії як «театральної», постійне вживання у
цих випадках таких слів, як театр, драма, комедія, сцена, декорація, публі-
ка, роль тощо. Автор із самого початку організує сюжетний шар роману
«Клошмерль» як театральне дійство, відкриваючи його драматизованою
експозицією. Характерно, що в класичній драмі експозиція часто передаєть-
ся в діалозі героїв або героя і повіреного (у Г.Шевальє – розмова мера П'єшю
і вчителя Тафарделя). Початковий розділ має виразний пролептичний харак-
тер і підкреслює «театральність» роману: «De nombreux Clochemerlins vont
bientôt apparaître, des sentiments nouveaux se réléver, d'autres rivalités se faire
sentir» [23, с. 34] («Скоро з'являться численні клошмерляни, забушують нові
пристрасті, виникнуть нові розбрати»); «Lui, de loin, se réservait de mener le
jeu» («А він на відстані стане керувати всією грою») [23, с. 34]; «nous avons
les premiers éléments d'une agitation qui va … s'amplifier soudain en «scandales
de Clochemerle», lesquelles auront pour dénouement le drame» [23, с. 35] («все
це першоелементи тієї смути, яка … раптово вибухне «скандалом в Клош-
мерлі» й кінець-кінцем обернеться драмою»).

Подібні вказівки на театральний характер подій знаходимо і в подальшо-
му тексті роману: «Enfin, vous vous représentez les scénes, en plein milieu du
bourg…» [23, с. 327] («тепер ви можете собі уявити, що за сцени розігралися
в центрі нашого містечка»); «cette journée du 19 septembre, qui fut intensément
dramatique» [23, с. 339] («день, надзвичайно насичений драматичними под-
іями»; «Ce decor d'automne fut le cadre d'un suprême incsident» [23, с. 344] («і
ця осіння декорація стала немов би рамкою для заключного скандалу»);
«sous la comédie, la tragédie fermente…sous la bouffonnerie, le drame
s'apprête» [23, с. 308] («під комедією нуртує трагедія… з-під блазнювання
проглядає драма» [21, с. 240]); «Le drame», «Intermédes» («Драма», «Інтер-
медії») – таку назву мають розділи роману «Клошмерль». Тенденція до дра-
матизації дії знайде продовження і в наступних частинах трилогії. Деякі фраг-
менти роману «Клошмерль-водолікарня» набудуть зовнішніх ознак драма-
тичного тексту. Найпоказовіші приклади – оформлені у вигляді мініп'єс «про-
токоли» засідань «Центру термальних досліджень» або щоденникові записи
лікаря Сюффока [25, с. 222–249].

Ознакою драматизації можна вважати і розподіл романного часу з
тенденцією синхронізувати романний і дійсний час для ключових сцен.
Про це свідчить і використання теперішнього часу, який приходить на
зміну «impаrfait», «passé composé» або «passé simple». Це, передусім, сто-
сується «опорних» епізодів сюжетного руху в романі – сцен відкриття
гігієнічного павільйону, бійки в церкві та побоїща в кафе Торбайона.

Як відзначав В. Виноградов, «<…> прийом драматизації спричиняє
суб'єктне роздвоєння розповідного стилю» [4, с. 204]. «Багатоголосся» по-
стає найважливішою стилістичною прикметою романів Г. Шевальє. Добре
пізнавані голоси належать як персонажам, пов'язаним із розповідною сфе-
рою, так і «акторам». Детально описано контрастну мовну манеру «літо-

dents alignées au complet, et la bonne langue au milieu, large et tranquille, qui
vous mettait en gourmandise. Ce sourire tout bâillant et mouillé qu'elle avait…ça
vous donnait des choses à penser…» [23, с. 54-55] («коли … сміється … то
видно геть усю середину рота, і всі до одного зуби, і гарний язик посере-
дині, здоровий, спокійний, аж вам одразу їсти кортить… А широка й воло-
га усмішка наводить на всякі думки» [21, с. 43]) – Босолей. Мова Босолея
подвійна: в ній є такі розмовні форми, які мові викладу неперсоніфіковано-
го розповідача не властиві. Босолей набагато ближчий до клошмерлян, ніж
«розповідач-хронікер», у його образі органічно переплетені риси оповіда-
ча й «актора». Утім варіації розповідної манери відзначені загальними сти-
лістичними тенденціями – оповідь Босолея підпорядкована законам ав-
торського зображення, домінантою якого є іронія.

Л. Стерн, як відомо, надавав авторським відступам структурного зна-
чення. «Отступления, бесспорно, подобны солнечному свету; – они со-
ставляют жизнь и душу чтения. – Изымите их, например, из этой книги,
– она потеряет всякую цену: – холодная, беспросветная зима воцарится
на каждой ее странице, отдайте их автору, и он выступает как жених, –
всем приветливо улыбается, хлопочет о разнообразии яств и не дает умень-
шиться аппетиту» [19, с. 82].

У розповідній структурі романів Г. Шевальє «авторські» коментарі і
відступи також займають особливе місце. Їм притаманна надзвичайна
гнучкість і розмаїття емоційних відтінків, широкий діапазон інтонацій – від
буденної і довірливої (але такої, що має в підтексті руйнівну потенцію при-
хованої насмішки) до піднесеної. Часом ці відступи патетичні, часом гли-
боко ліричні, але найчастіше сповнені найбагатших відтінків іронії і сарказ-
му. Визначити точну їх приналежність буває нелегко саме внаслідок бага-
торівневої структури «образу автора», складних і суперечливих стосунків,
що існують між авторською інтенцією, образом імпліцитного автора і по-
статями неперсоніфікованих та експліцитних оповідачей. Утім можемо
припустити, що саме в пейзажних картинах найвиразніше і найприродні-
ше звучить голос «уявного автора», у той час як патетичні й пишномовні
відступи, як і коментована «хроніка» клошмерльского скандалу, належать
швидше «історику». Розповідачеві, найближчому до «уявного автора»,
належить і голос в гротескно-сатиричних столичних епізодах. При цьому
ще однією іпостассю «образу автора» є фігура сумного скептика, який
одвічну віру в земне щастя називає «l'éternelle illusion… l'illusion est la vérité
des hommes, leur pauvre vérité» [23, с. 224] ілюзією, яка є «бідною правдою
людей», і дуже песимістично бачить людську долю: «Rien n'est vraiment
risible dans les affaires humaines, car toutes recélent de l'implacable, toutes se
dénouent par la douleur et anéantissement… Il vient toujours un moment où
les hommes font pitié, plus qu'ils n'avaient fait horreur» [23, с. 308] («У справах
людських нічого нема справді смішного, бо всі вони приховують у собі
щось невблаганне, всі кінчаються болем і зневірою… Завжди настає мо-
мент, коли люди починають викликати жалість, якщо не жах» [21, с. 240]).

Аналізуючи особливості аукторіальної розповіді в Л. Стерна, Є. Кон-
стантиновська визначає «типологічну спорідненість завдань авторів ро-
манів, де процес нарації обігрується як «сценічне дійство» [10, с. 14] На



5 2 5 3

Світова література на перехресті культур і цивілізацій Вип. 7(1),  2013Світова література на перехресті культур і цивілізацій Вип. 7(1),  2013

2. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. – 4-е изд. / М. М.
Бахтин. – М. : Сов. Россия, 1979. – 318 с.

3. Бут У. Риторика художественной прозы (глава из книги) / У. Бут ;
пер. с англ. О. Анцыферовой // Вестник Моск. ун-та. Серия 9. Филология. –
1996. – № 3. – С. 132–159.

4. Виноградов В. В. О языке художественной прозы / В. В. Виногра-
дов. – М. : Наука, 1980. – 360 с.

5. Вольперт Л. И. Стернианская традиция в романах «Евгений Оне-
гин» и «Красное и Черное» / Л. И. Вольперт // Slavic almanach. – Vol. 7. –
№. 10. – Pretoria. South Africa, 2001. – P. 77–90.

6. Женетт Ж. Фигуры. В 2-х т. / Ж. Женетт – М. : Изд-во им. Сабаш-
никовых, 1998. – Т. 1. – 472 с.; Т2. – 472 с.

7. Дешковец Н. В. Феномен игры в романах Лоренса Стерна : авто-
реф. дис. ... канд. филол. наук / Спец. 10.01.03 / Дешковец Надежда Вла-
димировна; Белорус. гос. ун-т.- Минск, 2003. – 22 с.

8. Зорин А. А. К проблеме авторской позиции в романе Л. Стерна
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» / А. А. Зорин // Вопро-
сы жанра и стиля в русской и зарубежной литературе. – М., 1979. – С. 31–44.

9. Елистратова А. А. Английский роман эпохи Просвещения / А. А.
Елистратова. – М. : Наука, 1966. – 470 с.

10. Константиновская Е. Я. Автор, читатель, герой в романе (Фил-
динг, Стерн, Гоголь): автореф дис. … канд. филол. наук: спец. 10.01.08
«Теория литературы» / Е. Я. Константиновская. – М., 1985. – 17 с.

11. Константиновская Е. Я. Поэтика и этика аукториального повествова-
ния: К типологии европейского романа (Филдинг, Стерн, Гоголь) / Е. Я. Кон-
стантиновская. – Куйбышев, 1984. – 36 с. – Деп. в ИНИОН АН СССР, № 16839.

12. Максютенко Е. В. Литературные критики ХХ столетия о поэтике
авторства в романах Лоренса Стерна / Е. В. Максютенко // Вісник Дніпро-
петровського національного університету імені Олеся Гончара. Серія
«Філологічні науки». – 2012. – № 3(1). – С. 32–40.

13. Максютенко Е. В. Тема инверсии времени в «Тристраме Шенди» Л.
Стерна [Електронний ресурс] // Від бароко до постмодернізму : зб. наук. праць.
– Випуск XII. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровськ. ун-ту, 2008. –
Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vbdp/2008_12.pdf

14. Михайлов А. В. Габриэль Шевалье и его роман / А. Михайлов //
Шевалье Г. Клошмерль. – М. : Худож. лит., 1988. – С. 5–16.

15. Михилев А. Д. Французская сатира второй половины ХХ века (соци-
ально-идеологический аспект и поэтика) / А. Д. Михилев. – Харьков : Изд.-во
при Харьковском госуниверситете «Выща школа», 1989. – 184 с.

16. Рыкова Н. Предисловие. / Н. Рыкова // Шевалье Г. Святой холм [ро-
ман] / Пер с франц. А. П. Зельдович. – Л. : Гослитиздат, 1939. – С. 3–6.

17. Соколовський П. Габрієль Шевальє. Біографічна довідка / Петро Со-
коловський // Шевальє Г. Клошмерль. – К. : Дніпро, 1973. – С. 292–294.

18. Пахсарьян Н. Т. Проблемы поэтики французского романа рококо /
Н. Т. Пахсарьян // Проблемы становления и развития зарубежного романа
от Возрождения к Просвещению. – Днепропетровск : Издательство ДГУ. –
С. 97–105.

писців» горішнього й долішнього кварталів – пані Фуаш і Бабетти Манапу,
свій стилістичний діапазон мають Тафардель, Босолей, Поносс та інші. Ігро-
ва стихія, що народжує «театральність» роману Г. Шевальє, накладає карна-
вально-ігровий відбиток на всю мовну тканину роману. Ця особливість ще
раз ілюструє твердження М. Бахтіна про те, що визначною рисою серйозно-
сміхових творів є «пародійно-комічне відображення ними мови, стилю, сю-
жетів усіх високих і суворо замкнених жанрів; нарівні із зображувальним
словом з'являється слово зображене» [2, с. 123–124]).

Стилістичний принцип гри підтримується зіткненням і перетином
різних суб'єктних площин. Мовлення дійових осіб відтворюється в тих
самих лексичних, а частково і синтаксичних формах, які властиві їм са-
мим, але з іронічно зміненою експресією, з «акцентом» оповідача, що їх
передає (наприклад, у розповіді про несумлінну конкуренцію кафе «Жай-
воронок» і про справжні чесноти Аделі в романі «Клошмерль» та ін.).
Стилістичні дисонанси, які позначаються на ритмічній організації роз-
повідної сфери (позасюжетні фрагменти регулярно «ритмізуються» ко-
роткими, стилістично контрастними, динамічними пасажами в «раблезі-
анському» дусі), також мають стерніанські витоки.

Отже, дослідження наративної специфіки клошмерльської трилогії Г.
Шевальє з погляду стерніанської традиції дозволило зробити висновок, що
розповідна структура аналізованих творів у своїх кардинальних рисах зор-
ієнтована на стерніанський розповідний канон. Про це свідчить аукторі-
альний тип розповіді, який визначає «панування» розповідача в романно-
му світі (відкрите входження розповідача в зображуваний світ за допомо-
гою металепсисів, вільне поводження з романним часом (пролепсиси, ах-
ронії, імпліцитні еліпсиси, ретардація дії), розшарування розповідної
інстанції, розігрування спілкування з експліцитним читачем, метанаративні
елементи, демонстрування «штучності» романного світу за рахунок чис-
ленних прийомів театралізації. Визначені наративні особливості, які спорі-
днюють розповідну манеру Г. Шевальє зі стерніанською, вказують, по-
перше, на спільний літературний родовід обох письменників, а по-друге,
засвідчують безпосередній вплив Л. Стерна на Г. Шевальє.

Тема стерніанського впливу на творчість Г. Шевальє не є вичерпа-
ною. Докладнішого вивчення потребують спільні риси філософсько-
світоглядних позицій цих письменників. Підставою для такого порівняння є
орієнтація і Л. Стерна, і . Г. Шевальє на традиції французького філософу-
вання (Монтень, Вольтер, Дідро). З цього погляду перспективними є і про-
блемні, і поетологічні аспекти зіставлення.
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дефиниций. Соответственно, возникает задача систематического изучения
спортивной терминологии, а также особенностей ее перевода.

Спорт играет важную роль в жизни современного общества. Интен-
сивное развитие спортивной коммуникации привело к возникновению
такого явления как «языка спорта». По мнению М. Буэса, язык спорта –
это «die Sprache die die Sportgemeide bei dem Sport und im Gesprächen usw.
über den Sport verwendet» [10, c. 22].

Язык спорта рассматривается как профессиональный Д. Меном и Р. Пель-
кой, но тем не менее, лингвисты подчеркивают тесную связь языка спорта
с разговорной речью: «Zusammenfassend ist festzuhaltend, dass die
Sportsprache primär der  Fachsprache zuzuordnet ist, insofern die
Sportterminologie (d. h. Regelsprache, Plannung, und Organisation,
Trainingsplan) gemeint ist, sekundär der «Sondersprache», was bedeutet, dass
sie eng mit der Umgangs- und Gemeinssprahe verbunden ist…» [8, c. 145].

С точки зрения В. Хаубриха, спортивный язык является профессио-
нальным языком с собственной терминологией, но берет свое начало в
спортивном жаргоне: «eine Fachsrache die aus einem besonderen Jargon
besteht den der Sport entwickelt hat» [11, c. 29].

Соответственно, спортивные термины выходят далеко за рамки по-
нятий, относящихся только к данной отрасли научных и прикладных зна-
ний. Они занимают все большее место в системе современных знаний о
человеке и связаны с понятием «здоровый образ жизни». Спортивные
передачи и обзоры – значительная часть телевизионных и радиопередач,
газетной, журнальной информации и т. д. [3, c. 3].

Устойчивая тенденция спортивного термина к развитию семантичес-
кой самостоятельности «противоречит традиционной изолированности
термина в лексико-грамматической системе языка, его неконтактности,
стремлению к моносемии» [4, c. 219].

По словам П. Маронека, постоянное развитие спортивной коммуника-
ции создает основу для создания новых слов: «Diese Fachsprache bietet einen
sehr groben Raum für die Schaffung von neuen Wörtern. Damit hängt die
Schaffung von neuen Sportarten sehr eng zusammen…Alle Tätigkeiten,
Handlungen, Sachen brauchen eine Benennung. Und so ist es auch heutzutage
bei der Sportsprache, die ständig entwickelt, verändert, verbreitet und bereichert»
[12, c. 6]. Следует также отметить, что английская спортивная терминология
влияет на спортивные терминологию в других языка, что ведет к существо-
ванию нескольких терминов для обозначения одного и того же понятия.
Например: форвард (от forward) – нападающий, халфбек (от halfback) –
полузащитник, лайнсман (от linesman) – боковой судья, рефери(от referee)
– судья. Подобная тенденция характерна также для немецкого языка. Напри-
мер: Volley (от volleyball) – Flugball. Это создает дополнительные сложно-
сти при переводе спортивной терминологии.

Понимая явление «терминология» как «систему понятий какой-либо
области знания и/или деятельности» Е.И. Гуреева определяет следую-
щие виды спортивных терминов [5, c. 71]:

- собственно термины – данная группа включает термины с прозрач-
ной внутренней формой (гашение мяча, жеребьевка);
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Особенности перевода английской
спортивной терминологии

Постановка проблемы. Исследование особенностей перевода спортив-
ной терминологии имеет не только теоретическое, но и практическое зна-
чение, в связи с тем, что в Украине все чаще проводятся крупные между-
народные соревнования. Соответственно возникает потребность в адек-
ватном переводе – как устном (перевод репортажей, интервью, спортив-
ных комментаторов), так и письменном (перевод спортивной документа-
ции, спортивных статей).

Особенностям перевода терминологии посвящено большое количе-
ство работ. Но, тем не менее, лингвистами не был выработан единый
подход к переводу терминолексики. Данной проблемой занимаются та-
кие языковеды как Р.Ф. Пронина, Ф.А. Циткина, Д.Э. Розенталь, М.А. Те-
ленкова, Т.Р. Кияк. Проблематика перевода собственно спортивной терми-
нологии интересует таких лингвистов как Л.М. Бардину, О.С. Скрипничен-
ко, С.А. Кудрина, И.М. Юрковского.

Объектом исследования данной стать является спортивная терминология,
предметом выступают особенности ее перевода. Актуальность темы обуслов-
лена тем, что активное развитие спортивной терминологии и постоянное ее
взаимодействие с другими сферами человеческой жизни ведет к тому, чтоспор-
тивные термины не всегда фиксируются словарями или не имеют четких

© Гаврюшина Е. А.
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 Данный пример подтверждает что, главные проблемы перевода свя-
заны не с переводом отдельных терминов, зафиксированных в терминоло-
гическом словаре, а с передачей правильного смысла каждой фразы, что
не всегда достигается путем дословного перевода [6, c. 57].

Рассмотрим фрагмент статьи о футболе: «Ferguson was left
“distraught” by the decision to send off Nani and was not “in any fit state to
talk”, according to his assistant, Mike Phelan. Uefa rules state all managers
must attend post-match press conferences» [16]. – «Фергюсон был неверо-
ятно “расстроен” решением удалить с поля Нани и по словам своего
помощника, Майка Фелона, “был не в состоянии разговаривать”. По
правилам УЕФА главный тренер должен присутствовать на пресс-
конференции после матча». При переводе данного фрагмента также не
обходимо знать точные словарные соответствия терминов в русском языке:
send off – удалять с поля; manager – главный тренер; assistant – помощник
тренера. Спортивная терминология имеет характер относительной экви-
валентности с учетом функциональной принадлежности текстов в которых
они употребляются. При работе с газетными статьями необходимо стре-
миться к предаче их информативного содержания. Отсутствие терминоло-
гической точности в английском языке связано с общей лексико-семанти-
ческой особенностью английского языка – одна лексема может содержать
несколько значений и использоваться в узком контексте [8, c. 168].

Спортивная терминология отличается от терминологии других сфер
наличием эмотивного компонента, который помогает отразить эмоцио-
нально-образную сторону спорта. Как отмечает В. Брандт, в языке спорта
часто используются: «Ausdrücke aus dem Wortschatz der Erregung
isbesondere der Sensasion und Spannung, der Angst, der Nervosität und der
Freude, der Vernichtung und der Gewalttätigkeit» [9, c. 91]. Данное выска-
зывание подтверждает тот факт, что работая со спортивними терминами
«перекладач повинен бути особливо уважним i обережним щоб якомога
повніше відтворити значення кожної лексеми в тому числi експресивно-
емоційну конотацію, якщо вона наявна, застосувати додаткові компенцiйні
засоби для передання змісту такої термінолексеми» [1, c. 82]. Например:
«After a number good chances, Bayern finally got their deserved lead just
before halftime. In the 43rd minute, Philipp Lahm beat Lukas Piszczek to the
ball and poked it to Robben» [16]. – «После нескольких голевых моментов,
Баерн смог вырвать заслуженное преимущество как раз перед концом
первого тайма. На 43 минуте Филипп Ламм перехватил мяч у Лукаса
Писцека и передал его Робену». Термин good chance на русский язык
переводится как «голевой момент», тем самым подчеркивается динамич-
ный характер игры и важность создания опасных моментов. Термин beat
smb. to the ball имеет русский эквивалент «перехватить матч». Как рус-
ский, так и английский термины отображают напряженность игры. Вы-
ражением poke the ball to smb. происходит от термина poke the ball home
– затолкать мяч в ворота и соответственно, используя глагол poke, автор
статьи подчеркивает насколько важна была данная передача в игре.

Соответственно, при выполнении спортивного перевода необходимо
разбираться не только в базовой лексике, общих спортивных терминах, но

- заимствованные термины (джинбинг, стат райдинг);
- термины-метафоры (ибис-конь, линчик затвора);
- эпонимы – термины, созданные на базе имен собственных (круг

Томаса);
- судейские термины контроля над состязаниями – данная группа вклю-

чает голосовые команды побуждающие к определенному действию
(«бокс!», «аут!») [5, c. 72–73].

Особую трудность представляет собой адекватная передача много
компонентных терминов. Р.Ф. Пронина предлагает следующие приемы
перевода подобных терминов:

1) перевод с помощью русских слов и выражений, дословно воспро-
изводящих слова и выражения английского языка (так называемое каль-
кирование) Например: back horizontal scale on one leg – заднее равнове-
сие на одной ноге, latent time – латентное время;

 2) перевод с помощью использования родительного падежа. Напри-
мер: lap time – время каждого круга;

 3) перевод с помощью использования различных предлогов. Напри-
мер: hook grip – захват грифа в замок, back drop take-off – прыжок со
спины после прыжка на спину;

 4) перевод одного из членов словосочетания группой поясняющих
слов. Например: face of a racket – ударная часть ракетки, left hook –
боковой удар левой;

 5) перевод с изменением порядка компонентов атрибутивной груп-
пы. Например: back support – упор лежа сзади [7, c. 20–21].

При работе со спортивной терминолексики переводчик должен учи-
тывать не только лексическое соответствие материала, но также инфор-
мативность и общественную направленность текстов данного типа. В
отличает от других терминосистем, где основные сложности вызваны
полисемией термина, спортивная терминология в рамках своего соци-
ального и культурного значения находится на границе терминологическо-
го поля и общей лексики и зависит от контекста [8, c. 170].

Рассмотрим трудности с которыми сталкивается переводчик на при-
мере фрагмента статьи, посвященной теннису: «For the Daily Telegraph,
Simon Briggs, remarked: «Perhaps Murray's rare show of emotion will
finally convince the sceptics among us that he is not the grinch who stole
Christmas, but a magnificent athlete who has committed everything to his
quest for that elusive grand slam» [14]. – «В интервью для Daily Telegraph
Симон Бригз заметил: «Возможно тот факт, что Энди Мюррей не
смог сдержать эмоций, убедит скептически настроенных зрителей в
том, что он не просто человек, который портит всем праздник, а ве-
ликолепный спортсмен, который сделал все для того, чтобы одержать
победу в невероятном турнире Большого Шлема». Выражение grinch
who stole Christmas происходит от названия фильма «Гринч – похити-
тель Рождества» и является метонимией, для адекватного перевода кот-
рого необходимы фоновые знания. Для перевода термина grand slam
необходимо знать устоявшийся эквивалент в русском языке «турнир
Большого Шлема».
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УДК 821.111-21 Марло.09
В.В. Георгієвська

(Харків),
викладач кафедри зарубіжної літератури та класичної філології
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Жанрова своєрідність п'єси К. Марло «Едуард ІІ»

Аналіз творчості Крістофера Марло привертає увагу до невивченої в
українському літературознавстві спадщини творчості англійського дра-
матурга, що сприяє кращому розумінню доби Відродження в цілому. У
статті порушується проблема жанрової своєрідності п'єси англійського
письменника доби Відродження Крістофера Марло. Досліджуються соціо
культурні події доби та їх вплив на драматургію письменника.

Дослідники А. Т. Парфьонов [6], Н. Е. Мікеладзе [5], Е. Бартел [10], Д.
Коле [11], В. Гордон [12], Л. Хопкинс [13], які займалися вивченням твор-
чості письменника, одностайно відносять за жанром п'єсу Крістофера
Марло «Едуард ІІ» до трагедії. Відзначаючи філософію Н. Макіавеллі, як
рушійну силу, яка вплинула на зображення історичних подій у творі.

 Е. Уейр [8], яка займається дослідженням біографій англійських вінце-
носців, переважно королев, у своєму дослідженні «Французька вовчиця –

© Георгієвська В. В.

и учитывать терминологию характерную для каждого отдельного вида
спорта. Основной сложностью при работе со спортивной терминологией
является то, что она включает в себя выражения из всех пластов лексики.
«В спортивной терминологии встречаются как стилистически нейтраль-
ные термины, так и термины разговорные и сленгизмы, большинство тер-
минов имеет как нейтральный, так от него разным способом образован-
ный (универбацией, переносом значения) разговорный или сленговый
вариант» [2, c. 48].

Вывод. Перевод спортивной терминологии является трудоемким про-
цессом, т.к. современная терминология данной сферы представляет со-
бой весьма неоднородный пласт лексики, где наряду с терминами, спе-
циально созданными для обозначения определенного понятия, существу-
ют и широко используются единицы, образованные на базе общеупотре-
бительных слов. Исследование спортивной терминологии в переводчес-
ком аспекте вызвано необходимостью установления закономерностей и
выведения алгоритмов межъязыковых трансформаций. Перспективой
дальнейшего исследования является детальная разработка принципов
перевода спортивных терминов и описание способов их перевода.
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зують їх моральні чесноти. Класичні традиції поєднуються у Дж. Боккаччо
із ідеями трагедій Л. Сенеки. Дж. Боккаччо розповідає про біографії відо-
мих людей, які були на піку щастя і раптово стали нещасними, коли вони
менше всього цього очікували. Такий тип сюжету, після Дж. Боккаччо,
визначають як «De casibus трагедія». Крістофер Марло створив п'єси, зас-
новані на цьому творчому прийомі.

Дж. Чосер охарактеризував цей тип трагедії як «падіння великих лю-
дей». А. Н. Веселовський трактує «De Casibus Virorum lilustrium» як «про
фатальну долю великих людей». А. Н. Веселовський писав: «Є й дійсно
заслужена доля, коли люди перевищили свої вимоги до життя, захопилися
гонитвою за щастям, вони платяться за це, в таких випадках чим більше
буває щастя, тим ближче падіння, сліпою виявляється не фортуна, а люди,
які не підкорилися своїй долі...» [10, с. 120].

Щоб більш детально розкрити суть трагедії De casibus спочатку слід
дати визначення жанру трагедії. За О. Галичем: «Трагедія – це драматич-
ний твір, що ґрунтується на гострому, непримиренному конфлікті особи-
стості, яка прагне максимально втілити свої творчі потенції, і об'єктивною
неможливістю їх реалізації» [2, 304].

De Casibus Virorum Illustrium (про долі відомих людей) – це твір, який
складається із 56 біографій. Написаний флорентійським поетщь Джованні
Боккаччо, латиною, у вигляді моральних історій падінь відомих людей.

Історична постать короля Едуарда ІІ чудово підходить для розкриття
суті трагедії De casibus, оскільки він як людина наділена владою, грошима
та можливостями не зміг боротися із плотськими спокусами і врешті решт
став їх заручником.

Конфлікт короля із усією знаттю триває протягом всієї п'єси. Таке де-
тальне описування падіння короля зумовлено потребами глядача – можливість
спостерігати за деградацією та жахливою смертю правителя Англії наділяла
людей уявною владою та могутністю.

Художній образ короля та інших дійових осіб – це результат суб'єктив-
них висновків К. Марло. Із самого початку п'єси драматург невідступно слідує
поставленій меті та розкриває риси героя трагедії De casibus.

Король Едуард ІІ зображений у п'єсі як загроза для держави, який ладен
абсолютно на все про що попросить Гевестон: «Вас злить, що Гевестон поряд
зі мною? / Але так завгодно нам. То наша воля». «…Як підкоритись міг король
попу? / Пихатий Рим, ти наплодив ось цих / Халопів забобонних і зухвалих! /
Вони блищать, залиті світлом / Свічок твоїх антихристових храмів. / Спалю я всі
твої будівлі, / І в прах падуть твердині папських замків, / І від попівських трупів
распухне Тібр, / І берег виросте від їхніх трун. / А що до перів, які ладнають із
попами, / Не буду я королем, якщо тільки / Всіх до останнього не знищу!» [4, c.
9, 11–12] (Переклад із англійської тут і далі В.В. Георгієвської).

Історичним фактом є шлюб між Едуардом ІІ та Ізабеллою, який був укладе-
ний для тимчасового миру між ворогуючими країнами Англією та Францією.
Результатом цього шлюбу став хиткий мир між країнами та народження май-
бутнього короля Англії Едуарда ІІІ. Таким чином, обираючи часи правління
Едуарда ІІ письменник, по-перше, дає оцінку історичним подіям того часу та
детально описує обставини та атмосферу, у яких зростав майбутній король.

королева Англії Ізабелла» акцентує увагу на далекоглядності К. Марло. Річ
у тім, що багато років біографія Ізабелли розглядалась дослідниками сте-
реотипно. Віддати належну шану королеві і менш суб'єктивно досліджува-
ти її життя почали нещодавно. Початком нової інтерпретації життя Ізабел-
ли була п'єса саме К. Марло. У характерній для нього лаконічній формі
(лише кілька рядків у п'єсі) він змалював реальний портрет королеви, віддав-
ши шану її розуму та стійкості.

Слід зосередитись на дослідженні жанрової своєрідності п'єси К. Мар-
ло «Едуард ІІ», з'ясувати чим зацікавив письменника образ Едуарда ІІ та
часи його правління.

«Театр є ні що інше – як життя» – саме такий середньовічний посту-
лат доречно використати при описанні світогляду англійської королеви
Єлизавети. У п'єсах того періоду була невловима магія, кожна людина, не
зважаючи на соціальне походження, могла не тільки прийти на виставу,
але й впізнати себе чи знайомих серед дійових осіб п'єс. Єлизаветинські
драматурги звертаються з підмостків театрів до універсальної аудиторії,
яка уособлює все суспільство без винятків, всі класи, людей з різним
рівнем освіти і забезпеченості, різних професій і національностей. [5, с.
442–443].

Театр XVI ст., як про те свідчить творчість його кращих представ-
ників, породив явище, яке понятійно оформиться лише через три сто-
річчя. У надрах драматургії і театру доби Відродження була створена
справжня драма ідей, що розглядає питання, які викликають великий ре-
зонанс. При цьому драма ідей включала в себе різні елементи інших жанрів
і була розрахована на найширші верстви населення. А оскільки людина тієї
доби ще не розучилася відчувати себе невід'ємною частиною макрокос-
мосу, цілого, то питання суспільної значимості сприймалися як особистіс-
на справа кожного [5, с. 448].

Загальнодоступний англійський театр доби Крістофера Марло виніс
на підмостки п'єси, в яких обговорювалися питання піднесення і падіння
королів і царств, методи сучасної політики, війни, тиранії, атеїзм і віра в
Бога, способи досягнення багатства тощо.

Творчість англійського драматурга Крістофера Марло (1564–1593 рр.)
є яскравим прикладом ренесансної драматургії. Хоча доробок письмен-
ника налічує лише сім п'єс, всі вони є творчим експериментом драматур-
га та уособленням тенденцій доби. Всі твори можна поділити на чотири
групи. П'єса «Едуард ІІ» входить до групи «Трагедій De casibus» разом із
іншою п'єсою «Паризька різанина». Обидві вони написані 1593 р. та ма-
ють спільні жанрові особливості.

De Casibus – це енциклопедія історичних біографій та частина класич-
ної традиції історіографії. Йдеться про долю і лиха відомих людей, почина-
ючи з біблійного Адама, узагальнений образ стародавніх людей та людей часів
Дж. Бокаччо. Робота письменника виявилась настільки успішною, вона поро-
дила явище, яке згодом почали називати De Casibus традиції, що вплинули на
багатьох інших письменників: Дж. Чосера, К. Марло та ін.

Цей тип трагедії пов'язаний з традицією літературних творів про відо-
мих людей, які не тільки розповідають біографічні відомості, але аналі-
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нього, у спільники він обирає знову ж таки свого коханця Гевестона: «Та-
ким став хоробрим Мортімер, що мені / Загрожує в обличчя війною міжу-
собною» [4, c. 28].

Крістофер Марло рідко залучає жіночі образи до своїх п'єс. У творі «Еду-
ард ІІ» єдиним жіночим образом є королева Ізабелла. Щодо зображення її
образу на сьогодні склалися вже певні традиції: вона жорстока, зла, непохит-
на, амбітна, прагнула влади та саме вона керувала державою і винна у всіх
невдачах країни часів правління Едуарда ІІ. Слід зазначити, що її особистісні
позитивні якості ігноруються. Англійська дослідниця Е. Уейр [9] у своїй книзі
«Французька вовчиця – королева Англії Ізабелла» руйнує віками складений
образ королеви, зазначаючи, що ще в XVІ ст. саме К. Марло виявив та зобра-
зив у п'єсі «Едуард ІІ» справжню сутність цієї жінки: « О, горе бідній, жалю-
гідною королеві! / О, якби в ту годину, що на корабель / Зійшла я, із милою
Францією розлучившись, / Богиня, що йде по хвилях, / Цирцея б мій образ
підмінила, / Або в день весілля, кубок Гіменея / Наповнений був би отрутою,
або руки, / Що обняли, мене б задушили, / І я би не жила, щоб не бачити, / Як
милий мій король мене кидає! / Я, як божевільна Юнона, землю / Наповнюю
рокотом стогоном та криком. / Адже ніколи Юпітер не любив / Так скажено
Ганімеда, як нині / Проклятого він любить Гевестона. / Але цей гнів його ще
посилить ... / Повинна я благати його, бути ніжним, / Стати засобом до по-
вернення Гевестона. / На жаль, навік його він полюбив, / На жаль, навік
нещасною я буду» [4, c. 13–14].

Падіння Едуарда ІІ є центральною подією, навколо якої обертається
все у творі. Самовпевненість короля у своїй владі та могутності, удавана
підтримка коханця та розумна королева поруч грають злий жарт із ним.
Смерть приходить до Едуарда ІІ разом із катом та у вигляді середньовіч-
них тортур.

Смерть Едуарда ІІ є наслідком його тиранічної гордості, що провокує
противників і призводить до страшної загибелі короля. В останні хвилини
свого життя король розуміє, що програв. Це зрозуміло із іронічної промови
Едуарда ІІ: «Подумай, Лестер, як мені важко / Втрачати безвинно і вінець і
владу / І честолюбцю Мортімеру право / Своє віддати, яке було / Вершиною
блаженства мого. / Туга за ним мені душу вбиває. / Ну ось, візьми вінець, з
ним – життя моє. / (Знімає з себе корону.) / Одночасно в Англії не можуть /
Панувати два короля. але почекайте / І дайте мені бути королем до ночі, /
Щоб міг намилуватися я вінцем / Своїм блискучим…» [4, c. 51]. Передсмер-
тна промова короля довга, він то погоджується добровільно віддати корону,
то знову забирає її як улюблену іграшку. В решті решт, йому вже не сила
витримувати тортури і він зрікається престолу та помирає.

Іронічним, як насмішка, є той факт, що Мортімер Молодший відправ-
ляє ката до Едуарда у день коронації його сина, який, дізнавшись про смерть
батька, наказує вбити Мортімера та заточити у в'язниці Ізабеллу.

Після правління слабкого короля, який погрожував тільки словами при-
ходить міць меча – правління Едуарда ІІІ. Достеменно не відомо, які саме
стосунки були у нього із батьком, чи цікавився Едуард ІІ сином. У п'єсі К.
Марло зображує реакцію Едуарда ІІІ на звістку про смерть батька так: «…Коли
пробачити не можу я… / …Геть голову його! / Під суд військовий!» [4, c. 61].

Драматург не гає часу: починає розкривати художній образ короля та
його падіння із першої сцени, коли повертається із вигнання його фаворит
Гевестон. Едуард ІІ погрожує Мортімеру Молодшому через те, що той пога-
но ставиться до його фаворита: « Ну, Мортімер, тебе примушу я / Розкаятися
в твоїх словах. Ти смієш / Суперечити королю? Погрожувати мені / Слідом за
Ланкастером? На лобі твоєму / Мій меч розгладить складки і зігне / Коліна,
що згинатися розучилися. / Хочу я Гевестона! Знайте ж всі – / Небезпечно
повставати на короля!» [4, c. 3–4].

Показовим є те, що король стає таким хоробрим лише в присутності сво-
го фаворита та тільки на словах. Він поводиться, як йому заманеться, тому що
із дитячою наївністю вважає, що він непереможний: « Вас злить, що Гевестон
зі мною поруч? / Але так завгодно нам. То наша воля.» [4, c. 9].

Інтереси країни байдужі Едуарду ІІ, забаганки коханця для нього на
першому місці: «Якщо він був би селюком, він мій улюбленець! / І я схи-
литися перед ним змушу / Зарозуміло з усіх вас.» « Так ось що, пери
зухвалі, вам потрібно? / Але перш, ніж мій милий Гевестон / Зі мною роз-
лучиться, цей острів / Спливе над океаном і, блукаючи, / До невідомим
материках пристане» [4, c. 10].

У п'єсі досить оригінально драматург зображує розуміння королівсь-
кої влади Едуардом ІІ. Він поводиться як мала дитина, улюбленою іграш-
кою якого є Гевестон. Заради фаворита він ладен передати нудні державні
повноваження іншим, а собі залишити тільки багатство, свободу та ко-
ханця: « Я ладен підкоритись папському легату / І канцлером його я при-
значаю, / Ланкастера – великим адміралом / Над нашим флотом, обидва
Мортімера / Отримають графський сан. Лорд Уорік Північ / Отримає в
управління. / (Звертаючись до одному з бунтівних лордів.) / Ти ж – Уельс.
/ Але якщо навіть цього всього / Вам мало, королівство розділіть / Між
собою на багато королівств, / І мені лише куточок або закуток / Залиште,
щоб в ньому вільно міг / Я жити щасливо з милим Гевестоном» [4, c. 11].
Наївність короля приголомшує та дає зрозуміти глядачу, що королі ма-
ють такі ж слабкості як і звичайні люди.

Інфантилізм короля при дворі сприймають досить агресивно. Еду-
ард ІІ наївно думає, що підтримки Гевестона йому вистачить, щоб протис-
тояти цілому світу. Він навіть свариться із Кентом (своїм братом), чи не
єдиним своїм прибічником: «Я бачу, государ, пристрасть до Гевестона /
Для держави і для вас – смерть. / Дворяни злісні тепер війною / Загрожу-
ють вам. Брат мій, краще назавжди / Звідси вижене Гевестона» «Чи не
диво, що своїх ти перів знехтував, / Коли я, брат твій, так тобою відкину-
тий» [4, c. 27].

Слабкість та необдумані вчинки короля, як коршун, підраховує і ко-
ханець королеви Мортімер Молодший: «Ти з прапором розпущеним лиш
раз / Був у полі. І твої солдати йшли, / Ніби актори в блискучих обладунках,
/ Без лат, а сам ти, золотом залитий, / Верхи, сміючись над усіма, про-
їжджав. / Киваючи і трясучи султаном яскравим, / І з шолома жіночі звиса-
ли стрічки» [4, c. 27].

Вчинки Едуарда ІІ виглядають кумедно та несерйозно, навіть для змо-
ви проти свого ворога Мортімера Молодшого, який збирає союзників проти
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Акт трансгрессии и повторения в Трилогии Нова и
«Голом завтраке» Уильяма С. Берроуза

«Моя основная теория заключается в том, что слово в буквальном
смысле – вирус. Слово не признавалось вирусом, поскольку достигло ста-
бильного симбиоза с носителем» [14, с 99]. Высказывание Уильяма С.
Берроуза совпадает с общим тоном мысли XX в., и тем, что Мишель Фуко
называет «культурой подозрения». Говоря о главных идеологах века, Мар-
ксе, Ницше и Фрейде, Фуко замечает, как три теории сходятся на подозре-
нии в том, что от субъекта нечто скрывают, будь это продукт производ-
ства, ресентимент или подсознание. Зарождающееся подозрение связано
не только с появлением философии языка, но также своеобразной «лите

© Гривина В. С.

Помста сина за батька може здатися дивною, але таким розумним вчинком
молодого короля К. Марло підкреслює різницю між батьком та сином. Адже
правління Едуарда ІІІ якісно відрізнялось від правління Едуарда ІІ.

Таким чином, трагедійний конфлікт, який лежить в основі самого жан-
ру трагедії, драматург вміло розкриває протягом всієї п'єси, кульмінацією
стає кривавий опис смерті Едуарда ІІ. Катування короля нагадують інквізи-
цію, це не просто вбивство, це помста жінки (королеви Ізабелли), якій він
завдав стільки болю, принижень та страждань.

У XVI ст. життя можновладців та звичайного люду відрізнялось. Ко-
роля чи королеву вважали богорівними. П'єса К. Марло дає можливість
англійцям зрозуміти об'єктивну картину із життя короля.

Доба Відродження відрізняється від попередньої доби початком крити-
ки церкви та релігії, прискіпливого аналізу Біблії. За часів Середньовіччя
людей карали, лякали, вбивали за релігію. За допомогою художнього образу
Едуарда ІІ К. Марло розкриває та пояснює глядачу ставлення до релігії ко-
ролів: «…Як підкоритися міг король попу? / Пихатий Рим, ти наплодив ось
цих / Холопів забобонних і гордовитих! / Вони блищать, залиті світлом / Свічок
твоїх антихристових храмів. / Спалю будівлі я твої старі, / І в прах впадуть
твердині папських замків, / І від попівських трупів Тібр розпухне, / І берег
виросте від їхніх трун. / А що до перів, які ладнають із попами, / Не буду
королем я, якщо тільки / Всіх до останнього не знищу!» [4, c. 11– 12].

Обравши для своєї п'єси часи правління Едуарда II письменник ніби
пояснює вчинки, які після смерті батька, вжив його син. Саме Едуард III
наказав заточити Ізабеллу у Тауері, розпочав Столітню війну, розірвавши
цим хиткий мир між Англією та Францією, який дві країни досягли шлю-
бом Едуарда та Ізабелли. Їх син видав перші статути про робітників і
узаконив практику скликання парламенту. Активно просував використання
англійської мови у роботі парламенту та судів. При Едуарді III, завдяки
військовим талантам його сина принца Уельського (Чорного принца),
Англія одержала ряд перемог над Францією, і як король він був досить
популярний, а нащадки (особливо у роки війни Червоної та Білої троянди)
взагалі схильні були ідеалізувати його.

Драматург додавши до звичного для доби Відродження жанру тра-
гедії елементи трагедії De casibus створив неповторний драматичний твір,
який цікаво не тільки дивитися, а й читати. Також захоплює вміння пись-
менника – стисло, іноді форсуючи історичні події, відображаючи клю-
чові моменти доби, описувати історичні факти, які відбувались протягом
декількох століть.

Подальше дослідження може відбуватися у вивченні проблематики
творів письменника.
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«трансгрессия» приходит в американскую критику из философских кругов
Йеля, когда в 80-х годах представители Новой Критики перенимают опыт
деконструктивистов Жака Деррида и Поля де Мана, которые некоторое вре-
мя преподавали здесь на факультете компаративистики.

 О самой трансгрессии впервые заговорил Жорж Батай, кажется, пе-
ренимая словечко из французской юридической практики: в его время
так называли мелкое нарушение закона по незнанию культурных обычаев
страны. Классическое определение мы находим у Мишеля Фуко в «Пре-
дисловии к трансгрессии». Отдавая должное Батаю, Фуко размышляет, от-
чего некоторые тексты подвергаются запрещению, в то время как другие,
часто более опасные политические и социальные манифесты, безнаказан-
но проходят цензурные барьеры [5]. В отличие от Мориса Бланшо, кото-
рый считает трансгрессию решительным переступанием предела, Фуко,
(а вслед за ним Деррида, Делез и Гваттари), говорит, что трансгрессия не
может выйти за предел, потому что на пределе лежит вся тотальность ее
траектории [5, c. 118]. Писатель ни при одном из раскладов не переступает
черту, потому что элементарно не способен выйти за предел языка (пре-
дел человека, предел контроля и предел языка заканчиваются на одной
черте). Трансгрессивный текст обозначает предел, и, подводя к нему, де-
монстрирует его наличие. По выражению Жиля Делеза, «трансгрессив-
ная проза кормится на предельных полях» [4, с. 437].

Существует некая абстрактная метафизическая черта, переступая ко-
торую художник способен на гораздо большее; это как великие тибетские
йоги, говорящие о том, что настоящий потенциал может быть развит толь-
ко в неудобной, катастрофической ситуации [7]. Уильям Берроуз, лично
знакомый с Делезом и Гваттари, говорит на одном с ними эстетическом
языке. Его рваный стиль, коллаж, разрезка чужих текстов с последующим
вшиванием их в ткань экспериментальных романов, есть ни что иное, как
методическое нащупывание границ контроля. Один из последних модер-
нистов, Берроуз не только пишет, но и живет на этой линии ускользания.
Иконическая фигура 60 х, близкий друг битников Джека Керуака и Аллена
Гинзберга, пятнадцать лет страдал героиновой зависимостью, при этом
дожил до 83 х лет [2]. Был выпускником Гарвардского университета, жил в
Мексике, Марокко, Лондоне и Париже, яростно боролся со смертной каз-
нью в США, при этом всегда носил с собой револьвер (даже после того,
как, играя в Вильгельма Телля, случайно застрелил жену). Высказывался в
стиле воинственного женоненавистника, но был близким другом Патти
Смит, Сьюзен Зонтаг, Рейчел Уэлч, обожал писательницу Джейн Боулз.
Жил от противного: «Никогда не заходите слишком далеко в каком бы то ни
было направлении – вот основной постулат, на котором зиждется обще-
ство контроля» [15, с. 255]

«Новости управляли мной все это время» [12, с. 52]. «Мы НЕ следим
за новостями. Мы придумываем новости» [12, с. 106], говорит предста-
витель новостного агентства Трак в «Мягкой машине». Но кто эти мы,
кто эти слова, что это за вирус контроля? В «Третьем уме» Берроуз разра-
батывает теорию, по которой слово – это вирус в прямом смысле. Слову
удалось добиться удивительного симбиоза с «человеческим животным»:

ратуры языка» – обе ищут предел контроля там, где обрываются слова [6].
Когда мы говорим о Уильяме С. Берроузе, постановка проблемы сводится
к контролю слова, которое нужно исследовать, понять, и по возможности
разрезать. Этот обращенный на предел жест носит имя трансгрессии.
Трансгрессия, поиск границы высказывания, делается общей целью, –
попытка понять, что сказать можно, а что нельзя, почему нельзя, кто кон-
тролирует эти недосказанности.

Мы предлагаем обратиться к анализу творческой манеры Уильяма С. Бер-
роуза через осмысление темы контроля и трансгрессии, к которым чаще всего
обращается автор при создании своих текстов. Статья анализирует «Го-
лый завтрак» и его продолжение, Трилогию Нова, в плане транс-
грессивного действия, которое совершает автор, когда стремится на-
рушить лингвистические и общественные нормы дозволенного выс-
казывания. Работы Уильяма С. Берроуза давно и обстоятельно изучают-
ся англоязычным литературоведением, с 1980-х в биографических мате-
риалах Тимоти Мерфи и Рейчел Уэлч, философских текстах Ж. Делеза, и до
наших дней в эссе Э. Энза, Д. Макдональда, К. Ланда, Дж. Эндрюс и др. [15].
На Украине битнический период Берроуза рассматривала Л.О. Гречуха [2].
Однако, следует заметить, что контекст трансгрессивного представляет прин-
ципиально новую перспективу изучения творчества писателя.

Сложить в какое-нибудь единое течение все разбросанные по про-
странству литературы тексты о контроле кажется невозможным задани-
ем. Джойс, Миллер, Батай, Кафка, Берроуз принадлежат столь же разным
традициям, как марксизм, ницшеанство или психоанализ. Между тем, выше
указанные писатели последовательно объединяются в исследованиях, на-
чиная с 1950-х, у М. Фуко, Ж. Делеза, Ж. Деррида или Ж. Бодрийяра, вплоть
до современных постгуманистских концепций Сюзан Зонтаг, Гарольда
Блума или Джудит Батлер [15].

Когда художественный текст касается запрета или переходит грани доз-
воленного, мы говорим о трансгрессивной литературе. «Transgressive
fiction» (или Transgressional fiction) официально вводится в обиход крити-
ком «Лос-Анджелес Таймс» Майклом Сильверблаттом в 1993 году. В 1995 м
литературное приложение «Нью-Йорк Таймс» расширяет определение,
включая в рамки жанра большинство недолюбливаемых цензурой текстов –
де Сада, Батая, Миллера, Селина. При этом автор статьи Рене Чун называет
«Голый завтрак» Берроуза воплощением всего трансгрессивного, посколь-
ку здесь порнографические сцены самого последнего порядка сливаются с
полнейшей социальной анархией, стиранием всякого узнаваемого простран-
ственно-временного континуума и безумными словосочетаниями, многие
из которых (например, «Heavy Metal») позже вторгнутся в культурный лек-
сикон американской общественности. Третье издание «The American Heritage
Dictionary of the English Language» за 1996 год дает следующее определение:
«этот литературный жанр графически эксплуатирует темы инцеста и про-
чих сексуальных актов, жестокости и насилия; подрывной, авангардный,
мрачный и порнографический – его синонимы; трансгрессивный автор
считает, что истинное знание располагается на пределе опыта, и что тело
является подопытным объектом для получения такого знания» [8]. Термин
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линии контроля означает нарушить пространственно-временной контину-
ум. Если Закон требует от автора уникальности, трансгрессией Берроуза
становится разрезание чужих текстов, в частности Сэмюэля Беккета и
Шекспира для составления частей «Новы экспресс» [10, с. 5].

Главное правило трансгрессивного повтора заключается в постоянном
балансировании на тонкой линии ускользания, по одну сторону от которой
лежит мрачная пропасть банального плагиата, по другую – бесплотная одер-
жимость новым-лучшим, или авторским лицом. «Так, – замечает Берроуз –
Повторение повторению рознь. Я мог бы писать стандартные романы про
диких мальчиков в духе голубого Питера Пена, год за годом выпускать нечто
вроде сериала о Тарзане, а мог бы написать «Поминки по Финнегану»»[15,
с. 271]. Метод разрезки предлагает эту своего рода линию ускользания. А
Берроуз отказывается от новизны в пользу исключительности. Именно ее
предлагает разрезка, поскольку комбинации слов в коллаже ограничены лишь
генератором случайных чисел. В «Третьем уме» встречается выражение
«Два в своем роде» («Two of a kind») как мутация фразеологизма уникаль-
ный – «Единственный в своем роде» – («One of a kind») [15, с. 156]. На самом
деле, повторение может быть даже более уникальным: например, близнецы
встречаются в природе значительно реже, чем рождение единственного
ребенка. Тройня – случай еще более редкий, и т. д. до тех пор, пока не исчер-
пается сама физическая возможность повтора. Художник в поиске единич-
ности вынужден балансировать в вечном поиске уникального счета. Это
вечно неопределенный Икс-ингредиент, меняющийся в зависимости от каж-
дого конкретного случая.

Мы уже упоминали, что разрезка была повторением метода Тристана
Тцара, обнаруженного Берроузом совместно с Брайоном Гайсином в 1960
году в Париже. Но кроме того, сам Берроуз дважды воссоздает разреку,
первый раз двумя годами ранее в 1958. «Голый завтрак», по сути дела, был
случайной разрезкой. Текст составлен из трех источников, которые связыва-
лись в произвольном порядке. Берроуз разделил записную книжку на три
колонки. В одной он записывал отрывки из придумываемых сцен романа
под кодовым названием Интерзона, во второй – впечатления от поездки в
Морокко, Мексику, Копенгаген и т.п., (здесь он подробно говорит о борьбе
с собственной героиновой зависимостью), в третьей колонке – переписка с
Алленом Гинзбергом (рассуждения о литературе и проч.). Колонки объеди-
нялись и произвольно вливались одна в другую, а затем перепечатывались
во множестве вариантов на печатной машинке. Из-за того, что Берроуз ни-
когда не нумеровал страницы, а издательство поджимало со сроками, ему
пришлось отправить по почте манускрипт без начала и конца. Берроуз наде-
ялся, что позже сможет поменять последовательность страниц, однако когда
редактор, который должен был показать наличие готовой работы руковод-
ству издательства, произвольно соединил текст, ему удалось добиться завер-
шенности, ранее отсутствовавшей в книге. Прочитав новый вариант, Берро-
уз и Керуак, который также способствовал публикации, решили оставить
все как есть [9, с. 287]. Можно сказать, что определенным образом редактор
стал соавтором «Голого завтрака». Очередность глав, как и последователь-
ность слов, меняют художественное восприятие.

«Слово-вирус, твоя Вторая половина, <…> обладает главной характерис-
тикой вируса: это организм, который не несет в себе никакой функции
кроме постоянного самовоспроизведения» [14, c. 47]. Проверить это очень
просто – попытайтесь прервать поток внутренней речи: «Когда ты гово-
ришь сам с собой, с кем ты говоришь на самом деле?» [14, с. 52].

Какие законы нарушает Берроуз, когда работает с вирусом слова?
Прежде всего, он подвергает деконструкции дадаистскую технику 20-х го-
дов, и Тристана Тцара, в частности – именно он начал использовать cut-up
(«кат-ап»), или разрезку текста, которую впоследствии аппроприирует
Берроуз. Дадаисты разрезали наполненные пропагандистской информа-
цией военные газеты, перемешивали слова до полного уничтожения вся-
кого смысла, желая заставить опасное слово молчать. Берроуз меняет
философию разрезок. Он пытается понять, как действует контроль слова, и
при удобном случае, захватить контроль над этим контролем («возьмите
любимые тексты, самый простой способ – разрежьте лист по горизонтали
и по вертикали, перемешайте, – у вас появится сколько угодно новых тек-
стов, <…> на трещинах и разломах вы найдете новые слова» [14, c. 86]), Эта
стратегия разрушения, по Бодрийяру, предполагает, что трансгрессивное
изменение дискурса делает ставку не на другой код как таковой, а на мгно-
венную деконструкцию господствующего дискурсивного кода. Оно зас-
тавляет улетучиться и категорию кода, и категорию сообщения [1]. Когда
«Голый завтрак» выносится на судебное разбирательство, на подсозна-
тельном уровне машина контроля улавливает не столько злонамеренность
сексуальных извращений, сколько нежелание текста подчиняться нормам
общепринятого потока слов. Форма определяет содержание. Берроуз выиг-
рывает вдвойне, – этот несколько абсурдный процесс между религиозной
глубинкой и битнической богемой не только знаменует окончание цензур-
ных судов в США, но и способствует популярности «Голого завтрака».

В тональности постструктурализма, Берроуз отказывается от аристо-
телевской диалектики в пользу единого имманентного, где форма и содер-
жание высказывания суть одно и то же. Подобно ленте Мебиуса, текст не
имеет изнанки, к которой так тяготеет линейный нарратив. Берроуз обна-
руживает в линейности контролирующую инстанцию. Он сражается с ли-
нейностью посредством разрезок, коллажа и техники соавторства, кото-
рую Жиль Делез в «Тысяче плато» называет ризоматическим письмом
[4]. Все эти техники приводят к трансгрессии повторения, которая, с одной
стороны, подрывает фантазм авторской уникальности, с другой – после-
довательность линейного времени. Примечательно, Делез тоже согласен с
тем, что повторение – во всех отношениях трансгрессия, поскольку ставит
под вопрос Закон, изобличает его номинальный или всеобщий характер в
пользу более глубокой художественной реальности [3, с. 15]. Если Закон
заключен в соблюдении очередности времен: раньше было прошлое, ко-
торого больше нет, оно никогда не может повториться, то трансгрессия
будет повторять прошлое, или другими способами запутывать причинно-
следственные связи между прошлым и следующим за ним новым якобы
отдельным временем. Слово контролирует, слово требует соблюдать ви-
димость связности контекста пространства-времени, значит, пройтись по
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Ризома может создавать альянсы с любым другим организмом, и,
таким образом, постоянно воспроизводить новые маршруты, будь то
мысль, или структура ДНК. Противоположностью ризоме Делез считает
классическую романную форму аристотелевского типа «завязка-основа-
развязка» – структуру «дерева». Если книга-ризома имеет потенциал не-
исчерпаемого развития, книга-дерево обречена на бесконечный цикл
повторений и самовоспроизведений: «Вся логика дерева – это логика каль-
ки и воспроизводства» [4, c. 953].

Берроуз обращается к ризоме в «Третьем уме». Это документальное
исследование фрагментации, написанное в форме разрезок и в сотрудни-
честве с Гайсином – авторство каждого отдельного фрагмента неопреде-
лено, а страницы не нумеруются: «Два ума объединяются, чтобы создать
третью, невидимую силу […]. Кто тот третий ум, идущий рука об руку с
тобой?» [11, с. 8]. Такими же мотивами руководствуются Делез и Гватта-
ри в работе над «Капитализмом и шизофренией».

Мысль Берроуза столь уютно встраивается в философию «Капита-
лизма и шизофрении», что в какой-то момент кажется, разрезки – это и
есть та самая ризома. Но Делез предупреждает заблуждение: «Возьмем
метод Берроуза: вкладывание или вгибание [pliage] одного текста в дру-
гой, конституирующее множественные и даже случайные корни (можно
сказать, черенки), подразумевает измерение, дополнительное к измере-
нию рассматриваемых текстов. Именно в таком дополнительном измере-
нии вкладывания или вгибания единство продолжает свою духовную ра-
боту» [4, c. 862]. Под единством подразумевается структура дерева. В
«Тысяче плато» техника разрезки определена как промежуточное состо-
яние между деревом и ризомой, потому что, даже вырезав корень, раз-
резки сохраняют память о едином источнике – авторе. Берроуз и сам по-
нимал, что его метод имеет ограничения. Уже во второй части трилогии
под названием «Билет, который лопнул» он отходит от чистой разрезки,
привлекая к сотрудничеству художника Йена Соммервиля и кинематог-
рафиста Энтони Балча, которые вплетают в текст обрывки сценариев и
отцифрованных изображений [13, с. 9].

Парадоксальным образом, такой подход оказывается ближе ризома-
тическому виденью Делеза, чем разрезки, что главным образом прояви-
лось в продуктивности. Соавторство позволяет Берроузу беспрерывно
прогрессировать. В отличие от Керуака и Гинзберга, которые остались
иконами 1960 х, он продолжает быть культовой фигурой американской
культуры для новых поколений. В 1970 х его влияние распространяется на
литературу киберпанка, Берроуз пишет тексты-мантры с Патти Смит, в
1980 х сотрудничает с Девидом Боуи, в 1990 х записывает аудио-книгу с
Куртом Кобейном и снимается у экспериментального режиссера Гаса Ван
Сента. Разрезка, в свою очередь, начинает собственное путешествие по
культурному пространству. Уже после смерти Берроуза в 2000 м году Том
Йорк в технике разрезки записывает самый известный альбом группы
Radiohead под названием «Kid-A». С берроузовскими техниками работа-
ет Джеймс Баллард и Девид Кроненберг. В виртуальном пространстве цир-
кулирует более тысячи программ, которые называются «машинами раз-

Последовавшая за «Голым завтраком» теория разрезок – в своем роде
методический поиск ошибок и случайностей, результатом которой стано-
вится Трилогия Нова. Эти три текста – «Мягкая машина», «Билет, который
взорвался» и «Нова Экспресс» неплохо вписываются в идею о парадоксе
близнецов Эйнштейна. Предположим, один близнец остается дома, а вто-
рой отправляется в космос. Время для второго брата за период путеше-
ствия на сверхзвуковых скоростях течет иначе. Он возвращается на Землю,
оказываясь на два года младше своего близнеца. Подобным образом тек-
сты трилогии Нова, которые складывается из идентичных материалов, и,
казалось бы, должны быть зеркально подобны, подвергаются бесчислен-
ным разрезкам, подчас начиная противоречить друг другу, как мутиро-
ванные близнецы. Каждая из книг описывает одни и те же события, но
всегда по-другому, в других временах и обстановках, с иными персонажа-
ми и контекстами: «Ни одна из книг не повторяется, скорее они сами себя
дополняют в форме трех версий, каждая рассматривает определенные
проблемы с разных точек зрения» [14, c. 125].

Характерная особенность мутированного повтора – игра в рефрены,
фразы, которые побывали во множестве разрезок, которые кочуют из одного
текста в другой и медленно теряют первоначальное лицо. Берроуз заимствует
у Джейн Боулз уже модифицированное библейское изречение, «в начале было
слово, и слово было – привет». Фраза отправляется в фарш рарезок, и начина-
ет переходить в новые состояния: «В начале было слово. И слово находилось
здесь слишком долго»; «в начале было слово, и слово было – хрень собачья»;
«в начале было слово, и слово есть оружие вируса»; «в начале было слово.
А, собственно, в начале чего было это первоначальное слово? <…> В нача-
ле было слово и слово было бог и слово было человеческой плотью. В начале
ПИСЬМЕННОСТИ»; «в начале не было никакого Я ЕСТЬ»; «в начале было
слово. Следующий шаг – сотрем слово» [14, с. 57–86].

Придя к разрезкам, Берроуз убеждается в том, что слова принадлежат
писателю не больше, чем краски – художнику: «Они принадлежат любо-
му, кто может их использовать. Разграбьте Лувр! A bas I'originalité1, бес-
плодное и самоуверенное эго, которое, создавая, запирает нас в тюрьму.
Vive le vol2 – чистая, бесстыдная, совершенная. Мы ни за что не отвечаем.
Крадите все, что видите» [11, с. 103] Слова берутся из множества источни-
ков, эти источники обрывочны, и часто автор даже не помнит, что его
оригинальные фразы пришли из какого-нибудь забытого эпизода (вспом-
ним многочисленные триллеры, посвященные неосознанному плагиату).
Похожим образом, поток сознания постоянно прерывается внешними
факторами – уличным шумом, лицом случайного прохожего или афишей
на фонарном столбе. Берроуз приходит к выводу, что жизнь – тоже своего
рода разрезка. Это заявление заставляет его биографов – Тимоти Мерфи,
Дэвида Шнайдермана и многих других, проводить параллели с теорией
ризомы Жиля Делеза. Дело в том, что Делез примерно в это же время
работает над схожей концепцией свободного от контроля творения, кото-
рую описывает в «Тысяче плато»: «Вся ризома в целом, молекулярная
сегментарность, не позволяющая себе быть сверхкодированной означаю-
щим, подобно машине для резки» [4, c. 951].
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Особливості моделювання художньої дійсності у
прозі Мо Яня 1980 х років

Присвоєння Нобелівської премії 2012 року з літератури китайському
прозаїку і драматургу Мо Яню (справжнє ім'я Ґуань Моє) «за галюцина-
торний реалізм, що поєднує казку, історію і сучасність», привернув увагу
фахівців і широкої аудиторії як до постаті самого письменника, так і до
малодослідженого феномену «галюцинаторного реалізму» в цілому. В
мережі Інтернет з'явилося чимало нотаток (на жаль, переважно анонім-
них), де автори намагаються тлумачити зазначений термін і саме явище
галюцинаторного реалізму в художній творчості різних письменників
(переважно європейських). Однак, глибокого і переконливого фахового
дослідження на теренах вітчизняної науки знайти не вдалося, адже заз-
начене явище виявилося досить примарним у теоретичному осмисленні
і не знайшло практичного втілення в українській художній літературі.
Окрім того, авторитетні українські академічні видання [3] не фіксують
навіть самого терміну «галюцинаторний реалізм».

Що стосується визначення особливостей творчого методу Мо Яня
крізь призму дефініції, наданої Шведською академією, тут ситуація не менш
складна. Попри увагу до творчості Мо Яня в самому Китаї, а також попу-
лярність його окремих романів і повістей в Європі та Азії, творчий доро-
бок письменника зазвичай не представлявся як психоделічна література
(власно таким по суті і є галюцинаторний реалізм). Китайські літературоз-
навці не одностайні у визначенні особливостей творчого методу свого
Нобелівського лауреата. Одні розглядають його у межах неореалістичної (а
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резки». Воздавая дань Берроузу, они предлагают начинающим авторам
фрагментировать собственные тексты.

Мы можем сделать вывод, что Уильям С. Берроуз посредством техни-
ки разрезки и ее последующей эволюции, исследует границы дозволенно-
го как в поле языка, так и в поле социальных запретов. Он совершает акт
трансгрессии, когда подменяет идею авторской идентичности повторени-
ем, но при этом находит в повторении источник бесконечного развития. Оста-
ваясь верным эстетике фрагментарности, но при этом постоянно эволюциони-
руя, Уильяму С. Берроузу удается стать вечным вдохновителем американской
контркультуры, что поощряет в перспективе продолжить исследования его
художественных методов в контексте современной трансгрессивной литерату-
ры. Помимо прочего, нам кажется перспективной теория Уильяма С Берроуза
о предназначении писателя. Однажды в Лондоне он спросил Джаспера Джон-
са, в чем заключается смысл живописи, что на самом деле делают художники?
Джонс парировал встречным вопросом: «В чем смысл писательства?» Спустя
несколько лет Берроуз нашел ответ: предназначение писательства в том, чтобы
заставить событие произойти [11, с. 65].
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ника і невичерпність його художньої концепції буття китайської нації. Од-
нак, осмислення проявів «галюцинаторного реалізму» у творах письмен-
ника залишається відкритою проблемою. Більше того, висловлюються ка-
тегоричні думки про метафоричність самого визначення і марність будь-
яких розвідок у цьому напрямі. Зокрема, за переконанням І. Єгорова (ро-
сійського перекладача романів Мо Яня «Країна вина» та «Пишні груди,
широкі стегна») епітет «галюцинаторний» лише збиває потенційних чи-
тачів з пантелику. «Я б сказав, – наполягає І. Єгоров, – що це швидше
«карколомний» або «приголомшуючий» реалізм. Мається на увазі вра-
ження від реалізму творів Мо Яня, який переходить часом у традиційний
для китайської літератури натуралізм» [5]. Однак, все ж таки Нобелівський
комітет виділив твори китайського письменника з поміж усіх інших претен-
дентів на нагороду саме за вказаною ознакою, що, на наш погляд, є достат-
ньою підставою принаймні для спроб осмислення прози Мо Яня в межах
«галюцинаторного реалізму». Відтак метою запропонованої статті є виз-
начення принципів моделювання художньої дійсності у ранній прозі Мо
Яня (1980-х років) з урахуванням теоретичних засад «галюцинаторного
реалізму». Звернення до ранніх творів зумовлене тим фактом, що саме
вони засвідчують становлення художнього методу письменника з наймен-
шими проявами впливу західних літератур. Карколомні романи Мо Яня
1990-х років, а також твори початку ХХІ століття засвідчили його письмен-
ницьку зрілість, віртуозне володіння прийомами міжтекстуальної взаємодії,
майстерне залучення усієї сукупності художнього інструментарію, напра-
цьованого як у межах китайської культурної традиції, так і світовою літера-
турою в цілому. Однак, на наш погляд, ці твори до певної міри втрачають
відвертість, чуттєвість і зворушливість, притаманні ранній прозі. Не дарма
візитною карткою письменника до сьогодні можна вважати повість «Чер-
воний ґаолян», яка стала підсумком ранньої творчості та була відзначена
багатьма літературними нагородами, а в 2000 році щотижневик «Asiaweek»
включив її в число 100 кращих творів китайської прози ХХ ст. У запропоно-
ваній статті ми звернемося до оповідання «Рясні дощі весняної ночі» (1981)
і повісті «Прозора морква» (1985).

Оскільки нас цікавитиме ступінь реалізації засад «галюцинаторного
реалізму» у формуванні художнього світу ранньої прози Мо Яня, необх-
ідно з'ясувати сутність і основні риси цього літературного явища.
Найбільш обґрунтованою із знайдених наукових концепцій видається
розуміння «галюцинаторного реалізму» як психоделічного дискурсу в
літературі. Більшість дослідників тлумачать поняття «психоделіка», спи-
раючись на класичну дефініцію російського теоретика і практика відповід-
ної культури П.Пепперштейна, який зазначив: «Слово «психоделіка», хоча
і означає «просвітлення душі», або ж «ясність душі», швидше передбачає
дотичність до ілюзій, до завідомо неістинного. «Ясність» досягається «від
противного»: душа омиває себе величезними об'ємами ілюзорного, в ре-
зультаті чого розвивається певний імунітет…» [Цит. за: 1]. Механізми пси-
ходелічного дискурсу в літературі пов'язують із зміненими станами свідо-
мості (далі – ЗСС), тобто «психофізіологічними станами, в яких відбуваєть-
ся якісна перебудова властивих індивіду звичайних (нормальних, «базо-

точніше неоісторичної) літератури [15, с. 317–320], що демонструє суб-
'єктивне переосмислення історичного процесу в Китаї ХХ ст., написання
так званої «індивідуальної історії», виходячи з власно пережитого особис-
того досвіду письменника. Інші знаходять у прозі Мо Яня ознаки літерату-
ри «пошуку коріння» (китайського варіанту «магічного реалізму») [17, с.
371–373; 12, с. 144]. Дослідники відзначають влив на творчість Мо Яня ро-
манів Вільяма Фолкнера та Ґабріеля Ґарсія Маркеса, водночас знаходячи у
ній яскраві ознаки китайської традиційної авантюрно-фантастичної оповіді,
характерної, зокрема, для класичних романів Ло Ґуаньчжуна «Три цар-
ства» (1522), Ши Най'аня «Річкові заплави» (1585), а також дивовижних історій
Пу Сунліна (1640–1715). Однак, навіть в межах літератури «пошуку корін-
ня» Мо Янь проявляє себе не послідовником чужих ідей, а фундатором
нових поглядів і художніх рішень. Так, представник китайської «нової кри-
тики» професор Пекінського університету Чень Сяомін зазначив, що «зав-
дяки впевненості та переконливості індивідуального досвіду Мо Яня… надто
обтяжений історичною свідомістю «пошук коріння»… призвів до пробуд-
ження національної пам'яті – до того ж пам'яті позитивної, стверджуваль-
ної. Мо Янь змінив історичний задум «пошуку коріння», повернувши його
до історії та способу життя малої батьківщини» [11, с. 334]. Варто зазначи-
ти, що китайські літературознавці не розмежовують понять «магічний» і
«галюцинаторний» реалізм, в перекладі визначення Шведської академії
китайською мовою залучається термін mohuan xianshizhuyi, який зазви-
чай використовується на позначення «магічного реалізму». В цьому ж
ключі трактується творчість Мо Яня і деякими російськими дослідниками,
зокрема Н.К. Хузіятовою та Д.С. Цирєновою. Коротко аналізуючи його
найвідомішу повість «Червоний ґаолян» (1987) Н.К. Хузіятова зазначає:
«Відновлюючи через романтичні фантазії природну картину того, як люди
дійсно жили, Мо Янь допомагає створити новий вид міфу в літературі,
пов'язаного із землею і природою» [9, c. 89]. Д.С. Цирєнова зараховує до
«магічного реалізму» не лише твори письменника 1980 х років, але й рома-
ни 1990 х «Часникова балада», «Сандалова страта», «Пишні груди, широкі
стегна», «Країна вина» тощо [10, c. 311]. Китайські дослідники схильні ба-
чити в останніх ознаки авангардизму, постмодернізму, сюрреалізму.

Є також дослідники, які вважають Мо Яня представником китайського
літературного модернізму в цілому (не обмежуючи лише засадами «маг-
ічного реалізму»), який почав активно розвиватися в кінці 80 х років ХХ ст.
[17, с. 363–464]. Так, Лю Юн вбачає модерністичні тенденції у творах Мо
Яня у розширенні тематичних меж та виражальних засобів художнього
тексту, зокрема здатності письменника яскраво, вражаюче, з містичним
підтекстом зображати найжахливіші, найжорстокіші явища і події історії.
Не оминули увагою творчість Мо Яня і представниці китайської феміні-
стичної критики, які трактують його роман «Пишні груди, широкі стегна»
з точки зору нової концептуалізації материнського тіла: життєздатність но-
вих поколінь не варто шукати лише в залежності дитини від материнського
тіла; материнство – не єдина місія жінки і вона повинна закінчуватися з
дорослішанням дітей [12, с. 154]. Ряд наукових підходів і оцінок творчості
Мо Яня можна продовжити, що лише засвідчує глибину таланту письмен-
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ченням пласту емотивному, чуттєвому. Психологічний стан, в якому пере-
буває молода жінка, викликаний закоханістю і довгим, нестерпним очіку-
ванням (адже за два роки подружнього життя молоді були разом лише
двадцять днів). Обидва ці фактори можна розцінювати як такі, що провоку-
ють змінені стани свідомості. В концепції Д.М. Овсяніко-Куликовського,
кохання є одним з найсильніших «над-органічних» почуттів, яке здатне підко-
рити душу і волю людини, інколи не поступаючись дії органічних (або
«біологічних») почуттів – голоду, спраги, статевого потягу [7, с. 14–15]. В
оповіданні Мо Яня стан закоханості героїні посилюється очікуванням, а
отже певною самотністю, неможливістю реалізувати свої почуття, прита-
мування їх. Вона сидить біля вікна, вдивляючись у темряву ночі і дослуха-
ючись до шелесту дощу. Все село оповите сном, а Лань-лань у своїх дум-
ках звертається до коханого: «Так хочеться, щоб [мій] знак дійшов до тебе,
і нагадав про те, що цієї миті я сумую за тобою: щоб ти так само, як і я, цієї
таємничої дощової ночі, тихо сидів біля вікна, щоб слухав, як твоя балакуча
дівчинка переказує тобі раптово навіяні спогадами справи минулого, а
також те, що діється нині і буде в майбутньому» [13, с. 10]. Цією фразою на
початку твору окреслюється стан перебування поза часом, оскільки спо-
гадами навіюється бажання не тільки розмірковувати про те, що вже відбу-
лося, а й фантазувати про те, що може статися в майбутньому.

Сюжет оповідання складається з окремих фрагментів – епізодів мину-
лого життя, що спливають у пам'яті Лань-лань. Показовим видається вибір
цих епізодів, який ґрунтується на сенсорних відчуттях, навіяних дощем (не
дарма символічний образ дощу винесений у назву твору). Кожен новий
епізод починається з опису дощу, який у свій час також створював особли-
ву атмосферу подій. «Третє березня позаминулого року ? день нашого
весілля. Тоді накрапав дрібний дощ, свіже повітря було наповнене пахоща-
ми вина» [13, с. 10]. Або далі: «На тобі ? новенька форма, в петлиці –
червона квітка; … форма змокла під дрібним дощем і від цього ще яскрав-
ішим став червоний колір квітки, зірок, прапорців. Усе твоє засмагле й
завітрене на морі обличчя вкрили рясні краплі води, і важко розібрати – це
краплі поту чи дощу» [13, с. 10]. Дощ перетворюється на частину спільно-
го життя героїв, частину їхніх почуттів, та, власне, на частину них самих.
Саме це явище природи є своєрідним маркером іншої чуттєвої реальності,
яка виникає в уяві героїні, коли вона занурюється в екстатичний стан фан-
тазування. Однак, цей стан не є однорідним і безперервним.

Структура оповідання визначається фрагментарністю, зумовленою
саме змінами стану свідомості героїні. Логічні, вмотивовані епізоди, де
вона детально відтворює події, називаючи точні дати та дослівно передаю-
чи їх розмови з коханим, поступово (а інколи й раптово) перетікають в
описи і роздуми, схожі на потік свідомості. Так, наприклад, мушлі й морські
камінці, які надіслав Лань-лань коханий з місця служби (він вартує малень-
кий острів серед моря), збуджують в її свідомості дивовижні мариністичні
пейзажі: «Мимоволі вони [мушлі й камінці] стали частиною моїх снів, де я
разом з ними опиняюся на сяючому, мов діамант, безіменному острові
серед безмежних просторів лазурових хвиль…» [13, с. 11]. І далі: «Море в
легких брижах виблискує рожевими барвами, …в зірниці зливаються небо

вих») моделей психічної діяльності» [2]. Ці стани можуть бути викликані як
психічними патологіями, так і цілим рядом різноманітних зовнішніх фак-
торів, зокрема гіпнозом, соціальною ізоляцією, релігійною чи ритуальною
сугестією, медитативними практиками, глибокими естетичними пережи-
ваннями, дією психоделічних (наприклад, наркотичних) препаратів, силь-
ним відчуттям голоду, спраги тощо [4]. Прояв ЗСС у літературних текстах
не знаходить однозначного потрактування, тому, як зазначає Томаш Ґланц,
не існує ніякого виключного набору психоделічних текстів, які можна було
б видати за автономний, монолітний, закритий основоположний дискурс
[1]. Фіксація ЗСС в художньому тексті може проявлятися на різних рівнях:
тематично-побутовому – як опис екстатичних станів свідомості автобіог-
рафічних героїв (переважно під дією наркотичних препаратів); філософсь-
кому – як продукування цілого самостійного світу значень, що спирається
на досвід, наприклад, релігійної містики; на рівні стратегії письма, коли
література свідомо набуває рис психотропного препарату тощо [1]. До
того ж, психоделічні характеристики художнього тексту можуть проявля-
тися фрагментарно з чітким розмежуванням нормативних та екстатичних
станів свідомості автора-розповідача чи героя, або ж являти собою набір
прийомів, ефектів, трансформацій, за допомогою яких твориться пара-
лельна реальність, яка перебуває в тісному зв'язку з реальністю дійсною.
Однак, широта розуміння психоделічного дискурсу в літературі уможлив-
лює «неканонізований» підхід до аналізу кожного нового твору, який по-
тенційно здатен відкрити нові реалізації змінених станів свідомості.

В оцінках ранньої творчості Мо Яня китайські критики досить одно-
стайні. Вони відзначають особливу здатність письменника відображати
історію і культуру нації (переважно ХХ ст.) через індивідуально пережи-
тий досвід автора, через трансформацію загальнонаціональних подій у
вузькому просторі індивідуального сприйняття і переживання [11, с. 335].
Загальноприйнятою також видається думка, що вже в ранній творчості
виявилася яскрава і своєрідна зображальна манера автора, його здатність
бачити і оцінювати дійсність з незвичних ракурсів, зокрема, він часто звер-
тається до дитячих спогадів у зображенні малої батьківщини, де в чудовій
гармонії зливаються образи природи і людські почуття [15, с. 409]. Однак
психоделічних дискурс залишився поза увагою дослідників. Тим не менш,
вже перше оповідання «Рясні дощі весняної ночі», що побачило світ у
1981 році на сторінках літературного журналу «Ляньчи» («Лотосовий
став»), засвідчило схильність Мо Яня відтворювати стани екстатичних
фантазій. Оповідання написане у формі монологу молодої дружини на
ім'я Лань-лань, яка подумково звертається до свого чоловіка, що перебу-
ває на військовій службі. З огляду на те, що події, які розкриваються у
спогадах жінки, багато в чому співпадають з фактами біографії самого Мо
Яня, вимальовується досить незвичайний тип наративної адресації: автор
ніби звертається до самого себе від імені своєї дружини. Спосіб викладу
дуже близький до епістолярного стилю, що провокує сприймати оповідан-
ня як ненаписаний лист, або лист, який передається із серця в серце і не
потребує фіксації на папері. Отже, інформативний пласт, що є результатом
роботи «тверезого», нормативного стану свідомості, поступається зна-
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дощових крапель Лань-лань чує шум прибою і биття серця коханого. Слова
вже вичерпали себе, настає мовчання, проте підсвідомо її не полишає образ
моря і коханого.

Дещо інше розгортання психоделічного дискурсу спостерігається в
повісті «Прозора морква», яка вперше була видана у 1985 році в журналі
«Чжунго цзоцзя» («Письменники Китаю»). Цей твір вирізняється більш
ґрунтовним заглибленням в історичні обставини та спосіб життя селян за
часів «культурної революції». Людей зібрали у виробничу бригаду, щоб
вжити заходів для запобігання розливу паводкових вод. Селяни тяжко
працюють, дроблячи каміння і викладаючи з нього заслон. На березі річки
в печері працює старий і молодий ковалі, які виковують знаряддя для
дроблення каменю. Вся повість присвячена опису життя у бригаді дек-
ількох головних персонажів. Здається, такий сюжет не передбачає мож-
ливості занурення у фантазії та марення. Однак, Мо Янь звертається до
пам'яті дитинства і відтворює події через призму дитячої свідомості десяти-
літнього хлопчика, що також працює у виробничій бригаді.

Т. Ґланц доводить, що «топос дитинства і психоделіка є у певній пер-
спективі явищами спорідненими» [1]. Дослідник має на увазі дискурс
дитячої літератури, зокрема чарівних казок, який формує віртуальні світи
дитячої уяви. Таким чином, дитяча свідомість виступає до певної міри
зміненою формою щодо свідомості дорослої людини. У повісті Мо Яня
дитяча уява не апелює до казкових персонажів, однак «очуднює» навко-
лишню природу. На наш погляд, це може бути зумовлене особливостями
китайських чарівних новел, що моделюють стосунки людей з оточую-
чою природою, а також потойбічними персонажами – бісами, феями, ду-
шами рослин, лисицями-перевертнями тощо. Найвідомішою збіркою та-
ких новел можна назвати «Дивовижні історії з кабінету невдахи» Пу Сун-
ліна (1640–1715). Природу фантазії в його новелах пояснив у передмові
до збірки Тан Менлай (сучасник автора), який зазначив, що люди вважа-
ють незвичайним лиш те, що вони не можуть бачити постійно. Призви-
чаївшись до змін у природі, вони не дивуються їм, а вважають дивовиж-
ними лише духів і драконів. «Однак, – продовжує коментатор, – рух [вітру]
в пустоті, течія тисячі потоків, коли ніхто не керує, а рухається, коли ніхто
не збуджує, а звучить, – хіба це не дивовижно?!» [Цит. за : 8, с. 41]. При-
рода ховає не менші дива, ніж уявлюваний людиною потойбічний світ.
Дитяча свідомість у повісті Мо Яня реалізує саме цей принцип.

Десятилітній хлопчик, якого всі називають Байстрюком (Хейхай,
дослівно «чорна дитина»), опиняється у виробничій бригаді і готовий
працювати на рівні з дорослими. Він радо залишає родину, де ніколи не
знав ні любові, ні піклування. Портрет хлопця засвідчує його скрутне життя
– він худий, у старому порваному і брудному одязі. Однак подальші описи
додають йому рис дивного створіння: «В нього була велика голова і то-
ненька шия, і здавалося, що утримуючи таку ношу, шия у будь-яку мить
могла переломитися» [14, с. 50]. Він стає схожим на мешканця чудернаць-
ких країн, описаних тим же Пу Сунліном. Далі в різних ситуаціях хлопчик
часто зображується через порівняння з тваринами: «своїм виглядом і ру-
хами він нагадував кошеня, що крадеться уздовж стіни»[14, c. 57], «він та-

й вода, над просторами острова кружляють білі чайки з багряно-червони-
ми відблисками на крилах, огорнутий барвистим серпанком, постає чарів-
ний острів…» [13, с. 12]. Оповідь уповільнюється, стає розміреною, пере-
тікає в нагромадження яскравих зорових образів. Вона позачасова і позап-
росторова: хоча героїня намагається уявити острів, де знаходиться її коха-
ний, однак, по суті – це острів фантастичний, плід її ілюзій, покликаний
компенсувати далеку від ідеалу реальність. Попри все, Лань-лань ніколи не
бачила моря на власні очі, тому найбільшим скарбом для неї є малюнок її
коханого, на якому зображений світанок на острові. А відтак, мариністичні
фантазії жінки стали певним втіленням її почуттів. Не можна оминути ува-
гою і той факт, що відтворення найтонших суб'єктивних відчуттів героїні
(відмежованих від раціонального досвіду) виливається в імпресіоністичну
манеру описів. Наведений вище уривок породжує асоціативні відсилання
до полотен художників-імпресіоністів (наприклад, до морських пейзажів К.
Моне або О.Мілюкова). Важливо також і те, що Мо Янь не намагається
витіснити фантазії своєї героїні з контексту китайської традиції. Так з'являєть-
ся опис рідного села, куди Лань-лань разом коханим прибувають у день
свого весілля. «Наше село славилося персиковими гаями. Вже здалеку ми
побачили, як рожева заграва розчиняється у потоках дощу: то рясних, то
ледь помітних, мов серпанок. Зелені верби, червоні персики, легкий дощ і ми
двоє – все злилося разом в гармонії та злагоді, нічого не відкраєш, нічого не
забереш…» [13, с. 11]. Образ селища, де ростуть персикові дерева, є архетип-
ним у китайському культурному дискурсі. Він відсилає до утопії «Джерело
персикового квіту» Тао Юаньміна (365–427 рр.). У ній китайський поет і
філософ зобразив ідеальне суспільство, де люди живуть у щасті й злагоді, в
гармонії з природою. В оповіданні Мо Яня алюзії на цей твір дуже тонкі,
однак вони не можуть не прочитуватись, оскільки гармонійне злиття людсь-
ких почуттів і умиротвореного стану природи – це той ідеал буття, який
зберігся в китайській літературі віддавна і дотепер.

Повертаючись до психоделічного дискурсу в структурі оповідання «Рясні
дощі весняної ночі», варто зазначити і такий художній прийом, як мовчання.
Він є знаковим для творчості Мо Яня в цілому (навіть сам псевдонім пись-
менника можна перекласти, як «не промовляй», «мовчи»). Цей прийом
відіграє неабияку роль в художньому відтворенні змінених станів свідомості,
оскільки суголосний концепції пустоти, про яку говорить Т. Ґланц, аналізу-
ючи психоделічних роман В. Пєлєвіна «Чапаєв і Пустота». Дослідник зазна-
чає, що образ Пустоти «інсценує незв'язність багатопластового розщеплен-
ня власної свідомості…» [1]. В оповіданні Мо Яня мовчання реалізується
відсутністю адресата, до якого звертається героїня. Весь твір – це її монолог, в
якому виражається її потреба в комунікації. Тому текст насичений звертання-
ми до коханого, запитаннями до нього, спогадами про те, що він колись їй
говорив. Однак, реакції на звернення немає, тому частково запитання стають
риторичними, а частково героїня сама шукає відповідь, яку, можливо, дав би
їй коханий. Далі мовчання присутнє у вибірковості спогадів – щось згадується
чітко й детально, щось – у загальних рисах, а щось забувається. Лакуни мо-
жуть заповнюватися фантазіями, а можуть залишатися, обриваючи розповідь.
Фінал досить розмитий – наступає ранок, спогади розсіюються, але в мелодіях
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Проаналізований матеріал дає підстави зробити висновок, що у творчості
Мо Яна 1980-х років присутні ознаки психоделічної літератури, яку в контексті
запропонованої статті ми пов'язуємо з «галюцинаторний реалізмом». Зазна-
чені ознаки проявляються переважно в моделюванні художньої дійсності як
відображенні змінених станів свідомості героїв. Зокрема, письменник звер-
тається до відтворення екстатичного стану закоханості, посиленого довготри-
валим очікуванням, а також особливостей дитячої свідомості, здатної «очуд-
нювати» пересічні речі в казковому дискурсі. Отже, запропонована стаття
демонструє лише початкові припущення щодо усвідомлення новаторських
особливостей творчого доробку Мо Яня, як і в дослідженні багатоаспектного
літературного феномену «галюцинаторного реалізму» в цілому.
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кий худий, що скидається на мавпу»[14, с. 59], «він скиглив так, ніби цуце-
ня, що рветься когось вкусити» [14, c. 61], «його серце калаталося, немов
бідолашне мишеня» [14, c. 61] тощо. Сам механізм порівнянь створює пев-
не двосвіття реального і уявного. Хлопчик поступово занурюється в уяв-
ний простір, стаючи напівказковим персонажем. Він опинився зайвим у
жорстокому, грубому і цинічному світі людських стосунків, однак гармон-
ійно вписався в середовище оточуючої природи, став її частиною. (Варто
додати, що хлопчик за невідомих причин у 4–5 років втратив можливість
говорити, що ще більшою мірою віддалило його від людської спільноти).
Це закарбовується і в свідомості персонажа – природа оживає в його уяві,
вона наповнена мелодійними звуками, яскравими фарбами, перебуває у
постійній зміні ? власне так, як говорив про це Тан Менлай. «Він почув, як
із джутового поля долинула музика пташиного щебету та мелодія співу
осінніх комах. Зникаючий туман з оглушливим шумом наштовхувався на
листя джута, на яскраво-червоні та блідо-зелені стебла. Сарана тріскотіла
своїми крилами так, ніби потяг проїздить залізним мостом. Він бачив уві
сні потяг, цю дивовижну однооку істоту, що мчала, лежачи на животі, та ще
й швидше за коня, а якби вона стала на ноги?» [14, с. 53–54]. Казковий
дискурс цього уривку очевидний: персоніфікуються явища природи (ту-
ман) і технічні досягнення цивілізації (потяг), звичайний стан природи ожив-
люється за допомогою особистого голосу кожного мешканця. Кульміна-
цією очуднення звичайних речей є породжений уявою хлопця чарівний
образ моркви (наскрізний символ твору, винесений у назву): «Він побачив
картину неймовірної краси: гладке залізне ковадло. Відблиск слабких синіх
та блакитних промінців. На залізному ковадлі, де відблискують слабкі си-
ньо-блакитні промінці, лежить золота морквина. За кольором і розміром
вона нагадує лайянську грушу, яка відкинула довгий хвіст. Відростки на
хвості схожі на золоті волокна овечої шерсті. Морквина кришталева, ясна.
Золота прозора скоринка наповнюється життєдайним сріблястим соком.
Уся морквина гладенька і досконала, прекрасні обриси відсвічують золо-
тим сяйвом. Відблиски сяйва довгі й короткі: довгі – наче пшеничні колос-
ки, короткі – наче вії – і все золоте…» [14, c. 71] Цей уривок нагадує казкові
мотиви, коли герой, пройшовши різні випробування, знаходить чарівний
предмет і милується його вишуканістю й красою. Мотив у повісті реалі-
зується повною мірою, оскільки хлопчик поцупив морквину на сусідніх
городах, які вартував суворий стариган. Жадана морквина так йому і не
дісталася, провокуючи нові приключки в житті персонажа.

Отже, фантазійну дитячу уяву в повісті можна трактувати як результат
зміненого стану свідомості. «Очуднений» казковий світ природи, що з'яв-
ляється у творі, протиставлений жорстокій буденності. Щоб підкреслити
розрив між ними, автор не шкодує фарб і образів для опису фантазій, як і
не шкодує натуралістичних деталей та грубої лайки для зображення світу
реального. Однак, між цими світами існує тісний зв'язок і залежність, який
проявляється у діях і роздумах героїв, що співчувають малому Байстрюку,
переймаються його долею. Вони ніби отримують можливість прозріння, і
до певної міри долучаються до казкового світу, однак, не залишаючи тве-
резого осмислення жорстокої дійсності.
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создание совершенно необычной и удивительной литературы, которой
сегодня зачитывается весь мир.

Это было шоком, потому что из Гоголя, осмысленного и описанного
революционно-демократической критикой и советской литературной нау-
кой, никакой магический реализм ни в какой стране вырасти не мог. Этот
Гоголь – автор жестко-социальных произведений о несчастных и безна-
дежно потерянных для человечества героях, один взгляд на которых (смот-
ри многочисленные, но одинаково карикатурные изображения его персо-
нажей у иллюстраторов) вызывает смертную тоску и скуку.

Из такой литературы не может вырасти никакой магический реализм,
потому что в ней нет ничего магического. Здесь все застыло и окамене-
ло. В мире описанной и осмысленной таким образом прозы все сковано
и предопределено социальной целесообразностью и плоско понятой ма-
териалистической объективностью. Такой писатель не может зажечь и
увлечь идеями даже своих сдержанных соотечественников, не говоря уже
о пылких латиноамериканцах.

Это было прозрением, потому что стало ясно, что Гоголь совсем не
такой писатель.

Нобелевская речь, прочитанная Маркесом в Осло в 1982 году, назва-
на им «Одиночество Латинской Америки». Если одиночество, по мне-
нию нобелевского лауреата, является культурной доминантой последне-
го периода развития этого бурного и трагического континента, то да –
Гоголь их писатель!

Одиночество – вот верно подмеченная на другой стороне земного
шара главная черта биографии и творчества Гоголя.

Одинокий во всем.
Бессемейный и бездетный.
Окруженный друзьями и единомышленниками, которые, как оказа-

лось в жизненном итоге, его меньше всего понимали.
Иначе и быть не могло. Гоголь категорически не укладывался в схе-

мы, которые рисовали его современники. Поэтому его на разных этапах
творческого развития последовательно подвергнут острой критике все,
кто сначала хвалил. Писатель жил с ощущением своего избранничества,
своей роли пророка, мессии, призванного спасти родину, освободить на-
род от «страшной, потрясающей тины мелочей, опутавших нашу жизнь»,
указать человеку его дорогу. Именно художник должен пробудить мисти-
ческой силой своего слова заложенное в каждом гармоническое начало,
разрушить коросту социальных предрассудков и лжи, освободить из-под
гнета коры «земности» (молодой Гоголь) человеческую душу.

Этим чувством личного долга продиктованы известные строки заклю-
чительной одиннадцатой главы «Мертвых душ», порой вызывавшие у со-
временников обвинения в чрезмерной самонадеянности их автора: «Русь!
чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами?
Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня
полные ожидания очи?..»

Его отречение от написанного и нежелание жить, так как он не выпол-
нил возложенную на него свыше миссию, сочтут явным проявлением ду-
шевной болезни, и начнут земными средствами насильно лечить, впро-
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 заведующий кафедрой русской и зарубежной литературы

Таврического национального университета им. В. И. Вернадского

Одиночество Николая Гоголя
(Готовы ли мы к новому прочтению

творческого наследия нашего классика?)

Все мы, как известно, у времени в плену.
В плену у времени и наши представления о литературе и писателях. В

эпоху классицизма Шекспир воспринимался в России как драматург-клас-
сицист, в эпоху романтизма – как образцовый романтик, в эпоху реализма
– как сформировавшийся реалист.

Это говорит об известной условности наших литературоведческих
оценок, но, одновременно, не отменяет необходимости в каждый новый
исторический период снова и снова выстраивать отвечающую запросам
времени литературную концепцию. Применительно к гениям это тем
более важно, что провидческий характер их писательских прозрений, как
правило, становится понятен нам всем только по прошествии значитель-
ного времени. И то же самое время позволяет нам сегодня без особого
труда увидеть то, о чем задолго до нас в мучительных поисках и усилиях
уже догадывались наши великие предшественники.

Творчество Н. В. Гоголя в XXI веке нуждается в полном и кардиналь-
ном переосмыслении.

Это давно вызревавшее во мне понимание стало простой констатаци-
ей обыденного факта после того, как я встретился в свое время с часто
цитируемыми словами Габриэля Гарсиа Маркеса о том, что латиноаме-
риканский «магический реализм» вырос из прозы Гоголя. Это было шо-
ком и прозрением. Оказалось, что Гоголь, такой привычный и по-школяр-
ски изученный, никого не спрашивая, взял и отправился в далекую Латин-
скую Америку, угнездился там и вдохновил писателей этого континента на

© Казарин В. П.
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лимого превосходства жизни над смертью». Что в этих словах из Нобелевс-
кой речи не может быть отнесено к Гоголю и Украине?

По словам Маркеса, главная трудность латиноамериканской литера-
туры состояла в том, что ее писатели, являясь детьми «необузданной ре-
альности», осознавали, что им не хватало «обычных средств для правдо-
подобного изображения жизни». В творчестве Гоголя «необычных»
средств для правдоподобного изображения неправдоподобной жизни, в
которых они так нуждались, было с избытком.

Он придумал в XIX веке драматургию, формы которой мы стали осва-
ивать только в веке XX-м. Он ломал перегородки между сценой и залом,
между залом и театром, между театром и жизнью. Герои его пьесы со сце-
ны напрямую и многократно обращались к зрителю. Эпиграф открытым
текстом объявлял сцену зеркалом, в котором каждый зритель может ви-
деть самого себя. Увидев и услышав себя, зритель должен был, по замыслу
Гоголя, испугаться и ужаснуться. Ужаснуться своему сходству с героями
пьесы, испугаться той степени утраты человеческого облика, которую ему
наглядно продемонстрировал театр. Несомненно, именно этот круг рас-
суждений побудил Гоголя сделать выписку из св. Григория, епископа Нис-
ского: «Те, которые хотят очистить и убелить лице свое, обыкновенно смот-
рятся в зеркало. Христианин! твое зеркало суть Господни заповеди; если
положишь их пред собою и будешь смотреться в них пристально, то оне
откроют тебе все пятна, всю черноту, все безобразие души твоей».

Для Гоголя его пьеса – это проповедь, это многоголосый монолог
автора, обращенный к каждому из сидящих в зале. Проповедь не заканчи-
вается аплодисментами. И наш драматург в них тоже не нуждается. Он
ждет другой реакции от своих современников. В книге митрополита Ан-
тония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых» почти все беседы
с прихожанами заканчиваются словами: «Давайте немного помолчим и
потом вместе помолимся». Характерно, что «Слово» на панихиде в соро-
ковой день кончины митрополита Антония близкий к пастырю протоие-
рей Николай Ведерников закончил такой же формулой: «Дорогие друзья!
Я прошу вас: когда вы будете покидать сейчас наш храм, постарайтесь
сделать это в молчании, не развлекаясь мелочными житейскими разгово-
рами, чтобы сохранить обретенное нами сегодня чувство радости, благо-
датное чувство духовного единения, духовной связи <…>».

Митрополит Антоний в своих размышлениях о существе молитвы
подчеркивает, что «откровение истины» часто заключено в молчании.
Показательно, что Гоголь в своих конспектах трудов святых отцов и учите-
лей Церкви выписывает из св. Иоанна Златоуста ту же мысль: «Ибо долж-
но говорить только тогда, когда разговор полезнее молчания». В этом слу-
чае становится понятным итоговое заключение митрополита Антония, что
«есть такая глубина молчания, которую можно выразить только в гармо-
нии жеста». Вспомним, как подробно описывал Гоголь, какой герой пье-
сы в каком положении и с какой жестикуляцией должен замереть в «не-
мой» сцене. Немой финал пьесы – своеобразный аналог коллективной
молитвы, пробуждающей в каждом, по словам Гоголя, «совесть, которая
заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя».

чем, нисколько в этом не преуспев. Несмотря на все старания окружаю-
щих, он всё равно умрёт в возрасте полных 42 лет.

Гоголь не оставит после себя школы в общепринятом значении этого
слова.

Разве кто-то пишет сегодня «магические» пьесы вроде «Ревизора» с
эпиграфом и заключающей действие «немой» сценой, которую сам автор
называет едва ли не важнейшим «шестым» действием? «Немая» сцена
длится у Гоголя долго, очень долго (до трех минут!), и она призвана по
окончании театрального представления завершить переворот внутрен-
него мира всех тех людей, которые заполнили зрительный зал. Пьеса –
одна только пьеса! –должна была, по замыслу автора, в корне переме-
нить зрителя, который пришел ее посмотреть.

Мы такие задачи перед собой сегодня ставим? Нет, мы не пишем
сегодня таких пьес, потому что принципиально всё это даже играть не
собираемся. Мы вслед за современником драматурга актером Михаилом
Щепкиным просто отказываемся ставить Гоголя на сцене по-гоголевски:
«<…> я так свыкся с городничим, Добчинским и Бобчинским в течение
десяти лет нашего сближения, что отнять их у меня и всех вообще – это
было бы действие бессовестное. Чем вы мне их замените? Оставьте мне
их, как они есть, я их люблю, люблю их со всеми слабостями, как и вооб-
ще всех людей. Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновни-
ки, а наши страсти; нет, я не хочу этой переделки: это люди, настоящие,
живые люди, между которыми я взрос и почти состарился, — видите ли,
какое давнее знакомство. Вы из целого мира собрали несколько лиц в одно
сборное место, в одну группу, с этими людьми в десять лет я совершенно
сроднился, и вы хотите отнять их у меня. Нет, я вам их не отдам, не отдам,
пока существую. После меня переделывайте хоть в козлов, а до тех пор не
уступлю даже Держиморды, потому что и он мне дорог» (М.С.Щепкин –
Н.В.Гоголю, 22 мая 1847 года).

Разве кто-то задумывает сейчас «магические» поэмы-романы по об-
разцу «Мертвых душ», которые должны обладать такой силой художе-
ственного воздействия, что читатель будет проходить процесс своего внут-
реннего возрождения одновременно и параллельно с возрождением к
новой жизни исказившихся героев? Нет, потому что всё это мы считаем
идеалистическими заблуждениями и вслед за Виссарионом Белинским
готовы снова и снова повторить: «Много, слишком много обещано, так
много, что негде и взять того, чем выполнить обещание, потому что того
и нет еще на свете <…>».

Это человеческое и творческое одиночество, эта неистовая вера в свою
миссию, это безудержное желание изменить жизнь вокруг вопреки всеоб-
щему неверию, этот максимализм духовных запросов и аскетизм личного
быта, наконец, эта бесстрашная готовность пожертвовать собой в любой
момент – как они могли не зажечь и не увлечь Маркеса и писателей его
континента? Ведь они были рождены близкой по природе исторической
реальностью, «питающей неиссякаемый источник творчества, исполнен-
ной страдания и красоты», «усилий и крови», «бесконечного насилия», «ве-
ковой несправедливости и накопившегося ожесточения», наконец, «неодо-
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Андрия, но это так и в отношении Остапа, что многим может показаться
весьма спорным. А между тем Остап – отнюдь не слепок с Бульбы. И в
первой, и во второй редакции повести смерть Андрия он воспринимает
иначе, чем Тарас.

Вокруг героев ни на мгновение не прерывает своего хоровода боль-
шой мир, путающий их планы и разрушающий замыслы и идеалы. Тарас
может сколько угодно декларировать на словах свое негативное отноше-
ние к евреям, но его будет целый месяц выхаживать после трагической
битвы под Дубно «знающая жидовка», а в Варшаву на встречу с сыном
повезет «жид» Янкель.

Андрий – сын своего отца. Как тот не мог отказать Янкелю во время
погрома и спас его, так и сын Бульбы не мог отказать панночке и отпра-
вился спасать ее от голода.

Андрий символизирует право человека на преодоление запретов «кор-
поративной» среды. Писатель скажет о нем: «<…> в тогдашний век было
стыдно и бесчестно думать козаку о женщине и любви, не отведав бит-
вы». Слова «в тогдашний век» сразу введут дистанцию между прошлым
и настоящим, подчеркивая, что сегодня это уже не так. Гоголь прозрева-
ет, что это преодоление былых запретов осуществляется в том числе и
сегодня, и оно принципиально в конце концов все равно состоится завт-
ра. Однажды «черный», несмотря на все «корпоративные» запреты, все
равно полюбит «белую», а «белая» – «желтого» или «красного». Однаж-
ды немцы придут на русскую службу, а русские – на немецкую, француз-
скую или английскую. А если говорить о нарушенной воинской присяге,
то всё, что последовало за 1917 годом, лишает нас на долгое-долгое вре-
мя права говорить на эту тему. Этой присяге и государю императору из-
менили тогда практически все.

По Гоголю, люди должны переступить через границы ненависти. В
противном случае, эти границы будут оставаться для них границами смер-
ти. Но первые из тех, кто отважится эти границы переступить, подавая
нам пример, заплатят за это жизнью.

«Мертвые души» – не роман. Это тоже, конечно же, поэма. Это свет-
лое и радостное произведение о грядущем и скором возрождении всех
этих героев, созданных совсем для другой жизни. Это не помещики, не
чиновники, не дворяне. Это просто живущие сегодня люди (включая раз-
ночинцев и крестьян), которые запутались в закоулках заблуждений и лжи.
Это все мы, каждый из нас. Никому не хорошо от того, что мы такие. В
первую очередь, нам самим. Так давайте это изменим, подсказывает нам
автор. Я знаю, как это сделать. Но я могу это сделать только вместе с вами.
Помогите же мне!

Но мы ему откажем, объявляя его веру в возможность изменения окру-
жающего мира ненасильственным путем, мистической силой одного толь-
ко слова – беспочвенным идеализмом человека, не понимающего реально-
сти. Мы полагали, что он недооценивает незыблемости и подлинности госу-
дарственных и социальных институтов, побеждающих своей каменной не-
подвижностью миражи романтических идеалов. В результате, за 150 лет пос-
ле его смерти на наших глазах сначала в одночасье рухнула Российская им-

Не удивлюсь, если как-нибудь в недалеком будущем какой-то колум-
бийский, австралийский или японский театр привезет в нашу страну спек-
такль по гоголевской пьесе, в «немом» финале которого нам, потрясен-
ным и уязвленным, даже в голову не придет аплодировать, потому что
голова наша будет занята размышлением, а души объяты радостью нако-
нец-таки обретенной духовной связи и родства.

Гоголь вырабатывал стереотип писателя, который пробует себя во всём
– в литературе (от поэзии до всех жанров прозы, драматургии и публици-
стики), в журнальной критике, в гимназическом и университетском пре-
подавании, в географии, в истории, в фольклористике, в этнографии, в
охотоведении, в растениеводстве, в живописи, в гастрономии, в домовод-
стве, в портновском ремесле, в религиоведении и прочее и прочее. Сегод-
ня это уже для нас даже привычно, но тогда выглядело странным и вызыва-
ло обвинения в легкомысленности и хлестаковщине. Иначе и не могло быть.
А ему просто было нужно опробовать самому, пропустить через себя,
через личный опыт все сферы современной жизни.

Это был странный писатель. Странный во всем. Например, он лечил
свои физические недуги не медицинскими препаратами, а дальней доро-
гой, объехав за недолгую жизнь в конном экипаже едва ли не половину
известного в то время культурному человеку мира.

Он уже тогда испытал все искусы литературного творчества, кото-
рые станут популярными спустя 50-100-150 лет. Он автор произведений
в стиле «прозы ужасов» (тот же «Вий» и другие). Он создатель крутых, как
говорит современная молодежь, эротических фантазий (например, «Рим»).
Он испытает себя «физиологической» (в смысле физиологии человечес-
кого организма, а не литературной школы) повестью, описывающей, как
выглядит человек, с которого сняли кожу («Кровавый бандурист»). Задол-
го до Сальвадора Дали он заполнит свой художественный мир самостоя-
тельно живущими фрагментами человеческих тел (и это не только повесть
«Нос»). А уж мистических, демонологических и всяких таинственных сю-
жетов в его творчестве хоть отбавляй.

И при всем при этом он радостный и верующий в будущее своего
современника художник. Это всем видно в его «Вечерах», но это же пе-
реполняет его «Миргород», «петербургские повести» и «Мертвые души»,
хотя мы упорно доказываем обратное. Он рассказывает о трагедии своих
героев нам – тем, кто может эти житейские трагедии развеять как фантом
одним только своим пониманием несправедливости окружающего бы-
тия. Именно нам предлагают проснуться и рассеять окружающий нас мрак
ужаса и безысходности. Не надо никого свергать и убивать. Нет никакой
безвыходности! Все возможно, все достижимо, считает Николай Гоголь. А
мы вместе с Михаилом Щепкиным категорически отказываемся играть
«Ревизора» как пьесу о человеческой душе, предпочитая пьесу о челове-
ческой плоти.

И повесть «Тарас Бульба», конечно же, не исторический роман, а по-
эма в прозе. Каждый герой в ней – символ какой-то идеи, зачастую суще-
ствующей достаточно автономно. Идеи Тараса, Остапа и Андрия – сосед-
ствуют, но не поглощают друг друга. Это очевидно всем в отношении
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какое-либо другое». Он выписывает из св. Афанасия Великого: «Все тво-
рения Божии добры и чисты. Ибо ничего неполезного или нечистого не
сотворило Божие Слово».

Безусловно, Гоголь мог бы повторить слова Патриарха Алексия I,
которые приводит в своей книге «О встрече» митрополит Антоний Су-
рожский: «Церковь – это тело Христово, распинаемое ради спасения сво-
их мучителей». Именно эта мысль заключена в выписке, которую писа-
тель делает из св. Петра: «Тако Стефан, первый по стопам Его подъявший
мучения, взят беззаконниками во Иерусалиме <…> и, камением побива-
емый за имя Господа Иисуса Христа, прославился, моляся и глаголя: Гос-
поди, не постави им греха сего».

Наднациональным образованием была, в понимании писателя, Сечь,
куда приходила «гибель народа, и хоть бы кто-нибудь спросил: откуда эти
люди, кто они и как их зовут». И тот факт, что тут было много «офицеров,
которые потом отличались в королевских войсках», ясно говорит о том,
что в казаки попадали не только дети славян. В первой редакции повести
«Тарас Бульба» эта мысль была выражена кратко и предельно ясно: «<…>
впрочем, из какой нации здесь не было народа?»

А мы тем временем снова и снова ведем бессодержательный спор –
украинский или русский писатель Николай Гоголь. Во-первых, слово «рус-
ский» в пушкинско-гоголевское время (как и позже!) не было этнонимом.
Это был политоним, определявший принадлежность человека к Российской
империи. Этнонимом было «великоросс». Поэтому, конечно же, Гоголь
был русский писатель, с полным правом воспевавший в казацкой повести
«Тарас Бульба» русское товарищество (не великорусское!). Гоголь был рус-
ским писателем украинского происхождения. И он никогда не забывал и не
отрекался от этого своего происхождения, как Габриэль Гарсиа Маркес,
будучи латиноамериканцем, не отрекался от того, что он колумбиец.

Украинская природа Гоголя сказалась во всем – в «Вечерах», в «Тарасе
Бульбе», в его украинских повестях. Так, в «Старосветских помещиках» ав-
тором осуждаются «низкие малороссияне»: они «дерут последнюю копейку
с своих же земляков», «наживают наконец капитал и торжественно прибав-
ляют к фамилии своей, оканчивающейся на о, слог въ». В конце концов, его
украинская природа в самой повествовательной стихии любого из его про-
изведений. Она вся пронизана и настояна на украинском языке!

Забыв значение слов, мы через призму сегодняшних понятий читаем
Гоголя и неверно его толкуем. Сколько раз уже как доказательство якобы
сделанного им окончательного выбора в пользу «русской» идеи приводи-
лись слова художника из декабрьского письма 1844 года, адресованного
А. О. Смирновой-Россет: «Скажу Вам одно слово насчет того, какая у
меня душа, хохлацкая или русская <…>. На это Вам скажу, что сам не
знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак
бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому
пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и
как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой
– явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые
истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы

перия, а потом и Советская. Так что же в итоге оказалось миражами: госу-
дарственные институты или идеализм его убеждений?

Вместо того, чтобы помочь его героям (вместе с читателями!) пройти
путь к обретению своего истинного облика и Божьей правды, мы запрем их
в клетки своих социологических толкований, рассказывая посетителям на-
шего литературного зоопарка о трагической судьбе бесповоротно сломлен-
ного несправедливой жизнью маленького человека. Мы не дадим ему, ма-
ленькому человеку, состояться как свободной личности, мы сделаем его
зависимым и несвободным навсегда. Мы его духовно искалечим.

В итоге, к началу XX века мы вырастим из отдельно взятых «маленьких
людей» агрессивную и беспощадную толпу, которая поможет диктаторам
этого кровавого столетия истребить сотни миллионов рожденных и неро-
дившихся себе подобных. Гоголь горестно прозревал грядущие массовые
убийства и пытки, которые будут совершаться якобы во имя величайших
идеалов гуманизма. Он предугадывал ожидавший нас в XX веке тоталь-
ный контроль над человеком со стороны безжалостных деспотов, опираю-
щихся на полное согласие миллионов своих подданных.

Гоголь констатирует глубокий кризис, который переживает христи-
анское общество. Он скажет об этом открыто и резко: «Выгнали на улицу
Христа, в лазареты и больницы, вместо того, чтобы призвать Его к себе в
домы, под родную крышу свою, и думают, что они христиане».

Писатель себя первого не считает праведником, свободным от этого
греха. 12 января 1848 года он признается в письме о. Матфею: «<…> веры
у меня нет». И тут же напишет: «Хочу верить». Именно из-за безверия,
которое сразу же впускает в человеческое сердце страх, проиграет свою
битву с нечистой силой Хома Брут в повести «Вий». И проиграет он ее не
где-нибудь, а прямо в стенах церкви.

Гоголь ищет новый смысл церковной службы. Он пишет целый труд
«Размышления о Божественной Литургии», штудирует и конспектирует, как
мы уже отмечали, труды святых отцов и учителей Церкви. Он совершит
паломничество к святым местам в Иерусалим, многие годы будет напря-
женно размышлять о существе веры. Сын Украины, писатель на примере
драматической истории своей родины знает, как сложны и трагичны вопро-
сы существования Церкви. И при всем при этом Украина не мыслит своего
существования вне Бога. Это очень глубоко и точно отметит в своем «укра-
инском» стихотворении «М. А. Щербатовой» М. Ю. Лермантов:

И следуя строго
Печальной отчизны примеру,
В надежду на Бога
Хранит она детскую веру…

Гоголь сторонник единства христиан всех обрядов (письмо М. И. Го-
голь от 22 декабря 1837 года). Да что там христиан! Он неустанно молился
за своих гонителей и непреклонных критиков: «Увы! позабыл бедный че-
ловек девятнадцатого века, что <…> нет ни подлых, ни презренных людей,
но все люди – братья той же семьи, и всякому человеку имя брат, а не
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опять по Пушкину: «Но лишь божественный глагол / До слуха чуткого
коснется <…>».

Он, конечно же, не Хлестаков. Доказать это очень просто: Хлестаковы
так не умирают. Они вообще рано не умирают. Они живут долго и сыто.
Он же не захотел ни того, ни другого. Он вообще не захотел с нами жить.
Он решил уйти сам.

Вернется ли он к нам, как когда-то пришел в Латинскую Америку – в
ответ на неслышимый нами, но внятный ему призыв, – зависит только от нас.

Если не вернется, то мы еще увидим его творящим свой подвиг духов-
ного и творческого служения в какой-нибудь другой литературе – канадс-
кой, африканской или индонезийской.

Но это опять будет вне пределов нашего национального культурного
мира.

Я не думаю, что мы можем с этим согласиться.

УДК 821.163.42-4.09.
К.О. Кондратенко

(Київ),
аспірант кафедри слов’янської філології

Київського національного університету ім. Т. Шевченко

«Подорож до Єрусалиму року 1752» Я. Плетикоси у
контексті становлення жанру подорожнього нарису

у хорватській літературі

Хорватський подорожній нарис, як літературний жанр, має довгу тра-
дицію. Найдавнішим подорожнім нарисом, який зберігся, є «Подорож до
Єрусалиму року 1752» Я. Плетикоси. У XIX ст. традицію нарису продов-
жують М. Мажуранич («Погляд у Боснію» 1842 р.) і А. Немчич («Подо-
рожні дрібниці» 1845 р.). У своєму творчому доробку анр подорожнього
нарису використовують визначні хорватські письменники ХХ ст. – А.Г.
Матош, М. Бегович, В. Назор, М. Крлежа, Й. Хорват та ін. Дослідженню
розвитку жанра подорожнього нарису присвячені численні праці вітчиз-
няних (Роболі Т.А., Чернишевський М.Г., Міхельсон В.М., Маслова Н.М.,
Михайлов В.О., Шачкова В.О., Стеценко Є.О., Краснощокова Є.О.) і закор-
донних дослідників (А. Шенле, Д. Дуда, В. Брешич, С. Єжич, М. Маткович,
Ц. Павлович, Л.Їршак, Г.Галич-Какконен та ін.)

У даній статті автор звертається до аналізу найдавнішого подорожньо-
го нарису хорватською мовою, з'ясовує його місце в історії хорватської
літератури та значення для розвитку і становлення жанру подорожнього
нарису та його субжанру – подорожнього нарису про Святу землю у хор-
ватській літературі.

До питання визначення жанру звертались багато науковців. Про його
неоднозначність свідчать поняття, які використовуються у науковому об-
ігу щодо подорожнього нарису в європейських мовах (італійська, фран

© Кондратенко К. О.

порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слив-
шись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве».

Напоминаем, что эта цитата из частного письма. В повести или статье
эта фраза была бы вычеркнута цензурой, потому что эти слова – совер-
шенная крамола. Гоголь утверждает, во-первых, что малороссийское на-
чало ничем не уступает великорусскому по значимости и масштабу, и, во-
вторых, что без него общерусское явление просто не может успешно со-
стояться. Вместе с малороссийским может, еще и создав при этом «не-
что совершеннейшее в человечестве», а без него – нет. Эти два начала у
Гоголя расположены не вертикально, подразумевая подчинение одного
другому, а горизонтально, утверждая их полное равенство.

Теоретической разработкой проблемы взаимоотношений России и
Украины является незаконченная повесть «Рим», в которой этот вопрос ос-
мыслен через ментальное противопоставление Парижа и Рима. Как герой
повести в своих соотечественниках-итальянцах, так и Гоголь в народе Укра-
ины «видел» «материал еще непочатый», «стихии народа сильного <…>,
для которого как будто бы готовилось какое-то поприще впереди».

Думаем, что гоголевскую правоту в целом ряде вопросов мы сегодня,
через 150 лет, можем наблюдать воочию.

Все видят, что Гоголь выдумщик. Все исследователи снова и снова
подчеркивают, что Гоголь мистификатор. Да, он создал миф о себе са-
мом, который гоголеведы растолковывают друг другу уже более 150 лет.
Но он заплатил за этот миф не только многими томами исписанной бума-
ги, но и собственной жизнью. Он бескорыстен. Он создал миф не для
своей, а для нашей жизни, для нашего бытия. Своим мифом он наделил
наше бытие смыслом. Но этого мало. Он щедр. Он делает подарки не
только Украине, но также и миру. Так, он подарил России ее главный
визуальный бренд – птицу-тройку. Он также создал и подарил стране, в
которой состоялся как художник, миф о Пушкине, а через него – миф о
самой России и русском человеке: «Пушкин есть явление чрезвычайное
и, может быть, единственное явление русского духа: это русской человек
в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет».

Гоголь в принудительном и безоговорочном порядке поставил перед
Россией задачу: через 200 лет каждому русскому стать как Пушкин. Он не
дает России прозябать. Он ставит перед ней тяжкую задачу титанического
душевного труда. Он отправляет ее в дорогу. По существу, он созидает
саму Россию, обозначая вехи ее развития, указывая ей ее путь.

Кстати, «пушкинский» экзамен Гоголю Россия будет сдавать совсем
скоро – в 2034 году.

Гоголь, конечно, не Хлестаков, кем мы старались его порой окрестить.
Да, он совсем не святой. Он земной и грешный. Он вместилище всех чело-
веческих страстей, в том числе и суетных. Верно и не подлежит сомнению,
что меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. И мы
можем вслед за его современниками и мемуаристами составить долгий
список его грехов и ошибок. И в то же время и рядом с этим – он человек,
у которого была миссия. Миссия, которую он осознавал и о которой не
забывал даже в самых глубоких своих падениях и заблуждениях. Словом,
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1523 р., fra Ivan Gundulić «Itinerario a pellegrinaggio in Terra Santa», 1526 р.,
Barttolomaeus Giorgiewicz «Specchio de'bocchi san di Terra Santa», 1566 р. І
лише «Подорож до Єрусалиму року 1752» Я. Плетикоси, яка стала доступ-
на громадськості лише у 2000 році, започаткувала традицію написання
подорожніх нарисів хорватською мовою.

Священик і місіонер францисканського ордену Я. Плетикоса подоро-
жував по Святій землі з 1752 по 1756 р. У своїй розповіді про подорож він
постає перед читачем не лише як паломник, а як освічений мандрівник, який
з одного боку зацікавлений в знайомстві з культурно-історичними пам'ятка-
ми Святої землі, а з іншого – з повсякденним життям місцевого населення.

Опис вирізняється чіткою структурою, і вже з перших розділів читач
може виокремити соціокультурні цінності священика-паломника і сусп-
ільства XVIII ст.: це передусім сім'я (Я. Плетикоса згадує всіх членів своєї
родини; владику і його сина та дочок), друзі – колеги (єпископ, абат, на-
стоятель, учень, брати) і дотримання обов'язків священика (сповідь, меса,
духовні практики – «exercitia spiritualia») [9, c. 22].

Подорожній нарис Я. Плетикоси композиційно складається з двох час-
тин. У першій, меншій за обсягом частині, йдеться про подорож до Єруса-
лима, про місця, у яких зупинявся письменник, спосіб пересування, по-
годні умови, зображуючи простір реалістично та подаючи деталізовану
топографію.

Оскільки темою подорожнього нарису слугує звичний паломниць-
кий шлях до Святої землі, оповідач описує місця, пов'язуючи їх із часом
«до» (до розіп'яття Ісуса Христа) і часом «після» (після розіп'яття Ісуса
Христа та його воскресіння) відповідно до біблійного сюжету. Так вихід-
ною точкою простору пересування паломника виступає Єрусалим як місто
Кальварії, потім – Маслинова гора (подія «до»), Віфлеєм – місце народ-
ження Христа (подія «до») – Емаус, місце «визнання» воскреслого Хрис-
та (подія «після») [9, c. 4].

Об'єктом зацікавлення Я. Плетикоси є етимологія географічних назв,
співвідношення минувшини і сучасності, розміри пам'яток, матеріал із
яких вони збудовані. Наводячи всі ці дані оповідач дотримується надзви-
чайної точності, навіть вказує скільки кроків треба паломникові пройти,
куди повернути, щоб не загубитися і т.д.

Дискурсивний суб'єкт подорожнього нарису (оповідач / мандрівник /
спо-стерігач) супроводжує опис історичних та біблійних подій відступами та
особистими примітками, при цьому часто поєднує серйозний тон оповіді з
жартівливим, що зацікавлює і полегшує прочитання нариса. Описуючи зви-
чаї і факти, письменник прагне наблизити їх до хорватського читача, подати
з урахуванням його зацікавлень (стиль, посилання на хорватські міста, з яки-
ми Я. Плетикоса пов'язує окремих святих і авторів подорожніх нарисів).

На відміну від першої частини, в якій автор зосереджений на детально-
му описі своєї подорожі, друга частина – це своєрідний «біблійний атлас»
[3, с. 33 ] Святої землі, що дозволяє нам робити висновки про високий
рівень ознайомлення Я. Плетикоси з історіографічною та релігійною літе-
ратурою. Варто зауважити особливе зацікавлення письменника культур-
ними та історичними пам'ятками (зокрема церквами, монастирями та па-

цузька та англійська): «історія про подорож» (travelogue, récit de voyage),
«повідомлення про подорож» (relation de voyage, resoconto di viaggio) або
«враження від подорожі» (les impressions de voyage), і, нарешті, більш
 універсальне – l'itin?raire (подорожні нотатки). Водночас у німецькій, хор-
ватській, чеській та словацькій мовах це поняття буквальніше – «опис по-
дорожі»: нім. «die Reisebeschreibung», хорв. «opis puta» – «putopis», чес.,
слов. – «cestopis»). В. Брешич у своїй передмові до книги «Хорватські
подорожні нариси» [5, c. 5] зазначає, що протягом століть назбиралася
велика кількість текстів, для яких подорож і її опис – це спільна характерна
риса, у зв'язку з чим згадану групу текстів об'єднують під спільною назвою
«мандрівна проза» або «дорожні нотатки».

У 1839 році Славко Єжич запропонував науковій спільноті працю, при-
свячену хорватським подорожнім нарисам. У ній на першій позиції дослі-
дник розглядає «Лист вітчизняного мандрівника із Далмації» [5, c. 6] Івана
Трнського. Аналізуючи хорватські подорожні нариси XIX і XX століть С.
Єжич зауважив, що у зазначений період жанр подорожнього нарису був
більш поширеним порівняно з іншими літературними жанрами.

Відсутність єдиної точки зору стосовно місця подорожніх нарисів у жан-
ровій ієрархії призводить до того, що на його позначення використовують
описовий термін «література подорожі» – «letteratura di viaggio, littérature
de voyage, travel literature» для акцентування саме на просторовому пере-
міщенні суб'єкта та щоб не привертати увагу на відмінності між фікцією та
авторською уявою. У 1974 р. Мішель Бутор запропонував для аналізу загаль-
ного відношення «подорожування і літературної творчості» ввести у науко-
вий обіг поняття «ітерологія» (itérologiё) – окремої науки про переміщення
людини, цілеспрямований рух, а саме – подорожування [2, c. 33].

На теренах сучасної Хорватії традиція мандрівної прози була започат-
кована творами християнських паломників до Святої землі. Історія палом-
ництв бере свій початок від Міланської булли 313 року, виданої імперато-
ром Костянтином про свободу християнської віри (religio licita) на теренах
Римської імперії.

Хорватські віряни здійснювали паломництва до Святої землі з часів
Середньовіччя, але детальних архівних досліджень у цій галузі ще не було
здійснено. Як зазначає хорватський дослідник і автор подорожніх нарисів А.
Ребич, «складно визначити, коли саме хорватські паломники почали подо-
рожувати у Святу землю. Проте можна припускати, що вони так само як і
сусідні християнські народи відразу ж після приєднання до християнської
спільноти активно відвідували Святу землю, зокрема Єрусалим» [10, с. 7].
Так у скарбниці Дубровницького єпископату зберігається шматок плаща-
ниці принесений із Єрусалиму священиком Іваном, про паломництво якого
згадує Д. Раніна у «Anali di Ragusa» і датує 843-м роком.

Перші записи, подорожні нариси, паломницькі путівники були ство-
рені хорватськими і боснійськими священиками, монахами-францискан-
цями. Варто зазначити, що ці тексти написані переважно італійською і ла-
тинською мовами: Fra Paolo da Stridone «Santo Viaggio in Terra Sancta»,
1480 р., P. Giovanni di Gondola (Дж. Відмарович робить припущення, що
йдеться про хорватського письменника І. Гундулича) «Tabula Terrae Sancte»
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У кінці ХХ ст. на літературній сцені з'являється авторка наступного
подорожнього нарису про Святу землю «Подорож у Єрусалим 1998 р.» С.
Подбой. Письменниця описує Святе місто використовуючи своєрідний
колаж: комбінування власного прозового дискурсу із текстом Біблії та фо-
тодокументацією. Після того як даний подорожній нарис був позитивно
сприйнятий критикою і читачами, С. Подбой написала трилогію про Святу
землю, у якій описала Ізраїль, Палестину, Єгипет і Йорданію. У 2000 р. вийш-
ла друком перша книга трилогії «З подорожі Святою землею», у 2006 р. –
друга про подорож Єгиптом («Сон фараона»), а у 2008 р. третя – «Троянда
пустелі», у якій С. Подбой описує паломництво у Королівство Йорданію. У
всіх трьох книгах актуалізація переплітається з екстемпорацією, біблійні сю-
жети із дійсністю [1, с. 8]. Зважаючи на акцентований ліризм вищезгаданих
подорожніх нарисів, у читача може скластися враження, що у певних місцях
нарис перетворюється на лірику у прозі.

В основу подорожнього нарису С. Подбой лягли її особисті спогади та
враження від подорожі, а також біблійні притчі, географічні та історичні
дані. Окрім цього авторка використовує взірець подорожнього нарису про
Святу землю – «Подорож до Єрусалима року 1752» Я. Плетикоси. Пись-
менниця вільно добирає та групує матеріал, використовує прийом зістав-
лення, асоціативного зближення епізодів, калейдоскопічного показу подій,
колажу, тощо.

Порівняння подорожніх нарисів Я. Плетикоси, С. Подбой сприяє розум-
інню змін у композиційному плані подорожнього нарису на межі XVIII і
XIX ст.

У ХХІ ст., модифікуючись і набуваючи нових характеристик, жанр по-
дорожнього нарису і його субжанр (подорожні нариси про Святу землю) не
втрачає своєї популярності серед хорватських письменників: Е. Гашич «Па-
ломницькі подорожні нариси» (2007 р.), С. Шкверич «Мої паломництва»,
(2007 р.), І. Кеврич «Вісім днів у Святій землі» (2008 р.) та ін.

Таким чином, «Подорож» розпочинає період становлення і розвитку
жанру який, маючи давню традицію, продовжує зберігати свою популярність
у хорватській літературі та нарису про Святу землю як субжанру хорватського
подорожнього нарису. Безумовно, місце та роль «Подорожі до Єрусалиму
року 1752» Я. Плетикоси потребує ширшого визначення в координатах роз-
витку хорватської та європейської літератури подорожі XVІІI ст.

Cписок використаної літератури
1. Alajbegović B. Putovanje bez kretanja / B. Alajbegović // Vijenac, 2009.

– № 390. – P. 8–14.
2. Butor M. Le voyage et l'écriture / M. Butor. – Р. : Répertoire IV, 1974. – Р.

20–33.
3. Duda D. Priča i putovanje / D. Duda. – Zagreb : Matica hrvatska, 1998. –

268 р.
4. Hrvatski putopisci XIX. i XX. stoljeća / [pr. Slavko Ježić]. – Zagreb :

Zora, 1955. – 683 р.
5. Hrvatski putopisi / [pr. Vinko Brežić]. – Zagreb : Divič, 1997. – 303 р. – (2.

dopunjeno i izmijenjeno izdanje).

м'ятними місцями), а також способом життя християн і паломників на те-
ренах Святої землі. Описи окремих об'єктів розміщені відповідно до місць,
у яких зазначені об'єкти знаходяться («Єрусалим, Йосафатська долина»,
«Маслинова гора», «Подорож з Єрусалиму до Віфлеєму», «Від Віфлеєму
до Еврону», «Подорож до Йордану», «Подорож з Єрусалиму до Емаусу»,
«Подорож з Єрусалиму на день св.Івана у Віфлеєм»).

Автор збагачує нарис євангельськими притчами та цитатами з істо-
ричних, теологічних праць. Я. Плетикоса ставиться до опису кожної важ-
ливої на його думку пам'ятки як мистецтвознавець, подаючи дані про її
розміри, оздобу, та ін. Інколи письменник подає власну точку зору, яка не
збігається з інформацією, яку він дізнався до, або під час подорожі. На-
приклад, описуючи специфічну форму стовпів однієї споруди, про які у
легенді написано: «так вони оплакують муку і смерть Христа», Я. Плети-
коса зазначає, що насправді ця дивна форма спричинена дією вологи,
спеки і південним вітром.

Манера та стиль зображення визначних місць і пам'яток давнини у
«Подорожі до Єрусалиму року 1752» Я. Плетикоси споріднена з євро-
пейською мандрівною прозою ХVІІІ ст. Значення подорожнього нарису
Я. Плетикоси для історії хорватської літератури полягає насамперед у
тому, що він став першим твором цього жанру, який був написаний хор-
ватською мовою.

Як субжанр, хорватський подорожній нарис про Святу землю розви-
вається і в XIX-XX ст.: І. Філіпович «Листи зі Сходу» (1879 р.), А. Ягатич
«Подорожні замальовки із Святої землі» (1891 р.), І. Маркович «Листи зі
Сходу, або паломництво до Палестини 1879 року», владика М. Лацкович
«Враження зі Сходу» (1912 р.), Ю. Єленич «Малий путівник для палом-
ників» (1913 р.), К. Кріле «Спогади зі Святої землі» (1914 р.), д. Й. Анд-
рич «На Батьківщині Христа» (1931 р.), Е. Украінчік «Erec Izrael» (1921-
1924 рр.), Л. Шик «Хорвати на Святій землі» (1938 р.), А. Августинович
«Єрихон і околиця» (1951 р.), д. А. Богдан «Моя перша подорож у Святу
землю» (1966 р.), д. А. Ребич «Путівник по Святій землі» (1983 р.), А. Степ-
інац «Паломництва хорватів до Святої землі 1937 р.» (1995 р.), С. Подбой
«Подорож до Єрусалиму» (1998 р.) та ін.

У ХХ ст. цей субжанр зазнає певних змін. Так, у своєму подорожньо-
му нарисі «На Батьківщині Христа» 1932 р. Й. Андрич збагачує опис па-
ломництва хорватських вірян до Палестини 1931 р. літературними відсту-
пами, пейзажними описами. Автор збірки подорожніх есе «Кристали яс-
ності» (1961 р.) Б. Стопар узагалі оминає зображення місць, які вважають-
ся священними для представників різних конфесій – він сприймає і описує
Святу землю не у вузькому значенні основної дестинації паломників, а в
сукупності її реалій. Як зазначив хорватський дослідник подорожніх на-
рисів Дж. Відмарович, «на таких просторах історія ніколи не може бути
відділена від сучасності, світське від релігійного, обивательське від церков-
ного» [11]. В основному це стосується загальновідомих центральних місць
для вірян, наприклад, Стіна плачу для євреїв, Єрусалим, Масада, Кумран
для християн, адже усі ці місця пов'язані із земним життям Ісуса Христа,
мечеть Аль-Акса для мусульман.
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Водночас З. Найдер відзначає у творчості Конрада вплив трьох куль-
тур: польської, французької й англійської. Польський внесок можна вияви-
ти в повторенні мотивів вірності й зради, а також моральній відповідаль-
ності за суспільство, до якого належить людина. Французький вплив – найо-
чевидніше в інтересі до механізму таких важливих історичних подій, як
Французька революція й епоха наполеонівських воєн. Англія для Конрада
– це море й пов'язані з морем люди, Шекспір – джерело літературних мо-
тивів, Діккенс – незрівняне багатство картин життя англійського суспіль-
ства, Лондон – архетип сучасного столичного міста й центру Імперії, «і,
звичайно ж, англійська мова як цемент, що зв'язує разом усі компоненти
твору» [4, с. 64].

Ідеї честі й доблесті посідають одне з ключових місць у художньому
світі Конрада, у чому З. Найдер бачить віддзеркалення того, як ці понят-
тя розкрилися в Польщі через особливий політичний розвиток цієї краї-
ни. Велика частина населення країни складалася з дрібномаєтного дво-
рянства (шляхти), що вважала своїм священним обов'язком боротися за
звільнення країни, і як поляк Конрад належав до цієї традиції. Але як пись-
менник він належав і до іншої традиції – стародавньої традиції в літературі,
наскрізь пройнятою ідеєю чести: від «Іліади» і «Пісні про Роланда» до
таких авторів, як Кальдерон і Сервантес, Шекспір і Тассо, Стендаль, Міцке-
вич і де Віньї [19, с. 109].

Отже, З. Найдер виводить Конрада за межі польської національної
традиції інтерпретації поняття честі, ставлячи його в ряд з усесвітньо
відомими авторами. Саме необхідність розглянути вплив польської та
російської літератури на особливості оповідної манери і проблематики
творів Дж. Конрада та їх трансформація у них обумовлює актуальність
цієї роботи та стає головним завданням дослідження.

Конрад не міг не цікавитися долею своєї батьківщини, дослідженню
проблем якої він присвятив два політичні нариси: «Нотатки про польську
проблему» (1916) і «Злочин роз'єднання» (1919). Проте Польща, реальна
країна його дитинства, протягом довгих років розлуки з нею все більше
набуває рис таємничої та недосяжної землі, що водночас вабить і відлякує.
Реальна Польща стає Польщею напівміфічною, в якій справжні історичні
події й долі оточені романтичним ореолом трагічного і навіть зловісного.
Туга Конрада мимоволі передається його героям. Це Каспер Олмейєр,
який мріє про переможне повернення до рідної Голландії; або Джим, що
прагне створити рай на Землі і таким чином компенсувати свій втрачений
світ минулого; або Марлоу, який зважився стати капітаном корабля після
того, як дізнався, що корабель прямує до Бангкоку, в назві якого йому
здається є щось чарівне й привабливе.

У подібному ставленні до світу відчуваються відгомони тем і мотивів,
знайомих письменникові з дитинства, у першу чергу, з поезії А.Міцкевича
й Словацького, відлуння польської романтичної традиції, яка на початку
свого становлення, на думку В. Чвалевіка, змогла поєднати великі просто-
ри і велике мовчання, досягти гармонізації двох нескінченостей [9, с. 32].
Цілком імовірно, що роздуми про авторство з «Епілогу видавця» до поеми
А.Міцкевича «Гражина» могли вплинути на оповідну манеру Конрада.

6. Pavlović C. Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj knjiševnosti i kazalištu
/ C. Pavlović // Dani hvarskoga kazališta. – Zagreb-Split : Književni krug, 2010.
– knj. 36. – Р. 139–158. – (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti).

7. Pederin I. Prvi hrvatski putopis fra Jakova Pletikose / I. Pederin. – Zagreb :
Kačić 16, 1984. – P. 137–151.

8. Pletikosa J. Putovanje k Jerozolimu god. 1752. / J. Pletikosa. – Śibenik :
Gradska knjižnica «Juraj Sižgorić », 2000. – 125 р.

9. Rebić A. Hodočašća Hrvata u Svetu zemlju / A. Rebić // Alojzije Stepinac –
hrvatsko hodočašćе u Svetu zemlju 1937. – Zagreb : Naklada Zadro, 1995. – P. 20–22.

10. Vidmarović D. Feljton – Ždrijelo crnih lista [Електронний ресурс] / D.
Vidmarović // Portal Hrvatskoga Kulturnog vijeća. – Режим доступа : http : //
www.hkv.hr/izdvojeno/komentari/dvidmarovic/6127-drijelo-crnih-lista-343.html.
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Літературний діалог Дж. Конрада
(на прикладі його новелістики)

Читаючи твори Конрада, не можна не звернути увагу на той факт, що
на перший погляд Польща, за рідкісним винятком, відсутня в його художнь-
ому світі. На пам'ять приходить лише оповідання «Князь Роман», присвя-
чене польському повстанню 1830 року і його наслідкам, і оповідання «Емі
Фостер» про долю польського переселенця в англійському оточенні. В.
Гомуліцький, аналізуючи роман «Лорд Джим», розчаровано визнає той
факт, що неможливо знайти відгомони польської мови у творах Конрада
[15, с. 194]. А. Акераїу не може погодитися з цією точкою зору, оскільки він
упевнений, що Польща наявна у творах Конрада, а польську літературну
традицію можна простежити в темах честі, зради й провини, що виникають
у творах письменника [6, с. 49].

Подібна точка зору відповідає думці, що склалася в польському літера-
турознавстві: Конрада часто розглядають як письменника, що поставив
польське питання у центр своїх літературних творів (З. Найдер, А. Гіллон,
В. Крайка). А. Гіллон назвав Конрада «польським космополітом», оскільки
на його становлення як письменника й людину вплинуло його польське
походження, а також польська мова й польська література в цілому (не
будучи польським письменником, він не став «своїм» і в англійській літе-
ратурі) [14, с. 43]. М. Можинські бачить певну подвійність, властиву творчій
манері Конрада, в чому вона бачить результат злиття його польської спад-
щини й англійської точки зору [18, с. 40].

© Костенко Г. М.
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зом з фольклором є домінуючим чинником романтичної літератури. Тому,
на думку польської дослідниці А. Бжозовської-Крайки, карпатський горець
як герой національної міфології стає прекрасним прототипом головного
героя Конрада [8, с. 162]. У той же час у п'єсі Ю.Коженевського вона поба-
чила героя, у першу чергу, типового, а в героєві Конрада наявні риси й
типового, й індивідуального, якась характерна межа [8, с. 161]. Тому важ-
ливіше розглядати це оповідання не в контексті власного досвіду пись-
менника, а як певне «продовження» п'єси Коженевського.

Перша характеристика головного героя Конрада, що з'являється в опо-
віданні, виражена в одному слові – «castaway» [10, с. 99]. Це багатозначне
слово відразу пропонує декілька інтерпретацій долі Янко. «Сastaway» з
англійської перекладається і як «той, що потерпів корабельну аварію» (що
дійсно стало причиною появи героя в Англії), і як «вигнанець», і як «знедо-
лена людина». Наступне слово, що характеризує героя, – це «strangeness»
[10, с. 100], тобто чужорідність, навіть дивність Янко, що і приводить героя
до повної ізоляції.

Але Конрада в долі Янко цікавить у першу чергу не мінливість життя
вимушеного емігранта, а здатність людей, що належать до різних мовних і
культурних формацій, порозумітися. Саме Янко бере на себе роль под-
ібного посередника між народами, вкладаючи дивну силу в звучання, зда-
валося б, знайомих англійських слів, таким чином перетворюючи їх на сло-
ва якоїсь «неземної мови», за визначенням доктора Кеннеді [10, с. 103].
Але, окрім доктора, ніхто більше не чує цей потаємний сенс у словах Янко,
навіть його дружина, що не дозволила чоловікові вчити їх дитину мові його
предків.

Конрад неодноразово показує, що етично Янко набагато вищий за
жителів села, в якому він знайшов притулок. Божі слова не сходять з вуст
героя. Саме з ними він звертається по допомогу до Сміта, але той відвер-
тається від нього, злякавшись незрозумілої мови. Янко не розуміє под-
ібної поведінки, оскільки в його країні до жебраків завжди проявляють
співчуття, а не кидають у них каміння, як у грішників. Він постійно осяює
себе хрестом, і не тільки через звичку, отриману ще в дитинстві, а, можливо,
і підсвідомо він звертається до Бога як до останньої сили, здатної його вряту-
вати. Герой дивується, чому в буденні дні церква зачинена: невже, щоб утри-
мати людей від частих молитов? І в останню секунду перед смертю Янко
знову звертається до Творця з одним питанням: «Чому?» [10, с. 118].

Чому це трапилося з ним; чому його не почули, незважаючи на всі
його благання, не тільки люди, але й Бог? Єдиний його злочин – це відмінність
від тих, хто його оточує; він відчуває себе людиною, «пересадженою
(«transplanted») на іншу планету, відокремленою величезним простором
від минулого і великим невіданням майбутнього» [10, с. 112]. Герої Конра-
да стають символом маргінальності та усунутості, як характеризує їх А.
Акераїу [6, 60], побачивши в цьому, зокрема, і відгомони космополітичної
України, в якій Конрад жив у дитинстві [6, с. 56].

Тема України виникає знову в останньому незавершеному романі
письменника «Сестри» (1928), український переклад уривка якого був опуб-
лікований у журналі «Слово і час» (1997). Головний герой Степан

Конрад, подібно до А.Міцкевича, пише лише про те, що бачив і чув, але він
розвиває далі ідеї свого «вчителя» – він хоче примусити читача побачити
все на власні очі, прагнучи не вдаватися ні до яких коментарів і додатків. А
поема Ю. Словацького «Ламбро», можливо, підказує Конраду прототип
оповідача – співака, що згадує про події минулого перед слухачами різних
національностей і віросповідань, для якого сенс життя виражається у ви-
мовленому слові [5, с. 272].

З епічної поеми А.Міцкевича «Пан Тадеуш» Конрад запозичує сюжет
для свого оповідання «Князь Роман» про людину, що прославилася своїм
служінням батьківщині. І Яцек Сопліца, герой А.Міцкевича, і князь Роман,
втративши кохану жінку, всі свої сили віддають служінню батьківщині.
«Зрікся я всього! На чужині волів Страждати, мучитись, шукаючи поку-
ти… У бої не однім Ніс для вітчизни я життя своє…», – говорить герой А.
Міцкевича [3,  с. 275]. Проте душу Яцека крає провина за мимовільне
вбивство, розплачуватися за яке йому доведеться до самої смерті, що відпо-
відає традиції романтичного героя. Щодо князя Романа, він вибирає свій
шлях покаяння не за свої гріхи й злочини, а в ім'я батьківщини, приймаючи
на себе місію рятівника.

Це саме «польське» з творів Конрада збігається з поемою А.Міцкевича
і в основній сюжетній ідеї, що виявилася відгомоном усього життя Конрада:

«Поляк, хоч над усе кохає рідний край,
Піде тинятися, аби-но крізь одчай
На чужині йому надія ще зоріла,
Що для отчизни він кладе останні сили»

 [3, с. 261].

Оповідання «Емі Фостер» найчастіше розглядали з точки зору власної
автобіографії письменника, особистого почуття самотності й ізоляції, що
він відчув на власному досвіді, будучи польським емігрантом і проживаю-
чи постійно в Англії (Р. Херндон [16], Ф. Карл [17]). Але доля героя Конрада
докорінно відрізняється від його власної, що відкидає будь-які спроби знай-
ти в цьому оповіданні автобіографічні моменти. Янко – безграмотний го-
рець, що ніколи не подорожував і не бачив нічого, окрім рідних Карпат, до
свого трагічного рішення пошукати щастя в далекій Америці. Джозеф Кон-
рад здобув чудову освіту, вільно розмовляв на трьох мовах і як моряк бага-
то чого побачив і випробував.

Існують і інші варіанти прочитання цього твору Конрада. А. Бжозовсь-
ка-Крайка побачила в оповіданні «Емі Фостер» глибокий роздум про уні-
кальне становище білої людини в умовах еміграції [8, с. 168]. Я. ле Буліко
зробив акцент на моралізаторському характері історії, представивши Янко
своєрідним Христом, людиною без минулого, який з'явився нізвідки [7, с.
200]. Проте хотілося б звернути увагу на певний інтертекстуальний діалог,
в який вступає автор оповідання «Емі Фостер» з п'єсою Ю. Коженевського
«Карпатські горці» (1843).

Ці герої (горці) увійшли до польської літератури разом з краковчана-
ми, мазовчанами, козаками як свідчення національного минулого, що ра-
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ації, яка лише загострюється до кінця оповідання, досягаючи своєї кульмі-
нації в сцені останньої дуелі між героями. Проблема отримує цілком «кон-
радівське» вирішення, хоча в ньому і відчувається романтичний відгомін у
дусі О.С. Пушкіна. Д'Юбер залишає за собою постріл, який так і не зробив,
оголошуючи Феро, що тепер його життя належить його суперникові.

Проте після переможного завершення дуелі д'Юбер відчуває, що жит-
тя втратило для нього всю свою чарівність, оскільки більше йому ніщо не
загрожує. Час воєн і суперництва для нього залишився в минулому, і, як
герой «Пострілу», д'Юбер одружується і стає сільським жителем, але, на
згадку про минуле, дає ім'я свого ворога первістку, який народився. Це дово-
дить, що життя знайшло гармонію і спокій, але те, що сталося, не минуло для
героїв марно, оскільки кровожерливе безумство революції залишило свій
відбиток на цілому поколінні. Дядько дружини д'Юбера, старий шевальє, що
недавно повернувся з еміграції, нарікає, що якийсь босяк (як він називає
Феро) стає генералом завдяки корсиканському авантюристові, що вирядив-
ся імператором [13, с. 302]. Конрад показує, що світ змінився, але деякі по-
няття залишаються незмінними, серед них честь і гідність людини.

Хоча художній світ Конрада не пов'язаний з якоюсь певною країною,
але в ньому так чи інакше відчутне відлуння минулого, у тому числі й
літературного. Так, незважаючи на вкрай негативне ставлення Конрада
до уряду Росії, у першу чергу у зв'язку з так званим «польським питан-
ням», письменник не міг не цікавитися російською літературою, вплив
якої на європейський образ думок досяг свого апогею в 1860-70-і роки.
Але, наприклад, про творчість Л. Толстого Конрад висловлювався вельми
негативно, звинувачуючи «Смерть Івана Ілліча» у невиправданій жорсто-
кості, а «Крейцерову сонату» – в жахливій дурості [12, с. 31]. Про «Братів
Карамазових» Конрад писав як про твір жахливо поганий, але в той же час
здатний вразити й роздратувати. Достоєвський для Конрада в цілому «дуже
російський» [12, с. 34].

І лише до творчості І.С. Тургенєва Конрад ставився з великою тепло-
тою, назвавши його «до глибини душі національним письменником»: якби
він навіть вигадав усіх своїх персонажів і кожну палицю, і камінь, і струмок,
і пагорб, і поле, по яких вони гуляють, «його персонажі все одно були б
такими ж правдивими і зворушливими на тлі їх складного життя. Вони його
власні і в той же час універсальні. Їх можна прийняти так само беззасте-
режно, як італійців Шекспіра» [11, с. 47–48].

Для Конрада дуже важлива ця універсальність художнього світу пись-
менника, його здатність бути зрозумілим людям різних національностей,
що може привести навіть до деякого запозичення сюжетів (як свого часу
зробив вищезгаданий Шекспір). Конрад зумів узагальнити свій польський
досвід, наповнивши його універсальним сенсом. У той же час, незважаю-
чи на певну автобіографічність його «польських» творів, у них він розкрив
проблеми, що хвилювали його більш за все: нездатність людей долати куль-
турні відмінності, неефективність мови як засобу спілкування і відносність
будь-якої форми об'єднання. Саме у контексті мультикультурності та інтер-
текстуальності слід по-новому розглянути творчість видатного англійсько-
го письменника з польським корінням.

багато в чому нагадує Янко Гураля. Він відкриває своє серце людям, але
стикається лише з нерозумінням, жорстокістю, байдужістю. Подорожую-
чи країнами Заходу, милуючись творами мистецтва, він намагається знай-
ти «мову досконалості» [2, с. 60], але ця досконалість насправді виявляється
бездушною, а люди на її тлі здаються маленькими, роз'єднаними й самотн-
іми, неначебто вони заблукали в чужому світі [2, с. 63].

Детально мотив честі досліджується в новелі Конрада «Дуель», аналі-
зуючи яку російський літературознавець М. Амусін знайшов певні пара-
лелі між цим твором Конрада й повістю О.С. Пушкіна «Постріл».

І в першому, і в другому творі наявна тема дуелі, що виникла через
дрібниці. Проте О.С. Пушкін, як пише М. Амусін, робить акцент у
«Пострілі» на чисто фабульному драматизмі ситуації [1, с. 231]. Російсь-
кий поет у дусі романтичної традиції загострює сюжет до межі, щоб потім
вирішити його «пікантним ходом» (у даному випадку втручанням жінки).

У Конрада акценти розставлені зовсім інакше. Незважаючи на оче-
видне запозичення сюжетної зав'язки, Конрад намагається підійти до теми
дуелі з позиції понять обов'язка й честі, доводячи той факт, що «російсь-
кий» сюжет у письменника отримує розвиток швидше в дусі польської
літературної традиції. З цієї точки зору можна розглядати і вибір епохи, в
якій діють його основні персонажі. Це час наполеонівських воєн, який
мав особливе значення в історії Польщі і поляків, що бачили в Наполео-
нові визволителя від тиранії Росії.

Тому Наполеон з оповідання Конрада – це майже «міфологічний на-
півбог» (як письменник сам називає його в оповіданні), чия кар'єра була
схожа на дуель проти всієї Європи, а війни імператора – на епос [13, с.
201]. Таким чином, і сварка, що сталася між двома прославленими офі-
церами його армії, набуває епічної сили і стає легендою, про яку гово-
рять на обох берегах Дунаю і в гарнізонах Граца та Лейбаха.

На відміну від О.С. Пушкіна, Конрад детально досліджує причини су-
перництва, що виникло між двома його головними героями, – Феро і д'Юбе-
ром. Автор підкреслює, що подібна історія не могла б статися між піхотни-
ми офіцерами, чия фантазія приборкана тривалими пішими маршами; що ж
до артилеристів, через довгі заняття математикою вони завжди залишаються
незворушними. Тому лише кавалеристи, вимушені мати справу з високоду-
ховною, але вередливою твариною, могли опинитися в подібній ситуації.

Конрад знаходить ще одне важливе пояснення того, що відбулося:
герої відрізняються не лише зовні, але і внутрішньо, належачи до різних
етнічних груп. Феро – гасконець і, як повідомляє автор, народився вже
сп'янілим від сонця землі, в якій зріє виноград. Д'Юбер – мешканець півночі
і народився тверезим під водянистим небом Пікардії [13, с. 216]. Саме тве-
резість і розсудливість допомагають д'Юберу зробити блискучу кар'єру,
яка викликає гостру заздрість Феро.

Із самого початку вся ситуація здається д'Юберу абсурдною не лише з
військової точки зору, але й з позиції людини честі і в той же час людини
світської. Слово «абсурд» постійно виникає у мові героя, але як людина і
офіцер він не може відмовитися від дуелі, оскільки буде заплямована його
власна репутація й репутація його полку. Він опиняється в безвихідній ситу-
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Концепти «свій/чужий» у романній творчості
Джона Апдайка: неоміфологічний аспект

На межі ХХ–ХХІ ст. формується новий, неоміфологічний тип худож-
нього мислення як спроба знайти універсальні відповіді на глобальні
онтологічні питання, відкриваючи широкі мультикультурні перспективи
та ретроспективи збереження людської автентичності в сучасному світі.
Американський варіант неоміфологізму ХХ ст. має власні витоки та на-
ціонально-історично зумовлені функції. Серед них порівняно коротка істо-
рія «білої» Америки, хистка американська самоідентифікація, імміграційні
процеси, мультикультурність, відчуття політичної сили, культурна
провінційність у порівнянні зі «старою» Європою, загострення національ-
них проблем. За цих обставин у США дуже рано та швидко національний
міф почав заміщуватися космополітичною маскультурою, її стереотипа-
ми, тотемами й табу, що також зумовило загальнонаціональну потребу у
неоміфах, їх моделюванні й аналізі.

Відтак, актуальність нашого дослідження визначається його спрямова-
ністю до вивчення творчого досвіду новітнього американського митця
Джона Апдайка (John Updike, 1932–2009), для якого неоміфологічні тен-
денції є провідними. Дж. Апдайк є одним із найвиразніших представників
американської літератури другої половини ХХ – початку ХХI ст.

Романна проза Дж. Апдайка є постійним об'єктом полеміки як серед
вітчизняних (монографії Т. Н. Денисової; статті А. О. Аствацатурова, М. А.
Анастасьєва, Б. О. Гіленсона, Т. Л. Морозової та ін.), так і серед зарубіж-
них літературознавців (Дж. де Белліс, Р. Берчард, Е. Варго, Р. Детвейлер, С.
Олстер). Проте дотепер вивчалися лише окремі питання тематики та міфо-
поетики Дж. Апдайка, бракувало комплексного розгляду неоміфологічних
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ються Атлантичним океаном. Назва штату відбиває ці історичні реалії: Rhode
Island (The State of Rhode Island) утворився з двох частин: Провіденські
плантації (материкова частина з крупним містом Провіденс) та острів Род
(острівна частина з головним містом Ньюпорт). Дж. Апдайк акцентує ува-
гу на назві штату, яка відбиває поєднання двох просторів – материкового й
острівного, що надалі розгортається в просторових опозиціях роману. Тобто
автор використовує ще й міфологічну острівну символіку, оскільки в міфо-
логічній картині світу острів – це зменшена модель світу.

Романна картина світу – це поєднання протилежностей, що базуються
на відзначених опозиціях, а також доповнюються явним протиставленням:
природи та культури, багатства та бідності, природності та штучності.
«Rhode Island <...> yet contains odd American vastnesses, tracts scarcely
explored amid industrial sprawl» [8, с. 9]; «Swampy poor in spots, elsewhere
in became a playground of the exceedingly rich» [8, с. 9]; «Once you cross the
state line, <...> a subtle change occurs, a cheerful dishevelment, a contempt for
appearances, a chimerical uncaring» [8, с. 9].

Чуттєво-образна складова концептів «свій/чужий» відтворює сенсорне
сприйняття навколишнього простору персонажами. Простір Іствіка вив-
ільняє творчі можливості, закладені в самому єстві жінки: «The air of
Eastwick empowered women» [8, с. 8]. Головні героїні «Іствікського» дип-
тиху сприймають навколишній світ та життя через мистецтво: Джейн –
через музику, Олександра – через візуальний образ, Сьюкі – через слово.

Неоміфологічний вимір фонового концепту «мистецтво» актуалізує
поняття творчості як процесу створення художнього шедевру в його
співвідношенні з мистецтвом поп-арту. Глибина можливих інтерпретацій
мистецького твору протиставляється примітивності та поверхневості поп-
арту, яке представляється штучним «конструюванням», а не природним
«народженням» автентичного мистецтва.

Предметним компонентом концептів «свій/чужий» є знак дорожньо-
го руху, що в художньому просторі міста означає рівнозначний двосто-
ронній рух і є найпоширенішим у штаті. В концептуальній картині світу
автора знак дорожнього руху виступає: 1) символом гетерогенного міфо-
логічного простору з його природним співіснуванням протилежностей:
«Its favourite road sign is a pair of arrows pointing either way» [8, с. 9]; 2)
означає фізичний простір, де відбуваються переломні моменти в житті
головних персонажів, і ментальний простір, де аналізується психічний та
емоційний стан героїв: «It was the house I'd blame if it happened again.
Certain spiritual grooves get worn into a place, don't you believe?» [8, с. 281].

Предметно-чуттєва і неоміфологічна складові концептів «свій/чужий»
взаємопов'язані, вони актуалізуються на рівні структурації художнього
простору романів. Простір міста Іствік виявляє ознаки міфологічного про-
стору, з його розподілом на центр і периферію, «свій» (засвоєний) і «чу-
жий» простори. Іствік розташований «на краю» культурного простору –
на узбережжі затоки Наррагансетт. Семантика цього периферійного поло-
ження міста акцентується «межовим» розташуванням самого штату Род-
Айленд. У романі Дж. Апдайка місто – це складний семіотичний організм,
він постійно неначе відроджує своє минуле, яке співіснує із сучасним.

тенденцій письменника як світоглядної та естетичної полісистеми. Поза ува-
гою дослідників залишилось також виявлення ключових неоміфологічних
концептів у романістиці Дж. Апдайка, специфіка їх вербалізації в художній
архітектоніці творів письменника з фокусом на аналізі конкретного літера-
турного матеріалу – художнього тексту окремого автора – та врахуванні
національно-культурного виміру досліджуваного явища. Це експлікує акту-
альність нашого дослідження, оскільки саме антропоцентричне вивчення
концептів як оперативних одиниць знання, які поєднують суспільний та інди-
відуальний досвід, сприяє зосередженню уваги вчених на явищах, що ста-
новлять невід'ємну частину життя як окремої людини, так і людства в цілому.

Мета роботи – виявити та дослідити неоміфологічне концептуальне
підґрунтя романістики Дж. Апдайка в мовленнєвій об'єктивації ключо-
вих неоміфологічних концептів.

Об'єктом дослідження є романи «Іствікські відьми» (1984), «Іствікські
вдови» (2008), а його предметом виступають ключові неоміфологічні кон-
цепти зазначеного скопуса романістики Дж. Апдайка.

Методологічною основою роботи є фундаментальні розвідки з про-
блем концептології (С. Г. Воркачов, О. П. Воробйова, В. І. Карасик, Ю. С.
Степанов та ін.), теорії міфу та міфокритики (С. С. Аверінцев, М. Еліаде,
Дж. Дж. Кемпбелл, Є. М. Мелетинський, З. Г. Мінц, В. М. Топоров, О. М.
Фрейденберг), структуралізму та семіотики (Р. Барт, К. Леві-Строс, Ю.
М. Лотман, В. П. Руднєв), поетики роману (М. М. Бахтін).

Наукова новизна роботи полягає в інтегративному вивченні неоміфо-
логічних тенденцій у романній спадщині Дж. Апдайка та аналізі концеп-
туального підґрунтя індивідуального стилю письменника. Здійснено аналіз
домінантних неоміфологічних концептів індивідуальної концептосфери
автора. Виявлено особливості художньої репрезентації ключових неоміфо-
логічних концептів «свій/чужий» та фонових («історія», «мистецтво») в
романному диптиху письменника.

Універсальні концепти культури «свій/чужий» найповніше реалізують-
ся в «Іствікському» диптиху Дж. Апдайка. В основі поняттєвого складника
опозиції «свій» – «чужий» лежать механізми тотожності й розрізнення сво-
го й чужого. Лексема «свій» – це «власний, особливий, окремий, осібний,
значущий». Лексема «чужий» – «без особи, власного обличчя». Зіставлен-
ня цих концептів включає: по-перше, осмислення «свого» на фоні «чужо-
го»; по-друге, «відсторонення» свого й надання «особистісного» чужому.

В романах Дж. Апдайка концепти «свій/чужий» є визначальними на
рівні хронотопу творів. Місцем перетину просторово-часових координат
у романі є провінційне містечко Іствік, розташоване в реально існуючому
американському штаті Род-Айленд. Неоміфологічнa cкладова концептів
«свій/чужий» формує головну міфологічну опозицію в романному хро-
нотопі: «чужий» – «свій» простір. Ця опозиція, закладена в романному
хронотопі, надалі розгортається на різних рівнях текстової організації. Ха-
рактерна риса хронотопу штату Род-Айленд – помежове географічне
розташування: між «чужим» і «своїм» простором, між цивілізацією і вар-
варством, язичництвом і християнством, Старим і Новим світом. Род-Ай-
ленд займає не тільки материкову частину, а й прилеглі острови, які омива-
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проаналізованих романах Дж. Апдайка і формують головну міфологічну
опозицію в романному хронотопі: «чужий» – «свій» простір. В «Іствіксько-
му» диптиху ця опозиція розгортається на різних рівнях текстової органі-
зації диптиху – від історичних реалій давнього Іствіка, пов'язуючи їх з гли-
бинними загальнокельтськими (символіка в'язу), шотландськими (етимо-
логія прізвища Ленокс) і англо-саксонськими (назва міста Іствік та прізви-
ще Горн) міфологічними уявленнями. Авторські локуси концентрації міфів
виявляють приховані смисли фактажу як основи індивідуальної художньої
системи митця. Асоціативний та аксіологічний виміри концептів «свій/
чужий» об'єктивують виникаючі асоціативні зв'язки у значеннях назв то-
пографічних об'єктів (маєток Леноксів) та імен (Дерріл ван Горн) і функц-
іонування авторських ціннісних настанов.

В авторській концептосфері ключові неоміфологічні концепти «свій/
чужий» взаємопов'язані з фоновими концептами «історія» та «мистец-
тво». За допомогою концепту «історія» письменник вписує історію ви-
гаданого неоміфологічного міста Іствік в реальну історію становлення
держави Америки і, глибше, пов'язує його виникнення з історією Бри-
танії. Мовне вираження концепту «історія» реалізується у назві міста
(Іствік), яка, з одного боку, виявляється фактуальною, а з іншого –
містить міфологічні потенції. Неоміфологічний вимір фонового кон-
цепту «мистецтво» виявляє глибину інтерпретацій мистецького твору,
яке протиставляється примітивності та поверхневості поп-арту, природ-
не «народження» автентичного мистецтва протиставляється штучно-
му «конструюванню».

У цьому зв'язку перспективу нашої роботи вбачаємо, по-перше, у
поєднанні літературознавчих методик (неоміфологічний підхід до аналі-
зу тестів) зі стратегіями лінгвокультурології (дослідження формування
неоміфологічних концептів); по-друге, у виявленні неоміфологічних кон-
цептів романної спадщини Дж. Апдайка зі встановленням їхніх взаємоз-
в'язків у літературній архітектоніці, а також дослідженні способів їхньої ху-
дожньої об'єктивації.
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План міста, архітектурні споруди, найменування вулиць виступають як кодові
програми, актуалізуючи асоціативну та аксіологічну складові концептів «свій/
чужий». Простір Іствіку має геометричну форму кута. Дві головні вулиці
міста утворюють перехрестя у вигляді букви «L»: «the town was shaped like an
L» [8, с. 4], що асоціюється з кутом – амбівалентним і «нечистим» місцем у
міфологічному світосприйнятті. Ця символіка кута поступово підсилюється й
нагнітається, пов'язуючись із символікою імені головного персонажу – інфер-
нального приїжджого Дерріла ван Горна, а також його помешкання.

Неоміфологізм концептів «свій/чужий» реалізовано також в імені го-
ловного персонажу (Darryl Van Horne) та у назві придбаного ним помеш-
кання (Lenox). За етимологією Ленокс є топонімом, що походить від назви
району в Шотландії. Воно утворилось від галльського «Leamhаnach» – місце,
де вдосталь росли в'язи. Тобто це прізвище походить від назви родинного
маєтку в Шотладії, де росло багато в'язів. Предки Леноксів, котрі оселилися в
американському містечку, були шотландцями. Вони привезли із собою, з
одного боку, язичницькі кельтські друїдські традиції, а з іншого – багатові-
кові страхи перед відьмами. Шотландія була окраїною Британії, традиційним
місцем язичництва та останньою місцевістю, де відбувалися процеси над
«відьмами» у ХVII ст. У тексті роману зазначено, що будинок Леноксів ко-
лись оточувала алея в'язів, але тепер дерева постаріли й виглядали наче мерці
у саванах «Allee of elms <…> stending like men in shrouds» [8, с. 11]. Міфо-
символіка в'язу доволі суперечлива. В огамічному алфавіті древніх кельтів
кожна «буква» відповідала архаїчній назві дерева. Символ «Ailm» передавав
звук «А» і співвідносився з в'язом. Це могутнє довголітнє дерево росте на
узбіччях, уособлюючи божественну силу й здатність зцілення, відновлення.
У давнину в'язи саджали на могилах героїв, щоб їхні душі, переселившись у
дерева, продовжували виконувати місію захисників.

Ім'я персонажа – Darryl Van Horne (Дерріл ван Горн) – символічне.
Власне ім'я, Darryl, співзвучне в англійській з Devil (диявол) – це паронімія.
Прізвище Horne утворене з «Horn» і є мовним репрезентантом перетину
концептуальних царин. Прізвище персонажа пов'язане з реальним геогра-
фічним місцем. Це розташований на острові Горн справжній мис Горн,
що вважається крайнім південним пунктом Південної Америки. У всіх на-
родів до таких місць було неоднозначне ставлення, оскільки мис – це не-
безпечна зона, де гинули кораблі. Саме через це на мисі Горн, традиційно-
му місті корабельних аварій, побудували відомий маяк для позначення не-
безпечного простору, проходів для судів у нічний час. Таким чином, акту-
алізуються асоціативний та аксіологічний виміри концептів «свій/чужий»:
топонім мис Горн поєднує семантику периферії, окраїни й межі. У міфо-
логічній картині світу це небезпечний межовий простір, у якому діють
потойбічні сили. Крім того, актуалізується і неоміфологічний вимір кон-
цептів «свій/чужий»: інше значення слова «horn»: «ріг» (тобто ван Горн –
«син рогатого»), і «кут» (персонаж кута у міфологічній символіці є тем-
ною й нечистою силою). Топонім «мис Горн» також посилює цю додатко-
ву міфологічну символіку кута.

Отже, дослідження змісту концептуального комплексу «свій/чужий»
засвідчило, що неоміфологічні концепти «свій/чужий» є ключовими у
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ходной период ознаменован не только пересмотром старых жанров и форм
литературы, но и возникновением новых, все это происходит за счет изме-
нения индивидуально-социальной идеологии, различных событий, проис-
ходящих в обществе, государстве, мире [17, с. 28–36].

О. Обухова утверждает, что массовая литература – это преднамеренно
заниженная литература, направленная на широкий круг читателей, однако
четкого определения массовой литературе согласно ее мнению дать затруд-
нительно в связи с делением литературы на элитарную и эгалитарную. Под
элитарной литературой подразумевается что-то классическое, однако ут-
верждать это не совсем правомерно в связи с историческим отбором такого
вида литературы [10, с. 164–169]. Согласно мнению В. Е. Хализева классичес-
кая литература занимает пласт «высокой» литературы, которая предполага-
ет «…логическое выделение из всей «литературной массы» <…> той ее
части, которая достойна уважительного внимания и, главное, верна своему
культурно-художественному признанию» [15, с. 156].

Однако зачастую массовую литературу отождествляют с беллетрис-
тикой, поскольку она лежит за гранью «высокой» литературы. Это упо-
добление не всегда является корректным в связи с тем, что беллетристика –
это продукт эгалитарной литературы [12, с. 95–97], иногда рассматривае-
мый исследователями в качестве составляющей массовой литературы [7,
с. 121], последняя в свою очередь является среднем звеном между элитар-
ной и эгалитарной литературой [12, с. 95–97].

Элитарная литература может быть отнесена к какой-нибудь прослой-
ке социума (элите), которая диктует квинтесенцию такому виду литера-
туры. Поэтому говорят не о делении литературы на массовую и элитар-
ную, а прежде всего, характеризуют автора от места, занимаемого в сис-
теме литературных отношений, от мастерства самого автора и поэтому
только так можно делить литературу, а не выдвигать понятия «массо-
вость», «элитарность» [10, с. 164–169]. В противовес элитарной литера-
туре выдвигают эгалитарную.

Под беллетристикой понимается эгалитарная литература, написан-
ная в стиле прозы [6, с. 79], не обладающая философско-экзистенцио-
нальной политикой текста, которой не свойственна высокая материя. Пос-
ле определенного временного промежутка беллетристика может утратить
свою популярность, однако со временем может реанимироваться и стать
вновь актуальной для читателя [2, с. 557]. Актуальность массовой литера-
туры связана с расширением границ литературы в обществе, поэтому
массовая литература социологически детерминирована с точки зрения
М. Ю. Лотмана и «…касается не столько структуры того или иного текста,
сколько его социального функционирования в общей системе текстов,
составляющих данную культуру» [9, с. 819].

В. Е. Хализев в своем исследовании о массовой литературе называет
ее «литературным низом» [15, с. 162], такой же точки зрения придержива-
ется и Н. А. Купина [5, с. 8–9] говоря, что эта литература для некапризного
читателя, который не обладает высоко-эстетическим вкусом [8, с. 18].
Таким образом, данные исследователи подчеркивают деление литературы на
«низшую» и «высшую», последняя, в свою очередь, направлена на утончен-

6. Новикова М. Міфи та місія / Марина Новикова ; [відп. за вип.
Костянтин Лігов, Леонід Фінберг]. – К. : Дух і літера, 2005. – 432 с.

7. Updike J. The Widows of Eastwick / John Updike. – N.-Y. : Knopf,
2008. – 310 р.

8. Updike J. The Witches of Eastwick / John Updike. – N.-Y. : Knopf,
1984. – 307 р.
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Массовая литература как часть массовой культуры

Постановка проблемы. Массовая литература достаточно новое явле-
ние в современном литературном процессе, сложившаяся на рубеже XX–
XXI вв. и представляющая собой результат развития общества. Исследо-
вания в области массовой литературы (Н. А. Купина, Ю. М. Лотман, Т. А.
Скокова, Л. Р. Татарникова, М. А. Черняк) занимают сегодня значительное
место в изучении литературы, однако массовая литература в контексте со-
временной массовой культуры не получила системного освещения.

Исследование понятия «массовая литература» говорит об актуально-
сти данного концепта в современном литературном процессе, но одно-
значного термина, характеризуемого его, пожалуй, на сегодняшний день
не существует. Объединяющее звено всех исследований заключается в
трактовке массовой литературы с позиции малоизученного субстрата,
зависимого от общества и обладающее стереотипами [1, с. 4–16].

Цель статьи – выявить особенности массовой литературы как части
массовой культуры. Основной материал исследования. Изучение массо-
вой литературы началось с середины 1990-х гг. что связано, прежде всего,
с изменением вкусов и потребностей читателей, развитием литературного
процесса и спросом на книжную продукцию. Все это обусловило активный
рост исследований в области массовой литературы [17, с. 9]. В начале XX
века массовая литература немного приостановила свой ход, что, связано с
социалистическим реализмом, продиктованным идеологией советского го-
сударства и чему должен был подчиняться советский человек [5, с. 22–24].
Это был своеобразный кризис в литературном процессе.

Кризис двух столетий (XX и XXI вв.) способствовал вскрытию глубин-
ных искомых реальности, позволяющих в какой-то мере модифицировать
интенцию не только культуры, но и литературы как ее составной части, кото-
рая должна постоянно совершенствоваться, а не быть стагнационной. Пере
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Для массовой литературы как литературы достаточно популярной
основным постулатом выступают стереотипы [8, с. 18], надстраиваемые
негласно самой читательской аудиторией [15, с. 166]. Согласно мнению
М. А. Черняк массовая литература, будучи частью более широкого поня-
тия массовой культуры, последняя в свою очередь постепенно деградиру-
ет, искажается и утверждает, что «…тексты и стереотипы массовой культу-
ры служат средством диагностики социально-психологических и культур-
ных недугов общества» [18, с. 130]. Таким образом, согласно мнению ис-
следователей массовой литературы, ее можно рассматривать со следую-
щих позиций. Во первых, с позиции культурно-значимого звена (М. А.
Черняк) [18], то есть массовая литература не привносит ничего нового,
лишь отражает жизнь людей, посредством книги, перерабатывая при этом
материал различных видов литературы, в том числе классической. Однако
Ю. М. Лотман [9] дает немного иную характеристику массовой литерату-
ре, которая заключается в привнесении чего-то нового, опираясь при этом
на интересы общества [8, c. 18; 17, с. 15]. Наряду с общей стереотипизаци-
ей массовой литературы, свойственной массовой культуре, необходимо
отметить стереотипность женской литературы. Зачастую женскую лите-
ратуру относят к классу второсортной, являющейся не более чем низкока-
чественным продуктом, вышедшим из-под пера автора-женщины. Этой
позиции придерживается мужская половина общества, не принимающая
во внимание женские произведения и отдающая ей последнее место в
литературном процессе [16]. Следовательно, стереотипизация и шаблон-
ность это основа массовой литературы, изучаемой как социально-куль-
турное звено массовой культуры.

Массовая литература, являясь главным элементом культуры, обладает
определенным набором функций. Согласно Г. Л. Тульчинскому, массовой
литературе свойственно следующие функции: трансмиссия культурных цен-
ностей, интеграция социума, адаптация восприятия и тематически шаблон-
ная стилизация [14, с. 365], еще одной главной функцией, по мнению Л. Р.
Татарниковой выступает изображение художественных идей за счет детер-
минированной стереотипизации [13, с. 163–164]. Исходя из точки зрения М.
А. Черняк [17] постулирующими функциями массовой литературы являют-
ся: занижение передачи ценностной информации и репрезентация игры.

Различные функции и аспекты массовой литературы передаются при
помощи языка, как главного каркаса построения любого литературного
произведения [17, с. 386]. Будучи социально-детерминированной, массо-
вая литература выполняет определенный заказ социума, связанный с од-
ной стороны, с устранением ненормативной лексики из языка художе-
ственных текстов и из жизни людей, а с другой стороны, повышенный
интерес к различным языкам способствует внедрению иностранных за-
имствований в современный язык, делая их неотъемлемой частью соци-
альной среды. [5, с. 66–68; 17, с. 388–389]. «Интенсивное речевое сниже-
ние, повсеместная актуализация молодежного жаргона, а также жарго-
нов криминальных сообществ…» явление достаточно распространенное
в произведениях массовой литературы [17, с. 389]. Однако существует оп-
ределенная группа текстов массовой литературы, для которой характерно

ную читательскую аудиторию, на истинно-гармоническое сочетание высокого
художественного слова с высокой манерой интерпретации текста.

В отличие от «высокой» литературы, «низовая» литература из-за шаб-
лонно-тривиальных свойств авторской репрезентации текста именуется
«низкой» или «второсортной». Экспансии такого явления как массовая
литература способствовало распространение авторских произведений,
посредством развития книгопечатного дела и внедрение их в массы. Мас-
совая литература в своей исконной репрезентации, с одной стороны, пред-
полагает наличие развлекательного характера распространенного в широ-
ких массах, иногда переходящая в подраздел чтива, совсем низкой литера-
туры, а с другой стороны, нацелена на аудиторию с низким уровнем по-
требления художественно-классических произведений [5, с. 8–18].

Деление литературы на массовую, беллетристику и классическую явля-
ется достаточно условным [2, с. 555]. Согласно Т. А. Скоковой характерными
особенностями массовой литературы является широкая направленность на
массового читателя (огромный тираж с целью назидания разнообразных про-
изведений), нивелирование границ классической литературы и эгалитарной с
целью изображения читателя с позиции среднего звена в литературных про-
изведениях, показывая истинную литературу XX–XXI веков, для которой ха-
рактерно создание разнообразных жанров литературы [12, с. 97–98].

Неизменно классическая литература у людей ассоциировалась с гар-
монизацией внутреннего повествования текста с точки зрения авторской
позиции. Писатели-классики становятся таковыми в ходе культурно-истори-
ческого развития поэтического слова и интересами читателей, что отличает
их от писателей массовой литературы, которые становятся достаточно по-
пулярными за короткий временный промежуток, благодаря хорошей рек-
ламной раскрутке и агитации в пользу последних [15, с. 156–165], что воздви-
гает ее к термину «эгалитарной литературы», отличаемой от элитарной.

Наряду с делением литературы на различные категории, массовая
литература делится на «женскую» и «мужскую». Женская литература как
ключевая составляющая массовой литературы связана с тем, что во главу
угла выдвигается женщина: женщина-автор, женщина-читатель, женщи-
на-героиня, то есть повествование зиждиться на потребностях и идеологии
женской аудитории. Официально женская проза вошла в литературную
жизнь и была признанной в 90-е гг. XX века. Для женской литературы
характерно протекание процессов, свойственных литературе в целом и в
массовой литературе в частности [11, с. 7 8].

На сегодняшний день проблема чтения является достаточно актуаль-
ной в связи с падением ее уровня [3, с. 33 41]. Снижение уровня чтения
связано со многими проблемами, в частности «… глобализацией элект-
ронных СМИ <…> последствиями которой становятся стандартизация со-
держания сообщений, <…> широкое распространение стереотипов мас-
совой культуры…» [4, с. 12]. Снижение уровня чтения может быть связано
с «…информационным шоком…» [17, с. 204], главным виновником кото-
рого выступают современные издательства, рекламирующие писателей
(доминирующей частью которых являются женщины), а их в свою очередь
на сегодняшний день огромное количество [17, с. 220].
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употребление большого количества нецензурной лексики [5, с. 66–68].
Функция этих текстов главным образом объяснительная, заключающаяся
в попытке разъяснения кем является герой произведения, какие действия
он выполняет на пути достижения своих целей, не вовлекая в свой рассказ
большого количества вычурной лексики [17, с. 220].

Массовая литература в большинстве случаев явление женское, то есть
гендерно-детерминированное [14, с. 367]. Таким образом, массовая лите-
ратура, ориентирующаяся на «широкого» потребителя, адаптирует худо-
жественный язык «высокой» литературы под заурядного читателя, нена-
вязчиво диктуя и распространяя базовые принципы общества.

Выводы. Исходя из вышесказанного, следует отметить, что главны-
ми признаками массовой литературы в контексте массовой культуры яв-
ляются ее популярность и тривиальность, реализуемая благодаря автору
как неотъемлемому конструкту массовой литературы и читателю, на ко-
торого она нацелена, реализуемая посредством маркетинговых техноло-
гий. Следовательно, массовая литература выступает в роли транслятора
генеральных идей, объединяющая отдельного читателя с обществом в
целом, регенерируя основные концепции, проблемы и стереотипы на ко-
торых конструируется каркас массовой литературы в частности.

Перспективы исследования. Определение степени художественной
ценности массовой литературы требует дополнительных исследований.
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та подоланні «Іншого» як психологічного комплексу неповноцінності.
Жінка зображена письменницею як екзистант, що прагне творчості та са-
мореалізації.

Письменниця у художніх образах протиставляє ідеї трансцендентності /
іманентності, що зумовлює конфлікт суб'єкт / об'єкт, де суб'єкт є викону-
вачем «дії» – «активним», а об'єкт чекає на «дію» – «пасивним». У ху-
дожніх творах С. де Бовуар гармонійно поєднуються притчевий і публі-
цистичний пласти. Притчевий пласт виводиться із тлумачення письмен-
ницею християнського міфу про Адама та Єву, де жінка – «Інша», при-
значена чоловікові, оскільки він сподівається реалізуватися як істота, коли
заволодіє плоттю іншої істоти. У есе «Друга стать» «Іншу» письменниця
виявляє як повноту буття на противагу екзистенції. Для чоловіка «Інша»
уособлює те, що він прагне реалізувати в собі як екзистант, оскільки через
неї хоче прийти до самого себе. У діахронії «Інша» є відмовою, тіло жінки
пасивне, а в тоталітарних режимах навіть відбувається відхід від жіночої
сексуальності, коли її заступає символізація образу матері. «Фемінність»
героїнь С. де Бовуар передбачає подолання статусу «Іншої» як певного ком-
плексу неповноцінності, що спрямований на відкриття трансцендентності
та відходу від іманентності. Відповідно, творчий пошук жінкою себе як
істоти виведено за традиційні межі функцій матері й коханки, та спрямова-
но на самореалізацію особистості у творчому потенціалі.

Притчевість конфлікту Адама і Єви висвітлюється через конфлікти у
художніх образах творів С. де Бовуар: у романі «Мандарини» конфлікти Анрі
/ Поль, Анрі / Надін, Анни / Льюїса; у мемуарах «Сила обставин» конфлікти
Сімони / Сартра, Сімони / Олґрена, Сімони / Ланзманна; у романі «Чарівні
картинки» конфлікт Лоранс / Люсьєн, Лоранс / Жан-Шарля, Домінік / Жільбе-
ра, Домінік / батько Лоранс; у повісті «Зламана жінка» конфлікт Моніки /
Моріса; в епістолярії «Трансатлантичне кохання» конфлікт Сімони / Олґрена.
Окрім конфлікту чоловік / жінка простежено онтологічний конфлікт мати /
дочка: у романі «Мандарини» Анни / Надін, Жозетти / Люсі; у повісті «Дуже
солодка смерть» конфлікт Сімони / матері; у романі «Чарівні картинки» Ло-
ранс / Домінік; у повісті «Зламана жінка» конфлікт Моніки / Люсьєни.

Конфлікти чоловік / жінка, мати / дочка письменниця формує як суб-
станціональні, що розкривають різні світоглядні позиції та не вирішуються
силами персонажів.

Конфлікти розгортають проблему вибору. Притчевий пласт у діахронії
відкриває загальне, вічне і незмінне у мистецтві: «міф» Адама і Єви відби-
вається у конфліктах творів С. де Бовуар, які підживлюються архетипами
Артеміди, Афіни, Гери, Деметри, Персефони, Афродіти. У конфлікті Поль
і Анрі письменниця розкриває феномен «іншості», де простежено про-
блему вибору у неможливості її реалізації: складність зробити рішучий
крок. У синхронії конфліктом Надін і Анрі С. де Бовуар виявляє подолання
«іншості» в образі Надін архетипами Артеміди, Афіни, Деметри, Афроді-
ти. Конфлікт Анни та Льюіса розкриває глибинне, психологічне, екзистенц-
ійне протиставлення, із якого виходить його субстанціональність. Екзистенцій-
ний пафос підкреслює унікальність кожного індивіда, виокремлює існування
«ego», якому письменниця протиставляє поняття «ніхто». Перебування свідо-

До найбільшого за обсягом складнику відносяться матеріали, в яких зобра-
жується, найчастіше в негативному сенсі, життєвий шлях письменниці, її
інтимні стосунки з відомими і невідомими чоловіками і жінками, перипетії
особистісної «драми». До найважливішого, на погляд суспільної думки,
належать дослідження, присвячені аналізу щодо феміністського впливу С.
де Бовуар на особистісний розвиток жінки, які зосереджуються навколо
інтерпретації есе «Друга стать». Третій складник вміщує фахові філософські
дослідження щодо теорії екзистенціалізму, об'єктом яких стали філософські
статті та есе С. де Бовуар. У четвертий, найменший за обсягом, складник,
але найбільш вагомий, на мою думку, з точки зору розвитку мистецтва,
входить інтерпретація літературних творів С. де Бовуар. Починаючи з 60-х
рр. ХХ ст. у цих дослідженнях намічаються спроби аналізу творчого шляху
письменниці, її місця в історії літератури, виявлення проблемного кола,
зображення природи, мовної авторської манери, теми смерті, а з 90-х рр.
ХХ ст. виникає інтерес до поетики літературних творів С. де Бовуар. У
публікаціях французьких, канадських, українських, російських літературоз-
навців Р. Бродена [19], Е. Фулбрук [20], Б. Стон [21], А. Матьє [6], В. Агеєвої
[1], А. Ніколаєвої [7], С. Веліковського [2], Л. Зоніної [4, 5], Є. Євніної [3], Н.
Полторацької [8], А. Рожкової [9] аналізується література письменниці відпо-
відно засадам біографічного методу.

У процесі опрацювання цієї літератури логічно вивести місце, яке виз-
начило колективне неусвідомлене спільноти діяльності письменниці. С. де
Бовуар – це «дружина», феміністка, філософ, письменниця. Це відкрило
перспективу подальшого наукового пошуку і наукову проблему. Потрібно
перекодувати здобутки С. де Бовуар. На першу сходинку вивести значущість
і вагомість її літературних творів для розвитку історії літератури, які у свій
час були не достатньо зрозумілі для сучасників, і, на жаль, ще не повною
мірою оцінені нащадками. Для цього слід простежити еволюцію художніх
образів у художніх творах С. де Бовуар, виявити типи конфліктів, які зумов-
люють специфіку творчості.

У інтересі письменниці до історії, до життєвого і літературного «досв-
іду» жінок у діахронії виявляється ґендерна притчева специфіка творів С.
де Бовуар. Роман «Мандарини» [15, 16] (1954), мемуари «Сила обставин»
[12] (1960), повість «Дуже солодка смерть» [18] (1964), роман «Чарівні кар-
тинки» [13] (1966), повість «Зламана жінка» [11] (1968), епістолярій «Листи
до Нельсона Олгрена. Трансатлантичне кохання» [14] (1997) висвітлюють
проблеми ґендерної сутності жінки, яка є екзистенціальною. Адекватна
система координат, відповідно якій художні образи С. де Бовуар розкрива-
ються із точки зору «умовності» і «соціалізації», де розрізнено «жіночий»
(біологічність), «феміністський» (соціальність) і «фемінний» (культура,
творчість) концепти сформована самою письменницею в есе «Друга стать»
(1949). Таким чином, по відношенню до її літератури доречно залучити
методику, яку випрацювала сама С. де Бовуар, коли аналізувала тексти
інших письменників. У літературі С. де Бовуар виявився «фемінний» куль-
турний код в історії цивілізації, якому підкоряються «феміністський» та
«жіночий» аспекти. Суть «фемінного» відзначено у відкритті «Іншого»
(«жіночого») мислення жінки, що сформовано маскулінним світоглядом,
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чому, що формує певний філософський світогляд, який виокремлює мо-
лоду жінку.

Відчуження матері і дочки відкриває генетичну спадкоємність, оскільки
протиставлення із матір'ю продовжує непорозуміння її матері з її бабцею.
Слід вивести, що в родині існує лише жіночий конфлікт мати / дочка, а сто-
сунки онучки і бабусі є гармонійними. Тут підкреслюється різне ставлення
«жінки» до дітей і онуків: дітей виховують високими вимогами, а до онуків
ставляться поблажливо. Конфлікт матері та дочки слід визначити як субстан-
ціональний, оскільки він не припинився після смерті.

У романі «Чарівні картинки» зображено внутрішній екзистенціалістсь-
кий конфлікт Лоранс, який протікає у свідомості героїні: як можна прими-
рити відтінки власних відчуттів з іншими героями та подіями, щоб зберегти
свою унікальність. Краса конфліктує із сумом і страхом героїні. Лоранс
еволюціонує, коли трансформувала свої відчуття в акт пізнання, через страж-
дання подолала внутрішній конфлікт та вийшла на інший рівень. Конфлікт
Лоранс із її сестрою відкрив протиставлення нонконформізму і конформ-
ізму. Потрібно звернути увагу на особливість конфлікту мати і дочка у
конфліктних парах: Лоранс – Домінік, Лоранс – Катрін, що розкриває
спільні генетичні та емоційні риси жіночих характерів. Конфлікт виводить-
ся із психологічної схожості, де розкриваються архетипи Деметри і Персе-
фони. Це субстанціональний конфлікт: героїні намагалися подолати влас-
ну самотність, наблизитись одна до одної, але в них це не вийшло, оскільки
самотність виявилася екзистенційною. Жінки не «чули» одна одну, тому
що «прислухалися» лише до себе. Вийти за межі власного «еgо» не мож-
ливо. Суть субстанціонального конфлікту розкрито в тому, що Лоранс ре-
алізувалася у «фемінному» концепті Афродіти, а Домінік не здатна відкри-
ти у собі «фемінність», та повернулася до «жіночого» мислення Гери.

С. де Бовуар утворила конфлікт не як сутичку суперечностей, а як
спробу персонажа висловитися (привернути до себе увагу) та прохання
до «інших» – прийняти його сутність.

Конфлікт мати / дочка є енергоносієм художнього світу роману, де
простежується цілісність композиції, естетична мотивація та авторський
біографічний і філософський світогляд. Конфлікт Деметри і Персефони
перейшли у конфлікт Гери й Афродіти. Цей конфлікт С. де Бовуар реалізу-
вала в системі багатоголосся роману через внутрішні монологи Лоранс,
діалоги Лоранс і Домінік та Лоранс і Катрін. Письменниця в монологах і
діалогах відкрила глибини психологічних, морально-етичних, ідеологічних
настроїв та відчуттів, за допомогою яких зобразила екзистенційну драму
повсякденного існування людини.

У повісті «Зламана жінка» простежується «поширення» конфлікту
через множинність конфліктів: чоловік / дружина, дружина / коханка, мати
/ дочка, батько / дочка, герої / соціум, актори / глядачі, що утворює ілюзій-
ну концептосферу театру. Слід визначити другорядність колізій конфліктів
по відношенню до емоцій і настрою героїні Моніки, які стали тлом для
розкриття чуттєвості, що сформувала поетикальні екзистенціалістські мо-
тиви. Письменниця робить акцент на заглибленні у свідомість Моніки, що
відкриває внутрішній конфлікт між екзистенцією та трансцендентністю та

мості індивіда у постійному внутрішньому конфлікті: «я» / «ніхто» віддзеркалює
зовнішні конфлікти. У синхронії публіцистичний пласт виокремлює історичні і
політичні конфлікти. У конфлікті Анни та Льюіса письменниця розкриває істо-
ричний культурний дисонанс США та Франції, в якому виявляє різне сприйнят-
тя Другої світової війни. Виокремлюється із субстанціональних інтелектуальний
конфлікт Анрі і Робера, який вирішується силами самих героїв. Протиставлення
у романі виходить із різного ставлення героїв до феномену існування трудових
таборів у СРСР, що виводить публіцистичний пласт. А примирення зумовлюєть-
ся притчевим пластом – вічність дружби чоловіків, спорідненість душ, що, з
плином часу виявляється важливіше, ніж розбіжності у політичних поглядах.
Проблема вибору героїв зводить розкриття їхніх характерів у моральну площи-
ну, розкриває еволюцію художніх образів та сприяє утворенню ситуативних
конфліктів, із яких сформувалася інтрига, що підсилила напруження сюжету.

Поєднання притчевого і публіцистичного пластів у творах С. де Бову-
ар сформувало подвійний конфлікт: сьогоденний із його стражданням, що
пов'язує із суспільно-політичними подіями, та метафізичний, позачасо-
вий, що виводить до глибинних почуттів, незалежних від часу та місця.

Через екзистенційне відчуження «маскулінності», яка увійшла у
конфлікт із «фемінністю», жінка відкриває екзистенційну самотність.
Конфлікт у парі відкриває глибинне екзистенціальне протиставлення, зоб-
ражує екзистенційну самотність кожної людини. Конфлікт Поль і Анрі слід
визначити як «субстанціональний» [10, с. 293], оскільки він не вирішуєть-
ся силами героїв роману. Онтологічність конфлікту чоловік / жінка вихо-
дить із протиставлення екзистенцій свобода / кохання. У конфлікті Поль та
Анрі виокремлюється «жіночий» концепт, відкривається притчевий пласт
міфу Адама і Єви, який бере витоки із непорозуміння Зевса і Гери.

Конфлікт Надін та Ламбера визначається як світоглядний, політичний,
соціальний, де розкривається публіцистичний пласт у стосунках інтелекту-
алки і буржуа через їхнє ставлення до трудових таборів у СРСР. Схожий
конфлікт визначено між Анрі та Робером.

С. де Бовуар утворює внутрішні психологічні конфлікти: духовний
конфлікт митця Анрі, «жіночий» конфлікт Поль (психологічна не-
співвідносність внутрішнього і зовнішнього), «фемінний» конфлікт Анни,
еволюція від «феміністського» до «фемінного» конфлікту Надін.

У мемуарах «Сила обставин» розкривається діалектичний конфлікт
Сімони і Сартра, що став рушійною силою, яка допомагала творчо розви-
ватися. У повісті «Дуже солодка смерть» героїні мати і дочка вводяться у
психологічний внутрішній конфлікт Сімони, що підживлюється ідеєю стра-
ху людини перед смертю та проблемою вибору – що обрати: пасивне оч-
ікування й спостереження чи активні дії?! Вибір визначено як екзистенці-
альний, який моделює субстанціональний конфлікт: між мудрістю і техніч-
ними здобутками цивілізації; між людяністю і високим професіоналізмом,
який суперечить законам добра; між людиною та суспільством; між хво-
рим і здоровим, який хоче допомогти; між допомогою та аморальністю.
Конфлікт мати / дочка розкриває архетипи Деметри та Персефони, яка
еволюціонувала в Афродіту. Загальноприйняте світосприйнятті матері (Де-
метри) сприяє нонконформізму дочки (Афродіти), особистісному і твор-
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Християнська концепція «безодні гріха» в романі
Г. Нормінтона «Корабель дурнів»

«Корабель дурнів» («The Ship of Fools») – дебютний роман молодого
британського письменника Грегорі Нормінтона, який західна преса одно-
голосно назвала шедевром та еталоном сучасної інтелектуальної прози.
Натхненний знаменитим полотном Є. Босха, Нормінтон створив вишука-
ну постмодерністську мозаїку, ожививши усіх героїв картини й вклавши в
уста кожного власну історію-стилізацію.

Творчість письменника, попри загальне захоплення читачів і газетярів,
вивчалася спорадично. Існує декілька ґрунтовних розвідок роману «Кора-
бель дурнів», у яких йдеться про поєднання у ньому різних стилів, сим-
волічність образів, наявність численних алюзій та ремінісценцій, зауважуєть-
ся, що цей роман копіює не Середньовіччя, а є «вдалою стилізацією під
літературу епохи Відродження» (І. Мегела) [4]; досліджується еволюція
екфрасису у європейській культурі та функція цього прийому в Нормінто-
на (Н. Бочкарьова) [2]. Є. Карабєгова у розвідці, присвяченій специфіці вико-
ристання Є. Босхом та С. Брантом гротеску в «Кораблі дурнів», кількома
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підводить героїню до «фемінності». Біль та страждання налаштовують
Моніку на пошук істини, що сприяє емоційному подоланню конфлікту
мати / дочка.

У епістолярії «Трансатлантичне кохання» у синхронії С. де Бовуар
розкриває політичні конфлікти, які утворюють публіцистичний пласт.
Потрібно відмітити інтелектуальний конфлікт США та Франції, який
сфокусував зіткнення загальнолюдських та державних цінностей.

Специфіка літературних творів С. де Бовуар виявляється у гармоній-
ному поєднанні притчевого і публіцистичного пластів, які через конфлі-
кти репрезентують ґендерні екзистенціальні ідеї, що пов'язані з неадекват-
ним сприйняттям довкілля та сформовані на досвіді інтелектуалів. Пробле-
ма вибору формує конфлікти та впливає на їхнє розгортання. Письменни-
ця розкриває субстанціональні конфлікти, які є енергоносієм художнього
світу її творів.

Подальший науковий пошук може розгортатися навколо своєрідності
«жіночого письма» літературних творів С. де Бовуар.
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eyes of unblinking anthracite, swallows the Monk`s watery cries, which re-
emerge, excreted as whispers, from a dark, mysterious rectum» [8, с. 275].

У цьому загальному катаклізмі й насуванні небуття раптом прорізуєть-
ся людський голос, загострюються людські почуття відрази й волі до
життя. Не одразу й зрозуміло, кому належить цей голос, монолог від пер-
шої особи. І цей новий наратор виявляється в тісному контакті зі вже
відомим нам Плавцем, з яким пов'язаний початок того «параду дурнів»,
яким є наративна структура «Корабля». Плавець підносив у своїй роз-
повіді ідеали юності, очікування щастя, платонічного кохання й контрас-
тував з «фламандськими» фізіономіями інших персонажів, але цей поет,
що намагався «одухотворити» усе земне й чуттєве, не захищений від за-
гальної загибелі й огидного «тілесного» кінця: «Something clammy, like
poultry skin, brushes against my feet. I read sickness and dread in the Swimmer`s
face. His tapering fingers slip wetly from mine. Sharp pain travels up my arm
as the creature burrows into him. Our eyes meet across the chasm. My mouth,
I know, is incapable of speech, and I bid the Swimmer no farewell as he slips,
lifeless, out of my reach» [8, с. 275].

Що ж, усяка людська екзистенція, навіть коли вона ставить за мету вирва-
тися з кругообігу матеріально-чуттєвих об'єктів і знайти шлях до нового,
вічного буття, завжди приречена, як і Плавець Нормінтона, на фізичну смерть
і це суголосне з доктриною постмодернізму, який незмінно вказує на вто-
ринність будь-чого нового [6, с. 36]. Водночас трагічну загибель Плавця го-
стро переживає автор: «I picture the Swimmer nearing the sea floor, arms mildly
floating above his head, his eyes closed, a world locked in behind the lids. All
that he`d wanted was an open ear – and I would have listened, yes, in spite of his
conceit. Gladly I`d have trudged, all puckered, in the wash, kept afloat by his
discourse, had it only been new, always renewed I mean» [8, с. 275].

У розв'язці ситуації знову вимальовується магічна стереоскопічність,
пов'язана в романі зі включенням образу автора: «Now that he has sunk, I
must come to the surface… The Second Swimmer is me» [8, с. 275].

Головний Наратор, Автор, як виявилося, вже натякав на свою при-
сутність у сюжеті: «I alluded, did I not, at the outset, to a begging-bowl but
never assigned it a beggar, placing it in nobody`s hands? Of course, the begging-
bowl is mine. I had filled it with seawater. Quite intentionally, for the others to
take note. 'Drink, dream and be merry, friends: to this brine you must sink'» [8,
сс. 275-276]. І не треба довго доводити, що йдеться у Г. Нормінтона не
стільки про смерть фізичну, скільки про духовну загибель у безодні гріха.
Тут не місце для розв'язання теологічних питань на зразок того, що смерть
за Біблією – винахід диявола, що фізично померлі мають воскреснути тощо.
Досить зазначити, що Г. Нормінтон спирається на традиційний христи-
янський образ морської безодні як символ загибелі грішної душі.

До того ж Автор не береться судити своїх недолугих ближніх за відсто-
роненими нормами абстрактної теологічної моралі: «Exactly why they must
drown I never know. Is it punishment or cleansing? For sins venial or mortal?»
[8, с. 276]. Але тут знову-таки значною мірою виділяється постать Блазня,
який підноситься над загальним рівнем сліпої чуттєвості своїх супутників:
«If either, why the Fool? The fate of the others – with their carnality, their pride

реченнями згадує й роман Г. Нормінтона, назвавши його «блискучим зраз-
ком уже сучасної модифікації гротеску» [3]. Але, за всієї глибини цих спо-
стережень, повної картини все ж немає. Тому аналіз християнського обра-
зу морської безодні, як символу загибелі грішної душі та вивчення біблійних
мотивів у творчості Нормінтона, потребують дослідницької уваги.

Вибір Г. Нормінтоном ренесансного та барокового світу, як об'єкта
постмодерністської інтерпретації, видається зовсім невипадковим. Дуже
популярний сьогодні на Заході й схвально сприйнятий літературною кри-
тикою підхід Г. Нормінтона є цікавою авторською спробою тлумачення
шляхів культури Нового часу, він синтезує численні ідейно-естетичні
пошуки та провідні літературно-стильові традиції епохи, що стали підґрун-
тям нашої сучасності.

У «Кораблі дурнів» Нормінтона, романі, написаному як розгорнута
образна аналогія до відомого однойменного полотна Є. Босха, спостері-
гається складна постмодерністська гра з духовною спадщиною Ренесан-
су, причому Ренесансу Північного, ускладненого глибоким переживан-
ням християнського спіритуалізму Середньовіччя. «Північне Відроджен-
ня, сповнене містики, відчуття нетривкості земних форм, сильно зв'язане
традиціями середньовічної готики та фольклорною свідомістю. Часом
тут, як у нідерландських майстрів, панує моторошна атмосфера екзаль-
тованого видіння; домінують марення, образи пекла і земних спокус, що
набирають диявольської зловісності (картини Є. Босха)» [1, с. 138].

В «Епілозі» роману кінець матеріального організму (а саме такою воліє
бачити людину позитивістська свідомість) подається з неприхованою оги-
дою: «The stench is not that of your usual gas but redolent of entire Glutton.
It`s as though a whole life has been broken down and expelled as vapour. One
catches the honeyed fetor of baby turd; a mother`s sweet milk; and the oniony
tang of growing bone. The crew of the boat gags at chemical miasmas of lust
and ambition, and at disappointment, which reeks of rancid cheese. There is no
escaping this olfactory chronicle: it passes through fingers into the nose, as a
shout, for all that one covers one`s ears, will penetrate the skull» [8, с. 271].
Фінал, до якого приводить читача Г. Нормінтон, – це ідея, що в житті нічого
реального, крім творчості, немає, а людина, яка прирекла себе на існуван-
ня в світі винятково чуттєвих задоволень, призводить до розкладу організ-
му на інгредієнти – і більше нічого. Природно, що ситуація закінчується
масовою блювотою, яка, втім, стає провісницею справді есхатологічної
ситуації, коли безодня гріха поглинає персонажів «Корабля» й нищить їх;
це супроводжується зловісною сюрреалістичною чудасією: з води вири-
нають велетенські щупальця, що хапають людей; пальці їхні ростуть і пере-
творюються на порожні трубки; шкіра провисає мішком тощо: «The sea,
only yards away, explodes. A quivering mass, twice the width of the vessel,
surfaces. It looks at first like a net winched heaving with fish. I cannot, for all
my frightened efforts, assemble the parts into an animal whole. Sickly opalescent
bodies twitch within its ambit, exposing the supposed worm as the tip of an
appendage» [8, с. 272]. Утім образ титанічного чудиська, що пожирає світ,
врешті-решт дуже детально нагадує образ Диявола, що пожирає грішників,
з картини Босха «Сад земних насолод»: «A slow, lugubrious creature, with
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Роман завершується тими самими словами, що й розпочинався, –
нехай посеред моря вже інші люди, але й на них чекає та сама доля, яка
спіткала персонажів попередньої історії. І це є наочним втіленням ідеї
про повторюваність людських помилок та циклічність існування людини
у безодні своїх ницості та бруду.

Ренесансний мотив корабля дурнів у романі Нормінтона якомога кра-
ще демонструє безглуздість існування, яке так полюбляють декларувати
постмодерністи. Ми бачимо тут й іронічні переспіви середньовічних ли-
царських романів і новел епохи Відродження, і сатирико-гумористичне
використання алюзій та ремінісценцій з багатьох творів пізнішої класич-
ної літератури, відгомін ідей Ф. Рабле, Дж. Свіфта, романтиків, інтерпре-
тації сюжету Уленшпігеля Ш. де Костером тощо. На борту корабля роз-
гортається справжній «парад масок», соціально-психологічних ролей, на-
писаних у дусі гротеску, які втілюють глухі шляхи розвитку людської індив-
ідуальності (гедоністи, волоцюги, авантюристи тощо). Позиція кожного
персонажа розгорнута з глибоким авторським проникненням в її суть:
читача ведуть від гривуазності до святенництва, від рафінованого інтелек-
туалізму до брутального авантюризму, від оспівування бурхливості віталь-
них сил до трагедії та реквієму.

У «Кораблі дурнів» Г. Нормінтона пародійне моральне знищення сте-
реотипів старовинної культури набирає тотального характеру, але водно-
час парадоксально стає закарбуванням цього духовно-культурного досві-
ду, його глибоким критичним осмисленням в історичній ретроспективі та
поза її тяжінням, навіть більше – підґрунтям для власної оригінальної кон-
цепції, адже сучасний автор може бути оригінальним лише за допомогою
пародії [9, с. 14]. Цей аспект творчості Г. Нормінтона ще дуже мало пору-
шувався у вітчизняному літературознавстві та потребує подальшого досл-
ідження.
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and despair, their sloth and gluttony – I could perhaps account for. But licensed
fools should be reprieved: their satirical calling ensures them immunity… Or
does Fortune weary of those that know Her game? The Fool was, after all, so sure
of himself, defined by dress and custom» [8, с. 276]. Отож, Блазня не визволила
від неминучої загибелі його тотальна скептичність.

Натомість (з волі автора) виживає Плавець-2: «No such certainty for me,
the Mute. I am like an echoing chamber <…> Is it not telling that I should forget
the fundamentals (of my life, I mean) when I cannot purge myself of the meanest
syllable that they uttered?... I rage at their voices, which circle about me like
gnats at sundown. I imagine them all, becoming argil on the seabed, such as
potters use or vintners sometimes to bung their bottles. But alive, what was
their purpose? What use were they put to?» [8, с. 276]. І це зрозуміло. Він
мусить стати свідком історії, або, вірніше, її інтерпретатором, бо ж, як
зазначав Р. Маріус, говорячи про зв'язок між літературою та історією, нара-
ція розповідає про історичні події, і вона ж є ґрунтом для історії [7, с. 69].
Адже Плавець-2 зрештою виступає в ролі судді, свідка, «скриптора», і в цьо-
му його покликання і роль: «They bore witness. However clumsily, however
fancifully. Where there was absence, they added to Creation. Now that I have
recalled their loss, and repeated their tales, surely like them I deserve release? It
is my ever rekindled hope. That in this act of retelling I too – being watched over
and suffered for – will be permitted to forget» [8, с. 276–277].

Але час Останнього Суду, християнського Кінця світу, ще не настав.
Автор, визволившись від ренесансної парадигми гедонізму й безперерв-
ного святкування, виринувши зі смертоносного моря тотальної чуттєвості
й культу насолод, усе ще н е в і л ь н и й, бо людство, до якого він належить,
перебуває в полоні міфологічно-язичницької свідомості. Говорячи слова-
ми  М. Еліаде, це ситуація «вічного повернення», що ґрунтується на «при-
мітивній» онтологічній концепції, в якій «реальність набувається винятко-
во шляхом повторення чи участі», а людина відчуває себе такою, що існує
лише тоді, коли відтворює чи повторює вчинки іншого [5, с. 56–57]. Це
кругообіг одних і тих самих помилкових моделей поведінки. Померлі вос-
кресають з невідворотністю «порочної нескінченності», і ця реінкарнація
є справжнім сансаричним полоном: «I picture them caught among banners
of kelp. Fishes pick at their bones. Their lives unravel like spools of wool. They
are forgetting, undreaming their lives» [8, с. 277]. Цей фрагмент перегукується
з кінцем історії про Муху (яка була вкладена в уста Блазня), який також нама-
гався «віддумати назад» тих, хто йому не подобався.

Наприкінці оповіді все розпочинається спочатку, і стомлений Автор
знову готовий розпочати свою зовнішньо життєрадісну, а по суті дуже
сумну оповідь про невикоріненість у людині ницості, банальності й вуль-
гарної чуттєвості, про споконвічно грішну й зіпсовану людську природу:
«The tree seems, at first, to grow out of the water, as thought his were land not
long ago flooded. Something dark, like the undercase of a walnut, and
colourfully occupied, sits beneath the boughs. No voices carry on the timid
breeze; yet I imagine well enough the banter and the bawling. That old familiar
sickness squats in the quag of my belly. I swim towards the ship, which is,
rather, a boat <…>Let me describe it to you» [8, с. 277].
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«Про всіх, що падають» («All That Fall», 1957), «Остання стрічка Креппа»
(«Krapp's Last Tape», 1958), «Зола» («Embers», 1959). Т. зв. «великі» п'єси
відрізняються порівняно більшим обсягом (серед них є двоактові) та за
драматургічною формою відповідають творчому методу театру абсурду
загалом. Починаючи з 1960-х років відмічається скорочення тривалості п'єс,
кількості персонажів, мовленнєвої складової, посилення адинамічності, ролі
образності, використання нових експресивних засобів, більша жанрова
еклектика, ускладнення творчого методу драматурга в цілому, тому п'єси
від 1960-х рр. належать до пізньої спадщини митця.

Вже в назві «великої» п'єси Беккета «Кінець гри» закладена семантика
кінця, смерті, що невідворотно наближається. П'єса починається з конста-
тації перспективи кінця: «Клов (застиглий погляд, тихий голос). Кінець,
кінець, скоро кінець, напевно, скоро кінець» [4, c. 2]. Згодом Клов гово-
рить, що збирається «піти» вже «від самого народження»: «Клов. Я намага-
юсь. (Йде до двері, зупиняється.) Вже від самого народження» [4, c. 10]. У
«Чекаючи на Годо» Володимир говорить про день, який починається «пе-
ред заходом сонця» [4, с. 2]), висловлюючи думку про швидкоплинність життя,
його наближення до смерті. Протагоніст «Останньої стрічки Креппа» співає
церковний гімн, що втілює ідеї згасання життя, наближення до небуття /
смерті: «День ледве мерехтить, / Ніч вже близько, / Тіні – (кашляє, продов-
жує ледве чутно) – вечора / Перебігають по небу» [4, с. 11].

У назві радіоп'єси «Зола» закладена семантика розкладу, тління, вми-
рання. Одна з оповідальних ліній п'єси – історія Генрі про стариків Боулто-
на та Холловея – супроводжується описом каміна в будинку Боултона –
спочатку там горить вогонь, який згодом обертається на попіл і, нарешті,
остигає. Тління вогню є метафоричним втіленням згасання життя Боулто-
на, який про щось наполегливо благає свого друга та лікаря Холловея,
ймовірно, про смерть, і, безсумнівно, має узагальнене значення згасання
людського життя в цілому.

У п'єсі згадується про течу в будинку Генрі: «Генрі. Завтра... завтра о
дев'ятій водопровідник, потім нічого. (Пауза. Здивовано.) О дев'ятій водо-
провідник? (Пауза.) А, так, теча. (Пауза.)» [5, c. 104]. Ця згадка має симво-
лічне значення – витікання людського життя.

Метафізичний зміст завершення, прямування життя до власного кінця,
що починається від народження, переводиться С. Беккетом у побутову
площину. У монолозі Вінні («Щасливі дні» («Happy Days», 1961)) зіштов-
хуються паралельні лінії, які є нерівними за смисловою глибиною, а саме:
тема жалю до старого, хворого чоловіка та побіжна механічна констата-
ція того, що закінчується зубна паста: «Бідолашний Віллі – (роздивляється
тюбик, усмішки як не було) – закінчується – (шукає очима ковпачок) – ну
добре – (знаходить ковпачок) – нічого не вдієш – (загвинчує ковпачок) –
одна стара річ – (відкладає тюбик) – інша стара річ» [6, с. 9]. Причому домі-
нантною здається саме побутова механічна констатація, що вказує на іроніч-
ний відтінок бачення проблеми людської екзистенції. У п'єсах С. Беккета багато
прикладів подібного принижено матеріалізованого вирішення теми «закін-
чення» людського існування: у Вінні закінчується помада («Щасливі дні»), у
Хамма – заспокійливий засіб, кашка («Кінець гри») та ін.
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Мотиви й мотивні комплекси драматургії С. Беккета

Творчість С. Беккета пронизана великою кількістю смислових ліній, що
в сукупності утворюють концентровану семантичну цілісність. Смисли,
закладені у беккетівських п'єсах, виявляються в їхніх назвах, вербалізуються
в репліках та монологах персонажів, виражаються за допомогою образ-
ності й дій протагоністів. Задля семантичної реконструкції драматургічних
творів С. Беккета вперше в історії беккетознавства звернемось до методики
мотивного аналізу, а саме інтертекстуального, постструктуралістського
напрямку, представленого у працях Б. Гаспарова [1], К. Жолковського [2],
Ю. Щеглова [2]. Під «мотивом» розуміємо смислові лінії, які, повторюю-
чись та переплітаючись у тексті, формують його семантичну єдність та
неповторну поетику. Оперуючи поняттям «мотивного комплексу» як склад-
ної динамічної єдності, що включає в себе широкий спектр взаємодій та
взаємовпливу мотивів різного масштабу, об'єму та способів функціону-
вання, спираємось на дисертаційне дослідження О. Русанової [3].

Мета цієї статті полягає у виявленні та дослідженні системи мотивів у
драматургічній спадщині С. Беккета. Поставлена мета передбачає вико-
нання таких завдань: 1) виявити ключові мотиви п'єс письменника; 2) згру-
пувати їх у мотивні комплекси; 3) простежити, як розвиваються мотиви й
мотивні комплекси від «великих» до пізніх п'єс письменника, а саме: які
комплекси розширюються, збагачуються новими значеннєвими відтінка-
ми, переосмислюються.

Передусім визначимо поняття «великих» п'єс – це драматургічні тво-
ри зрілого періоду творчості письменника – 1950-х років: «Чекаючи на
Годо» («Waiting for Godot», 1953), «Кінець гри» («Endgame», 1957–1958),

© Кулинич Н. В.
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обличчям у пісок... розкинуті руки <...>» [5, с. 139], – ця фраза періодично
повторюється упродовж п'єси.

У «Чекаючи на Годо», «Кінці гри» та «Театрі І» наявний мотив «смо-
роду». Сморід, спричинений болем, хворобами, фізіологічним розкладом,
йде від Володимира та Естрагона: «Поццо. Від кого з вас так жахливо тхне?
/ Естрагон. У нього – з рота, у мене – від ніг» [4, с. 38].

У «Кінці гри» простежується тенденція до абстрагування, філософсько-
го узагальнення мотиву смороду, його асиміляція з ідеями існування-розкла-
ду, життя-вмирання: «Хамм. Так, а як же я дізнаюсь, що ти просто вмер в себе
на кухні? / Клов. Ну... просмерджуся ж я врешті-решт. / Хамм. Ти й так смер-
диш. Весь будинок трупом смердить. / Клов. Весь світ» [4, с. 31].

Персонаж А «Театру I» («Rough for Theatre II», 1960-і рр.) на питання,
чи розрізняє він запахи, відповідає, що звідусюди він відчуває лише сморід
[5, c. 67].

Отже, мотиви «кінця», «золи», «течі», «падіння» та «смороду», що
охоплюють ідеї швидкоплинності життя, його визначеності смертю, слаб-
кості та зневіри людини, неконтрольованості процесу фізичної руйнації,
непотрібності продовження життя – утворюють мотивний комплекс
«кінця» («наближення до кінця»).

Вже в назвах п'єс «Кінець гри» («Endgame») та «Гра» («Play») спосте-
рігається алюзія на «гру». Рухи та дії персонажів обох п'єс наслідують ігрові
ходи, у першому випадку – більш прозоро та конкретизовано – шахові.
Альтернативним перекладом назви п'єси «Endgame» є «Ендшпіль» (завер-
шальний етап гри). С. Беккет залучає семантику гри у шахи, оскільки саме
ця гра є втіленням логіки, раціонального начала і, відповідно, має більший
потенціал для подальшої деструкції та заперечення. Персонажі п'єси асоц-
іюються з певними шаховими фігурами, що зумовлює специфіку та межі
їхніх дій-ходів, та являють собою своєрідну динамічну градацію в напрям-
ку мінімізації руху.

Найбільш активною фігурою цієї п'єси є Клов (слуга або син Хам-
ма), який асоціюється з фігурою слона та має максимальну «свободу»
пересування – від лівого вікна до правого, із кімнати – на кухню, – його
«ходи» обмежуються будинком Хамма. Фігуру короля в п'єсі персоніфі-
кує Хамм, в образі якого закладена символіка домінування, зверхності, і,
можливо, божественного начала: Хамм – господар будинку, поза яким –
безживна пустеля, його образ може інтерпретуватись як джерело життя.
Хамм приймає рішення щодо долі й навіть життя інших людей (історія
про незнайомця, який прийшов до Хамма просити хліба для власної ди-
тини, що помирала, або про лампу для матінки Пегг). Цей персонаж є
найбільш зацікавленим у «грі»: «Клов (благаюче). Припинімо гру! / Хамм.
Ніколи!» [4, c. 51], є наглядачем її правил (Хамм не припускає можливості
нових комбінацій). Обмеженість рухів Хамма відповідає мінімальній рух-
ливості фігури короля: Хамм – сліпий каліка, який може пересуватись лише
за допомогою Клова, у п'єсі він знаходиться в самому центрі кімнати, тільки
раз порушуючи цю позицію задля того, щоб описати коло по кімнаті (цик-
лічний рух, що не має прогресивно-результативної перспективи). Нагг і
Нелл, напівіснуючі в урнах батьки Хамма, відповідають малоцінним фігу-

У «Щасливих днях» С. Беккет надає лінгвістичне обігравання мотиву
«кінця», повторюючи в межах чотирьох речень поспіль слово «кінець» [6,
с. 31]. Настільки часте повторення певної лінгво-семантичної одиниці в
монолозі Вінні привертає увагу, з одного боку, до смислового змісту сло-
ва, а, з іншого, сприяє «стиранню» через повторення, мінімізації його смис-
лової значимості.

Пізня п'єса «Кач-кач» («Rockaby», 1980) починається з фрази, де йдеть-
ся про кінець життя, «кінець довгого дня», яка з незначними варіаціями
відкриває кожен новий цикл драматургічного твору [5].

У перших рядках монологу в «Каскандо» («Cascando», 1963) говориться
про те, що закінчення історії може принести певне «звільнення», голос
марить про нього, проте йому ніяк не вдається закінчити історію, схопити
шуканий образ: «Голос (тихий, задихається). – історію... якщо тільки ти її
закінчиш... зможеш відпочити...» [5, с. 135]. Моню вирушає в подорож з
приходом сутінок: «у сараї... ще одному... він чекає на ніч... щоб піти <...>»
[5, с. 136].

Персонаж «Ескізу для радіо» («Rough for Radio», 1960-і рр.), що умов-
но позначається як Він, панікує, коли усвідомлює, що музика та голос, які
він періодично вмикає, закінчуються: «<...> вони закінчуються... ЗАКІН-
ЧУЮТЬСЯ <...>» [5, с. 112].

Семантично спорідненим з мотивами «кінця», «течі», «золи» є мотив
«падіння», що виявлено у «великих» п'єсах «Чекаючи на Годо», «Про всіх,
що падають» та пізній – «Каскандо».

У другій дії «Чекаючи на Годо» спостерігається падіння геть усіх пер-
сонажів – Поццо, Лакі, Володимира та Естрагона, що співвідноситься з
комічними цирковими прийомами. Наприкінці п'єси в Естрагона падають
штани, коли той виймає з них мотузку для того, щоб повіситись. Володи-
мир та Естрагон «беруть мотузку за кінці, тягнуть у різні боки. Мотузка
розривається. Вони ледве не падають» [4, с. 43].

Мотив «падіння» акцентовано в назві радіоп'єси «Про всіх, що пада-
ють», де С. Беккет апелює до фрагменту з 144 біблійного псалма. Наприкінці
п'єси його озвучує місіс Руні як тему запланованої проповіді в церкві:
«Господь підтримує усіх, хто падає, і піднімає усіх скинутих» [5, с. 38]. Ця
фраза викликає у протагоністів п'єси – містера та місіс Руні – «дикий регіт»,
саркастичний абсурдний сміх. Мотив «падіння» є смисловим ключем до
розуміння концептуального підґрунтя п'єси та виявляється на декількох
рівнях. Персонажі пересуваються з труднощами та постійно побоюються
впасти, що вказує на фізичну руйнацію, нездатність контролювати власне
тіло. Реакція протагоністів на проповідь свідчить про їхню етико-гумані-
стичну деградацію, зневіреність у можливості підйому – морального та
фізичного. Символічною подією твору є загибель дитини, її падіння з ваго-
ну потяга на рейки (заперечення відродження, початку нового життя, про-
довження існування).

У пізніх п'єсах, зокрема «Каскандо», втрачається комічне забарвлен-
ня мотиву «падіння» та зберігається лише семантика руйнації. Падінням
переривається шлях Моню («Каскандо»): «Голос. <...> падає... падає зно-
ву... навмисно чи ні... не видно... він лежить на землі... ось що головне...
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мого програшу та гри в життя». Існування-гра є механічним наслідуван-
ням обмеженого кола правил, які не піддаються розумінню та не передба-
чають будь-якої імпровізації. Суворе дотримування цих правил призво-
дить до незліченних повторень подібних дій, забезпечуючи безкінечну три-
валість гри. Не маючи чітких початку та кінця, гра характеризується цикл-
ічною структурою, в якій завжди виділяється передфінальна стадія. С. Бек-
кет створює образи напівіснуючих та зневірених персонажів, оскільки гра
тісно пов'язана з ідеєю приреченості на програш. Крім того, до семантич-
ного комплексу мотиву «гри» додається відтінок легковажності, несерйоз-
ності, що межує з комізмом. Звернення письменника до мотивів «гри у
шахи», «патової ситуації» дискредитує раціоцентризм, логічне мислення,
когнітивні можливості людини. За С. Беккетом, абсурдна суворість шахо-
вої логіки відповідає безглуздості «правильної» екзистенції, активна та інте-
лектуальна обмеженість якої диктується «грою», приреченою на програш;
безглуздості, заснованої на парадоксальному поєднанні зовнішньої чіткої
схеми та відсутності семантичного обґрунтування. Проте наявність пра-
вил гри, нехай незрозумілих, надає певної осмисленості, телеологічності
людському існуванню.

У пізній драматургії С. Беккета розвивається й посилюється мотив «виг-
нанництва» / «непотрібності» («Театр І», «Театр ІІ», «Не я»), який бере
початок у прозовій творчості письменника (новела «Вигнанець», 1946).

Персонажі п'єси «Театр І» є самотніми, нікому не потрібними, безпритуль-
ними. Сліпий скрипаль А, втративши лік часу, постійно сидить на розі невизна-
ченої вулиці, де зустрічає такого ж бездомного каліку В. Персонаж С «Театру ІІ»
(«Rough for Theatre IІ», 1960-і рр.) у визначальний момент власного існування,
очікуючи на «вирок» спостерігачів-суддів А і В, знаходиться у чужому будинку:
«В. <...> Ти забуваєш, що це не його будинок. Він тут лише для того, щоб догля-
дати за кішкою. Наприкінці місяця тихоня повернеться на баржу. (Пауза. Голос-
ніше.) Ти забуваєш, що це не його будинок» [5, с. 79].

У монолозі, що складає основу п'єси «Не я» («Not I», 1973), пору-
шується тема випадковості людської появи на світ, її непотрібності: «Рот.
<...> сюди... у цей світ... крихітна істота... раніше строку <...> батьки не-
відомі... про них і не чули... він щез... розріджене повітря... навіть не застіб-
нув штани... вона теж... вісім місяців потому... так вже вийшло... отже без
кохання...» [4, с. 1].

Отже, мотив «вигнанництва» («непотрібності») втілює ідеї відкинутості
людини соціумом, неможливості справжньої міжособистісної близькості,
безпосередньо пов'язаний з категорією маргінальності людини, а також
обіймає ширше значення – дисгармонійних відносин людини зі світом.

У «великих» («Чекаючи на Годо») та пізніх п'єсах С. Беккета («Кроки»,
«Приходять та йдуть», «Кач-кач» та ін.) наявні мотиви «циклічного руху»,
«повернення», «розгойдування», «кроків». Вони формують комплекс «ко-
лового руху», який ґрунтується на концепції руху, в основі якого лежить
ідея повернення, а також руху обмеженого (як правило, двома точками
часу та простору).

На початку другої дії «Чекаючи на Годо» Володимир голосно співає
дитячу нескінченну пісню про собаку, що вкрав сосиску, був убитий пова-

рам пішаків, які «ходять» (з'являються з урн) за велінням короля-Хамма.
Нагг і Нелл є втіленнями абсолютної нерухомості, що межує з небуттям
(Нелл помирає під час драматургічної дії).

Зіставлення акаузальності, непослідовності драматургічної дії, позбав-
лених смислу, розвитку та перспективи «ходів» персонажів, з одного боку,
з алюзією на раціоцентричну шахову гру, з іншого, має на меті дискреди-
тувати існуючі логічні схеми, виявити неспроможність інтелектуальних
амбіцій людини та спроб раціонального пояснення, систематизованого
опису буття. Неінтелігібельна якість правил гри-життя, що буквально на-
в'язуються людині від самого її народження, призводить до того, що гра
виводиться на поверховий рівень – рівень сліпого наслідування уторова-
них та звичних схем і правил, які не передбачають імпровізації й приріка-
ють людину, що їх приймає, на незмінний програш. У «Кінці гри», що не
має ознак традиційної темпоральної послідовності та не може визначатись
поняттями «початок», «кінець» тощо, вже з перших сторінок явлена кон-
статація логічного та динамічного глухого кута – пату: «Цей старий ендшпіль
давно програний, і годі вже програвати» [4, c. 54], – говорить Хамм на-
прикінці п'єси.

Мотив «гри» зумовлює специфіку драматургічної дії першої полови-
ни міму «Сцена без слів І» («Act Without Words I», 1956). Ініціатором гри
тут виступає зовнішня сила, яка викидає протагоніста в пустелю й дозова-
но дає йому певні предмети, спонукуючи до відповідних дій. Закономірність
гри, що зображується в мімі, полягає в низці незмінних невдач протагоні-
ста-реципієнта гри, які нагадують клоунаду. У другій (умовній) частині
міму протагоніст відмовляється виконувати очікувані від нього дії, – таким
чином, С. Беккет вказує на можливість відмови, виходу з гри (подібний
вихід обирає також персонаж С у «Театрі ІІ»).

У пізній п'єсі «Гра» («Play», 1963) мотив «гри» простежується на рівні
драматургічної форми – у специфіці розташування протагоністів на сцені
(позиції Ж2, М і Ж1 чітко прописані драматургом), у прямій залежності
їхніх «ходів»-мовлення від руху світла. У цьому разі світло є ініціатором гри
– вихоплюючи із темряви обличчя Ж2, М і Ж1, по черзі або одночасно,
світло дає посилання до вербальних реакцій у відповідь.

Ігрової тональності набуває історія любовного трикутника, яку прига-
дують персонажі п'єси, – архетипічна історія, що повторюється протягом
усього існування людства, – метання М між двох вогнів, суперництво та
страждання Ж1 і Ж2. Відтінок несерйозності історії, яка розповідається у
п'єсі, посилюється шляхом контрастного зіставлення схематичних образів
промовців, які не асоціюються з живими людьми, та смислового наванта-
ження їхніх монологів – фактично урни, візуальні символи смерті говорять
про кохання, ревнощі [4].

У п'єсі «Гра» С. Беккет підводить реципієнта до ідеї про те, що життя є
сукупністю ігрових моделей, проте усвідомлення цього факту можливе у рет-
роспекції, через об'єктивізоване сприйняття, погляд зі сторони: «М. Тепер я
знаю, то була гра. А це? Коли це буде <...>. Коли це буде... лише грою?» [4, с. 5].

Отже, мотивний комплекс «гри» у драматургії С. Беккета охоплює
мотиви «гри у шахи», «гри за правилами», «патової ситуації гри», «завідо-
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митця, обіймає такі смисли: відкинутість людини соціумом та світом, не-
можливість контакту – міжособистісного, між людиною і світом. Мотиви
«циклічного руху», «повернення», «розгойдування», «кроків», що скла-
дають комплекс «колового руху», набувають поширення в пізніх п'єсах С.
Беккета та втілюють ідеї монотонного, автоматичного існування людини у
регресивно-циклічному часі та обмеженому просторі.

У статті висвітлено лише деякі потужні смислові лінії беккетівських
п'єс, проте решта мотивів і мотивних комплексів ще, безумовно, може
бути виділена у драматургічній та прозовій творчості письменника, що є
перспективами подальшої роботи у цьому методологічному напрямку.
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Реализация комического потенциала
имен собственных в малых формах Ивлина Во

Упоминание имен собственных в литературе, как правило, выполняет
определенную функцию в создании образов героев или среды их суще-
ствования в рамках художественного произведения. Эти, так называемые,
«говорящие имена» представляют собой лингвистический или семиоти
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ром і т. ін. Пісня супроводжується кроками Володимира уперед-назад.
Циклічна композиція пісні та колові рухи персонажа символізують
нелінійність, повторюваність часу [4].

Мотив «кроків» – життя як обмеженої кількості кроків-рухів – наявний
у п'єсах «Кроки» та «Не я». Героїня «Кроків» («Footfalls», 1976) Мей про-
ходить чітко визначену драматургом кількість кроків уздовж сцени, по ос-
вітленому щиту, зліва направо і назад. ЇЇ кроки, за ремарками авто-
ра, мають лунати виразно, що контрастує з тихим звучанням голосу «ге-
роїні». Виразний звук кроків Мей зіставляється письменником із візуаль-
ним образом ходіння назад і вперед, який втілює тупиковий характер руху,
його приреченість на повторення та обмеженість «колом», піддаючи, та-
ким чином, сумніву та нівелюючи елементи, що порівнюються. Мей го-
ворить про потребу чути власні кроки [5, с. 243], що може інтерпретува-
тись як необхідність доказу існування, приналежності до матеріального,
реального світу; як можливість відволікання від усвідомленої порожнечі та
безглуздості життя, або спосіб заглушити нав'язливий внутрішній голос –
болісні спогади, нагадування про небуття.

Про життя-ходіння по колу говорить і неперсоніфікований голос у
«Не я»: «<...> все своє життя ходила... день за днем... декілька кроків і стоп...
дивилась у простір... потім знову... трохи далі... знову зупинялась... і далі...
повзала навколо...» [4, с. 3].

«Героїня» п'єси «Кач-кач» розгойдується у кріслі протягом усієї дії,
поступово уповільнюючись. Ефект руху «маятника» створюється й за
допомогою коливань світла. С. Беккет у ремарках коментує, що відблис-
кувати повинно все – відполіровані поручні крісла, блискітки на сукні,
екстравагантне оздоблення головного убору, обличчя «героїні», яке під
час розгойдування попадає у промінь світла, її очі, які то заплющуються,
то розплющуються. «Маятник» відбивається й на мовленні «героїні», де
спостерігаються періодичні повернення до тих самих фраз і рефреном
повторюються слова «уперед-назад», «уверх-униз» [5].

Отже, мотиви «циклічного руху», «повернення», «розгойдування»,
«кроків» утворюють мотивний комплекс «колового руху» й охоплюють
семантику монотонного, автоматичного існування людини у регресивно-
циклічному часі та обмеженому просторі.

Таким чином, мотивний аналіз дозволив простежити специфіку взає-
модії світу та людини у п'єсах С. Беккета. Мотиви «кінця», «заходу сон-
ця», «золи», «течі», «падіння» та «смороду» утворюють найпотужніший
комплекс беккетівської драматургії – «кінця» («наближення до кінця»),
що охоплює ідеї наближення до смерті, руйнації, духовної деградації
людини. Комічне забарвлення, притаманне мотиву «падіння», втрачається
в пізніх драматургічних творах. Мотиви «гри у шахи», «гри за правилами»,
«патової ситуації гри», «завідомого програшу», «гри у життя» формують
мотивний комплекс «гри». Цей комплекс наявний у «великій» та пізній
драматургії С. Беккета й увиразнює такі смисли: одноманітність життя, на-
явність незрозумілих правил, нескінченне повторення яких може стати за-
собом осмислення життя, адаптації до його умов; а також легковажність.
Мотив «вигнанництва», що посилюється й розгортається у пізніх п'єсах
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стики гротеска и карнавала сыграли имена и прозвища героев устных на-
родных сказаний и художественной литературы – шарлатанов и обманщи-
ков, скрывающихся под маской слуг и простаков.

Теория поэтической ономастики достаточно четко разработана и пред-
лагает несколько видов классификаций поэтонимов. Согласно классифи-
кации М.В. Карпенко [3, c. 24], поэтонимы можно подразделить на прямо
характеризующие и косвенно характеризующие. В.Н. Михайлов [5, c. 60]
выделяет несколько групп среди поэтонимов:

1. имена собственные, обладающие функцией семантической ха-
рактеристики;

2. имена собственные, осуществляющие общеэкспрессивную фун-
кцию;

3. имена собственные, осуществляющие по преимуществу функцию
указания на социальную или национальную принадлежность;

4. реальные исторические имена персонажей художественного про-
изведения, которые не создает художник.

К.Б. Зайцева [2, c. 37–39] классифицирует поэтонимы на:
1. имена, релевантные качествам персонажей;
2. имена, релевантные месту действия;
3. имена, релевантные времени действия.
Л.М. Щетинин, [6, c. 126–132] учитывая стилистическую роль поэто-

нимов в художественном произведении, выделяет:
1. нейтральные имена, в которых значение основы и фонетическая

форма никак не отражает особенности характера и поведения героя, не
имеют ассоциаций с его именем;

2. описательные (характеризующие) имена, основы которых дают
прямую или косвенную характеристику их носителей;

3. пародийные имена, имеющие ярко-выраженную эмоционально-
экспрессивную окраску обычно негативного характера;

4. ассоциативные имена, которые своей зрительной и звуковой фор-
мой вызывают у читателя различные ассоциации, уточняющие и углубля-
ющие характеристику персонажей.

С.М. Мезенин [4, c. 40], проанализировав имена собственные в драма-
тических произведениях В. Шекспира, выделил следующие группы:

1. реальные имена исторических лиц;
2. обычные имена (английские, французские и др.);
3. стилизованные имена, определенные жанрово-стилистическими

особенностями произведения;
4. «говорящие» имена-прозвища.
В целом, несмотря на существующие различные подходы к общим

принципам классификации поэтонимов, можно выделить два главных кри-
терия по которым их можно условно объединить в две группы: согласно
образу, который они создают, и функции, которые они выполняют в худо-
жественном произведении. Для исследования поэтонимов малой формы
Ивлина Во, мы объединили эти два принципа в один, учитывая тот факт,
что автор для выполнения определенной функции в тексте – создания эф-
фекта комического, использовал имена собственные определенной образ-

ческий код, который играет важную роль во всей лингвистической струк-
туре литературного текста и его интерпретации. «Говорящие имена» –
частый прием в литературе. Используя семантику внутренней формы та-
ких имен, писатели создают портреты своих действующих лиц, дают им кос-
венные характеристики или демонстрируют свое собственное отношение к
своим героям и их поступкам. Имена главных и второстепенных действую-
щих лиц, названий усадеб и населенных пунктов могут использоваться, что-
бы достичь ряда целей, например, завуалировать главную черту характера
персонажа, выделить лейтмотив, показать точку зрения автора.

Семантико-прагматический анализ имен собственных (поэтонимов)
открывает широкие возможности для более полного понимания интенции
автора. Автор как творческая личность может воспользоваться поэтони-
мами, чтобы раскрыть определенный культурный, исторический или праг-
матический контекст. «Не удивительно, – писал по этому поводу В.Н. Ми-
хайлов, – что теоретики уделяют такое пристальное внимание именам в ху-
дожественной литературе…; имена собственные – это центральная точка,
связывающая действия героев и их описания» [7, c. 133]. Особенно важно
исследовать семантику и прагматику имен собственных иноязычных авто-
ров, чтобы помочь переводчику как можно точнее передать их на другой
язык, либо дать пояснительный комментарий, не растеряв при этом суть
имени и не исказив его функцию в тексте. Благодаря точному переводу
читатель сумеет прочувствовать созданную автором систему имен, про-
никнуть в их глубину и раскрыть контекст всего произведения. Именно этот
ракурс исследования определяет актуальность данной статьи, цель которой
заключается в том, чтобы проанализировать имена собственные в текстах
Ивлина Во и определить их роль в создании эффекта комического контекста.

Данное исследование открывает новые пути для всестороннего анализа
художественного стиля Ивлина Во, чье творчество до сих пор вызывает боль-
шой интерес и неоднозначное отношение читателей, литературных крити-
ков и литературоведов. В английской литературе Ивлин Во не был первым,
кто обратился к «говорящим» именам. Он продолжил традиции классиков
английской литературы комическо-сатирической направленности: Уильяма
Шекспира, Льюиса Кэрролла, Чарльза Диккенса, Вильяма Теккерея.

Изучением использования имен собственных в художественном тек-
сте и их художественной функции занимается поэтическая ономастика.
Этот раздел науки начал активно развиваться во второй половине ХХ
века, когда ученые признали, что «вопрос о подборе имен, фамилий, про-
звищ в художественной литературе, о структурных их своеобразиях в
разных жанрах и стилях ….. это очень большая и сложная тема стилисти-
ки художественной литературы» [1, c. 38]. Методологическую базу иссле-
дования составили работы М.М. Бахтина, В.В. Виноградова, С.И. Влахова,
А.И. Ефимова, Р.С. Гиляревского, Н.М. Демуровой, В.Н. Комиссарова, С.П.
Флорина, которые определили роль поэтонимов в литературном произве-
дении и важность правильной передачи их на иностранный язык. Особен-
но следует выделить работы М. Бахтина, который исследовал использова-
ние имен собственных для создания эффекта комического в художествен-
ной литературе. Он пришел к выводу, что важную роль в создании стили-
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ся в романе «Упадок и разрушение» и в рассказе «Из глубины». Мистер
Плант – в рассказах «Дом моего отца» и «Люси Симмондз». Артур Атвотер
под вымышленным именем появляется в рассказе «Дом моего отца», а под
своим собственным в рассказе «Люси Симмондз». Чарльз Райдер – в рас-
сказе «Школьные годы Чарльза Райдера», и в романе «Возвращение в Брай-
дсхед». Иногда, аллюзивность имен собственных помогает Ивлину Во раз-
вивать дальше сюжет. В рассказе «Равновесие» герой фильма Адам показан в
Национальной галерее у полотен Пуссена, чье имя на английском языке со-
звучно со словом «poison», яд. Таким способом Ивлин Во намекает читате-
лям на дальнейший ход событий и возможный суицидный финал.

3. Образные поэтонимы, чей фонетический ряд или прагматический
потенциал вызывает определенные ассоциации у читателя, тем самым
подготавливая его к восприятию героя в том свете, в котором его видит
автор. Использование таких «говорящих имен» и создает комический эф-
фект, так как они находятся в контрпозиции либо к поступкам и намерени-
ям самого героя, либо к его статусу.

С помощью таких поэтонимов Ивлин Во создает ироничный коллектив-
ный портрет представителей определенного класса – скучающие аристокра-
ты Леди и Лорд Моупинг («moping» хандрить) из рассказа «Короткий отпуск
мистера Лавдея». Использование эргативного суффикса -er на фоне образов,
страдающих от безделья, также выполняет функцию создания ироничного
контекста: Бивер (с английского «beaver» – интенсивно, энергично работать)
из рассказа «По просьбам читателей» и романа «Пригоршня праха»; Этвотер
– повесть «Прерванная работа»; Хупер, Малкастер – роман «Возращение в
Брайдсхед»; Триммер – роман «Вооруженные люди»; Коркер – роман «Сен-
сация»; Полковник Мак Аддер – роман «Упадок и разрушение».

К этой же группе относятся поэтонимы, обладающие самостоятель-
ным внутренним содержанием, противоречащим поведению действующих
лиц и контексту событий произведения. Это Имоджен Квест из рассказа
«Равновесие» («imogen» – незаслуженно оскорбленная подозрением вер-
ная жена, «quest» – поиски приключений, поиск; дознание), воплощающая
конфликт личной жизни самого Ивлина Во; мистер Лавдэй, старательный
помощник врачей и больных из сумасшедшего дома, неожиданно быстро
воплотивший замысел своего отпуска, из рассказа «Короткий отпуск мисте-
ра Лавдэя» («love day» – день любовной истории); Том Уотч – муж, оста-
вивший свою жену во время медового месяца ради выпивки с сомнитель-
ным знакомым, чье имя он так и не сумел вспомнить («watch» – наблюдать).
В рассказе «Вылазка в реальность» Саймон Лент («lent» – великий пост,
время очищения души и переосмысления жизни) оставляет свою девушку
Сильвию Харпер («harper» – арфист), сотрудничает и сожительствует с мисс
Гритс («grits» – шлифовальный порошок), секретарем без имени, упрощая
Шекспира и подгоняя его стиль под вкусы массового зрителя.

Ивлин Во использует и фонетический потенциал поэтонимов, чтобы
продемонстрировать презрительное отношение к персонажам: миссис
Рэттери, Бесстыжая Блондинка («rat» – крыса, рассказ «По просьбам чита-
телей»); Гранджер, Баркер, Джаггер («granger» – управляющий фермой;
«barker» – брехливая собака, пустолайка, грубиян; «jagger» – блоха); не-

ности. Следовательно, способ передачи авторской интенции непосредственно
влиял на выбор образа поэтонима, и реализация его комического наполне-
ния непосредственно влияет на поэтику комического текста в целом. Взяв
этот принцип за основу, мы смогли выделить четыре группы поэтонимов в
произведениях малой формы Ивлина Во.

1. Нейтральная группа – это поэтонимы, типичные для определенной
этнической общности или исторической эпохи, использование которых по-
могает создать соответствующий национальный или исторический контекст.
Показывая типичность происходящего, Ивлин Во использует распростра-
ненные антропонимы, характерные для Англии начала прошлого века – Глей-
дис, Бейзил, Чарльз, Адам, Агата. Если есть представители Шотландии, то это
Мак Дугал (рассказ «Победителю достается все»), Мак Дональд («Случай в
Азании»), Мак Мастер («Человек, который любил Диккенса»). Выходца из
России зовут Борис («Менеджер «Кремля»), а дух России начала прошлого
века создает упоминание Москвы, Сибири, Колчака. Упоминание истори-
ческих личностей – Юлия Цезаря, Авраама Линкольна – подчеркивает по-
чтенный возраст героини рассказа «Белла Флис устраивает вечеринку».

2. Поэтонимы, вызывающие аллюзию с другими авторами или други-
ми произведениями. Своеобразие этих поэтонимов в том, что они уже в
первичном употреблении наполнены смысловым содержанием, которое
в дальнейшем сопровождает поэтоним во всех случаях его употребления.
Ввод таких поэтонимов в новый художественный текст предусматривает
обязательный перенос прежней оценочной содержательности при обяза-
тельном появлении каких-то новых характерных признаков. Ивлин Во час-
то использует поэтонимы этой группы, намекая на абсурдность ситуации
и при раскрытии пародийного контекста. Так, он упоминает Шекспира в
рассказе «Вылазка в реальность», Киплинга в рассказе «Прерванная рабо-
та», Диккенса в рассказе «Человек, который любил Диккенса».

Сюжет последнего рассказа повторяется в романе «Пригоршня пра-
ха» с небольшими изменениями имен собственных. В рассказе мистер
Мак Мастер (с английского «master» – хозяин) живет в джунглях Амазонки
и любит Диккенса, все книги Диккенса. Узник мистера Мак Мастера чита-
ет ему романы «Холодный дом», «Домби и сын», «Николас Никкльби»,
«Крошка Доррит», «Оливер Твист». В романе «Мартин Чезлвит» узник
находит расписку в том, что Мак Мастер обязуется отпустить по прочте-
нии книги Барнабаса Вашингтона, чего так и не происходит. Упоминание
фамилии «Вашингтон» – ироничный намек на то, что и американцы не
смогут обойтись без Чарльза Диккенса. Этот же эпизод включен в роман
«Пригоршня праха», только меняются имена: Доктор Мессинджер
(«messenger» – посланник) отводит главного героя Тони Ласта («last» –
последний/ длиться) к дому мистера Тодда (с немецкого «tod» – смерть),
где его и ждет пожизненное заточение с Чарльзом Диккенсом.

Кроме аллюзии с другими авторами, Ивлин Во часто объединяет одина-
ковыми именами своих персонажей из различных произведений, тем самым
показывая единое начало своего творчества. Так, Мистер Воген – пьяница из
рассказа «Равновесие» и сопровождающий аристократического отпрыска в
рассказе «Дом знати». Леди Марго Метроленд и Лорд Метроленд встречают-
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ет возможности имен собственных в малой прозе, их семантическое на-
полнение, фонетическую форму, аллюзивность и способность вступать в
контрпозицию с намерениями и поступками действующих лиц. С их помо-
щью строятся иронично-пародийные элементы сюжета и комический кон-
текст произведения в целом. Дальнейшее исследование роли поэтонимов
в реализации авторской интенции комического является перспективным,
поскольку открывает аспект возникновения комических ситуаций, порож-
даемых комическими персонажами.
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Открытая и закрытая форма в
комедии Древней Греции и Рима

В конце XX века в работах ряда российских исследователей, среди кото-
рых В. Е. Хализев, Н. И. Ищук-Фадеева, Т. Г. Мальчукова и др., ставилась
проблема «трагедиецентризма» истории европейской драматургии [9; 4; 5].
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разлучная парочка, чьи имена рифмуются, – судья мистер Реппингтон и сани-
тарный инспектор Брезертон, миссионер мистер Брукс («brooks» – болтун) из
рассказа «Происшествие в Азании»; Мисс П., В., Леди М («Круиз»), у которых
есть только инициал имени; целый ряд героев повести «Любовь среди руин» –
Майлз Пластик («plastic» – податливый, легко поддающийся влиянию), мисс
Флауэр («flower « – цветок), мистер Свэт («sweat» – потеть), Соупи («soapy» –
льстивый), Доктор Бимиш («beamish» – довольный, сияющий); майор Сэр Алек-
сандр Дреднот («dread, not» – бесстрашный) в рассказе «На страже», которого
победил маленький пес; полковник Ходж («hodge» – деревенщина), рассказ
«Дом Англичанина». В этом же рассказе встречается мистер Харгуд-Худ, анг-
лийский вариант Остапа Бендера – аферист, зарабатывающий на жизнь тем, что
создавал видимость покупки недвижимости в патриархальной Англии. Это имя
собственное не только построено фонетически забавно (рифмовка «гуд – худ»),
но оно еще и перекликается с историческим именем Робин Гуда – аллюзия,
дающая понять, что желающие отобрать деньги у имущих найдутся в любом
веке, но раздать их бедным способен далеко не каждый «Робин Гуд».

4. Поэтонимы-пародии, обладающие внутренним комическим содер-
жанием. Здесь нужно отдельно выделить антропонимические и топони-
мические поэтонимы.

Ивлин Во часто использует фамилии, пишущиеся через дефис, что
считалось в Англии признаком принадлежности к знатному роду. Он не-
редко удлиняет фамилии, что создает иронический контекст, особенно на
фоне значимых составных частей этих фамилий: Аластер Дигби-Вейн-Трам-
пингтон (vane – тщеславный, trumpet – труба) в романе «Упадок и разру-
шение» получает укороченный вариант фамилии Аластер Трампингтон в
рассказе «Из глубины»; Мисс Анабелла Рошфор-Дойль-Флис, последняя из
рода Флисов-Флейзеров («flece» – вымагать деньги), в рассказе «Белла Флис
устраивает вечеринку»; миссис Кент-Кумберленд («cumber» – препятство-
вать, мешать) из рассказа «Победителю достается все», которая называет не-
весту своего сына Глейдис Краттвелл мисс Как-там-было-ее-имя.

Топонимические поэтонимы пародируют распространенные в Анг-
лии названия населенных пунктов: Тум Бикон, Тум Хилл («Победителю
достается все»); Нижний Торбридж, Большой Торбридж, Торбридж Свя-
того Свизина. Торбридж Вересковая Долина, Южный Торбридж в рас-
сказе «Национальная игра». Комическую нагрузку несут и названия уса-
деб у Ивлина Во: Стейл, Оукшотт («Дом знати»); Мокхаус, замок Бойкот,
Ньюхилл («Белла Флис устраивает вечеринку»), Маунтджой («Любовь среди
руин»); Форт Доброй Надежды («Тактические учения»), чей комический
потенциал реализуется на фоне контекста рассказа. Так, супруги приезжа-
ют в Форт Доброй Надежды («Тактические учения») с желанием убить
друг друга во время медового месяца.

Нужно также отметить, что у Ивлина Во есть несколько рассказов, в
которых совершенно не упоминаются имена собственные, что тоже со-
здает эффект комического: рассказы «Слишком много терпения» и «Со-
чувствующий пассажир».

Комический потенциал имен собственных является одной из важных
составляющих поэтики комического Ивлина Во. Он интенсивно использу-
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которым приходит римская комедия, наследующая традициям новоатти-
ческой.

В работах ряда современных исследователей римской комедии Плавта
существенно отличаются от упрочившегося в комедиях Менандра канона.
Вместе с тем еще Ф. Ф. Зелинский в работе «Происхождение комедии»
(1903 г.) отмечал, что уже в древнегреческой комедии формируются тен-
денции, радикально отличные от драматических принципов, устоявшихся
в европейской литературе. Исследователь противопоставлял «нанизываю-
щий драматизм» Аристофана «централизующему драматизму» Менанд-
ра и комедийной традиции, сложившейся к концу XIX в. [3, с. 365].

Солидаризуясь с Ф. Ф. Зелинским, мы полагаем, что в произведениях
Аристофана начинают формироваться те тенденции, которые теория дра-
матургии XX века связывает с открытой формой драматического констру-
ирования. Дробление действия на небольшие эпизоды, свобода в органи-
зации традиционных частей пьесы, введение нескольких фабул, ослабле-
ние причинно-следственной логики, определяющей последовательность
эпизодов, позволяет комедиографу показывать связь между явлениями и
событиями, на первый взгляд, между собой не связанными. Так, в «Ля-
гушках» равнозначными и взаимообусловленными оказываются выбор
лучшего трагедиографа, будущее Афин, отношения рабов и их хозяев,
осмысление недавних исторических событий и размышления о нравах
современных афинян.

Открытость сюжета согласуется с разомкнутостью сценического про-
странства. Герои Аристофана постоянно обращаются напрямую к зрите-
лям, вовлекая их в действие. Древнегреческий комедиограф связывает ис-
торическую действительность и художественный мир своих произведе-
ний, не только вводя указания на реальные события, объекты, историчес-
ких лиц в структуру повествования, но и делая драматическое произведе-
ние действенным средством осмысления центральных противоречий су-
ществующего миропорядка.

Комедиям Аристофана присуща и жанровая открытость: драматург
использует опыт практически всех существующих литературных жанров и
форм словесности. Помимо трагедии, обращение к которой неоднократ-
но анализировалось исследователями, Аристофан вводит в свои произве-
дения тексты Гомеровских эпосов, лирики, историографии. Комедиограф
использует формы пророчеств, политических и судебных речей, фило-
софских диалогов и др.

В эпоху эллинизма (от воцарения Александра в 336 г. до н. э. до завое-
вания римлянами Египта в 30 г. до н. э.) аристофановская комедия, в кото-
рой полис и человек были неразделимы, оказывается непонятной и чуж-
дой как зрителям, как автору «Поэтики» Аристотелю, так и филологам
Александрии, создававшим первые корпусы аристофановских текстов и
комментарии к ним.

В 1 в. н. э., сравнивая Аристофана и Менандра, Плутарх уверенно
предпочтет Менандра. Ведь в комедиях Аристофана нет художественной

В связи с этим представлялось необходимым пересмотреть значимость
комедии в процессе становления и развития ведущих тенденций театра и
литературы. Однако системное переосмысление истории жанра комедии
так и не было осуществлено.

Представляется закономерным, что в ходе такого переосмысления ис-
ходным должно стать обращение к истокам – к творчеству драматургов
античности. Мы считаем продуктивным рассмотрение античной драма-
тургии в контексте завоеваний теоретической мысли XX века, отражаю-
щих смену научных представлений о закономерностях эволюции драма-
тургии Европы.

Театральная теория и практика XX–XXI вв. демонстрирует, что поло-
жения аристотелевской «Поэтики», долгие столетия воспринимавшиеся в
качестве канона, не описывают многие явления драматургии современно-
сти. Магистральными тенденциями в европейской драме оказываются
ориентация на эпизацию драматургии, использование приемов монтажа,
синтез художественных средств различных видов искусства, подчеркнутая
условность театрального времени и пространства – те черты, которые, по
мнению Ф. Клотца, являются характерными для открытой формы драма-
тического конструирования [11].

Напомним, что открытая форма, согласно «Словарю театра» П. Пави,
«представляет собой монтаж не структурировcанных в целостный ан-
самбль, а разрозненных и прерывистых мотивов» [6, с. 412]. Драматург не
обязан организовывать мотивы «в соответствии с логикой и порядком,
исключающим вмешательство случайности» [6, с. 412]. Автор «не вводит
различные интриги в главное действие, а рассчитывает на тематические
повторы и вариации и на параллельные действия» [6, с. 412].

Сценическое пространство «открыто в направлении публики», что
поощряет непосредственное обращение к зрителям. П. Пави указывает,
что «место и смысл сценических предметов постоянно меняются: зрите-
лю предлагается принять их условность» [6, с. 412].

Согласно Ф. Клотцу, П. Пави, В. Е. Хализеву, черты драматическая
открытости, ставшей магистральной тенденцией театра XX века, формиро-
вались на протяжении столетий. В. Е. Хализев обращает внимание на черты
неаристотелевской поэтики в драматургии Средних веков [9]. Для Ф. Клотца
одним из исходных этапов бытования открытой формы на сцене Европы
был елизаветинский театр, прежде всего, творчество Шекспира [11].

Необходимо отметить, что практически не было попыток проследить
открытость в античном театре. Определяя древнегреческую трагедию как
образец аристотелевской драматургии, исследователи не рассматривали
древнюю аттическую комедию в контексте оппозиции «открытая-закры-
тая форма» ни при рассмотрении внутрижанровых тенденций, ни при изу-
чении античного этапа европейской драматургии в целом.

Традиционным является представление о динамике развития антич-
ной комедии как о последовательно сменяющих друг друга эволюцион-
ных этапах – древней, средней и новой комедии Древней Греции, на смену
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относительно стабильного эллинистического периода, с доминантой зак-
рытости.

Как показывают новейшие исследования по истории римской литера-
туры, тенденция открытости в античной комедии не исчерпывается фено-
меном древнеаттической комедии.

М. фон Альбрехт указывает, что «комедия в духе Менандра задавала
такие строгие требования, что заметное расширение канона по сравне-
нию с образцом было едва ли осуществимо, если не задевать самые устои
жанра» [1, с. 35]. Следовательно, вполне обоснованным является стремле-
ние Плавта формировать новую традицию за счет возможностей, которые
давали такие жанры низовой комики, как мим.

На раннем, плавтовском, этапе формирования римской комедии обус-
ловливается схождением в одной точке таких факторов, как карнавальная
свобода сатурналий и возросшая политическая значимость театра. Театр,
в частности, оказывается действенным средством при сборе голосов на
выборах должностных лиц. Сложно переоценить консолидирующую фун-
кцию театральных представлений, которые единственные «из всех массо-
вых событий римской жизни» выражали «всеобщее согласие Рима и мира
перед лицом богов» [8, с. 138]). Паллиата в силу новых условий становле-
ния отходит от «отъединенности» менандровских героев от жизни обще-
ства.

Плавтовская комедия перенимает интригу как основу развертывания
сюжета от новогреческой комедии, но в плане композиции доминирую-
щими оказываются совсем иные принципы.

Сюжет разворачивается достаточно свободно. Например, в комедии
«Стих» об централизирующей роли интриге говорить не приходится. Ко-
медия организована как последовательность эпизодов, являющихся доста-
точно автономными. Современные исследователи определяют такой при-
ем как «монтажность» [8, с. 357]. Подобная организация позволяет затро-
нуть вопросы семейных отношений в Риме, поведения женщин, высказы-
вания о власти денег, обсуждение параситов и рабов и т. д.

Практически все отличительные черты аристофановской композиции
находим мы и у Плавта: монтаж, дробление на небольшие эпизоды, актив-
ная роль зрителей, подчеркнутая театральная условность. С Аристофа-
ном, по мнению М. фон Альбрехта, роднит Плавта и подчеркнуто игровой
характер действия. Исследователь отмечает, что мир в плавтовских коме-
диях «не целен, не замкнут в себе: он многогранен, открыт на все стороны,
полон неожиданностей [1, с. 227].

При этом в восприятии комедий Плавта римлянами происходит поля-
ризация: знатоки, ориентирующиеся на наследие Менандра и требующие
строгого соблюдения канона, и публика, стремящаяся получить удоволь-
ствие от зрелища, разрушающего канон [1, с. 42].

Наглядно иллюстрирует эту поляризацию «Послание к Пизонам» Го-
рация. В работе, которая стала образцом для многочисленных поэтик сле-
дующих веков, Гораций отмечает, что Плавт слишком груб и примитивен
[2]. Идеалом в плане комедийного творчества является Теренций. Для Те-
ренция характерна сосредоточенность на центральной сюжетной линии,
мастерство в развертывании сложной интриги, строгое единообразие в

целостности и последовательности в раскрытии образов персонажей. Преж-
де всего, это проявляется в их речевой характеристике: «…у него в сочета-
ниях слов есть трагическое, комическое, гордое, низменное, туманные
общие места, возвышенное и величественное, вздор и тошнотворная бол-
товня. Речь, заключающая в себе такие несогласованности и несоответ-
ствия, не бывает характерной для каждого действующего лица в отдельно-
сти» [7, с. 48].

Мы полагаем, что в данном случае происходит не умирание отжив-
шей формы, а смена историко-культурного контекста, в рамках которого
открытость теряет свою значимость. На новом историческом этапе имен-
но закрытость, с четким построением сюжета, позволяет сосредоточиться
на семейных отношениях и углубиться в характеры, в то время как возмож-
ность человека воздействовать на судьбу государства более не представля-
ется осуществимой.

Это объясняет обращение Менандра к проблемам семьи и быта. В его
комедиях (из которых лучше всего сохранились «Брюзга», «Самиянка»,
«Щит» и неск. др.), действие вращается вокруг любовных отношений мо-
лодежи, имущественных проблем старшего поколения. И те, и другие, не
смотря на все перипетии, стремятся остаться в рамках общественных при-
личий. Сама возможность нарушения этих норм опровергается.

Однако драматургией эллинистической эпохи оказывается востребо-
ванным одно принципиальное завоевание аристофановской комедии. Ге-
роем драматического произведения у Аристофана, а вслед за ним у Ме-
нандра, оказывается обычный человек, готовый активно вмешиваться в
судьбы окружающего мира. В новой аттической комедии свою действен-
ность, стремление влиять на свою жизнь герой реализует, не меняя среду
в широком плане, т. е. полис, как у Аристофана, он воздействует на семью,
быт, личные отношения.

Сосредоточенность на разрешении семейного конфликта на относи-
тельно стабильном социально-историческом фоне определяет компози-
ционное построение менандровской комедии. Михаэль фон Альбрехт от-
мечает, что «действие замыкается в себе и органически членится на части:
«начало, середину и конец», – оно состоит из необходимых или вероятных
событий и по крайней мере частично вытекает из духовно-душевных осо-
бенностей действующих лиц» [1, с. 119].

На наш взгляд, произведения Менандра в рамках комедийного жанра
реализуют потенциал закрытой формы, которая до появления новой коме-
дии была приметой жанра трагедии. Таким образом, Менандр возвращает
героя комедии, созданного Аристофаном, в литературные и театральные
пределы закрытой формы.

В силу вышеизложенного представляется продуктивным рассмотре-
ние творчества Аристофана и Менандра не как последовательных этапов в
ходе эволюции комедии. В нашем понимании творческое наследие Арис-
тофана и Менандра является исходным для становления двух в равной
степени продуктивных для европейского театра комедийных традиций.

С одной стороны, аристофановская комедия эпохи кризиса полиса, с
доминантой открытости, с другой стороны, комедия Менандра, комедия
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Візуалізація образу природи в романі
Е. Бронте «Буремний перевал»

Роман Е. Бронте «Буремний перевал» («Wuthering Heights», 1846)
притягує все більшу увагу як вітчизняних, так і зарубіжних літературоз-
навців. Сучасні дослідники по-новому «відкривають» цей твір для читачів,
вказуючи на геніальність письменниці. У даній статті ми звертаємося до
візуальної складової поетики роману, що і зумовлює її актуальність. Адже,
вікторіанський роман ще фактично не досліджувався в аспекті візуалізації
– «базової стратегії культури ХХІ ст.» [5, c. 219].

Мета статті – розглянути візуалізацію образу природи в романі Е.
Бронте «Буремний перевал» у контексті вікторіанської культури, а також з
урахуванням індивідуальної авторської стилістики та інтерпретації. Втілен-
ня зазначеної мети зумовлює розв'язання низки конкретних завдань, а саме,
– розглянути стан вивчення візуалізації прози в сучасній науці; проаналізу-
вати текст роману Е. Бронте «Буремний перевал», звертаючи пильну ува-
гу на образ природи; співвіднести візуальну складову образу природи з
його вербальними і тактильними характеристиками.

Варто згадати, що не дивлячись на велику кількість досліджень проблем
візуалізації, у літературознавстві і культурології, не існує загальноприйнято-
го визначення поняття «візуалізація». Вивчаючи проблеми візуалізації, вчені
говорять про «ментальну візуалізацію», «віртуальну візуалізацію», «візуаль-
ний вигляд», «візуальний образ» тощо. На нашу думку, В. М. Розін справедли-
во зазначає, що дослідження проблем візуалізації включає різні явища, як «зо-
рове (оптичне) й інтелектуальне бачення, зорове сприйняття і мислення, зовн-
ішню (видиму) і внутрішню (образну) форму…» [7, c. 10].

У сучасному літературознавстві дослідження проблеми візуальності
йдуть фактично по двом напрямкам. З одного боку, розглядається образна
система, втілена в текстах. У зв'язку з цим говорять про «зоровий аспект»
деталі і ключову фігуру спостерігача. З іншого боку, значна увага приділяється
«внутрішньому» баченню у контексті ідеї «прозріння» [9, c. 4].

У даній статті ми звертаємося до «зовнішнього зорового» аспекту візу-
алізації і досліджуємо візуальний образ природи, що виникає як своєрідна
рефлексія після прочитання роману. Серед усіх образів твору ми обрали
природу, бо саме цей образ є домінантним і пронизує всю оповідь від по-
чатку до кінця. Така пильна увага до природи є своєрідною «даниною»
романтизму, який «повстав проти механістичного розуміння природи, на-
родженого ментальністю XVII XVIII ст.», тому «жива, неприкрашена приро-
да приходить у мистецтво і повністю стверджується в ньому» [4, c. 100].

© Литовченко Н. А.

языке персонажей. При этом комедиограф достигает необычайной глуби-
ны в описании характеров персонажей.

При общности сюжетной основы в творчестве Плавта и Теренция вновь
раскрывается разнонаправленность векторов развития европейской коме-
дии. Комедия Плавта совпадает с эпохой становления новой историко-куль-
турной системы. Это выражается в плане драматургических принципов в
большом удельном весе архаической образности и открытости в плане
организации действия. Комедия Теренция представляет противоположную
тенденцию, направленную на предельное закрепление установленных
норм и доведение их до совершенства.

Нам представляется, что выявление становления и развития двух тра-
диций в рамках жанра комедии уже на античном этапе истории европейс-
кого театра дает основания для пересмотра динамики как европейской
драматургии в целом, так и типологии комедийного жанра.
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для неї ідеальним є «…гойдатися на зеленому дереві, що шурхотить, коли
дує західний вітер і швидко проносяться в небі яскраві білі хмаринки» [8,
розд. 24]. Розповідаючи про дивацтва Хіткліфа наприкінці роману, місіс Дін
подає таке фонове зображення пейзажу: «Це було у квітні: …трава була така
зелена, яка тільки й може вирости під зливою і сонцем» [8, розд. 34]. По-
мічаємо, що зелений колір – домінантний у зображенні весняних і літніх
пейзажів згадується у романі найчастіше. Це символічно, бо асоціюється з
життям, процвітанням, рухом уперед, зрештою, оптимізмом. Адже, не див-
лячись на всі перипетії, бурі, негоди, фінал роману є оптимістичним.

Вважаємо за необхідне звернути увагу на присутність чорного кольо-
ру в сценах роману. Так, говорячи про час зникнення Хіткліфа після одк-
ровень Кетрін про любов до нього, оповідач вкладає в уста Джозефа такі
слова: «У таку ніч не знайдеш ні коняки, ні людини – все чорне, як у трубі!»
[8, розд. 9]. Отже, відбувається значне обмеження поля зору персонажів,
фактична його відсутність, а замість «пейзажного полотна» реципієнти
отримують «чорний квадрат».

Чорний колір, що уособлює темряву, асоціюється з містером
Хіткліфом. Протягом оповіді неодноразово згадується, що в персонажа
були «чорні очі і чорне волосся» [8, розд. 20], «темна шкіра, як у цигана»
[8, розд. 1]. Крім того, на заході свого життя Хіткліф «сидів у відчиненого
вікна, спершись на підвіконник, і дивився в темряву – не за вікном, а у
кімнаті» («his face was turned to the interior gloom») [8, розд. 34]. Отже,
«розмитість», а то й повна «відсутність» кадру зовсім не бентежили
Хіткліфа, чого неможна сказати, наприклад, про містера Локвуда і місіс
Дін, яка «не любить залишатися у темряві» [8, розд. 34].

Візуалізація темряви підсилює вербальний, звуковий, компонент образу
природи. Уявляючи картини природи, реципієнти постійно «чують» різно-
манітні звуки: «бурхливі пориви вітру і свист завірюхи» [8, розд. 3], «грім та
великі краплі, котрі тьопали все навкруги» [8, розд. 9], «рокіт струмка» [8, розд.
15], «шелест листя» [8, розд. 15] тощо. Така взаємодія між візуальним і вербаль-
ними аспектами образу природи є «відгоміном» суперечки між слухом і зо-
ром у культурі. Як зазначає І. П. Нікітіна, в епоху Середньовіччя віддавалася
перевага першому, тобто зору [4, с. 252]. Поступово акцент все більше перехо-
дить у сферу візуального видимого, при чому, вікторіанська епоха є в цьому
плані переломною, бо в ту пору набувають особливої популярності візуальні
мистецтва – живопис та книжкові ілюстрації.

Більше того, звукова складова образу природи співвідноситься з го-
ловною тенденцією європейської культури ХІХ ст., коли «слово» було «най-
вищою формою інтелектуальної активності» [1, с. 220]. Відомо, що в Англії
ХІХ ст. романи здебільшого читали вголос, зібравшись у колі родини. Отже,
звукова складова образу була розрахована на активізацію слухового сприй-
няття, або «письма вголос», яке, згідно з Р. Бартом, входить в естетику
текстового задоволення» [2, c. 516].

Крім візуального і вербального плану образу природи в романі «Бурем-
ний перевал», цілком правомірно згадати про його тактильну складову. Е.
Бронте дає змогу своїм читачам не лише «побачити» і «почути» природні
явища, але й відчути на дотик. Серед сенсорних характеристик природи значну

Заданість на ключову характеристику «природи» присутня вже в назві
роману «Буремний перевал». З перших сторінок роману ми дізнаємося:
«Буремний перевал» – так називається оселя містера Хіткліфа. Прикмет-
ник «буремний» вказує на ті атмосферні явища, від буйства яких, дім, що
стоїть на узвишші жодним чином не захищений у негоду… Про силу вітру,
що дує вгорі, можна судити по низькому нахилу маленьких ялинок біля
будинку і по зарослях чахлої тернини, яка тягнеться гілками в один бік, ніби
вимолюючи милостині в сонця» [8, розд. 1]. Оповідач – містер Локвуд
відразу «малює» головні риси природи в романі – постійна негода, як-от
буревій, хурделиця, дощ, і відсутність сонця.

У романі «Буремний перевал» є дві ключові фігури спостерігачів, які
завдають візуальне сприйняття образів твору – наратор містер Локвуд і
місіс Дін, яка розповідає Локвуду про життя своїв господарів. Однак, анал-
ізуючи образ природи, ми не співвідносимо його риси з певним спостер-
ігачем, бо вони не представляють різні точки зору. Так, містер Локвуд «спо-
стерігає» більшу частину подій очима місіс Дін.

Сонце, в якого «просять милостині» рослини все-таки зрідка фігурує в
романі. Так, Е. Бронте порівнює появу маленької Кеті у домі містера Лінто-
на з «сонячним сяйвом» ('sunshine') [8, розд. 18]. Сонце «супроводжує»
міс Кетрін під час липневих прогулянок: їй навіть доводилось захищатися
від нього широкополою шляпою [8, розд. 18]. Поява сонця викликає захоп-
лення, гарні спогади. Наприклад, місіс Дін говорить про свою подорож до
Гіммертону: «Сонце яскраво засяяло на сірій вершині стовпа, нагадуючи
мені про літо; і я навіть не знаю чому, але давні дитячі спогади прокинулись
у моєму серці» [8, розд. 11].

Перевага негоди (буревію, завірюхи, дощу) над сонцем – це не лише
відгомін романтизму, для якого була характерною зацікавленість руйнівни-
ми явищами природи [4, с. 105], але й натяк на певні ідеї письменниці. Відо-
мо, що у дохристиянські часи сонце виконувало роль Бога у людській свідо-
мості. У літературі сонце часто виступає певною репрезентацією Бога, Все-
видючого Ока, тому його відсутність натякає на відсутність Бога, тобто пев-
ного центру, зразка для наслідування в житті персонажів. Так, головний ге-
рой роману містер Хіткліф є настільки несамовитим і нелюдяним, що навіть
його дружина Ізабелла не могла зрозуміти: «Чи містер Хіткліф людина? Якщо
так, може він божевільний? Якщо ні, то чи не диявол?» [8, розд. 13], а служ-
ник Джозеф «відчував перед господарем такий острах, що перетворювався
на забобони» [8, розд. 18]. Отже, образ «несамовитої» природи є віддзерка-
ленням душевного стану Хіткліфа. Це цілком узгоджується з характерною
рисою літератури ХІХ ст. – зв'язку персонажа і середовища.

Важливою складовою візуальної сфери будь-якого твору є колір, як один
із засобів організації простору. Безумовно, що згадка про негоду, вітер, бурю,
грозу, сніг, верескові поля, хмари, нестачу сонця дають читачам певний по-
штовх для «розфарбовування» картин пейзажу. Однак, письменниця згадує
про певні кольори у тексті твору, зосереджуючи на них увагу реципієнтів.
Так, змальовуючи ідеальний пейзаж, маленький Лінтон говорить, що «…душ-
ний липневий день краще всього проводити так… щоб весь час світило сон-
це, а небо сяяло безхмарно-синє». У відповідь на це Елен Дін зазначає, що



146 147

Світова література на перехресті культур і цивілізацій Вип. 7(1),  2013Світова література на перехресті культур і цивілізацій Вип. 7(1),  2013

Локвуд ночував на Грозовому перевалі через негоду «…сніг і вітер увірвалися
скаженою швидкістю і задули свічку» [8, розд. 2]. Відбувається універсалізація
образу природи, його перевага над «штучним» життям персонажів.

У романі «Буремний перевал» візуалізація дощу і снігу не лише затьма-
рює краєвид, але й виступає фоном, на якому відбувається візуалізація неви-
димих у повсякденному житті явищ. Так, залишившись переночувати на Гро-
зовому перевалі через негоду, містер Локвуд «…виразно чув бурхливі пориви
втру і свист завірюхи; чув також невмолимий настирливий скрип ялинкової
гілки по склу…». За склом персонаж «побачив» Кетрін Лінтон [8, розд. 3]. А
наприкінці роману оповідач зазначає, що один з місцевих мешканців «бачить,
як вони обидва (Кетрін та Хіткліф) виглядають з вікна кімнати містера Хіткліфа
кожну дощову ніч з дня його смерті» [8, розд. 34].

Вітер, що є фактично невидимим атмосферним явищем, зображуєть-
ся за допомогою інших природних елементів. Так на початку роману ми
«бачимо» «низький нахил маленьких ялинок», що свідчать про «силу
вітру» [8, розд. 1]. Здебільшого Е. Бронте показує звукові прояви вітру:
«Як шумить цей вітер в ялинках і дряпає гілками по склу. Дай мені відчути
його – він прямо звідти з вересових полів, – дай вдихнути хоч раз» – гово-
рить Кетрін Лінтон перед смертю [8, розд. 12]. Звідси слідує, що вітер – це
не лише руйнівне природне явище, але й життєдайне.

Розглянувши головні прояви візуалізації образу природу в романі «Бу-
ремний перевал», можна дійти до висновку, що після рецепції тексту чи-
тачі «бачать» природу у форматі 4D-кіно. Адже, Е. Бронте доповнює візу-
альний ряд «зображень» аудіальними і тактильним характеристиками. На
фоні пейзажів «відчуваються» певні звуки, запахи, температурні показни-
ки тощо. Завдяки цьому утворюється більша сенситивність візуальної реп-
резентації природи, яка часто-густо співвідноситься з персонажами. Так,
порівнюючи Едгара Лінтона і Хіткліфа, оповідач говорить: «Контраст був
схожим на зміну пейзажу» [8, розд. 13].

Реальний план візуального зображення природи в романі має символі-
чний, філософський вимір, який особливо проявляється в «картинах», де
присутня зорова репрезентація невидимих у реальному житті суб'єктів –
покійних Кетрін і Хіткліфа.

Перспективи подальшого дослідження пов'язані з вивченням візуаль-
ної сфери творів інших вікторіанських авторів. Таке дослідження їхніх текстів
дасть змогу більш глибоко проаналізувати образну систему творів у кон-
тексті сучасної глобальної візуалізації культури.
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частину займають ті, що позначають її температурні характеристики, наприк-
лад, «Вчора до полудня стало холодно та сиро» [8, розд. 2], «Ранок був свіжий
і холодний» [8, розд. 9], «День був ясний, спекотний – занадто спекотний для
подорожі…» [8, розд. 32] тощо. Більше того, певні сцени природи ще й «пах-
нуть», як-от «Чисте повітря і запах вересу…» [8, розд. 20].

Вересові поля присутні фактично в усіх пейзажних сценах роману,
бо вересові зарослі оточують будинки головних героїв Буремний перевал
та Мизу Шпаків. Вибір письменницею вересового ландшафту має певне
автобіографічне коріння. Адже, дитинство Е. Бронте пройшло поблизу
вересових полів. А от дерева в «кадрах» роману фактично відсутні, однак
вони ростуть біля дому Едгара Лінтона. Недаремно ж місіс Дін радить
Хіткліфу: «Сховайтесь за деревами, поки він (містер Лінтон) пройде до
себе» [8, розд. 15]. Взагалі, у культурній традиції дерево має асоціації з
деревом роду, корінням, предками. У містера Лінтона – це все є, а у Хіткліфа
немає, тому вересове поле це «його» простір. «Я впевнена, що знов стала
б собою, якби опинилася серед вересу на тих пагорбах» [8, розд. 12] –
говорить хвора Кетрін Лінтон до Едгара. З цих слів можна зробити висновок,
що «верес» займає особливе місце в її житті. Адже, ще для маленької Кетрін і
Хіткліфа було «першою забавою втекти вранці в поля і снувати весь день у
зарослях вересу» [8, розд. 6]. Зарослі вересу приховують могилу Кетрін: «…гріб
зарили на зеленому схилі в кутку кладовища… порослі вересу і чорниці пере-
ходять через огорожу і могильний пагорб губиться між торф'яними купина-
ми» [8, розд. 16]. Отже візуалізація природного ландшафту «приховує» смерть.
Відбувається підсилення ідеї про те, що природа – це вічний круговорот, який
уособлює відродження і життя.

Досить часто у картинах природи з'являються опади у вигляді снігу і
дощу. Традиційно в процесі візуалізації літературного тексту сніг і дощ
виступають тими феноменами, що обмежують поле зору спостерігача та
роблять деталі менш видимими. На початку роману, коли Локвуд вперше
підходить до будинку Хіткліфа, авторка зазначає, що «падаів перший сніг»
[8, розд. 2], отже відбувається певне засніження, розмитість кадру. Далі вже
оповідач говорить про те, що «Сніг падав густо» [8, розд. 2]. Сніг є пере-
шкодою руху персонажів, і щоб просуватися у просторі їм необхідно «роз-
чистити дорогу» [8, розд. 3]. Сніг стає навіть певною «перепоною», щоб
милуватися вересовими полями. Як говорить Едгар Лінтон своїй хворій
дружині, «Тут внизу сніг уже зовсім зійшов, люба… а на вересових полях я
бачу лише дві білих плями» [8, розд. 13].

Сніг як символом сплячої природи виступає в романі своєрідним суп-
ровідником смерті. Згадуючи про день смерті Кетрін навесні, Хіткліф
зазначає: «У день, коли її поховали випав сніг. Ввечері я пішов на кладо-
вище. Хурделиця мела, як взимку» [8, розд. 29]. Аналогічні асоціації має
і дощ. Зображаючи смерть Хіткліфа, Е. Бронте «малює» устами місіс Дін
наступну картину: «Вечір настав сирий, потім лляв дощ усю ніч до світан-
ку; і коли на ранок я пішла обходити будинок, то побачила, що вікно у
господаря розчинене і дощ хлюще прямо в кімнату» [8, розд. 34].

Сніг та дощ, що попадають в оселю героїв, розширюють таким чином
локус природного явища на внутрішній простір перебування героїв. Так, коли
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вожені майбутнім, тим, що буде далі, як, наприклад, Малколм Бредбері або
Джордж Стайнер. Саме тому тема Європи, а краще сказати концепт Європи в
літературі є настільки важливим і цікавим для дослідження. Людмила Тарна-
шинська говорить, що «…у контексті новітньої історії поняття Європи набуло у
науковій рефлексії тенденції до чіткого поділу на Європу Центральну, Європу
Західну та Європу Східну, які перебувають в різних часових парадигмах, де в
силу історичних процесів і, відповідно, різних співвідношень минулого й сучас-
ного кожна має свій темпоральний ключ» [16, с. 459], тобто, якщо раніше кон-
цепт Європи реалізувався через протистояння «Схід/Захід», то сьогодні ще є
поняття центру, перебування «між», найчастіше для Центральної Європи – це
перебування між німцями та росіянами: «Перебування між росіянами та німцями
– історичне призначення Центральної Європи. Центральноєвропейський страх
– це смерть в'язнична або табірна, до того ж колективна, Massenmord, зачистка.
Центральноєвропейська подорож – це втеча. Але звідки й куди? Від росіян до
німців? Чи від німців до росіян? Добре, що на всі ці випадки на світі ще є Амери-
ка» [2, с. 54], пише Ю. Андрухович.

Метою нашої статті є виокремити особливості концепту Європи як
об'єкту імагологічного дослідження, з'ясувати ступінь розробленості пи-
тання та визначити пріоритети подальшого розвитку теми.

Подана тема ще не була об'єктом спеціальних студій. Лиш окремі її
аспекти розглядались в роботах: Ю. Запорожченко, Л. Тарнашинської, А.
Кола, Р. Ріберо. Саме тому і виникло наше дослідження.

Європа незмінно асоціюється з культурою, правовими нормами, чи-
мось незмінно хорошим та позитивним, така собі Аркадія, причому це ми
можемо простежити в творах не лише центрально-східноєвропейських пись-
менників, це ми можемо побачити і в творчості португальської письменниці
Ґабріелли Ллансон, де Європа представлена у формі Едемічного простору
свободи творчості [17, с. 43]. Л. Тарнашинська говорить, що під поняттям
«Європа» ми інтуїтивно розуміємо саме стару Європу з її усталеним комп-
лексом філософсько-світоглядних, естетичних, екзистенційних підвалин [16,
с. 458]. Дослідниця також додає: «…Європа – цей широкий контекст різних
ментальностей як узагальнена модель пізнається в проекції архетипів націо-
нальної свідомості» [16, с. 455]. А дослідник польської літератури І. Адель-
гейм, в свою чергу говорить, що Європа постає простором з розмитими
географічними та семантичними ознаками [1, c. 281], Джордж Стайнер об-
стоює думку, що Європа – це місце пам'яті, де нічого не є забутим [17, c.
34](хоча той самий лейтмотив лунає і в творчості Мілана Кундери, і у Юрія
Андруховича, а також Анджея Стасюка), тобто семантичний ряд визначень
Європи можна продовжувати і продовжувати, кожен, хто колись писав про
неї, має такий собі концепт «Моя Європа» або «Чужа Європа», адже для
деяких письменників Європа – є автоіміджем, для деяких гетеро іміджем, що
і зумолює цікавіть подібного роду досліджень.

Європу досліджують соціологи, політологи, історики, настав час і літе-
ратурознавців, адже, що, як не література, так яскраво і швидко реагує на
найтонші зміни в суспільстві. На сьогоднішній день методологія порівняль-
ного літературознавства може дозволити собі застосовувати методологічні
апарати інших наук та, на думку Л. Тарнашинської, сьогодні воно може

4. Никитина И. П. Эволюция образа природы в русской живописи /
И. П. Никитина // Визуальный образ (Междисциплинарные исследования)
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: ИФРАН, 2008. – C. 96–117.
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бирск., 2010. – 178 с.
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Концепт Європи як об'єкт дослідження
літературної імагології

«Європа – це карта кафе», стверджує сучасний франко-американський
письменник та філософ Джорд Стайнер. Якби буржуазія не завоювала кафе
і не витворила публічний простір в 19 му столітті, сьогодні б європейці не
могли так вільно, запально обговорювати політику, філософію та мистецтво
[17, c. 33]. Всі говорять про Європу, вона у всіх на вустах, проте кожен має її
за свою, не подібну до інших, саме тому видається нам за необхідне спробу-
вати розглянути можливості застосування методології сучасної науки – іма-
гології (яка дозволяє нам залучати методологічні апарати інших наук: психо-
логії, соціології, антропології, політології, лінгвістики та ін.) до аналізу такого
змінного та неозначеного концепту, як концепт Європи.

Наприкінці ХХ століття відбувся черговий географічний перерозподіл світу,
багато країн, які входили до соціалістичного блоку здобули незалежність і по-
чався новий виток боротьби за право називатися європейськими. Деяким це
вдалося, як, наприклад, у Польщі та Чехії, деякі продовжують йти цим тернис-
тим шляхом. Письменники цих країн не стояли і не стоять осторонь процесів
культурної ідентифікації та міфотворення. Дуже часто вони не лише відбивали
народну думку в літературних творах, а й були борцями за її реалізацію, як,
наприклад, Вацлав Гавел, який був не лише письменником-дисидентом, але й
першим президентом Чехії. Письменники Західної Європи були завжди зацікав-
лені темою Східної Європи як орієнтальною екзотикою, проте зараз, вони стри
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Гарольдом Блумом). Саме тому 2009 року побачила світ робота Володи-
мира Матвіїшина «Український літературний європеїзм» [11] та 2008 року
монографія Ярослава Поліщука «Література як геокультурний проект»
[13], де автори розглядають українську літературну традицію в контексті
її взаємодії з європейською.

Ми розглядаємо концепт Європи як поняття єдиної надкультурної,
ментальної, надтериторіальної єдності, хоча кордони в уяві кожного пись-
менника наявні, але вони суто ментальні. Аби колись ми вирішили створи-
ти карту Європи, виходячи з письменницьких уявлень, то одна версія обо-
в'язково накладалась би на іншу. Ми не розглядаємо ставлення однієї євро-
пейської країни до іншої.

Людмила Тарнашинська говорить, що «…з'ясування європейського
коду в художній свідомості ХХ–ХХІ століть бачиться спільною проблемою
як для української, так і для польської, білоруської, російської та інших сло-
в'янських літератур» [16, с. 456], проте ми вважаємо, що питання «євро-
пейськості» має бути розглянуте і в контексті інших національних літератур
для витворення єдиної системи іміджів, це допоможе нам зрозуміти про-
цеси, які впливають на формування цих іміджів та відійти від стереотипів
або анекдотичних «образів-міражів».

Більш-менш подібне витворення концепту Європи можна поділити на
такі групи:

1. Континентальна Європа, «Старий світ», яку ми нині називаємо
Західною, більшість країн якої нині входять до Євросоюзу (Британія, Фран-
ція);

2. Країни Центральної Європи, до якої Юрій Андрухович додає ще
одне топонімічне означення – Центрально-Східної Європи, до якої відно-
сять Чехію, Польщу, Словаччину, інколи Німеччину та українські пись-
менники хочуть бачити там Україну;

3. Країни Східної Європи, до якої інколи відносять країни вищезаз-
начені, Білорусь та то додають до цієї групи, то віднімають Росію;

4. Американський погляд на Європу (Генрі Джеймс, Марк Твен, Уіль-
ям Т. Волманн);

5. Погляд інших країн, найвиразнішою тут є рецепція колишніх ко-
лоній.

6. Рецепція Європи емігрантами (В. Набоков, С. Довлатов, Й. Бродсь-
кий, С. Рушді, А. Мельничук).

Концепти Європи в межах першої, третьої та п'ятої груп мають струк-
туру, яка залежить від індивідуального досвіду письменника, тому розгля-
нути уніфіковану структуру неможливо, хоча ядром цього концепту та
вихідною позицією завжди буде «Моя країна».

А ось концепт Європи в межах другої та третьої групи, зазвичай, скла-
дається з таких шарів:

1. Моя країна, тут особливе місце посідає Мала Батьківщина.
2. Західна Європа, яка не бажає приймати мою країну.
3. Країна-опозиція, частіше за все – агресивний Схід, який намагається

поглинути мою країну.
Такий варіант концепту Європи представлений в творчості Юрія Анд-

«розпросторювати свої зусилля до значно глибших і ширших параметрів.
При цьому «європейськість» постає як макротипологічне поняття, яке ста-
новлять мікротипологічні компоненти (образ, сюжет, мотив, алюзія тощо)
« [16, с. 453].

На нашу думку, в епоху міждисциплінарних досліджень саме імаголо-
гія, до якої додано означення – літературна, може дати відповідь на постав-
лене питання. Юлія Запорожченко говорить що, «імагологію зараз нама-
гаються сприймати як компаративістську галузь знань, яка в літературних
джерелах фіксує риси національного взаємосприйняття, реконструює літе-
ратурні образи-іміджі країн і народів, досліджує історичну й традиційну зу-
мовленість цих образів заради поширення знань про «чужу» країну» [7, с.
34], тобто, щоб дослідити концепт Європи за допомогою літературної імаго-
логії, треба розглядати кожен національний вияв цього концепту окремо.

Наприклад, І. Адельгейм так пояснює причину появи його досліджен-
ня: «Після усвідомлення недостатньої «польскості», в якості критерія ху-
дожньої самоідентифікації питання «європейськості» або «центральноєв-
ропейскості» Польщі і ментальності поляка постав в 1990 ті рр.. достатньо
гостро, а оскільки саме мова художньої літератури знаходить для постійно
змінних і тих, що ускладнюються переживань людини адекватну структуру
їх вербального вираження, цікаво дослідити, за допомогою яких образів
обживається в польській прозі цього періоду простір Центральної Євро-
пи» [1, с. 282]. Себто має відбутись самоідентифікація через доторк до
Європейської ідентичності, ставлячи її як опозицію до тоталітарної Східної.

В останні роки була здійснена спроба проаналізувати концепт Європи
з залученням методології літературної імагології в дисертації Запорожчен-
ко Ю. «Концепт Європи в нарисах Д. Гойови, Ю. Андруховича, А. Стасю-
ка: компаративний дискурс». Проте концепт Європи в творчості Дороти
Масловської, Чеслава Мілоша, Мануели Ґретковської, Малкольма Бред-
бері, Ларса Айера, Уільяма Т. Волмана та ін. дослідженим так і не був.

Проблема цього дослідження полягає в тому, що зазвичай імагологія
займається дослідженням автоіміджів країн та сприйняття цими країнами
інших держав (гетероіміджі), проте в межах цього дослідження ми можемо
досліджувати, як та чи інша країна сприймає образ (або візію) Європи,
редагує його, залучає в свою культуру, проте як проаналізувати зворотне
сприйняття?

Ми можемо проаналізувати, як наддержавне утворення Євросоюз
сприймає ту чи іншу країну, проте це вже не літературознавче досліджен-
ня. Так само гостро стоїть питання: чи можливий автообраз Європи? Але
в межах статті дати остаточну відповідь на це питання не є можливим.

 Неможливо вивести єдине поняття «концепт Європи» в літературі,
ми можемо лише порівняти ці концепти в межах різних національних
літератур або, навіть більше, в межах творчості того чи іншого письмен-
ника. Себто, для концепту Європи важливий ще й його національний, істо-
ричний, темпоральний та особистісний контекст.

Дуже часто сама національна література стає об'єктом рецепції іншою,
саме тому ми постійно звертаємось до «європейської традиції роману»,
порівнюючи здобутки національної літератури з «західним каноном» (за
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Європу після падіння Залізної завіси, тут він втілює ідею роздвоєності Східної
Європи між новими ринковими вимогами та національною культурною
традицією. Сам автор в своїй літературознавчій роботі «Британський ро-
ман нового часу» зазначає: «Стривожена, темна Східна Європа була те-
мою, що періодично повторювалась у романах від «Кольору крові» (1987)
Брайана Мура до дивного «Утца» (1988) Брюса Четвіна та «Під жабою»
(1992) Тібора Фішера. В епоху «Європи» європейська тематика стала ще
більш виразною у творах Іена Мак'юена й Аніти Брукнер, Джуліана Барнса
й Пенелопи Лайвлі» [4, c. 389].

Так само цікавим є аналіз американської літератури на предмет їхньо-
го витворення концепту Європи, адже за часів романтизму «Старий світ»
в американській літературі був об'єктом ностальгії за втраченою Батьків-
щиною. Зараз же Ж. Бодріяр в своїй есеїстиці говорить, що Америка втіли-
ла ідеальний варіант розвитку Європи, при тому настільки зміцнила почут-
тя власної ідентичності, що вже не вдається до суму за «старенькою Батьк-
івщиною» [3], хіба що в деяких романах ми ще можемо простежити под-
ібну позицію (наприклад, романи Ларса Айєра, який є ще і філософом.
Його герої шкодують, що вони не європейці, бо в їхній «академічній» уяві
Європа все ще асоціюється з культурою, історією та пам'яттю, такий собі
палімпсест культур).

Особливе значення в опрацюванні зазначеного концепту мають подо-
рожні щоденники і нотатки, адже саме вони відображають миттєві авторські
рефлексії та первинні емоції, саме тому їхнім дослідженням варто приділи-
ти гідну увагу.

Важливим в студіях над концептом Європи є звертання уваги на ті країни,
які до кінця ХХ століття входили до соціалістичного блоку і на яких Західна
Європа ставила хрест («Повернення» Кундери). Цікавим в цьому контексті є
зв'язок імагології з постколоніальним літературознавством, адже саме в період
постколоніалізму імагологічну проблему міжлітературного спілкування впер-
ше почали розглядати не як вплив сильних, розвинутих національних літератур
на малорозвинуті, марґінальні літератури третього світу чи шляхи збагачення
останніх мотивами, темами, образами, художніми засобами, запозиченими
від їх колонізаторів, а як проблему взаємопроникнення, взаєморозуміння, взає-
много діалогу [14, с. 9], а відтак – взаємозбагачення. Потапенко Л. В. стверд-
жує, що у такому діалозі, в зіставленні окремих національних літератур вияв-
ляється багатство і неповторність кожної з них. Постколоніальні дослідження
включають аналіз і вивчення таких проблем, як природа національної ідентич-
ності та механізми її формування у колоніальному й постколоніальному світі,
дослідження концепцій раси, етнічності, гендера, процеси формування суб-
'єктивності в умовах імперіалізму, питання мови та влади [14, с. 9].

Література екзилю є особливим явищем в літературній імагології, адже
тут відбувається подвійна, а подекуди і потрійна рецепція, адже автор, ем-
ігруючи до, приміром, Франції, як Мілан Кундера, розлядає Європу з по-
зиції вже не центральноєвропейця, але ще не західного жителя, такий собі
недозахідноєвропеєць.

В українській літературі яскравим прикладом такої рецепції є Аскольд
Мельничук, який емігрував до США, в російській літературі – Володимир

руховича, Мілана Кундери, Чеслава Мілоша, Анджея Стасюка, Мануели
Ґретковської та ін.. В творчості означених письменників важливим є мотив
ностальгії (за минулим – перебуванням у складі Австро-угорської імперії,
як перебування в єдності з Європою) і це спричиняє появу міленарних
міфів, які теж потребують детальнішого дослідження.

Наприклад, в своєму есеї «Трагедія Центральної Європи» Мілан Кунде-
ра [9, с. 30] говорить, що для жителів цієї «Центральної Європи»: угорців,
чехів, поляків, вона не є географічним явищем, а це духовне поняття, синон-
імічне до слова «Захід». Вони готові померти за Європу, вбачають у ній
значно більшу фундаментальну цінність, ніж західноєвропейці, або ж росія-
ни. Центральноєвропейці брали участь чи не в усіх історичних подіях у складі
Європи, це – складова їхньої ідентичності. Географічно Європа завжди діли-
лась на дві частини: та, яка була пов'язана з Римом та католицтвом, інша – з
Візантією та православ'ям. 1945 року кордон між двома Європами було ніве-
льовано, він пересунувся на Захід, і кілька держав, які завжди асоціювали
себе з європейцями західними, стали східними. Кундера говорить, що цент-
ральноєвропейці опиралися і «жоден з місцевих режимів не зміг би захисти-
ти себе більше трьох годин без підтримки Радянського Союзу». І те, що ста-
лося в Центральній Європі є драмою не лише Східної Європи, але то драма
Заходу: «того самого Заходу, який, обкрадений і переміщений, усе ж таки
наполягає на тому, що він захищає свою ідентичність» [9, с. 35]. Чеський
письменник зазначає, що коли у народу намагаються забрати або підмінити
ідентичність, то ця ідентичність починає втілюватись в культурі, навколо якої
групуються люди. Саме тому трагічні події Празької весни позначені таким
розквітом культури. Ідентичність народів, на думку Кундери, полягає в їхній
духовній спадщині, в тому, що називається культурою. Різноманітність в куль-
турі – синонім  духовного  багатства  народу.  На  початку  XX ст. централь-
ноєвропейські землі були, завдяки своїй політичній слабкості найбільшим
культурним центром. Саме тут зосередився дух Європи на який наступала
східна, «російська» цивілізація, особливо агресивна після 1945-го року.

Найчастіше Європа асоціюється з Заходом, якому протистоїть агресив-
ний Схід. Тобто зазвичай Захід конструює свою ідентичність в опозиції до
Сходу: «Вивчення неєвропейських країн і репрезентацій східного «Іншого»
відігравали важливу роль у становленні самої Європи , такою , якою ми її
знаємо сьогодні. Через постійні порівняння і зіставлення зі Сходом у рамках
орієнталістського мегадискурсу зміцнювалася ідея Європи як поняття, що іден-
тифікує її як особливий світ – цивілізацію з унікальним історичним досвідом,
своєю системою норм і цінностей та прогресивною моделлю світу, як понят-
тя, що диференціює європейців від решти «Інших» [14, с. 125].

Цікавим, але водночас складним, є дослідження концепту Європи в
творчості тих письменників, які належать до країн, належність яких до
Європи ніколи не викликала сумніву. Письменники цих країн суто з психо-
логічної позиції дуже рідко звертаються до розгляду питання Європи, бо
вони сприймають її як даність і дуже часто критикують, проте ця ситуація
трохи змінилась після переділу світу в 90-х роках та після розпаду Радянсь-
кого Союзу, як ось, наприклад, Європа яскраво присутня в романі Малкол-
ма Бредбері «Професор Криміналє» (1992), в цьому романі автор показує
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Набоков, в польській літературі це письменники, які групувались навколо
паризького журналу «Культура» та й чеха Мілана Кундеру «людину з под-
війною франко-чеською ідентичністю» можна віднести сюди.

До речі, до початку Другої світової війни Париж став прихистком для
багатьох європейських письменників, Париж став своєрідною моделлю
європейської цивілізації, особливо це видно з позиції американця, наприк-
лад, Джон Стейнбек «наголошує на спільних рисах європейської нації, скон-
центрованих у Парижі, де європейці різних націй тісно згуртовані спільною
історичною пам'яттю, міфами, символами й традиціями, історичною те-
риторією, громадянською культурою й творять європейську модель на-
ціональної ідентичності. Стейнбек увиразнює особливу, артистичну, куль-
турологічну сутність Парижа й Франції, де бути художником, митцем, вва-
жається заняттям набагато достойнішим і почеснішим, ніж «професія ділка»
в Америці» [12, c. 12]. Відповідно, Європа отримує стійку асоціацію з куль-
турою та мистецьким осередком, що неодноразово підтверджується, особ-
ливо в публіцистичному дискурсі, чому присвячені роботи Приходи Я.

Не менш важливим при вивченні концепту Європи є один з імаголог-
ічних парадоксів, фактор пограниччя. Саме тому в польській літературі
активно досліджується тема кресів.

Л. Тарнашинська справедливо зазначає, що «рецептивний образ інтуї-
тивної Європи передбачає швидке сприйняття, певну міру уяви (яка транс-
формує це поняття в кожного індивідуума відповідно до його досвіду, знань,
системи пріоритетів в аксіологічній ієрархії), а також аргументоване і чітке
судження. Тобто йдеться про синтез інтуїції чуттєвої, тотожної сприйнят-
тю, та інтуїції інтелектуальної» [16, с. 459]. З полілогу культур, на її думку,
«викристалізовується стереоскопічний образ Європи у багатократному
дзеркальному відбитті національних моделей рецепції, а «європейськість»
як атрибут романтичної поетики в епоху прагматизму набуває нових оз-
нак» [16, с. 462]. Тобто, це вже не земля культури і права, це – земля прагма-
тично «кращого життя».

Отже, концепт Європи є пріоритетним в якості об'єкту дослідження
літературної імагології, і методологічний апарат цієї науки, в свою чергу є
найдоцільнішим для дослідження поданого «згустку культури» (за Лотма-
ном). Перспективами дослідження є дослідження концепту Європи в англо-
мовній літературі, в західно- та східноєвропейських літературах, дослідження
в літературі екзилю, в східній літературі для виокремлення глобального, «су-
перкультурного» концепту Європи. Позаяк, вивчаючи, різні вияви «Іншо-
го», ми знаходимо себе. Як слушно зауважив Горський В.: «Шлях до Європи
– в прокладанні центра у собі. Стверджувати європейськість власної куль-
тури слід не через втечу від себе до «Європи», а вбираючи в себе, розвива-
ючи власну ідентичність через діалог з іншими європейськими (та не лише
європейськими) культурами» [6, с. 120].

Cписок використаної літератури
1. Адельгейм И. «Под мокрым небом Mitteleurope…». Ключевые

образы пространства Центральной Европы в молодой польской прозе конца
ХХ – начала ХХІ в. / И. Адельгейм // Миф Европы в литературе Польши и
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когниция человека – взаимодействие систем восприятия, представления и
продуцирования информации в слове. В связи с этим можно говорить о меж-
дисциплинарности когнитивной лингвистики, ее связи с целым рядом смеж-
ных ей наук: когнитивной психологией, философской теорией когниции, логи-
ческим анализом языка, нейрофизиологией и т. д. По мнению Е. С. Кубряко-
вой, «… уже сложились такие дисциплины, как когнитивная антропология,
когнитивная социология и даже когнитивное литературоведение, т.е. почти в
каждой гуманитарной науке выделилась специальная область, связанная с
применением когнитивного подхода и когнитивного анализа к соответствую-
щим объектам данной науки» [2, с. 7].

Когнитивная лингвистика оперирует целым пластом научных поня-
тий, центральным из которых является понятие «концепт», который пред-
ставляет собой универсалию, обладающую свойством замещения множе-
ства предметов и явлений окружающей действительности.

В соответствии с лингвокульторологической методикой анализа кон-
цепта, предложенной Ю. С. Степановым [4], структурными компонента-
ми концепта являются культурный и понятийный компонент. В свою оче-
редь, культурный компонент содержит три дополнительных слоя содержа-
ния концепта: этимологический, исторический и актуальный.

Этимологический слой содержания концепта существует опосредо-
ванно, как основа, на которой возникли и держатся остальные слои значе-
ния. Для выявления внутренней формы концепта необходимо обратиться
к его этимологии.

Английское слово technology происходит от двух греческих слов, транс-
литерируемых как techne и logos. Techne означает «искусство, мастер-
ство, ремесло, или способ, манера, или средства, которые приобрели вещь».
Logos означает «учение, знание и означал рассуждение об искусствах, как
изящных, так и прикладных (ремесел)». Так, античное понимание термина
technology означает «совокупность приемов, применяемых в каком-либо
деле, мастерстве, искусстве» [8].

Исторический слой содержания концепта предусматривает его описа-
ние на материалах этнографических источников, энциклопедических, исто-
рических и мифологических словарей. Как уже упоминалось выше, в антич-
ные времена понятие technology подразумевало «искусство ремесленни-
ка» (handicraft), т. е. мастерство создания тех или иных предметов вручную.

В средние века понятие technology ассоциируемое с понятием craft
признавалось тайной (mystery), в глубину которых мог проникнуть только
эмпирически и профессионально подготовленный человек, так сказать
«знахарь» своего дела. Технологические знания были тесно переплетены с
мистикой, суевериями, магией, тщательно охранялись и передавались лишь
ученикам и лишь в позволенных для этого процесса местах (mysticism,
superstition, magic) [8].

Конец средневековья знаменуется возникновением нового взгляда на
технологическую деятельность, достаточно близкого к современному –
как на область, которая может быть познана при помощи науки (science).
В Англии термин technology впервые появился в XVII веке, его использо-
вали уже применительно не ко всем искусствам, а только к прикладным
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Информационное содержание концепта Technology

Постановка проблемы. Современные лингвистические исследования,
базирующиеся на принципе антропоцентризма, определяют факт взаимо-
связи мыслительных процессов человека и средств их языковой объекти-
визации (овеществления, оязыковления). В русле данного научного иссле-
дования возникает новое направление, знаменуемое когнитивной лингви-
стикой. Данное направление делает возможным проникновение в глубин-
ные механизмы формирования и функционирования человеческого мыш-
ления, позволяет объяснить характер взаимодействия между языком и
мышлением, объяснить основы взаимосвязи эксплицитного и имплицит-
ного в художественной коммуникации.

Центральным понятием когнитивной лингвистики является понятие «кон-
цепт», которое подразумевает «мысленное образование, которое замещает
в процессе мысли неопределенное множество предметов, действий, мыс-
лительных функций одного и того же рода» [1, с. 277]. В структуре концепта
выделяются три основных полевых компонента – ядро концепта (доминан-
та), информационное содержание и интерпретационное поле.

Концепт Technology репрезентирует комплекс социально значимых
представлений человека о процессе его взаимоотношений с различными
объектами реальности. Подобные концепты консолидируют мыслитель-
ное пространство соответствующей эпохи, в значительной степени опре-
деляя характер мышления и аксиологических отношений ее представите-
лей. Исследование концепта Technology будет способствовать устранению
лакун в английской языковой картине мира, связанных с недостаточной
изученностью данного концепта. Вышесказанное определило выбор темы
исследования и обусловило его актуальность.

Цель статьи – определить основные понятия информационного со-
держания концепта Technology.

Методологической базой исследования служат концептуальные по-
ложения когнитивной лингвистики, разработанные Н. Д. Арутюновой,
С. А. Аскольдовым-Алексеевым, В. З. Демьянковым, В. И. Карасиком, Е.
С. Кубряковой, Ю. С. Степановым, M. Black, J. Fauconnier, G. Lakoff, A.
McGongal, I. A. Richards, M. Turner.

Основной материал исследования. Когнитивная лингвистика – это науч-
ное направление, предметом изучения которого является механизм взаимо-
связи мыслительных процессов человека и средств их выражения путем вер-
бальных номинаций. Центром внимания лингвистов-когнитологов является

© Овсянникова К. Ю.
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полную картину описываемого концепта – информационное поле, состо-
ящее из отдельных единиц (денотатов и коннотатов), связанных одним,
общим для всех ядром, термином-концептом.

Таким образом, для детального анализа концепта Technology следует
рассмотреть данные в современных лингвистических словарях определе-
ния понятий Knowledge и Industry.

Knowledge:
- «The state or fact of knowing» [11].
- «Facts, information, and skills acquired through experience or

education; the theoretical or practical understanding of a subject» [10].
- «Acquaintance with facts, truths, or principles, as from study or

investigation; general erudition» [9].
- «Acquaintance with or understanding of a science, art, or technique» [12].
- «All the facts that someone knows about a particular subject» [7].
Понятие Knowledge подразумевает за собой факт наличия определен-

ных знаний о предметах или явлениях окружающей действительности, что
в свою очередь влечет за собой ряд понятий, которые объясняют данный
процесс знания и понимания. Это некий пласт, уровень концепта
Technology, объединяющий все ассоциативные понятия термина «знание»
(knowing):

- facts, information, science, art, technique, principles, skills,
education, experience, study, investigation, erudition, understanding,
acquaintance, cognition, awareness [6–12].

Понятия Knowledge и Industry синонимичны, поскольку составляют ин-
формационный стержень концепта Technology, но имеют некоторые разли-
чия в плане развития направления для изучения данного концепта, поскольку
существует два подхода к пониманию определения Technology: теоретичес-
кие знания каких-либо фактов окружающей действительности и практическое
применение этих данных для достижения определенного результата.

Industry:
- «Ongoing work or study associated with a specified subject or figure» [11].
- «An activity or domain in which a great deal of effort is expended» [10].
- «The aggregate of manufacturing or technically productive

enterprises in a particular field, often named after its principal product» [9].
- «Systematic labor especially for some useful purpose or the creation

of something of value» [12].
Анализ содержательного плана приведенных выше дефиниций свиде-

тельствует об эквивалентности термина «industry» с русскоязычным тер-
мином «практическая деятельность». Практическая деятельность – это
деятельность, направленная на преобразование различных объектов при-
роды и общества. Данное понятие может ассоциироваться с понятиями:

- work, activity, study, domain, manufacturing, enterprise, labor,
creation, operation.

Основываясь на определении информационного содержания концеп-
та Technology в виде таких дефиниций как Knowledge и Industry возможно
осуществить дальнейший анализ данного концепта, расширяя компонен-
ты его интерпретационного поля.

искусствам, то есть к ремеслам, а впоследствии сами ремесла стали назы-
ваться технологиями [8].

Начиная с XX века и вплоть до наших дней во все сферы деятельности
людей проникает формализация ресурсов, операционный подход, что при-
водит к существенному расширению понятия technology. Современное
понимание термина technology связано не только с материалом и ремес-
лом, но и с информацией, окружающей средой, политикой, энергией, со-
циальными и моральными проблемами и т. д.

Сейчас, как и на заре своего возникновения, но на новом уровне этот
термин проникает во все области деятельности человека и связан практи-
чески со всеми видами деятельности человека (information, environment,
politics, energy, social and moral problems) [5]. Кроме этого, на заре своего
развития находится новое направление – высокие технологии (High
technologies), которое связано с технологическим прогрессом и возраста-
ющей необходимостью видоизменять, совершенствовать или заменять
продукцию (technological progress, modification, development) [3].

Вышесказанное свидетельствует о непрерывности развития семанти-
ческого содержания концепта Technology.

Учитывая тот факт, что концепты имеют собственное языковое выра-
жение (объективизация, вербализация), следовательно, они подлежат се-
мантическому анализу, что и является целью выявления актуального слоя
содержания концепта. Для определения актуального слоя концепта
Technology следует обратиться дефинициям, данным в современных анг-
лоязычных толковых словарях

Ключевое слово (ядро концепта) Technology имеет два основных зна-
чения, объединенные компонентами Knowledge и Industry, что четко пред-
ставляется в самой дефиниции слова Technology, представленной совре-
менными англоязычными словарями:

«Technology – the application of scientific knowledge for practical
purposes, especially in industry» [10].

«Technology – The scientific method and material used to achieve a
commercial or industrial objective» [11].

«Technology – a manner of accomplishing a task especially using
technical processes, methods, or knowledge» [12].

«Technology – new machines, equipment, and ways of doing things that
are based on modern knowledge about science and computers» [6].

«Technology – the branch of knowledge that deals with the creation and
use of technical means and their interrelation with life, society and the
environment, drawing upon such subjects as industrial arts, engineering,
applied science, and pure science» [7].

Ключевое понятие Technology непосредственно соотносит исследуемый
концепт с двумя рядами смежных концептов, которые конкретизируют:

1. Теоретические знания о предметах и явлениях окружающей дей-
ствительности (Knowledge).

2. Практическое применение теоретических знаний для получения
определенного результата (Industry).

Два данных понятия Knowledge и Industry составляют информацион-
ное содержание концепта Technology. Именно они позволяют образовать
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«Вечные образы» и художественное время
(на материале прозы О. Бальзака)

«Мой труд … весь мир»

Одним из самых ярких и неповторимых видов искусства является худо-
жественная литература. Это часть культурного наследия человечества,
которое с помощью словесных образов передается последующим поколе-
ниям. Поэтому и называют литературу своеобразным зеркалом общече-
ловеческих проблем.

Многие писатели, как известно, являются превосходными психологами.
Будучи весьма наблюдательными, они обладают способностью проникнове-
ния во внутренний мир человека. Перед нами предстают конкретные образы
людей с их мыслями, чувствами, поступками. Нередко писатели описывают
внутреннее душевное состояние своих героев, возникающее как реакция на
какие-либо события. Такое описание носит взволнованный характер, и чита-
телей глубоко трогает судьба литературных героев.

Наряду с ними в художественных произведениях встречаются и харак-
теры совсем иного типа, например, личности идеальные или персонажи,
представляющие собой воплощение какого-либо принципа – зла, добра,
возвышенного начала, справедливости, насилия. Обычно писатели остав-
ляют открытым вопрос, почему люди ведут себя именно так, а не иначе,
отражается в поступках определенная структура личности или попросту
так сложились обстоятельства.

Обращаясь к творчеству Бальзака, я, прежде всего, ищу не «проблем-
ных личностей», требующих особой расшифровки и не всегда раскрыва-
ющихся однозначно. Я останавливаюсь на тех художественных образах,
которые редко встречаются в действительности целиком.

Главное в произведениях Бальзака – не внешняя интрига, а внутренние
конфликты героев, которые происходят внутри личности. Каждый из героев
мучается одной и той же проблемой. Я бы назвала это проблемой выбора:
как сделать правильный выбор? Какой путь избрать? Отличие между героя-
ми именно заключается в том, «добрый» или «плохой» путь они избирают.

В своих произведениях Бальзак обращается к главнейшим философс-
ким темам человечества. Не только «Отец Горио», «Гобсек», «Шагреневая
кожа», а и почти все произведения гениального писателя – достояния миро-
вой литературы и не теряют своей актуальности, как не теряют, ее вечные
литературные темы, вечные вопросы и вечные образы. Философия в про-
изведениях Бальзака не высказана прямо: она воплощается через сам текст.

© Пилипюк  Л. А.

Выводы. Исходная оппозиция, положенная в основу концепта Technology
– это оппозиция, основанная на теоретических знаниях об объектах и явлени-
ях окружающей действительности и их практическом применении. Информа-
ционное содержание концепта Technology выражено в таких дефинициях как
Knowledge и Industry, которые являются основой для дальнейшего развития
ассоциативного семантического пласта данного концепта.
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или иным причинам не смогут войти в «художественный арсенал» худож-
ников других культур.

Важно понять, каким образом каждый «вековой» образ из «эпохаль-
ного» постепенно превращается в надвременную философско-психологи-
ческую категорию. И.М. Нусинов справедливо отмечает, что представители
разных социальных слоев в различное время вкладывали в «вековые обра-
зы» свое, зачастую уникальное, содержание, т.е. вечные образы не являют-
ся абсолютно стабильными и неизменными, они могут испытывать только
внешние изменения, т. к. связанный с ним центральный мотив является тем
константным ядром, которое навсегда закрепляет за ним особое качество,
например, за Гамлетом «участь» быть философствующим мстителем, Дон
Кихотом – романтиком, Тартюфом – лжецом. Другое дело, что отношение
к самому константному ядру может быть разным в каждой культуре.

Сложно не согласиться с тем, что людям той или иной эпохи образ более
интересен тогда, когда они сами проходят через подобные же жизненные пе-
рипетии. С другой стороны, если «вековой образ» теряет значимость для боль-
шинства субъектов какой-либо социально-экономической формации, это вовсе
не означает, что он навсегда исчезает из данной культуры.

Писатели и поэты вновь и вновь используют конкретный вечный об-
раз, поскольку он обладает уникальной емкостью и практически неисчер-
паемым запасом смыслов, а высокая степень поливалентности дает воз-
можность достаточно «легко» включать его в любую систему образов и
довольно гибко использовать его в сюжетной линии [27, с. 28].

Таким образом, вечные образы обладают особой «внеисторической
значимостью» и являются по сути особыми сверхтипами, обладающими
высокой философско-эстетической ценностью и глубиной для новых
поколений художников [10, с. 35].

Именно поэтому нам видится, что необходимо в каждом конкретном
случае (особенно при длительной истории образа) установить такой текст.
Это, в свою очередь, уже дает необходимый базис для того, чтобы попы-
таться доказать, что тот или иной образ является вечным для данной куль-
туры или, по крайне мере имеются некоторые предпосылки для того, что-
бы он таковым стал.

Страстное желание открытую истину, идею, переживаемую как высший
смысл, передать другим людям, выразить, воплотить – непосредственно при-
водит художника к материалу искусства. Здесь начинается мучительно-сладо-
стный процесс преобразования материала, в котором художник перевопло-
щается в образ произведения, начинает жить интенсивной жизнью мира, ко-
торый созидается не воображением, не фантазией, а всем существом, всей
жизнью человека-творца. Ни один другой труд созидания новой ценности не
включает в творческий процесс человеческую целостность в такой мере, как
художественный труд. Все произведение можно назвать образом.

В процессе создания произведения художник ищет самое адекватное
выражение образа. Создать произведение, художественный образ – это
для художника значит «вывести» вовне свою субъективность в самом сущ-
ностном смысле: субъективно объять весь мир и высказать слово о мире,
которое выражает боль и восторг от постижения жизни.

Каждый из героев произведений Бальзака воспринимается читателем
неоднозначно. Невозможно дать однозначную оценку образам Бальзака,
но я надеюсь, что осмысление их и формируется со временем в сознании
каждого, кто читал эти величественные произведения.

В литературе есть очень мало произведений, значение которых невоз-
можно преувеличить, потому что в них созданные образы, которые вол-
нуют каждое поколение людей, образы, которые вдохновляют на творчес-
кие поиски художников разных времен. Такие образы носят название «веч-
ных», потому что они носители черт, что всегда присущи человеку, одина-
ково важные во все времена, благодаря сочетанию смысловой емкости и
неисчерпаемости, высокой духовно-эстетической ценности, особой сте-
пени целостности, позволяющей им выполнять для субъекта ориентирую-
щую функцию в социальной и культурной действительности. Они высту-
пают в формах образов-персонажей, образов-вещей и символов, вечных
вопросов, вечных сюжетов, крылатых слов.

Потенциально каждый образ, воспринимаемый как современный чи-
тателями разных эпох, может расцениваться в качестве вечного, так как он
охватывает не одну какую-либо сторону человеческой натуры, а основ-
ные вопросы человеческого бытия.

Понятие «вечный образ» сформировалось в литературоведении и вос-
ходит к трудам представителей так называемой школы заимствований (А.Н.
Веселовский, А. Аарне, Т. Бенфей). В различных аспектах оно отражено в
работах таких ученых, как И.М. Нусинов, Е.М. Мелетинский, Д.В. Поль, О.
Шпенглер, А.Ю. Зиновьев, но не разработана его теория. Однако новые до-
стижения Вл.А. Лукова, Н.В. Захарова, Т.Ф. Кузнецова в гуманитарном зна-
нии (тезаурусный подход, разрабатываемый научной школой тезаурусного
анализа мировой культуры) создают перспективы решения проблем теории
вечных образов, с которой смыкаются столь же мало разработанные облас-
ти вечных тем, идей, сюжетов, жанров в литературе.

Дополнительно объясняет это понятие современное литературоведение
(М. Бахтин, П. Берков, А. Волков, А. Нямцу, Д.С. Лихачев, А.Ф. Лосев, и др.): к
вечным образам принадлежат те, которые, однажды появившись на страни-
цах конкретного художественного произведения, получают в другом произве-
дении «новую жизнь», новые идейно-эстетичные функции. Обращение к та-
ким образам характерно для любых национальных литератур.

Для построения теории вечных образов необходимо понять, на осно-
вании каких характеристик следует отличать вечные образы от «обыч-
ных» литературных персонажей. Следует отметить, что концепт «вечный»
сам по себе в индоевропейской культуре означает «вечно юное», «вечно
молодое». Именно так определил его А.Ф. Лосев, ссылаясь на статью
французского лингвиста Э. Бенвениста «Индоевропейское выражение
«Вечности»» [41, с.42–67]. Именно поэтому сам термин «вечные образы»
имеет все основания претендовать на точность, поскольку данные художе-
ственные образы по своей сути и остаются таковыми, сохраняя свою акту-
альность для новых поколений читателей, слушателей и зрителей. Таким
образом, вечные образы остаются «вечно молодыми» до тех пор, пока
породившая их культура не прекратит свое существование, а они по тем
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От литературы, фотографически воспроизводящей обыденную дей-
ствительность, произведения Бальзака разнятся глубиной своего реализ-
ма. Поэтому отыскивание реальных людей якобы послуживших «моде-
лью» для фигур Бальзака – занятие тщетное и бесплодное. Правдивость
этих образов заключается в том, что они – типы, а не единичные портреты
и, уж конечно, не фотографии.

Наибольшей заслугой реалиста Бальзака Энгельс считает то, что под-
линных людей будущего писатель увидел не в победившей буржуазии, а в
республиканцах Сен-Мерри – там, где они в то время действительно были.
Автор представил в динамике исторического развития современную ему
буржуазно-аристократическую Францию. Ближайшим историческим ак-
том этого процесса стала революция 1848 г., в которой рабочий класс Фран-
ции выступил продолжателем дела героев Сен-Мерри, воспетых Бальза-
ком.

Вл.А. Лукач отмечает внутреннюю, глубокую закономерность худо-
жественного образа Бальзака – это совершенно самостоятельный живой
человек со своими интересами, страстями. Художественные образы Баль-
зака связаны с основной линией романа. Цельные законченные характе-
ры действуют в сложной общественной среде. В романах Бальзака появле-
ние все новых и новых черт художественного образа не открывает нечто
новое, а служит развитию сюжета.

Система образов, мастерски выстроенная автором, разрешает как можно
лучше раскрыть философские проблемы, заложенные в основу произведе-
ния. Важно понять, что каждый из образов, обрисованных в произведении,
далеко не однозначен. Образы Бальзака не имеют никогда случайных черт,
так как не бывает у них ни, одного, хотя бы маловажного, свойства, которое
в известный момент не имело бы решающего значения.

Вл.А. Лукач выявляет диалектику художественного творчества: миро-
воззрение Бальзака было реакционным, но он сумел отразить глубоко свою
эпоху, создать вечные образы своей эпохи – Гобсек, отец Горио, Рафаэль
де Валантен, Нюсинжен, Кревель, Вотрен, Максим де Трай.

В жизни ведущими функциями оказываются индивидуализирующая
и идентифицирующая, в литературе же на первый план выходит связь име-
ни с образом персонажа и художественным произведением в целом. Имя
персонажа становится знаком его уникальной сущности, воплощением
художественного образа.

В отличие от имени в жизни имя в литературе принципиально не
может быть случайным, оно всегда мотивировано. Независимо от того,
был ли выбор имени результатом долгих раздумий или имя нашлось внеш-
не случайно, именно оно становится тем знаком, которое всегда обознача-
ет уникальную сущность персонажа и создает его особое художественное
пространство.

Наиболее ярким произведением Бальзака стала повесть «Гобсек», пер-
воначально «Опасности беспутства», помещенная самим автором в раз-
дел «сцены частной жизни». Главная фигура этого произведения – рос-
товщик Гобсек, его фамилия, в переводе с голландского означает «живог-
лот», что вполне соответствует жизненной позиции персонажа. Бальзак

Образы как общий строй произведения сливаются в целостный образ,
выражающий художественную идею автора. Это ответ художника на инте-
ресующие его вопросы, это и новые вопросы, порождаемые недосказанно-
стью образа, его субъективной природой. Рождение образа в сознании ху-
дожника – условие и источник начала творческого процесса. А творческий
процесс – это развертывание образа в картине жизни, переживания.

Переходя в разряд «вечных образов», литературный герой, безуслов-
но, утрачивает часть многостороннего универсального содержания, зало-
женного в него автором, взамен приобретая черты, созвучные определен-
ной эпохе и той культуре, в которую он попадает.

Сказанное нельзя не учитывать при разговоре о роли «вечных обра-
зов» в творчестве Бальзака, вступившего в литературу в XIX веке. Баль-
зак считал основной целью своего творчества «воспроизведение черт
грандиозной личности своего века через изображение характерных его
представителей». Он создавал сотни, тысячи непохожих друг с другом пер-
сонажей, жизнь которых, на первый взгляд, может казаться хаотичным,
диффузным движением.

Бацилла стяжательства поразила все буржуазное общество, закону
денег подчинены аристократы и промышленники, министерство и ремес-
ло. Богатство покрывает пороки, рядит уродство в тогу красоты, мошен-
ника и подлеца наделяет всеми признаками благопристойности и поря-
дочности – в это свято верят многие, ибо лицемерие – такой же закон
буржуазного общества, как и власть денег.

Бальзак интуитивно проник в суть социальных процессов, через ху-
дожественный анализ дошел к синтезу, причем его изучение законов раз-
вития общества оказалось настолько глубоким, что специалисты (социо-
логи, экономисты, юристы) признают его первенство над ними.

Бальзак закладывает более широкий фундамент для действия, чем ка-
кой бы то ни было другой романист, писавший до или после него. Но все,
о чем он пишет, участвует в действии. Бальзаковская широта и упорное
стремление к отражению объективной действительности бьет сильнее всего
по строю мыслей и чувств новейшей буржуазии, которая отказывается от
познания объективной действительности и взамен выдвигает «непосред-
ственные переживания».

Время, действительность, реальность в художественных произведе-
ниях Бальзака – это не только и не столько календарные отсчеты, сколько
соотнесенность событий. События в сюжете предшествуют друг другу и
следуют друг за другом, выстраиваются в сложный ряд, и благодаря это-
му читатель способен замечать время в художественном произведении,
даже если о времени в нем ничего специально не говорится.

Характерной особенностью литературы Франции XIX века была вре-
менная завершенность, которая была обязательной и составляла признак
художественности. Формы завершения художественного времени были
разнообразны: это и возвращение героя в отчий дом после скитаний, и
достижение им определенного стабильного положения в жизни, и «тор-
жество добродетели», и окончательная победа героя над врагом, и, конеч-
но же, смерть главного героя.
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личной жизни. Эдакий гибрид Акакия Акакиевича из «Шинели» Н.В. Го-
голя и старушки-процентщицы из «Преступления и наказания» Ф.М. Дос-
тоевского. Между тем образ Гобсека гораздо интереснее и шире того,
каким этот герой выведен в немногих бытовых ситуациях.

Гобсек воспринимается уже не просто как меткое наблюдение, а как
авторское обобщение существенных черт человеческой натуры вообще,
«вечный тип» – наряду с Тартюфом, Гарпагоном, Дон Кихотом, Гамле-
том, Фальстафом, Фаустом и др. Разумеется, перечисленные персонажи
различны по уровню общекультурной значимости, но всех их объединяет
одно: они прочно ассоциируются в нашем сознании с теми или иными
качествами людей: лицемерием, скупостью, рыцарственной щедростью
и широтой души в сочетании с детской наивностью, с устремленностью
к нравственной истине, страстью к познанию и т.д. Свое место занял в этом
ряду и Гобсек – рыцарь наживы буржуазного века.

Ярким примером философских повестей является «Шагреневая кожа»,
которую автор назвал «формулой нашего теперешнего века, нашей жиз-
ни, нашего эгоизма», он писал, что все в ней «миф и символ». В «Шагре-
невой коже» Бальзак представляет фантастический случай как квинтэссен-
цию закономерностей своего времени и обнаруживает с его помощью
основной социальный двигатель общества – денежный интерес, разруша-
ющий личность. Очень смелая композиция романа позволяет увидеть весь
процесс развития личности, но построена она так, что сосредоточивает
внимание на важнейших, поворотных моментах. В экспозицию романа
выдвинут драматически напряженный момент, когда меняется судьба и
жизнь человека пойдет по другому пути. Открывающая роман сцена в
игорном доме – стремительный ввод в действие, она символически связы-
вает прошлое и будущее, герой здесь на границе жизни и смерти, он делает
последнюю ставку [22, с. 126].

Шагреневая кожа – символический образ, олицетворение роковой
обреченности человека в мире, где властвует корыстный эгоизм. Принес
ли этот волшебный талисман счастье его владельцу? Рафаэль пожелал
прежде всего стать богачом – и получил миллионы, но лишился простых
человеческих радостей. Он живет в вечном страхе, все мысли его сосредо-
точены на том, как бы не укоротить свою жизнь, как бы уберечься от
желаний. Наслаждения перестают быть наслаждениями, утрачиваются
человеческие привязанности, жизнь превращается в медленную смерть.

Напрасно пытается Рафаэль избавиться от шагреневой кожи. Она
уничтожила желание наслаждаться жизнью, чувства человека, оставив лишь
эгоизм, порожденный как можно дольше продлить свою утекающую
сквозь пальцы жизнь, и, наконец, самого своего обладателя. Ни огонь, ни
вода, ни земля не властны над ужасным талисманом. Его владелец не мо-
жет убежать от себя самого, вырваться из-под действия законов того мира,
к которому он принадлежит. Бесконечно одинок умирающий Рафаэль. Куда
ни кинет он взгляд – всюду леденящий холод. «Холод взглядов, холод дви-
жений, холод слов, холод сердец». Мир, в котором он жил и умирает, –
ледяная пустыня эгоизма. Не случайно в конце жизни Рафаэль де Валантен
приходит к выводу, что даже с помощью талисмана он не свершил ничего

обыгрывает семантику фамилии, его герой действительно, как удав, ду-
шит жертвы чудовищными процентами и проглатывает их состояния.

Гобсек – одинокий человека, который, однако, сознательно не стре-
мится в общество. В мире он видит постоянную борьбу богатых и бедных
и предпочитает сам «давить», а «не позволять, чтобы другие тебя давили».
Он знает силу тех, кто владеет деньгами. Гобсек берет чрезвычайно высо-
кие проценты со своих клиентов, пользуясь их затруднительным положе-
нием, фактически разоряет их. Он не верит в человеческую честность,
порядочность, в любовь и дружбу. В борьбе против всех Гобсек принци-
пиально отрицает чувства, ибо видит, что они-то и становятся ловушкой, в
которую попадаются и богатые и бедные. Это характеризует Гобсека как
черствого и бессердечного человека, сколько характеризует обществен-
ную ситуацию. Это была эпоха уныния в лучших человеческих чертах, в
нормальных человеческих отношениях, построенных на доверии и уваже-
нии. Мир и общество воображались многим тогдашним французам как
большой механизм, который перетирал в своих жерновах судьбы людей и
судьбы целых семей.

На примере Гобсека, Бальзак показывает ростовщиков, подобно пау-
кам, оплетающих общество своей паутиной. Но писатель не упускает из
виду, что само это общество не лучше ростовщиков. Кто попадает в сети
Гобсека? Максим де Трай – жигало, светский проходимец, среди жертв –
графиня де Ресто, обманывающая мужа и обманутая любовником де Тра-
ем, в свое время разорившая отца («Отец Горио»), который сам нажил
состояние на голоде народа во времена искусственно созданного голода.

Для Бальзака важно, что его герой не только частное лицо, но столп
общества. И вместе с тем, гнилой столп. Об этом свидетельствует картина
его гибели, когда становятся никому не нужными его богатства, рушившие
судьбы людей, когда в его чуланах гниют никому не нужные теперь припасы.
Боясь продешевить, он обрекал свои богатства на гибель. Перед нами воз-
никает картина падения и разрушения личности под влиянием денег, когда и
сама денежная стоимость вещей утрачивает всякий смысл.

В своей повести Бальзак протестует против такого образа общества.
Писатель справедливо считает его ошибочным, неестественным, нездо-
ровым. Бальзак утверждает идею возражения нормального устройства
общества, где нет таких, как Гобсек, и идею денег и власти, которые, безус-
ловно, должны отступать перед любовью, порядочностью, благородством.
Должны отступать... но, к сожалению, не отступают. Тем не менее, я счи-
таю, что идеи, высказанные автором, являются вечными и актуальными и
для нашего общества.

Ради чего Бальзаку потребовалось прибегнуть к таким ярким сопос-
тавлениям при создании портрета скромного парижского ростовщика,
предпочитающего быть как можно незаметнее в глазах окружающих? Во-
первых, это дало возможность автору сделать образ более рельефным,
интересным, открыть в нем такие стороны, которые закрыты для обычно-
го бытового описания. Во-вторых, простая констатация фактов реальнос-
ти дала возможность читателю увидеть лишь грязного старикашку оттал-
кивающего вида, который только и делает, что работает, и не имеет никакой
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Именно так строил Бальзак свои художественные произведения, ут-
верждая, что наряду с основными чертами, присущими многим людям,
представляющим тот или иной класс, ту или иную социальную прослойку,
автор воплощает неповторимые индивидуальные черты отдельной конк-
ретной личности как в его внешнем облике, в индивидуализированном
речевом портрете, особенностях одежды, походки, в манерах, жестах, так и
в облике внутреннем, духовном.

Сопоставление характеров из современных произведений, которые
более понятны и, следовательно, интересны молодежи, с вечными обра-
зами из классических произведений может быть достаточно эффектив-
ным повышением общего уровня культуры подрастающих поколений.
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Вечные образы в литературе являются воплощением вечных ожида-
ний и стремлений человечества. Они помогают понять нашу причастность
к прошлому и будущему, осознать те моральные ценности, которые оста-
вили нам в наследство бывшие поколения.

Великие романисты первой половины XIX века создавали живые об-
разы действительности, правдивые, глубокие, преодолевая сопротивление
материала. Художественная сила таких произведений достигалась правди-
вым содержанием в сконцентрированной форме.
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круг времени целиком – иначе говоря, времени больше нет» [3, с. 474]. Од-
ной из целей творчества Набокова было продемонстрировать, как выравни-
ваются горизонты прошлого, настоящего и будущего в одну линию, как
герои и события начинают существовать вне времени.

Подобные «вспышки» озаряют сознание некоторых персонажей На-
бокова, приближающихся к смерти. Иванов, герой рассказа «Совершен-
ство», еще не осознавая, что умер, наблюдает, как «трое в фуфайках стал-
кивали в воду скрежещущую лодку, и растерянного Давида уводила пол-
ная женщина в пенснэ, жена ветеринара, который должен был приехать в
пятницу, но задержался, и Балтийское море искрилось от края до края, и
поперек зеленой дороги в поредевшем лесу лежали, еще дыша, срублен-
ные осины, и черный от сажи юноша, постепенно белея, мылся под кра-
ном на кухне, и над вечным снегом новозеландских гор порхали черные
попугайчики, и, щурясь от солнца, рыбак важно говорил, что только на
девятый день волны выдадут тело» [4, т. 3, с. 601]. Сознание героя причуд-
ливо собирает воедино все «увиденные» новым способом образы, мед-
ленно поднимаясь над местом происшествия, охватывая панораму чудес-
ного пейзажа, поднимаясь выше над миром, наконец, возвращаясь к воп-
росу о теле – теле, в котором это сознание было так недавно заключено, –
но вопрос этот уже неважен, он теряется в череде новых образов заново
увиденного мира. Пожалуй, именно о таком «совершенстве» и мечтал
Иванов, когда предлагал своему начисто лишенному воображения воспи-
таннику ненадолго представить себя не в лесу, а в экзотических джунглях, и
указывал ему на вспорхнувшую тропическую птицу.

Путешествие с помощью одного лишь сознания, вооруженного вос-
поминанием, совершают Федор Годунов-Чердынцев и его мать: их игра
заключается в том, что оба воображают одну и ту же прогулку. Самое
удивительное в этой игре то, что оба участника, способные «облететь свои
владения» за один миг, пользуются мерой человеческого шага, и в кульми-
национный момент игры «оба останавливались и говорили, где кто нахо-
дится, и когда оказывалось, как это бывало часто, что ни один не обогнал
другого, остановившись в том же перелеске, – у матери и сына вспыхива-
ла одна и та же улыбка сквозь общую слезу [4, т. 4, с. 272]. Набоков подчер-
кивает, что наиболее важным является не пространство, которое воссозда-
ют в своей памяти два обездоленных человеческих существа, но время,
которое становится чрезвычайно важным для героев, дарует им возмож-
ность в миге отыскать намек на вечность.

Пространство иллюзорно, несущественно, снова и снова повторяет
Набоков. В рассказе «Весна в Фиальте» герой упоминает о Париже как о
последнем месте встречи, на что его собеседница лишь усмехается, «как
будто все эти города, где нам рок назначал свидания, на которые сам не
являлся, все эти платформы, и лестницы, и чуть-чуть бутафорские пере-
улки, были декорациями, оставшимися от каких-то других доигранных
жизней и столь мало относившимися к игре нашей судьбы, что упоминать
о них было почти безвкусно» [4, т. 4, с. 567].

Время составляет один из витков бытия в эволюционной спирали На-
бокова; другими витками становятся пространство и сознание: «…Каждое
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Тема, которая представляет неизменный интерес для Набокова во все
периоды его творчества, – тема времени. Начиная с первого русскоязычно-
го романа, целиком основанного на раздвоении времени и пространства в
сознании героя, и заканчивая поздним англоязычным романом «Ада», по
сути венчающим набоковское творчество, основанного на научном трак-
тате о природе времени, – время и его соотношение с пространством и
сознанием занимают во вселенной писателя ведущее место.

Д. Б. Сиссон в своем диссертационном исследовании «Cosmic
Synchronization and Other Worlds in the Work of Vladimir Nabokov» (1979) впер-
вые определяет такое понятие, как «космическая синхронизация» относитель-
но творчества Набокова. Космическая синхронизация понимается автором как
способность автора и читателя воспринимать все вещи в пространстве и все
мгновения во времени одновременно. Собственно понятие вводит сам Набо-
ков, якобы цитируя своего «философического друга» Вивиана Бладмарка (имя
является анаграммой имени Набокова на английском языке). По мнению Набо-
кова, «тогда как ученый видит все, что происходит в точке пространства, поэт
чувствует все, что происходит в точке времени» – это и есть «космическая
синхронизация» [1, с. 743]. О сиюминутности, «единственной ведомой нам ре-
альности», пишет Ван Вин в трактате «Ткань времени», и, по его мнению, «со-
знательная жизнь человека всегда длится лишь один миг, ибо ни в единое из
мгновений намеренного вникания в поток собственного сознания мы не зна-
ем, последует ли за этим мгновением новое» [2, т. 4, с. 527].

Точка времени есть единственная реальность, подвластная человеку,
ибо только в этот момент человек способен творить новую реальность. По
сути, прошлого уже не существует, как еще не существует будущего, и все
доступное время концентрируется в одной точке – той, о которой Цинцин-
нат, возможно, с таким горячим убеждением говорил, как о «сияющей» и
«неделимой». Согласно Цинциннату, эта точка говорит «я есмь», таким
образом, эта точка есть наше сознание, которое хоть и способно полно-
ценно осознавать только сиюминутный момент действительности, но так-
же открывает доступ к бесценному прошлому силой воспоминания и даже
к будущему путем предзнаменования.

Ощущение объединения настоящего и воспоминания, по Набокову,
может показаться знакомым многим людям, но лишь «вдохновение гения
добавляет третий ингредиент: во внезапной вспышке сходятся не только про-
шлое и настоящее, но и будущее – ваша книга, то есть воспринимается весь
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пока мчишься по ночному городу, глотая слезы и в мелькающих огнях ра-
зыскивая «дивное ослепительное воспоминание счастья», прохожий оста-
навливает и будничным голосом спрашивает, как пройти на такую-то улицу,
– «голосом обыкновенным, но которого уже никогда больше не услышишь»
[4, т. 2 с. ]. Вторжение «другого» в субъективное мгновение сознания выво-
дит героя из состояния эмоционального напряжения, и теперь важным ста-
новится уже не то, что только что переживал и разыскивал в закромах воспо-
минаний, но этот новый, наяву происшедший инцидент, которому не суж-
дено повториться никогда. В трактовке Б. Бойда, Набокова «интересует, глав-
ным образом, не разум в определенный момент – хотя он отдает ему долж-
ное… но разум, способный превзойти момент» [6, c. 170].

Любой миг, творящийся сознанием, сочетает в себе прошлое и буду-
щее, и граница между ними, как отмечает М. Шульман, «прокладывается
лишь притупленным сознанием» [5, с. 81]. В своих мемуарах Набоков
внимательно наблюдает за временным узором – моментами из прошло-
го, предвосхитившими будущее. Куропаткин, выкладывающий спички,
словно заранее предполагающий встречу на мосту в годы революции;
отец, стреляющий в вывеску «охота запрещена»; живописные рассказы
Майн Рида, сквозь которые, как сейчас понимает мемуарист, уже тогда
просматривались аризонские кактусы сквозь профессорское пенсне. Так
американский профессор Набоков, оглядывая «русскую пустыню» свое-
го прошлого, набирает рукой снег – «настоящий на ощупь»; и когда накло-
няется, чтобы «набрать его в горсть, полвека жизни рассыпается мороз-
ной пылью» у него между пальцами [4, т. 5, с. 204]. Объективно не суще-
ствует ни времени, ни пространства, как высказывается Набоков устами
своего героя: «Наиболее для меня заманчивое мнение – что времени нет,
что все есть некое настоящее, которое как сияние находится вне нашей
слепоты» [2, т. 4, с. 517–518].

Неудивительно, что герои Набокова также непринужденно обраща-
ются со временем. Герман, герой романа «Отчаяние», запутавшись во
временных обозначениях либо специально сбивая с толку, описывает
июньский пейзаж: «Сдержанно шумeли сосны, снeг лежал на землe, в нем
чернeли проплeшины...», но тут же одергивает себя и извиняется перед
читателем: «Не я пишу, – пишет моя нетерпeливая память» [4, т. 3, с.
418–419]. Текст, по мнению Набокова, создается в момент творческого
замысла целиком, а, в соответствии с платоновской концепцией, не про-
сто создается, а вспоминается. Очевидно, такой текст, не имеющий пре-
делов, начала и конца, существует в сознании Германа, создающего руко-
пись и собирающего воедино на одном пространственном отрезке не-
сколько разных временных точек.

Такое «искажение» прошлого при его передаче в воспоминаниях, од-
нако, не беспокоило Набокова: ведь, по его мнению, «искажение вспоми-
наемого образа может не только, путем дополнительного преломления,
придать ему новую красоту, но и наладить поучительные связи с более
или менее отдаленными моментами прошлого» [8, с. 186–187]. Идея, вык-
ристаллизовавшаяся в «Соглядатае» о том, что человек, по сути, существу-
ет лишь в череде представлений о нем, трансформируется в типичное для

измерение подразумевает наличие среды, в которой оно работает, и если в
ходе спирального развития мира пространство спеленывается в некое подо-
бие времени, а время, в свою очередь, – в некое подобие мышления, тогда,
разумеется, наступает черед нового измерения» [2, т. 5, с. 576]. Б. Бойд,
обращаясь к символу спирали, также акцентирует внимание на существо-
вании того, что лежит за гранью. В мире времени писатель «концентри-
руется, с одной стороны, на свободе, открытости времени, с другой сторо-
ны, – на тайнах узоров, которые мы можем наблюдать во времени, вероят-
но, принимая их за судьбу. В мире человеческого сознания он фокусирует-
ся на уникальной свободе разума в единичный момент времени и на его
способности достигать цели вне пространства и времени, соединяя предме-
ты в памяти или воображении» [6, с. 60]. Время в мире Набокова выстроено
таким образом, что творящее сознание способно свободно перемещаться в
его пределах и даже вырываться за грань – обычно в момент наступления
смерти, исключения из земного пространства и приобщения к безвреме-
нью и потусторонности. Сознание становится инстанцией, которая синтези-
рует время, превращает его в определенный набор последовательных мо-
ментов, сочетая то, что уже известно, и то, что еще предстоит узнать. Такая
постановка вопроса сближает Набокова с Гегелем, который выдвигает тезис
о развертывании мира из активности трансцендентального сознания.

Новое бытие, в которое вступает в Цинциннат, – мир идеальных мыс-
лящих поэтических существ, подобных Цинциннату, подчинивших про-
странство и время, существующих постольку, поскольку существует тво-
рящее их сознание. Любимым героям Набокова свойственно ощущение
себя вне пространства и вне времени, «постоянное чувство, что наши
здешние дни – только карманные деньги, гроши, звякающие в темноте, а
что где-то есть капитал, с коего надо уметь при жизни получать проценты
в виде снов, слез счастья, далеких гор» [4, т. 4, с. 344].

Разворачивающееся время присутствует только в сознании живуще-
го и осознающего свое временное существование индивида. М. Хайдег-
гер так трактует проблему определения времени: «Времени нет, но есть
сиюминутность, порождающая время... Во все времена, когда филосо-
фия обращалась к проблеме времени, возникал вопрос о том, какова его
природа. То, что философы прежде всего имели в виду, было время, под-
считываемое... суммой моментов настоящего... Однако, не существует
времени без человека» [7, c. 16]. Время сугубо субъективно и, возможно,
существует только в синтезе с сознанием индивида.

Культ мгновения ощутим во многих произведениях Набокова. Так, в
рассказе «Звуки»: «Мгновение прошло. Во время этого мгновения многое
произошло в мире: где-то там гигантский пароход пошел на дно, объявили
войну, родился гений. Мгновение ушло» [9, с. 15] (перевод наш. – Д. П.). Это
мгновение, которое становится решающим для сотен и тысяч других людей
на планете, особенно остро ощущается героем. Эта способность ощущать
одновременно свое бытие, существование своего сознания и его близость к
сознаниям других, не всегда подвластна набоковским героям. Так, в жизни
Ганина бывают мгновения, «когда все становится чудовищным, бездонно-
глубоким, когда, кажется, так страшно жить и еще страшнее умереть», но
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запоминаются лиловатые кровоподтеки на нежной шее, «теневое ожере-
лье, очень шедшее к ней» [4, с. 2, с. 100]. Образ Машеньки, которую он так и
не смог разлюбить, который прочно ассоциировался с беседкой, черему-
хой, черной траурницей банта, не выдержал бы столкновения с реальной
Машенькой берлинского настоящего.

По прошествии многих лет Ганину кажется, что «та встреча, которая ме-
рещилась ему, и та встреча, которая наяву произошла, сливаются, переходят
одна в другую незаметно, оттого, что она, живая, была только плавным про-
дленьем образа, предвещавшего ее» [4, т. 2, с. 77]. Живая Машенька из плоти и
крови возникла в жизни Ганина только для того, чтобы позже стать его воспо-
минанием – и этот образ ярче и насыщеннее действительности.

Драйеру так же, как и Ганину, выпадает шанс встретиться с возлюб-
ленной своей юности. Эта встреча действительно происходит, и за это
столкновение воспоминания и реальности Мнемозина наказывает героя –
его идеальное воспоминание отныне стерто: «Теперь уж никогда не бу-
дешь помнить Эрику, как помнил ее раньше. Ее всегда будет заслонять
Эрика номер второй, нарядная, в незнакомой шляпе и пятнистом пальто, с
мальчиком на велосипедике» [4, т. 2, с. 245].

Таким образом, тема времени является одной из основополагающих
для творческой системы В. В. Набокова. Согласно философско-мировоз-
зренческим взглядам писателя, времени как такового не существует, и един-
ственное доступное время – это точка, существующая в настоящий момент.
Преодолеть подобную одномерность помогает творящее сознание, причем
основным его свойством является умение выйти за грань, охватить горизон-
ты прошлого, настоящего и будущего. Память и воспоминание становятся
инструментами воссоздания прошлого, и этот процесс также является твор-
ческим в силу того, что творящее воспоминание способно украшать вос-
создаваемую действительность. Наблюдение за процессом воссоздания об-
раза из прошлого, переклички прошлого с настоящим, важность мгнове-
ния, сосуществование времени, пространства и сознания как витков эволю-
ционной спирали лежат в основе творчества Набокова на всех уровнях.

Плодотворным развитием темы станет изучение хронотопа как эле-
мента концепции двоемирия применительно к творчеству Набокова.
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Набокова противопоставление образа героя в воспоминании и образа ге-
роя в настоящем.

В рассказе «Звонок» сын, разыскивающий мать после многолетней
разлуки, с удивлением отмечает, что не помнит ее лица, и тщетно пытается
его представить. В момент встречи на лестничной клетке темно, и признак,
по которому Николай тут же вспоминает мать, – это ее «звучный и весе-
лый» голос с долгим тягучим «у». Портрет матери демонстрируется час-
тями – поначалу Николай недоумевает из-за коротких белокурых волос,
слишком обильного макияжа матери, потом его начинает пугать ее общий
вид, ее растерянность. Сын отмечает, что на праздничном торте двадцать
пять свечей, хотя ему двадцать восемь. Наконец в передней звенит звонок,
и мать буквально умоляет сына не открывать. После шумной борьбы Ни-
колай недоуменно уступает, находит на тумбочке мужской серебряный
портсигар и начинает догадываться (читателю при этом оставлена для раз-
мышлений только реплика Николая «Так»), как вдруг обнаруживает мать,
рыдающую на кушетке – «и было что-то изящное в повороте ее спины, в
том, что одна нога в бархатном башмачке касается пола... Прямо можно
было подумать, что это плачет молодая белокурая женщина...» [4, т. 2, с.
501]. Последний штрих в портрете матери – ее автохарактеристика: «Мне в
мае будет пятьдесят лет. Взрослый сын приехал к старушке матери». Одна-
ко слово «старушка» уже ликвидировано свободной позой во время пла-
ча, и до конца рассказа впечатление о матери как о молодой женщине
сохраняется: далее описание фиксирует только синий шелк платья, мок-
рые щеки, бережный поцелуй в обрубок пальца – очевидно, все те вещи,
которые останутся в памяти Николая в связи с образом матери.

Память Ганина начинает развертывать образ утраченной Родины и
первой любви после того, как герой видит Машеньку на снимке – при-
чем героиня на них «была совсем такой, какой он ее помнил» [4, т. 2, с. 81].
Постепенно образ Машеньки поэтизируется и совершенно отделяется от
той женщины, о которой распространяется ее нынешний муж, пошляк
Алферов. По словам последнего, Машенька «расторопная», «в обиду себя
не даст» [4, т. 2, с. 83], позаботится о состоянии его сапог, выберет «деше-
венькую» квартирку («она уж решит»). В воспоминании же Ганина де-
вушка поэтизируется, в ее облике все воздушно, все трепетно, как само
воспоминание: «…Прелестные бойкие брови, смугловатое лицо, подер-
нутое тончайшим шелковистым пушком, придающим особенно теплый
оттенок щекам; ноздри раздувались, пока она говорила, посмеиваясь и
высасывая сладость из травяного стебля… нежно вздрагивала ямочка на
открытой шее» [4, т. 2, с. 87]. Образ Машеньки складывается из особенно
остро запомнившихся моментов: вот ее лиловые пальцы, которыми она
вместе с Ганиным вытирала бранную надпись со стола в их священной
беседке, вот она со своими картавыми прибаутками, словечками, песен-
ками – «удивительно веселая, скорее смешливая, чем насмешливая» [4, т.
2, с. 89]. Вечер первой близости запомнился ее «чуть деревенской ужи-
мочкой», но теперь Ганин с особой нежностью вспоминает, что именно
ему Машенька «отдала свое глубокое, неповторимое благоуханье» [4, т. 2,
с. 83]. Во время последней встречи она кажется Ганину незнакомой, ему



178 179

Світова література на перехресті культур і цивілізацій Вип. 7(1),  2013Світова література на перехресті культур і цивілізацій Вип. 7(1),  2013

восстановлен Томасом Райтом по мемуарам друзей писателя и помещен
в книгу «Уайльд: застольные беседы».

Следует отметить, что все «пьесы о парадоксах любви» посвящены ино-
культурной теме. Как и в раннем творчестве («Вера», «Герцогиня Падуанс-
кая»), писатель вновь пытается отобразить на инокультурном материале акту-
альные для него философские проблемы – относительности бытия и перепле-
тения добра и зла, душевной чистоты и греховности, любви и смерти. Так, в
духовном поединке с отшельником Гонорием куртизанка Миррина стремит-
ся возбудить плотскую страсть в святом человеке, а он – возродить в ней
любовь к Христу («Святая блудница», 1893). Результат поединка вполне логи-
чен для парадоксалиста Уайльда. Как утверждал сам писатель, «…грешница
обратила святого, а он в том же самом споре о добре и зле обратил грешни-
цу…Ведь так могло быть. Чего не бывает!» [3, c. 252–253].

Парадоксален и «более свежий сюжет» «Флорентийской трагедии» («Свя-
тая блудница», по мнению Р. Эллманна, во многом является попыткой драма-
тизировать «Таис» Франса [6, c. 388]). Купец Симоне застает жену Бьянку с
сыном герцога Флоренции – Гвидо Барди. Первоначальный деловой разго-
вор Симоне и Гвидо о покупке товаров, в конце концов, превращается в от-
крытый поединок мужа и любовника. Предложение Симоне проверить, «чей
меч закален лучше» («…if my sword is better tempered than this steel of yours?»)
[7, c. 763], оборачивается неожиданной развязкой: купец обезоруживает и
убивает наследника престола. Как справедливо отмечает Р. Эллманн, Бьянка,
на удивление, не ощущает «ни горя из-за смерти возлюбленного, ни отвраще-
ния к супругу» («neither grief for her lover, nor revulsion from her husband» [Элл,
c. 388]. В ошеломлении она протягивает к нему руки с вопросом «Почему ты
не говорил мне, что ты силен?» («Why did you not tell me you were so strong?»).
Но у Симоне есть встречный вопрос, который становится финальной репли-
кой пьесы, – «Почему ты не говорила мне, что ты прекрасна?» («Why did you
not tell me you were beautiful?») [7, c. 765].

Свою вторую трагедию на итальянскую тему Уайльд создает в 1895 г.,
находясь в Алжире, а потом – во Флоренции. Согласно утверждению исследо-
вателей, писатель был близок к окончанию пьесы, но суд над ним прервал его
творчество. Попытки Уайльда окончить произведение во время тюремного
заключения не увенчались успехом, так как, по признанию самого писателя,
«невозможно было вернуть настроение…», создававшее его.

В современном собрании сочинений писателя «Флорентийская тра-
гедия», как, впрочем, и «Святая блудница», представлена неполным тек-
стом (отсутствие одного фрагмента показано троеточием). Известно, что
рукопись произведения исчезла во время ареста Уайльда и была восста-
новлена по сохранившимся отрывкам уже после смерти автора его ду-
шеприказчиком Робертом Россом. Постановка пьесы произошла в Лон-
доне 10 июня 1906 года, а в конце декабря Росс отослал еще не опубликован-
ный английский текст в Россию для перевода. Как отмечает Стюарт Мэзон в
предисловии к русскому изданию (Москва, 1907), «Флорентийская траге-
дия» – это «произведение, которому суждено жить вне времени и простран-
ства, не взирая ни на какие господствующие предрассудки и капризы вку-
сов», «вершина драматического творчества» Уайльда [2, с. 11, 12].

6. Boyd B. Stalking Nabokov : Selected Essays / B. Boyd. – New York :
Columbia University Press, 2011. – 454 p.

7. Heidegger M. On Time and Being / M. Heidegger. – New York : Harper
& Row, 1972. – 480 p.

8. Nabokov V. Strong Opinions / V. Nabokov. – New York : Vintage, 1990. –
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9. Nabokov V. The Stories of Vladimir Nabokov / V. Nabokov. – New
York : Vintage, 1996. – 720 p.
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Итальянская тема в позднем творчестве О. Уайльда
(«Флорентийская трагедия»)

В начале 1883 г. Уайльд заканчивает в Париже работу над «Герцогиней
Падуанской» – одной из первых пьес автора, в которой отобразился его
давний интерес к итальянской истории и культуре. Именно в это время, как
утверждает Р. Эллманн, происходит встреча писателя с Робертом Шерар-
дом возле статуи Генриха IV. Уайльд, охваченный вдохновением от вопло-
щения истории любви между женой падуанского герцога и сыном герцо-
га Пармы, скрывавшего свое происхождение, внезапно стал рассуждать о
любвеобильности жены Генриха IV и французских аристократок в целом:
«Все великие мужья Франции были рогоносцами» [6, c. 206]. На просьбу
Шерарда дать совет мужу, заставшему жену с любовником, автор «Герцо-
гини Падуанской» ответил следующее: «Притвориться, что их связь не за-
мечена, и с восторгом наблюдать за ними», затем дать понять любовнику,
что «ему пора в путь», и поспешить в спальню, чтобы «вкусить супружес-
кое наслаждение» [6, c. 206]. По мнению P. Эллманна, этот разговор свиде-
тельствует о появлении в сознании Уайльда идеи о «неожиданном превос-
ходстве мужа над любовником» («unexpected domination of lover by
husband»), которую он воплотит в «Флорентийской трагедии» – позднем
произведении на итальянскую тему [6, c. 206].

Как считает биограф, «Флорентийская трагедия» была одной из трех
коротких пьес, задуманных писателем в качестве «иллюстраций различ-
ных парадоксов любви» («variations on love's cross-purposes») [6, c. 388].
Вторая пьеса известна под названием «Святая блудница» («La Sainte
Courtisane»). Третья пьеса, по свидетельствам современников Уайльда,
была озаглавлена «Авиньонский кардинал». Как утверждает Роберт Росс,
рукопись трагедии «…вряд ли существовала, хотя Уайльд неоднократно
пересказывал эпизоды из нее». Сюжет «Авиньонского кардинала» был
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романтической трагедии Шелли «Ченчи». А «бьянка» (bianca) – в итальянс-
ком языке форма женского рода слова «bianco» – «белый», «чистый». Впе-
чатление о моральной безгрешности героинь усиливает символика белого
цвета, сопутствующая девушкам на первых страницах произведений: Гвидо
Ферранти впервые видит Беатрис под «балдахином из серебристой ткани»
(«a canopy of cloth of silver tissue»), а в характеристике Бьянки, данной Гвидо
Барди, появляется эпитет «white» – «чистая», «невинная». Тем не менее,
роль героинь в происходящих событиях оказывается разной. Так, Беатрис
играет доминирующую роль в развитии действия, на что, впрочем, указы-
вает название пьесы (герцогиня убивает мужа и посылает на казнь возлюб-
ленного). А вот Бьянке отводится скорее второстепенная роль наблюдатель-
ницы за духовным, а впоследствии – физическим поединком Симоне и Гви-
до, свидетельницы внезапного превращения мужа из «серого» капиталиста
c соответствующим буржуазным мышлением в героя-победителя, завое-
вывающего оружием благосклонность прекрасной дамы.

Образ законного супруга также подвергается трансформации. Симо-
не Джессо – хитрый и коварный правитель Падуи, умеющий охарактеризо-
вать «современную» мораль в форме блестящих парадоксальных выпадов:
«…чистые руки, в которых ничего нет, представляют собой печальное зре-
лище», «чтобы получить от жизни львиную долю, нужно облачиться в ли-
сью шкуру» [7, с. 417]. А герой «Флорентийской трагедии» представлен как
простоватый буржуа-капиталист – типичный «common man», или «man-in-
the-street», не обладающий блестящим образованием или высокой духов-
ной культурой, «чья душа вечно пребывает на рынке» [7, с. 758] (именно
такое мирочувствование было особенно распространено в современном
Уайльду викторианском обществе [8, с. 217]). И если герцога боятся и нена-
видят все подданные, то над простодушным Симоне подсмеиваются и Гви-
до, и Бьянка: «пошлый торгаш» (common chapman), «глупый болтун» (foolish
froth), «болтливый простак» (eloquent fool).

Тем не менее, общим для героев оказывается их отношение к жене как
к собственности. Как утверждает герцог, «…будучи моей всецело, Вы бу-
дете делать так, как я велю…» [7, с. 427]. Собственническое, даже «форсай-
товское» отношение Симоне к Бьянке проявляется более имплицитно – в
нетактичном отношении героя к супруге: «…возьми мой плащ. Возьми
сначала этот пакет» [7, с. 753], «Садись и пряди», «Сядь, я сказал» [7, с. 757],
«Закрой ставни» [7, с. 761], «Бьянка, принеси мой меч», «Держи факел,
Бьянка» [7, с. 764] (ср. обращение Сомса к Ирэн: «Пойми раз и навсегда…
я не хочу больше подобных разговоров. Пойди надень шляпу!» [1]). «Хо-
рошая», «достойная Бьянка» (good Bianca, worthy Bianca) является для
Симоне неким дополнением к домашнему хозяйству – послушной женой-
служанкой, готовой «бежать навстречу господину», как только он приходит
домой («…were it not better to run to meet your lord? « [7, с. 753].

Совсем иное отношение к Бьянке – у Гвидо Барди, что проявляется
уже в его обращении к героине: «Ваша милостивая госпожа» (your gracious
lady), «нежная Бьянка» (sweet Bianca). Речь влюбленного Гвидо, как и речь
героя «Герцогини Падуанской», наполнена эпитетами и метафорами: кра-
сота Бьянки «своим светом затмевает звезды», ее голос – «низкая музы-

Сам писатель также высоко оценивал свою позднюю пьесу – «играю-
щая изумительными красками музыкальная вещь» (ср. с оценкой «Герцо-
гини Падуанской» «…это сильнейшая вещь из всех, какие я сделал, в ней
много…красочных эффектов» [6, с. 219]). Следует отметить, что между
двумя «итальянскими» трагедиями действительно есть сходство, несмот-
ря на значительные жанрово-композиционные отличия.

Так, совпадает выбранное время действия – вторая половина XVI века
– эпоха борьбы за власть в итальянской истории, отмеченная множеством
драматичных конфликтов. Несмотря на то, что во «Флорентийской траге-
дии» Уайльд напрямую не указывает время происходящих событий, его
можно определить по некоторым авторским намекам (комментарий Симо-
не о приходе французского короля для наведения мира в Италии, «который
будет…более кровавым, чем…междоусобная вражда») [7, с. 758].

А местом действия ранней «итальянской» пьесы, как сообщают био-
графы, Уайльд первоначально выбрал Флоренцию (соответственно, пер-
вое название трагедии было иным – «Герцогиня Флорентийская»). Фло-
ренция – сокровищница ренессансного искусства, похоже, произвела на
будущего лидера эстетизма наиболее сильное впечатление во время его
путешествия по Италии 1875 года. Именно этот город, где «листья мирта
нежно шевелятся под печальными порывами ветра…» («The myrtle-leaves
are gently stirred, by the sad blowing of the gale…») [6, c. 53], становится
местом действия одного из первых произведений писателя на итальянс-
кую тему – «Сан-Миньято». Несмотря на то, что фоном драматичных
событий в первой «итальянской» трагедии, в конце концов, становится
Падуя, автор-эстет через десять лет все же воплощает Флоренцию в сле-
дующей пьесе, посвященной Италии.

Тем не менее, отличия между пьесами проявляются уже в компози-
ции: у «Флорентийской трагедии» она более простая, чем у «Герцогини
Падуанской», при создании которой Уайльд соблюдал каноны написа-
ния романтических ренессансных драм и «трагедий ужаса». Так, все со-
бытия происходят в течение одного действия (вместо традиционных пяти),
резкий поворот сюжета (обязательный в третьем акте трагедии) происхо-
дит лишь к концу пьесы, а развязка воплощена всего в двух репликах.
Кроме того, писатель в более поздней трагедии уже не соблюдает деко-
рум: убийство происходит на глазах зрителей.

Системы образов героев обоих произведений, на первый взгляд, ка-
жутся похожими. Любовный треугольник Гвидо Барди – Бьянка – Симоне
становится своеобразной реминисценцией любовного треугольника меж-
ду Гвидо Ферранти, желающим отомстить падуанскому герцогу за убий-
ство отца, женой герцога – прекрасной Беатрис и самим герцогом – Си-
моне Джессо. Имена героев мужского пола оказываются одинаковыми;
имена героинь также имеют сходную семантику, как бы подчеркиваю-
щую первоначальную духовную чистоту девушек. Так, имя Беатрис (в
итальянской версии – Беатриче) вызывает ассоциации с образом «божье-
го ангела», «благословенной» Беатриче из «Новой жизни» Данте и вопло-
щением красоты и мужественности – Беатриче Ченчи, чей образ неоднок-
ратно воспевался в европейской культуре и воплотился особенно ярко в
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не властна над Любовью» [7, с. 479]. На приближение трагического конца
указывает и появление «бледной луны» (pale moon) – неизменного «теат-
рального» атрибута предстоящего несчастья в творчестве Уайльда.

О ходе развития событий сигнализирует и игра цветами – один из ха-
рактерных для писателя приемов создания атмосферы Красоты в произве-
дении. Как и в ранних пьесах на инокультурную тему, во «Флорентийской
трагедии» представлена эстетская цветовая гамма из белого, красного и
черного цветов. Первоначальное доминирование белого цвета (образу «че-
стной жены» (honest wife) сопутствует эпитет «white» – «светлая», «чис-
тая») исчезает после философских размышлений Симоне. Как выясняется,
герой готов совершить убийство вора, который крадет его собственность.
Ведь, согласно признанию Симоне, он «может вынести бесчестие, обще-
ственное оскробление», но тот, кто «крадет что-то, принадлежащее мне…-
погубит душу и тело…и умрет за малейший грех» [7, с. 763].

Впечатление о предстоящем кровавом преступлении подкрепляется
появлением на скатерти пятна «огненно-красного» вина (fiery) – «пурпур-
ного, как рана на боку Христа» («…purple as a wound upon Christ's side»)
[7, с. 761]. «Цвет чистоты» переплетается с «цветом греха» в просьбе Гви-
до о том, чтобы «светлая Бьянка» вкусила чашу вина «губами, подобны-
ми лепесткам красной розы» («…will toast the fair Bianca when her lips have
like red rose-leaves floated on this cup…») [7, с. 761]. Герой также предлагает
возлюбленной спуститься к нему ночью с балкона, ступая «белыми нога-
ми по лестнице из алого шелка, подобными снегу на розовом кусте» («…by
a ladder…of scarlet silk…White foot after foot like snow upon a rose-tree») [7,
с. 762]. «Цвет смерти» появляется имплицитно – в акцентировании Симо-
не темноты на лестнице, плохо освещаемой «неприветливой луной»
(churlish moon); в полной темноте происходит решающий поединок мужа
и возлюбленного, в котором «меч купца» (the merchant's steel) побеждает
«меч принца» (the prince's steel).

Следует отметить, что стиль описания кульминационной сцены по-
единка – наиболее возвышенный во всей пьесе. В этом эпизоде в полной
мере раскрывается мастерство Уайльда в создании уникального декора-
тивного стиля. В речи героев изобилуют книжные слова и архаизмы:
churlish, niggard, oftentimes, naught, thee, nay, thou knowest, wouldst, shalt.
В их высказываниях используются повторы и параллелизмы, создающие
особый ритм действия и усиливающие эмоциональное восприятие чита-
телем происходящих событий. Не удивительно, что повторы наиболее
многочисленны в решающей сцене поединка – в шепоте Бьянки, искуша-
ющем возлюбленного убить супруга («Убей его! Убей!»); в приказании
Гвидо отпустить его («Убери свои руки. Убери свои…руки»); в последней
просьбе принца («О, помоги мне…помоги мне») [7, с. 764-765].

Полный параллелизм использован в финальных репликах супругов
над телом убитого Гвидо. Ответ Симоне «Почему ты не сказала мне, что
ты прекрасна?» становится своеобразным эхо вопроса ошеломленной
Бьянки «Почему ты не говорил мне, что ты силен?». Ритмичные реплики
как бы переплетаются между собой, создавая причудливое «орнаменталь-
ное» стилистическое обрамление конца произведения.

ка», «которая останавливает вращающуюся Землю» («…low music…makes
the reeling earth stand still…»), а ее волосы – «спадающая полночь» (the
falling midnight of your hair) [7, c. 760, 761]. Но, в отличие от романтичного
Гвидо Ферранти, утверждающего, что «любовь – таинство жизни» [7, c.
444], наследник флорентийского престола более прагматичен: ради полу-
чения любви Бьянки он готов купить ее у супруга, вместе с остальными
товарами.

Однако когда Гвидо озвучивает «деловое предложение», в мирочув-
ствовании Симоне происходят изменения. Душа «пошлого торгаша»,
«продающего подороже то, что досталось подешевле» («…selling most
dear what he must hold most cheap…»), внезапно раскрывается по-иному.
В разговоре с Гвидо обнаруживается интерес героя к культуре, экономи-
ке и политике, выявляется его способность к философской рефлексии:
«…какой дешевый товар – человеческая жизнь, и как нечестен рынок, на
котором мы продаемся!» [7, с. 759]. Примечательна заключительная реп-
лика Симоне, как бы подводящая итог его размышлениям: «Вы не знаете
мира. Вы слишком бесхитростны, слишком достойны. Я знаю его хоро-
шо» (курсив – О. Уайльда) [7, с. 759]. Несмотря на то, что эти слова вроде
бы обращены к Гвидо и Бьянке, авторское выделение местоимения «Вы»
и ремарка «Симоне (поворачивается)» указывают, что высказывание ге-
роя адресовано непосредственно зрителям.

Таким образом, Симоне оказывается героем-резонером – традици-
онным персонажем произведений Уайльда, комментирующим происхо-
дящие события. Не случайно именно ему принадлежит следующая репли-
ка: «Приходит время, когда огромный мир…сжимается в размер ладони,
и, возможно, этот момент пришел сейчас!» [7, с. 759]. Акцентирование
экзистенциальных моментов человеческого бытия наблюдается и в ран-
нем творчестве Уайльда на инокультурную тему. Так, по мнению царя
Алексея, «человек иногда может жить годами, совсем не живя, а потом вся
его жизнь сосредоточивается в одном часе» («Вера, или Нигилисты» [7, c.
402]). Согласно сюжету «русской» драмы, после этой реплики наступает
трагическая развязка. Данный композиционный прием сохраняется и во
«Флорентийской трагедии». За словами Симоне следует появление опре-
деленных сигналов о приближении скорой беды, что, впрочем, замечает
только герой-резонер: «…моя лошадь споткнулась три раза, а это – недо-
брый знак» [7, c. 759]; пятно вина на скатерти означает, что «…кровь также
прольется» [7, c. 761]. Все эти сигналы сопутствуют образу Смерти, кото-
рый актуализируется в словах Бьянки: «О, хоть бы Смерть его поразила на
месте!» [7, c. 759].

Любовь и Смерть – два лейтмотива, которые тесно переплетаются и
взаимодействуют во всех трагедиях Уайльда. В ходе сюжета они становят-
ся практически неразделимыми не только на уровне сюжета, но и на уров-
не поэтики текста. Все это особенно проявляется в последних любовных
признаниях героев перед развязкой. Так, слова Бьянки: «Ты знаешь, что я
твоя в любви или Смерти» являются неким продолжением, реминисцен-
цией реплики Веры («Вера, или Нигилисты»): «Твоя жизнь, твоя любовь –
враги смерти» [7, с. 405], утверждения Гвидо Ферранти о том, что «Смерть
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вается «не стоящим внимания» («Женщина, не стоящая внимания»). Вме-
сто ожидаемой пессимистичной рефлексии героев после совершения
убийства или «кровавых» сцен, «Флорентийская трагедия» завершается
возданием хвалы силе и красоте.
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Творчество С. Довлатова до недавнего времени в силу известных иде-
ологических причин оставалось малоизученным «пластом» русской лите-
ратуры и в то же время особенно привлекательным для читателей, критиков
и литературоведов. Советский читатель смог познакомиться с произведени-
ями С. Довлатова лишь через десять лет после его эмиграции в США (в 1978
году), тогда же стали появляться и рецензии на опубликованные в Советском
Союзе тексты прозаика. Но именно в американской печати появились пер-
вые критические отзывы о творчестве С. Довлатова.
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Примечательно последнее действие героев – поцелуй над телом убитого
Гвидо. Мотив поцелуя на пороге смерти находим и в ранних «инокультур-
ных» трагедиях Уайльда («Вера», «Герцогиня Падуанская»). Тем не менее,
поцелуй Веры и Алексея, Гвидо и Беатрис – прощальный перед смертельной
опасностью, утверждающий вечность любви и ее торжество над смертью. Во
«Флорентийской трагедии» все по-иному: поцелуй происходит как бы «после
смерти» и символизирует он торжество раскрытия новых сторон души геро-
ев, обретения ими целостного восприятия личности супруга/супруги. Как
отмечают исследователи, Бьянка «проникается страстным влечением» к мужу,
когда осознает, что он «из любви к ней способен убить» [5]. А Симоне, ранее
утверждавший, что «красота – это драгоценность», которую не может носить
его «простая жена» [7, с. 760], внезапно открывает для себя прекрасный образ
Бьянки, который «своим светом затмевает звезды».

Согласно утверждению Эллманна, «Флорентийская трагедия» – «бо-
лее зрелая» (more mature) пьеса, чем «Герцогиня Падуанская» [6, с. 388].
Несмотря на то, что в позднем произведении во многом повторяются идеи,
мотивы и образы, воплощенные в ранней пьесе (любовь к замужней жен-
щине, выявление скрытых сторон человеческой души, переплетение люб-
ви и смерти, душевной чистоты и греха), они подвергаются существенной
трансформации. Если «Герцогиня Падуанская» является воплощением уайль-
довской «игры с литературой и в литературу» (писатель пародирует жанры
романтичной ренессансной драмы и «трагедии ужаса»), то «Флорентийская
трагедия» кажется более зрелой и самостоятельной по замыслу. Ее герои –
не схематичные фигуры, а вполне реальные люди, чьи действия лишены из-
быточного романтичного пафоса, которым были отмечены действия уайль-
довских нигилистов и их предводительницы, царевича Алексея и итальянс-
ких аристократов. Как справедливо отмечает Стюарт Мэзон, автор «Фло-
рентийской трагедии» показывает себя хорошим психологом при воплоще-
нии развязки произведения. Так, в пьесе нет пафосно-скандального конца –
Симоне не угрожает Бьянке окровавленным кинжалом и не выгоняет ее на
улицу. Герой, обретая жену пролитьем крови, «восторженно преклоняется
перед красотой, которую он теперь словно впервые заметил при свете пла-
менной страсти им убитого поклонника» [2, c. 11].

Как видим, несмотря на то, что развязка в «Герцогине Падуанской»
вполне соответствует традиционному концу трагедии на итальянскую тему
в английской литературе (к примеру, Ромео и Джульетта также совершают
самоубийство с помощью яда и кинжала), во «Флорентийской трагедии»
Уайльд обманывает ожидания читателей и зрителей. Писатель-эстет, чье
мастерство парадокса достигает апогея в зрелом творчестве, уникальным
образом играет сам с собой – пародирует собственное раннее произведе-
ние и как бы возвышается над ним. «Флорентийская трагедия» становится
некой метапародией, в которой в полной мере воплощено блестящее ост-
роумие зрелого Уайльда. Особенно сильно парадоксальность мышления
автора проявляется в развязке «итальянской» пьесы, которая по своей нео-
жиданности и парадоксальности не уступает концовкам знаменитых коме-
дий Уайльда, в которых «падшая женщина» спасает от общественного па-
дения свою дочь («Веер леди Уиндермир»), а богатый аристократ оказы-
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Интересным, на наш взгляд, но весьма спорным, является утвержде-
ние К. Розенберга о том, что юмор С. Довлатова сближает его прозу, ско-
рее с чешской литературной традицией, нежели русской: «…мягкий чер-
ный юмор Довлатова гораздо большим обязан творчеству Кундеры или
Скворецкого, чем Солженицына» [6, с. 579]. Критик характеризует сис-
тему образов произведения, их роль в раскрытии главной идеи произве-
дения. Отмечая, что почти все довлатовские персонажи сочетают в себе
черты, как «жертвы, так и негодяя», тем не менее, считает исследователь,
большинство из них – это достойные люди, живущие под сильным давле-
нием тоталитарной системы. Главный герой, по мнению К. Розенберга, –
это «своего рода советский Хамфри Богарт» (американский актер) [6, с.
580], суровый и в то же время ранимый, добрый, иногда циничный, избе-
гающий резких суждений человек.

Анализу «Компромисса» посвящена и статья Ф. Уильямса, опублико-
ванная в «Times Literary Supplement» 16 декабря 1983 года. Прежде всего
критик определяет главное, по его мнению, аксиоматическое утверждение,
положенное в основу книги, – компромисс занимает место правды в жизни
советских людей. Показательно, что Ф. Уильямс одним из первых указывает
на основную тему довлатовской прозы – тему абсурдности советской жиз-
ни: «Довлатов зорко подмечает присущий советской жизни абсурд – ляпы,
огрехи и феноменальную глупость бюрократии…» [9, с. 576]. Cтиль пове-
ствования русского писателя Ф. Уильямс определяет как юмористический,
насыщенный самоиронией стиль, характерный для русской эмигрантской
литературы (например, Ю. Алешковский, Вик. Ерофеев).

Разделяя точку зрения критика на довлатовскую манеру письма, не
согласимся с его утверждением о том, что советский человек отягощен
«комплексом неполноценности, пьянством и неудачной половой жизнью»
[9, с. 576], что тема пьянства играет важную роль в романе С. Довлатова:
«водка льется на всех страницах, иногда – в самом буквальном смыс-
ле…» [9, с. 575]. Ф. Уильямс демонстрирует ничто иное, как стереотип-
ное представление о советском человеке и Советском Союзе.

Таким образом, мы можем сказать, что выход в свет повести С. Дов-
латова «Компромисс» и нескольких рассказов в журнале «Нью-Йоркер»
(«The Jubilee Boy», «Somebody's Death», «Straight Ahead», «My First
Cousin») стал точкой отсчета литературоведческих исследований прозы
С. Довлатова в Америке.

В 1983 году в американской критике появляются первые статьи, посвя-
щенные выходу в свет повести «Зона. Записки надзирателя», которая была
напечатана в 1982 году на языке оригинала в издательстве «Эрмитаж», а
в1985 году – переведена Э. Фридман на английский язык и издана амери-
канским издательством «Knopf». Среди рецензентов – Д. Фине, А. Карик-
кер, К. Кларк, Ф. Старн, У. Граймз и др. Так, Д. Фине в рецензии, напечатан-
ной в журнале «The Slavic and East European Journal» в 1983 году, называет
«Зону» одним из лучших произведений С. Довлатова среди уже опублико-
ванных им на Западе.

Исследователь, рассматривая вопрос жанровой дефиниции «Зоны»,
указывает на то, что определить жанр сложно, так как в произведении

Анализ литературно-критических материалов показал, что вопрос ре-
цепции личности и творчества С. Довлатова в американском литературо-
ведении вообще, и в американской периодической печати в частности,
практически не изучен. Назовем только статью Е. Киселевой «Нет пророка
в своем отечестве», посвященную анализу восприятия творчества С. Дов-
латова американской литературной критикой 80-х годов. Поэтому выбор
темы статьи считаем актуальным.

Цель нашей статьи – проанализировать критические отзывы на произ-
ведения С. Довлатова в американской печати 80-х годов ХХ века и опреде-
лить основные направления исследования творчества писателя, заданные
американскими литературоведами и критиками в названный период.

Знакомство с творчеством С. Довлатова началось для американских
читателей с появлением в 1979 году в издательстве «Ardis» повести «Неви-
димая книга» в английском переводе К. О'Конор и Д. Бергин (показатель-
но, что прошел только год после того, как русский писатель эмигрировал в
Америку). Однако популярность среди американских читателей и критиков С.
Довлатову принесла повесть «Компромисс» в переводе Э. Фридман, опуб-
ликованная в 1983 году в одном из крупнейших американских издательств
«Knopf». За «Компромиссом» последовали «Заповедник» в издательстве»
The Sanctuary» (перевод Э. Фридман), и «Марш одиноких» в издательстве
«New England Publishing» (перевод Р. Сонин). С этого момента творчество
русского писателя стало предметом не только рецензий и статей, но и глу-
боких литературоведческих исследований.

Повесть «Компромисс», по утверждению Д. Фине, получила более
двенадцати положительных рецензий в таких известных периодических
изданиях, как «Нью-Йоркер», «Харперс» и др. Так, например, У. Гудман в
статье «Книги «Таймс»», опубликованной 30 августа 1983 года, раскрыва-
ет темы, поднимаемые С. Довлатовым в своем произведении: контраст
между реальной советской жизнью и тем, как ее хочет представить прави-
тельство, пьянство в жизни советского человека, судьба «маленького чело-
века» в Стране Советов. Особое внимание критик обращает на юмор –
«…не черный…, а серый – цвета скверной водки» [2, с. 582].

Неоспоримым достоинством этой рецензии является то, что У. Гуд-
ман подчеркивает значимость категории времени, играющей главную роль
в историях из «Компромисса». Однако необходимо отметить, что критик
«с некой предвзятостью (в духе Холодной войны) относится ко всему «со-
ветскому», демонстрируя какую-то крайность в представлении о судьбе
советских людей» [3, с. 133], которые обязательно или кончают дни в ГУ-
ЛАГе, или спиваются.

К. Розенберг в статье «О компромиссе и коррупции», опубликован-
ной в «The Nation» в ноябре 1983 года, анализирует «Компромисс» С.
Довлатова, определяя его как автобиографический роман. Центральной
проблемой повести, по мнению критика, является проблема морального
выбора, определившая целый ряд тем, которым посвящены «компромис-
сы»: «…антисемитизм, принудительная русификация, стукачи, исправи-
тельно-трудовые лагеря…» [6, с. 579]. Кажущиеся, на первый взгляд, изби-
тыми, благодаря художественному мастерству С. Довлатова они, по мне-
нию рецензента, звучат в повести по-новому.
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композиционным особенностям, указывает на автобиографическое нача-
ло произведения. Кроме того, критик анализирует образную систему по-
вести, выделяя два положительных – Борис Алиханов и капитан Егоров,
остальные «обитатели зоны», как отмечает Ф. Старн, обрисованы в гро-
тескной манере, с «изрядной издевкой» [8, с. 202].

В критическом очерке «Роман о преступлении и наказании сибирс-
ким морозом. (С. Довлатов. Зона. Записки надзирателя)» («The Christian
Science Monitor», январь 1986), У. Граймз утверждает, что основной иде-
ей произведения является утверждение С. Довлатова о том, что, где бы
человек не оказался, он всегда должен оставаться, прежде всего, челове-
ком: «Задача писателя найти человеческое в нечеловеческом стечении
обстоятельств» [1, с. 203]. Как и другие рецензенты, пишущие о «Зоне», У.
Граймз, считает, что идея сочетать письма к издателю с отрывками основ-
ного текста является несколько непродуманной.

А. Кариккер в своем критическом очерке, опубликованном в «World
Literature Today» летом в 1983 году, рассматривает вопросы сюжета и ком-
позиции работы, особенностей довлатовского стиля и языка, указывая на
использование прозаиком таких лексических средств, как афоризмы, ак-
ронимы, жаргонизмы. Кроме того, А. Кариккер характеризует образ авто-
ра-рассказчика. Критик четко определяет главную тему произведения:
«»The Zone» is not concerned with the prisoners' struggle for survival, but
with the vagaries of existence in the compound» [17, с. 655]. (Зона не посвя-
щена борьбе заключенных за выживание, она раскрывает превратности
существования людей в закрытой зоне).

Следует отметить, что все критики без исключения (Д. Фине, К. Кларк,
Ф. Старн, У. Граймз, А. Кариккер), говоря о «лагерной» теме, которую рас-
скрывает в «Зоне» С. Довлатов, проводят параллель с творчеством выдаю-
щихся представителей жанра «каторжной» прозы (Протопопа Аввакума,
Ф. Достоевского, А. Чехова, И. Бабеля, А. Солженицына, В. Шаламова)
Однако исследователи обращают внимание на существенное отличие в
освещении этой темы у «классиков» жанра и С. Довлатова. Как отмечает
Ф. Старн, С. Довлатов не подражает уже сложившейся традиции, а пишет
по-своему: «с искрящимся юмором и живостью, позволяющим без труда
довести до читателя некоторые нравственные истины» [8, с. 202].

Сравнивая произведения А. Солженицына, писавшего в жанре «катор-
жной» литературы, и «Зону» С. Довлатова, исследователи указывают на
единую человеческую природу заключенного и охранника, однако в пове-
сти последнего герои – закоренелые уголовные преступники, а не узники
совести как, например, у А. Солженицына. И если А. Солженицын верит,
что для тюремщиков и заключенных возможно искупление, то С. Довлатов
исходит из мысли, что каждый человек – потенциальный преступник. Для А.
Солженицина лагерь – это ад, для С. Довлатова ад – сами люди.

Кроме того, по мнению исследователей, у С. Довлатова в «Зоне» пред-
ставлена точка зрения надзирателя, а не заключенного. Именно поэтому,
утверждает У. Граймз, появилась столь «захватывающая книга, в чем-то
экспериментальная по форме» [1, с. 203]. Американские рецензенты ука-
зывают также на поразительное сходство между заключенными и охран-

соединены литературный вымысел и реальные автобиографические фак-
ты. В итоге, критик определяет его как автобиографический роман, по-
скольку во многом он основывается на личном опыте C. Довлатова, слу-
жившего во внутренних войсках СССР в Республике Коми. Кроме того,
автор рецензии обращает внимание на композиционное построение про-
изведения и подчеркивает значимость категории времени в развертыва-
нии сюжета: «…In the latter Dovlatov chats, philosophizes, and comments on
the material … that he is sending piecemeal to the publisher – thus continually
reminding the reader of the gap between then and now – about twenty years»
[14, с. 272] («…В своих письмах Довлатов ведет разговоры, философствует,
комментирует материалы…, которые он по частям посылает издателю.
Таким способом он постоянно напоминает читателю о промежутке меж-
ду «тогда» и «сейчас», который составляет около двадцати лет»).

Д. Фине характеризует систему образов повести, выделяя главного
героя – Бориса Алиханова: «…автор подчеркивает – в несколько романти-
ческом духе – экзистенциальное отчуждение, проецирует его на персона-
жа, с которым отождествляет себя» [12, с. 570–571]. Автор и рассказчик
(Борис Алиханов) к концу произведения становятся практически неотде-
лимы друг от друга.

Не остался без внимания исследователя и вопрос об особенностях дов-
латовского юмора. Критик определяет его как неотъемлемый элемент ха-
рактеристики героя: «Открытие или изобретение юмора в поистине адских
условиях – особая заслуга Довлатова как писателя, причем относится это не
только к данному роману, но и ко всему его творчеству» [12, с. 572]. Высоко
оценивает Д. Фине и лаконичность стиля русского прозаика, простоту его
повествования. Делая вывод, Д. Фине пишет: «While there is no precise
resolutions here, neither does Dovlatov give us grounds for losing our faith in
humanity» [14, с. 273] (Пока здесь (в повести) нет четких определенных выво-
дов, даже Довлатов не дает нам оснований потерять веру в человека).

Анализу «Зоны» посвятила свой критический очерк К. Кларк – известная
американская исследовательница в области русской литературы. Автор ста-
тьи «С. Довлатов. Зона. Записки надзирателя», опубликованной в «The New
York Times Book Review» в октябре 1985 года, прежде всего, сетует на чрезмер-
ное внимание западной прессы к советским концлагерям и диссидентам. В
этом контексте «Зона», по мнению К. Кларк, написана «не о «нас», заключен-
ных и жертвах, а о «них», охранниках» [4, с. 201], таким образом, исследова-
тель определяет главную тему произведения.

Что касается композиционных особенностей повести, то К. Кларк счи-
тает, что принцип чередования С. Довлатовым автобиографических пи-
сем к издателю с художественным повествованием является эксперимен-
тальным. Кроме того, обрамление основного сюжета «Зоны» хоть и сбли-
жает ее с литературной традицией «найденной рукописи», однако, по ее
мнению, является здесь неуместным: «вся книга написана о том, что цель-
ности достичь невозможно» [4, с. 201].

Вслед за К. Кларк, Ф. Старн в статье «Мрачный юмор советской тюрь-
мы. (С. Довлатов. Зона)», напечатанной в «San Francisco Chronicle» в ок-
тябре 1985 года, обращается, прежде всего, к сюжетной линии повести, ее
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манных действий: «Все афоризмы писателя иллюстрируют одну и ту же
мысль: жизнь штука нелогичная, никому не воздается по справедливости,
а хорош ты или плох, богат или беден, зависит в основном от удачи и обсто-
ятельств» [5, с. 204]. Система образов повести, их роль, по мнению крити-
ка, служат подтверждением этой идеи.

Рецензент указывает на стилевые особенности произведения, сфор-
мировавшиеся под влиянием работы журналистом. Выделяет С. Лэрд и
некоторые художественные приемы, которые использовал прозаик, напри-
мер, «перечень нелепостей» [5, с. 204], повторы отдельных предложений.
Анализируя композицию произведения, С. Лэрд указывает на тот факт,
что отсутствие такого приема, как внедрение авторских комментариев,
сказалось положительно на всей работе: «…в «Иностранке» и в после-
днем сборнике рассказов Довлатову удалось избежать «этой позы», отве-
дя себе второстепенное место бесстрастного репортера. Писатель выбрал
наиболее подходящую форму изложения – повесть» [5, с. 204].

А. Кариккер в очерке, напечатанном в «World Literature Today» в февра-
ле 1989 года уделяет внимание композиции повести и ее сюжетным линиям.
Кроме того, исследователь определяет тематическую основу произведения,
его проблематику. Одна из главных тем «Иностранки» – это тема драматичес-
кой судьбы русских эмигрантов и связанные с ней проблемы свободы выбо-
ра, адаптации эмигрантов в новых условиях, преодоления языкового барьера.

Раскрывая систему образов «Иностранки», А. Кариккер отводит ог-
ромную роль юмору и считает, что герои C. Довлатова «are as eccentric as
they are amusing» [18, с. 124] (также эксцентричны, как и забавны). Каждо-
му образу, по мнению исследователя, подходит «...a fixed epithet» (опреде-
ленный эпитет), например, «…Lemkus the organizer, Lerner the Lucky,
Baranov the portrait painter turned cab driver, and Rubinchik, the proprietor of
a photography shop...» [18, с. 124] (…Лемкус – организатор, Лернер – сча-
стливчик, Баранов – портретист, переквалифицировавшийся на водителя
такси, Рубинчик – владелец фотомагазина…). Что касается главной герои-
ни романа – Маруси Татарович, то А. Кариккер отмечает, что ее образ –
это обобщенный образ, вобравший в себя черты молодых людей из приви-
легированного общества, живущих без цели в жизни, не обремененных
угрызениями совести. Отъезд за границу Маруси, по мнению рецензента,
является закономерным: он был для нее единственной возможностью на-
чать все сначала.

Кроме того, А. Кариккер обращает внимание на самобытность ав-
торского художественного письма, богатство языка, стилевые особеннос-
ти русского прозаика. Так, исследователь указывает на использование С.
Довлатовым большого количество языковых заимствований, таких, как
чипсы, дайперсы, ка-сервис, ланченет, сабвей и др. Критик отмечает, что
«the estrangement engendered by these words recalls the confusion created
by the bombardment of sights, smells, and noises unfamiliar to immigrants»
[18, с. 124] (Порожденное этими словами отчуждение, раскрывает перед
нами смущение автора-рассказчика, вызванное «бомбардировкой» не-
знакомыми эмигрантам знаками, запахами и шумами). Интересным явля-
ется и тот факт, что исследователь проводит параллель между описанием

никами, лагерной жизнью и свободой: эта грань у С. Довлатова, по их
мнению, столь зыбка, что зэки и надзиратели всегда могут поменяться
местами, и разницы не будет никакой (жизнь советских людей в услови-
ях тоталитарного режима ничем не отличается от жизни в заключении).

Важно отметить, что и Ф. Старн, и Д. Фине, и К. Кларк, как и другие
их коллеги, пишущие о «Зоне», не смогли избавиться от сложившегося на
Западе стереотипа по отношению к Советскому Союзу и советскому чело-
веку, и в духе идеологического противостояния представляют «Зону» как
модель советского государства, где уголовники – это вполне лояльные со-
ветские граждане. Американские критики не смогли полностью оценить
ни скрытого подтекста повести, ни глубины юмора С. Довлатова, ни за-
маскированной под ним печали.

Итак, мы можем сказать, что повесть С. Довлатова «Зона. Записки
надзирателя» стала объектом внимания многих критиков. Рецензенты в
целом оценили произведение положительно, но сложившиеся стереоти-
пы восприятия Советского Союза на Западе повлияли на точность и объек-
тивность оценки.

В 1985 году была опубликована на русском языке повесть «Ремесло»
в издательстве «Ann Arbor: Ardis». В рецензии Дж. Мозур в журнале «World
Literature Today» особый акцент сделан на автобиографизме повести и
особенностях его композиции. Автор рецензии указывает на одну из глав-
ных проблем, поднимаемых С. Довлатовым, – проблему эмиграции и свя-
занную с ней проблему судьбы писателя-эмигранта. По этому поводу кри-
тик пишет: «The novel reflects Dovlatov's attempts to come to terms with
himself and the phenomenon of emigration. His detached point of view does
not completely conceal from the reader the regrets, frustrations, and sorrow in
his life» [19, с. 326] (Повесть отражает попытку Довлатова прийти к согла-
сию с самим собой и эмиграцией. Некоторые суждения прозаика совер-
шенно не скрывают от читателя его печали, сожаления и разочарования в
жизни).

Оценил критик и лаконичность прозы русского прозаика, и его утон-
ченный юмор. Отмечая роль анекдота в построении сюжета произведе-
ния, рецензент уверен, что книга должна быть переведена на английский
язык, чтобы американский читатель имел возможность познакомиться в
полном объеме с очередной блестящей работой русского прозаика.

Вслед за «Ремеслом», в 1986 году в издательском доме «Russica» была
напечатана на русском языке повесть С. Довлатова «Иностранка» (англий-
ский вариант, опубликованный издательством «Grove Weidenfeld» в пере-
воде А. Бьюис, появился только через пять лет, в 1991 году). Выход этой
книги вызвал положительные рецензии, так как «Иностранка» была пер-
вым произведением русского прозаика, написанным на американском
материале. В периодической печати читатели нашли отклики таких авто-
ров, как С. Лэрд, А. Кариккер, К. Минц и др.

Рецензия С. Лэрда была опубликована в «The Times Literary Supplement»
в феврале 1988 года. Исследователь считает, что идейно-тематической ос-
новой произведения является мысль С. Довлатова о том, что большинство
событий в жизни человека являются следствием случайности, а не проду-
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ных образов и раскрытии их роли в произведении: «No wonder the last
sentence reads: «Eto to, k chemu prishla moia sem'ia i nasha rodina». One feels in
the company of a Gogolian imagination and sensitivity» [16, с. 436] (Не удиви-
тельно, что в последнем предложении говориться: «Это то, к чему пришла
моя семья и наша родина». В этой фразе чувствуется и гоголевское вооб-
ражение, и гоголевское восприятие мира).

Итак, повесть С. Довлатова «Наши» в оценке американских рецензентов
– это своеобразная серия портретов семьи С. Довлатова и его родины. По
мнению исследователей, в книге отсутствует «злая ирония, негодование и
негативное отношение к людям» [11, с. 587]. Значимым для нас является то, что
американские исследователи, анализируя повесть, находят связь как с русской
литературной традицией (Н. Гоголь), так и американской (Э. Хемингуэй).

Таким образом, имя С. Довлатова, одного из представителей третьей
волны литературы русского зарубежья, стало известно западным читате-
лям благодаря рецензиям и критическим очеркам, определяющим проза-
ика как самобытного, оригинального художника конца ХХ века, чье твор-
чество представляет интерес не только для массового читателя, но для ис-
следователей. Кроме того, исследуемые нами работы касались широкого
круга тем, поднимаемых С. Довлатовым в своей прозе, и надолго задали
основные векторы изучения творчества С. Довлатова в американском ли-
тературоведении и критике.

Проведенное исследование, безусловно, не исчерпывает проблемы.
Анализ критических отзывов на произведения С. Довлатова в американ-
ской печати конца ХХ – начала ХХI века может быть предметом даль-
нейших научных поисков.
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образов у С. Довлатова и Н. Гоголя, приводя в качестве примера изобра-
жение С. Довлатовым Марусиных родственников Лоры и Фимы.

Итак, повесть С. Довлатова «Иностранка» была оценена критиками
как легкое, юмористическое произведение, раскрывающее жизнь совет-
ских граждан, эмигрировавших в Америку и поселившихся в нью-йорк-
ском Квинсе. По мнению рецензентов, мастерское создание системы ко-
мических образов и сюжетной линии отразилось на изображении русско-
го района Нью-Йорка в целом.

В 1989 году в издательстве «Weidenfeld & Nicolson» (перевод А. Фрид-
ман) вышла повесть С. Довлатова «Наши». Сразу после публикации пове-
сти в американской печати появляется ряд откликов на произведение. Так,
С. Рута в своей статье «Россия без слез», опубликованной в «The New York
Times Book Review» в апреле 1989 года, обращается к вопросу о роли
тоталитарного государства, во многом предопределяющего судьбу чело-
века в СССР. Указывает автор и на «…обстоятельства и ситуации, толкаю-
щие целую страну к алкоголизму» [7, с. 595]. Что касается проблематики
повести, то, по мнению С. Рута, главная проблема не в том, «верить или не
верить, а в том, как приспособиться к правде, которую знают все» [7, с.
596]. Кроме того, исследователь называет С. Довлатова блестящим сатири-
ком, художественный стиль которого характеризуется предельным лако-
низмом и легкостью, а работа журналистом в Советском Союзе научила
его искусству намека и подтекста.

Д. Уолтон в своей статье «Семейные анекдоты красноречиво передают
ощущение современной России», опубликованной 23 июля 1989 года в «St.
Petersburg, Fl., Times», проводит мысль о господстве в довлатовской прозе жанра
анекдота, отмечает лаконизм и сдержанность стиля С. Довлатова, напоминаю-
щего «…манеру письма знаменитых русских юмористов» [10, с. 592], акценти-
рует внимание на автобиографизме произведений писателя. Особый интерес
вызывает тот факт, что автор рецензии находит типологические сходства между
повестью «Наши» и книгой воспоминаний Э. Хемингуэя «Праздник, который
всегда с тобой», считая общими такие характеристики, как лаконичность стиля,
особенности сюжетной линии, яркость описаний.

Г. Фили в статье «Мазл тов, Довлатов: русский эмигрант и его семья»,
опубликованной в «Washington Post» (июль 1989), развивает мысль Д.
Уолтона, обращая внимание на анекдотизм ситуаций, изображенных в
повести, его автобиографический характер, особую манеру письма С.
Довлатова: «…саркастичную, лишенную изысков, но обладающую …
редкой психологической силой» [11, с. 584]. Что касается композиции по-
вести, то автор указывает на ее нелинейное построение, со множеством
авторских отступлений, что ни в коей мере не портит повесть в целом. Г.
Фили называет С. Довлатова одним из лучших сатириков, чьи работы были
опубликованы на Западе.

У. Хирчберг в критическом очерке, опубликованном в «World Literature
Today» летом 1984 года, выстраивает систему образов повести, не обходя
стороной вопрос об особенностях непревзойденного довлатовского юмо-
ра. На наш взгляд интересным является тот факт, что W. Хирчберг находит
связь повести «Наши» с гоголевской традицией в изображении художествен-
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литературы рубежа XX–XXI века с точки зрения ее театральности и мас-
карадности представляется актуальным. Цель данной статьи заключается в
попытке рассмотреть проявление мотивов карнавальности, маскараднос-
ти и театральности в английском неовикторианском романе.

Одно из направлений исследования русского ученого М. Бахтина по-
священо истории и теории карнавала – европейской смеховой культуры
эпохи античности, средневековья и Ренессанса. В работах «Проблемы твор-
чества Достоевского» (1929) и «Творчество Франсуа Рабле и народная
культура средневековья и Ренессанса» (опубл. 1965) М. Бахтин описал фе-
номен прямого и косвенного переноса карнавальных форм на язык лите-
ратуры [1]. Ученый предложил понятие карнавализованной литературы,
то есть литературы, обращающейся к карнавалу, заимствующей у карна-
вала мотивы, сюжеты и сюжетные ходы, образы.

Концепцию М. Бахтина развил, в частности, А. Гринштейн. Ученый про-
должил изучение феномена карнавализированной литературы на рубеже XX–
XXI столетия. А. Гринштейн выступил против однобокого восприятия кон-
цепции М. Бахтина, критикуя тех современных исследователей которые рас-
сматривают теорию карнавала прежде всего как теорию диалога, поли-
фонии и бунта, игнорируя при этом другие аспекты карнавала [2].

А. Гринштейн предлагает говорить не об отдельных текстах или от-
дельных авторах, использующих в своем творчестве элементы поэтики
карнавала, но о сформировавшемся новом типе культуры, для которого
ориентация на карнавал (карнавальность) важна в той же степени, что и
отталкивание от карнавала, полемика с карнавалом, преодоление карна-
вала (антикарнавальность). Данное явление А. Гринштейн именует «мас-
карадом» [там же]. Ученый обращает внимание на то, что в литературо-
ведении последних лет понятия «маскарад» и «карнавал» вслед за М.
Бахтиным используются как синонимы (например, в работе Т. Касла
«Masquerade and Civilization: The Carnivalesque in Eighteen-Century
English Culture and Fiction» Stanford, California, 1986). Мы разделяем мне-
ние А. Гринштейна, который собственную, иную, трактовку понятия
«маскарад».

Маскарад «вырастает» из карнавала, наследует некоторые его вне-
шние признаки, однако по сути является противоположным карнавалу
явлением. Основные отличия между карнавалом и маскарадом заключа-
ется в том, что, во-первых, карнавал и карнавальный смех носят ритуаль-
ный характер. Во-вторых, карнавал органически связан с мотивом празд-
ника, знаменует собой радость бытия, принятие жизни во всей ее полноте,
ниспровержение аскетической серьезности обыденного. В маскарадной
же культуре смех теряет свой карнавальный праздничный характер, пре-
вращаясь в средство отрицания, разрушения и отчуждения.

В-третьих, карнавал – это явление вечное, не ограниченное какими-
либо временными рамками, противопоставленное обыденному, в то вре-
мя как маскарад осознает себя как нечто временное, преходящее и уже
потому не вполне «настоящее». По мнению Гринштейна, карнавал может
трансформироваться в маскарад. Это происходит в тот момент, когда праз-
дник теряет свой радостный, искренний, непреходящий характер.
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Говоря о маске, нельзя забывать о том, что данный феномен принад-
лежит не только концептам карнавальности и маскарадности, но и тесно
связанным с ними концептом театра и театральности. Роман «Бархатные
коготки» С. Уотерс является одним из наиболее наглядных примеров воп-
лощения концептов карнавальности, маскарадности и театральности как в
неовикторианской прозе, так и в современной литературе вообще. Это
подтверждается присутствием здесь мотивов игры, маски, театральной/
маскарадной сцены и т.д.

Анализ романа «Бархатные коготки» с точки зрения присутствия в
нем мотивов карнавальности, маскарадности и тесно связанного с ними
мотива театральности показал следующее.

Во-первых, необходимо подчеркнуть, что роман «Бархатные коготки»,
принадлежащий карнавализированной литературе, несет в себе черты не кар-
навальной, а маскарадной культуры. В нем обнаруживаются карнавальные
мотивы рождения и смерти, переодевания, стирания иерархических границ,
присущие и наследующему карнавал маскараду. Признаки, позволяющие
говорить о маскарадном, а не карнавальном мироощущении в романе «Бар-
хатные коготки» следующие: роману не свойственна ритуальная содержа-
тельная сторона, присущая карнавалу, отсутствует идея увенчания и развен-
чания, нет неотъемлемой составляющей карнавала – ощущения его участни-
ками праздничности, искренности и радости, отсутствует карнавальная амби-
валентность. Именно это позволяет нам утверждать, что в романе С. Уотерс
на первый план выходят мотивы маскарадности и театральности. Рассмотрим
проявления данных концептов в романе «Бархатные коготки».

Мотив театральности проявляется в романе в форме отсылок к викто-
рианскому театру, определении главными героинями романа актрис, а
основной театральной сценой – столицы Англии Лондона. Мотив теат-
ральности играет в неовикторианском романе существенную роль и вы-
полняет различные функции.

Во-первых, обращение к викторианской театральной жизни позволяет
современному читателю почувствовать дух ушедшей эпохи: высокая попу-
лярность одного из основных способов развлечения викторианцев – театра и
мюзик-холла общеизвестна [9; 14 с. 94; 5; 13]. В неовикторианских романах
фигурируют наиболее известные лондонские сцены викторианской поры:
«Королевский театр Друри-Лейн» («The Theatre Royal», Drury Lane), театр
«Суррей» («The Surrey», St George's Circus), «Королевский театр Ковент-Гар-
ден» («The Theatre Royal», Covent Garden), «Критерион» («The Criterion»),
«Театр Ее Величества» («Her Majesty's Theatre»), мюзик-холлы Вест-Энда.

Во-вторых, ссылки на викторианский театр приглашают современно-
го читателя к игре. Читателю необходимы глубокие фоновые знания о вик-
торианской эпохе и викторианской культуре, образе жизни англичан XIX
века для того, чтобы понимать, кто может быть зрителями, а кто актерами
в том или ином театре, какие спектакли там можно увидеть, какое влияние
на развитие сюжета, на расстановку персонажей и их действия в неовикто-
рианском романе могут оказывать ссылки к викторианским постановкам.
Понимание всего этого, в свою очередь, помогает интерпретировать за-
мысел автора. Так в завязке романа «Тонкая работа» Сары Уотерс малень-

По мнению ученого, использование в ходе литературоведческого ана-
лиза концептов «маскарад» и «карнавал» позволяет выявить принципи-
ально новые черты в «карнавализованной» литературе. С помощью этих
концептов можно оценить идейно-художественное содержание литератур-
ного текста, установить новые связи между текстами, принадлежащими к
разным эстетическим, национальным, жанровым и прочим системам.

Наряду с понятием «маскарад» А. Гринштейн вводит понятие «маска-
радность» [2]. «Маскарадность» представляет собой комплекс актуализи-
рующихся в художественном тексте культурных явлений, связанных с по-
нятием «маскарад». Анализ художественного произведения через призму
маскарадности и карнавальности помогает открывать новые подчас нео-
жиданные смыслы и пласты.

Маскарадность в литературе реализуется через тему, мотив, компози-
цию литературного произведения и т.д. Маскарадность как комплекс куль-
турных феноменов включает в себя большое число компонентов, важней-
шими из которых являются топосы (культурные феномены) маски, игры,
праздника и смеха. Эти компоненты вступают в сложные отношения взаи-
моуточнения, взаимодействия, взаимовлияния и взаимопроникновения.
Топосы включают в себя соотносимые с ними «второстепенные» и даже
«маргинальные» элементы. Так, например, топос маски содержит моти-
вы переодевания, роли, аутентичности; образ куклы (марионетки) и пр.
Некоторые элементы топоса маски (роль, кукла) входят в состав топоса
игры, который, в свою очередь, может вобрать в себя другие концепты и
топосы [2; 4].

Маска является центральным топосом концептов карнавала и маска-
рада. Поскольку понятия «карнавал» и «маскарад» оппозиционны, фено-
мен маски, который принадлежит обоим понятиям, также коренным об-
разом различается. Маска карнавала была в первую очередь средством
обретения нового образа и новой сущности, она выражала принципиаль-
но важную для карнавальной культуры идею обновления и рождения.
Маска в маскараде, наоборот, становится инструментом и способом со-
крытия истинного лица и истинной сущности, средством обмана. Карна-
вальная маска олицетворяет рождение, маскарадная – смерть. Мотив мас-
карадной маски трансформируется в мотив утраты лица, потери своего я.
В то же время маскарадная маска – это и поиск истинного лица и истинной
сущности, стремление избавиться от приставшей к лицу маски, попытки
узнать, что скрывается попытка узнать, что скрывается под собственной
или чужой маской своей или чужой [2].

Понятие «маска» достаточно широкое, оно имеет множество смыс-
лов, прямых и метафорических значений. Прежде всего, феномен маски
включает в себя многообразие способов преображения внешности. К ним
относятся грим, прическа, костюм, мимика, манера говорить, двигаться,
вести себя [6]. Использование всех этих компонентов маски позволяет пе-
ревоплотиться, обмануть, спрятаться. Отсюда следует, что маска, которую
надевает персонаж какого-либо художественного произведения – это спо-
соб его преображения, введения окружающих в заблуждение относитель-
но него, способ защиты от внешнего мира и маскировки.
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становится решающим элементом, который формирует как образ англичанина
XIX века, так и его отражение в неовикторианском романе.

 Мотив маскарадности является характерной особенностью неовик-
торианского романа. Этот мотив присутствует в романах М. Кокса «Смысл
ночи» и «Стекло времени», в книгах С. Уотерс «Нить, сотканная из тьмы»
и «Тонкая работа» и многих других. Однако наиболее явно маскарадность
проявляется в романе «Бархатные коготки». В этом романе игра и маска
взаимосвязаны, они выполняют решающую роль в формировании обра-
зов главных героинь романа, а также в прорисовке романных сюжетных
линий. Топос маски в рассматриваемом романе включает в себя мотивы
игры, переодевания, роли.

Рассмотрим, что представляет собой и какие функции выполняют
маски, которые носят героини этого романа. Преображаясь в мужчин,
Китти Батлер и Нэнси Астли, отрезают длинные женские локоны, накла-
дывают соответствующий грим, надевают мужские костюмы, говорят,
двигаются и ведут себя как мужчина. Девушки надевают мужские маски,
однако делают это, по нашему мнению, с разными целями. Поэтому мас-
ки Китти и Нэнси разнятся: Китти носит маску театральную, а Нэнси –
маскарадную. Поясним данный тезис. Китти Батлер – профессиональная
актриса, она надевает маску мужчины лишь на время спектакля. Девуш-
ка четко разграничивает сцену и жизнь и не позволяет им смешиваться.
Китти талантливо передает повадки и внешний вид мужчины. На сцене она
достоверна в образах моряка и обычного лондонца, мальчишки и зрелого
мужчины, однако, сойдя со сцены, она превращается в обычную женщи-
ну. Таким образом, маска Китти Батлер не выходит за рамки театральной и
отвечает необходимости концертного выступления.

Маска, которую надевает Нэнси Астли, является компонентом воп-
лощенной в романе С. Уотерс маскарадности. Сначала Нэнси, как и Китти,
примеряет театральную маску, разделяя с подругой подмостки мюзик-
холлов. Однако спустя некоторое время маска театральная превращается в
маску маскарадную. Причиной такой трансформации являются изменив-
шиеся жизненные обстоятельства Нэнси, вынуждающие ее носить маску
не для того, чтобы играть комедийную мужскую роль, а для того, чтобы
защищаться от опасностей окружающего мира, подстраиваться под него
и маскироваться. Окружающий Нэнси мир превращается в маскарад –
место, где все лживо, притворно, сокрыто.

Рассмотрим теперь, какие функции выполняла маска, которую вы-
нуждена была носить Нэнси. По нашему мнению, одна из основных ро-
лей, которая отводилась маскарадной маске Нэнси Астли, была защитная
роль. В чопорном викторианском обществе, где уважаемая женщина не
могла существовать отдельно от мужчины и без его попечения, только
перевоплощение в мужчину могло позволить Нэнси жить самостоятель-
ной жизнью, не опасаясь за свою репутацию. Мужская маска становится
для Нэнси средством защиты и маскировки в опасном мегаполисе. Ноше-
ние мужской маски позволяет Нэнси решить основной викторианский
«женский вопрос» – освободиться от мужской гегемонии и от давления
викторианской патриархальности. Мужская маска позволяет девушке ра-

кая Сью Триндер оказывается на спектакле, поставленном в лондонском
театре «Суррей» («The Surrey») по роману Ч. Диккенса «Оливер Твист». По
мере развития действия читатель понимает, что указание на этот спектакль
было ключом к пониманию замысла автора: сюжетные линии романа Дик-
кенса, связанные, в частности, с историей рождения и жизни Оливера, схо-
дятся с тайной рождения и событиями дальнейшей судьбы Сью.

Мотивы театральности проявляются в неовикторианском романе не толь-
ко через ссылки к викторианскому театру, мюзик-холлу или постановкам в
них. Неовикторианские писатели указывают, а исследователи неовикторианс-
кого романа подчеркивают, что театральность в викторианскую пору выхо-
дит за рамки подмосток, она пропитывает быт англичан, превращая саму их
жизнь в театр. Исследователи Дж. Валковиц и С. Чиочиа пишут о Лондоне как
о театральной сцене, а о его жителях – как об актерах на этой сцене [10, с. 19; 15,
ix]. В романе С. Уотерс «Бархатные коготки» английская столица – это «совре-
менный Вавилон» [11, 12; 8], это город, наполненный суетой, движением,
притворством, смешением масок, костюмов и ролей, т.е. маскарадностью и
театральностью. По нашему мнению, театральность и маскарадность лон-
донской жизни усиливаются выбором времени действия романа, которое при-
ходится на так называемые «беспутные девяностые». Театральные и маска-
радные мотивы в сюжетных линиях романа «Бархатные коготки» выглядят
особенно выпукло и отчетливо на искрящейся и манящей маскарадной сцене
– в Лондоне 80-х-90-х годов XIX века. В это время усталость от пуританского
викторианского кодекса поведения стала причиной растущей свободы сексу-
альности, устремленности к гедонизму и легкости в отношении к жизни.

Не случайно М. Бахтин особо выделяет карнавальную площадь как
арену действия карнавала место, где проходит карнавал, сценическую пло-
щадку, символ всенародности, место, объединяющее людей на карнавале.
В маскарадной культуре Лондон примеряет на себя образ маскарадной
площади. Столица Англии становится местом, идеально соответствующим
природе маскарада – площадке, где люди в маскарадных костюмах и мас-
ках участвуют в маскарадном действе.

В стремлении подчеркнуть маскарадность и театральность «беспутных
девяностых» и викторианской эпохи в целом С. Уотерс делает героинями своего
романа актрис – тех, кто наиболее естественен на сцене Лондона-театра. Во-
первых, героиня-актриса символизирует эпоху, когда роль театра и мюзик-холла
в культурной жизни общества была значительна. Во-вторых, актриса как персо-
наж не только выглядит органично на сцене, но и подчеркивает искусствен-
ность и театральность, присущие месту действия – Лондону рубежа веков. В-
третьих, определяя главной героиней романа актрису, писатель-неовикториа-
нец пародирует и критикует натуру викторианца – человека, носящего маску. В
нем практически изжито естественное начало, всю жизнь он вынужден играть
соответствующие ситуации социальные роли. Англичане XIX века прятались
за образом добропорядочных джентльмена и леди, с показной строгостью сле-
довали общественным условностям. Изображая респектабельного члена об-
щества, англичанин, на самом деле, проявлял лицемерие, ханжество и притвор-
ство. Викторианец скрывал свое истинное лицо, он маскировался, поэтому
ношение маски стало символом викторианской поры. Таким образом, маска
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торианском обществе иерархия исчезает. Дамы-аристократки на короткое
время принимают Нэнси, представительницу низов общества, в свой круг,
отбрасывают показную респектабельность и открыто выказывают темные
стороны своей натуры. Сбрасывая оболочку социальных условностей, они,
тем не менее, не забывают о разном положения каждого из них в обществе.
По окончании маскарада дамы восстанавливают иерархию в отношениях.

Временный и искусственный характер маскарада приводит Нэнси Ас-
тли к осознанию фальшивости и лживости маски, которую она носит. На-
ступает момент, когда Нэнси ощущает назревшую необходимость сорвать
маску и только осуществив задуманное, Нэнси становится по-настояще-
му счастливой.

Итак, настоящая статья лишь намечает векторы исследования проблем
карнавальности, маскарадности и театральности в неовикторианской ли-
тературе. К перспективам исследования мы относим:

- сопоставление неовикторианского текста с другими текстами маска-
радной культуры, а также со сверх-текстом карнавальной культуры,

- анализ проявлений маскарадности и театральности в неовиктори-
анском романе на уровне темы, мотивов, композиции,

- а также дальнейшее изучение компонентов карнавальности, маскарад-
ности и театральности: игры, праздника, маски в неовикторианском романе.
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створиться, затеряться в Лондоне, исчезнуть из виду прежних знакомых.
Нэнси коротко остригает волосы, обзаводится мужским гардеробом, ими-
тирует мужскую манеру вести себя, и даже ее исхудавшая небольшая маль-
чишеская фигура становится одним из существенных элементов, форми-
рующих ее маскарадную маску. Маска юноши позволяет Нэнси с легкос-
тью обманывать окружающих, вводить их в заблуждение, скрывать свое
истинное лицо – лицо женщины. Маска позволяет Нэнси самостоятельно
распоряжаться не только своей телесной оболочкой, но и скрывать от ок-
ружающих свой внутренний мир, эмоции и чувства.

Маска создает эффект двойничества. Во-первых, раздвоенность спо-
собствует тому, что Нэнси получает возможность находиться в двух по-
лярных мирах: в выдуманном мире грез, фантазий и прекрасных воспоми-
наний и в окружающем ее реальном мире – мире, полном разочарования,
предательства и низменности. Во-вторых, эффект двойничества – это прин-
цип, который, по словам исследователя А. Жолковского, позволяет персо-
нажу и его двойнику, скрытому маской иногда соединяться в единый слож-
ный характер [3]. Таким образом возникает неоднозначная, «раздвоен-
ная» личность, и Нэнси с помощью маски получает возможность создать
нового человека: новую (альтернативную) себя, выдумать для себя новую
(альтернативную) действительность и жить в ней.

Со временем ношение маски для Нэнси становится не просто времен-
ной защитной ширмой. Девушка вживается в роль мужчины настолько, что
порой ей бывает трудно провести грань между собой и молодым челове-
ком, которого она играет. Нэнси чувствует себя более комфортно в маске,
чем без нее, и находясь и в образе мужчины, чем в образе женщины.

Мужская маска позволяет Нэнси жить самостоятельно и обеспечи-
вать себя финансово. После встречи с Китти Батлер в мировоззрении
Нэнси произошел коренной перелом, поэтому, даже расставшись с под-
ругой, Нэнси осознавала, что ей будет душно в провинциальной домаш-
ней атмосфере. Девушке была необходима свобода, она уже не могла
находиться в зависимости от мнения окружающих и от патриархальных
ограничений. Нэнси понимает, что она не способна вернуться домой и
работать вместе со своими родными в семейном устричном ресторане –
«those rank sea-scents, of liquor and oyster-flesh, crab-meat and whelks» [16, с.
33] («противные запахи моря, устриц и устричного сока, крабового мяса и
улиток» [7, с. 47]) были слишком далеки теперь. В то же время Нэнси не знала
какой-либо другой работы, кроме актерства и проституции, чтобы изменить
ситуацию. Существенную роль здесь сыграло викторианское мирововоззре-
ние, утверждавшее неравенство в возможности выбора профессии и работы
для викторианских мужчины и женщины. Однако здесь более существенна
другая причина: занятие проституцией, которое делало девушку изгоем в ува-
жаемом обществе, таким образом позволяло ей быть независимой от соци-
альных ограничений и распоряжаться самой собой.

У маскарада есть еще одно свойство – временное установление всеоб-
щего равенства и возможность обмена социальными ролями. Маскарадная
маска позволяет представителям высшей и низшей ступеней социальной
лестницы поменяться местами, а основополагающая и вседавлеющая в вик-
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Рубіжний роман сучасного американського письменника Вільяма
Гесса «The Tunnel» (1995) визнано етапним твором англомовної літерату-
ри. В американській літературі він залишається неперевершеним в аспек-
тах його лінгвостилістичних параметрів, нових наративно-описових форм,
сміливості художнього відтворення дискурсів альтернативної історії, тілес-
ності таспотвореної ментальності.

Характерними є епіграфи, які ми вибрали з великої низки професій-
них відгуків на літературну подію – публікацію роману «The Tunnel».
Спільним для обох є захоплення фахівців літератури лінгвістичним вимі-
ром твору, а також визнання ефекту шоку від його складності та ревізії
норм дозволеного/недозволеного в літературі. Gary Percesepe: «Книгу
Гесса будуть ненавидіти і це вже багато значить для книги у наші дні.
Буде звичне невдоволення стосовно моральності художньої літератури.
<...> Його кредо визначає те, що в реченнях існує свобода й надійність, а
життя замінюється мовою. Він грає одну ноту, яку знає». Sven Birkerts:
«Ось роман, в який я вгризався зубами, який читав і осягав з лайкою про
себе. Це широка трясина з нерівною поверхнею та неміряною глибиною,
на якій лежать, цілковито зберігшись, уявлення, спогади, перехоплююче
подих словесне оформлення невимовлених прагнень, а також вражаюча
точність деталізації, як у  Набокова».

З часу свого виходу «The Tunnel» залишається об'єктом літературоз-
навчого аналізу, інтересу й гострої дискусії з боку широкого читацького
загалу. Дослідницьку проблематику роману утворюють такі аспекти, як
заперечення об'єктивної історії, об'єктивної історичної оцінки, альтерна-
тивне висвітлення теми Голокосту, фашизму, історичної пам'яті й відпові-
дальності, безпорадність людини перед злом і навіть схильність до нього,
моральна та інтелектуальна збоченість протагоніста твору, міра відповід-
ності авторських поглядів поглядам протагоніста-оповідача. «The Tunnel»
маніфестує подальший розвиток літератури й літературної техніки, викли-
кає полярні читацькі й критичні оцінки, спонукає до роздумів про функції
та роль літератури, міру дозволеного й недозволеного у літературі. У ро-
мані знаходимо пряму та імпліцитну полеміку з гуманістичним ідеалом
людини та мистецтва, заперечення історії як науки. У нашій першій статті
про роман «The Tunnel», присвяченій аспектам постгуманізму в ньому,
ми вбачаємо ознаки дихотомії у романі – дихотомії змісту і форми. Це
системне протиріччя заслуговує подальшого аналізу.

При цьому одностайне схвалення й найвищу оцінку отримує філоло-
гічний шар роману. Він охоплює лінгвістичний вимір та вимір літературної
творчості. До першого належать унікальна за обсягом лексична парадиг-
ма, нова структура організації дискурсу «плину свідомості», пануюча у
романі стихія описовості. До другого – тема літератури, неосяжного фон-
ду літературної класики, тема літературної праці й особистості письмен-
ника, чинники впливів.

«The Tunnel» – це роман-контрапункт, причому у дуже цікавому, но-
ваторському співвідношенні: протилежними, конфліктуючими компонен-
тами є лінгвістичний, текстовий вимір роману – унікальна парадигма мов-
них та дискурсивних чинників – і тематично-змістовий, концептуальний
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«Gass's book will be hated, which is a lot to say for a book these days.
There will be the usual grumbling about morality in fiction. <...> His credo

is that there is freedom and safety in sentences, and language replaces the
life. He' s playing the one note he knows».

Gary Percesepe, The Antioch Review

«Here is a novel that I truly gnashed over and cursed my way through.
<...> It is a vast bog of uneven surface and unmeasured depth in which lie
embedded, fully preserved, perceptions, memories, breathtaking cadenzas of
longing, and stunning detailings with the precision of a Nabokov».

Sven Birkerts, Atlantic Monthly
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or hampered; that the hours ahead of me were mine the way my breath was,
and consequently had to be sweet and fulfilling beyond any other's» [1, c. 65].

Як бачимо, початок цього речення відтворює типовий для класично-
го роману синтаксичний паралелізм, помноження складних та підрядних
речень як синтаксичну градацію, затримку рематичної частини речення
за рахунок розгалуженої групи підмета. Але далі це речення трансфор-
мується у модерністську прозу з домінантою»плину свідомості». Для про-
тагоніста-інтелектуала Вільяма Колераз його літературною обдарованістю
рефлексія є модусом існування, тому модерністські форми фіксації ним
своїх вражень, думок є адекватними для відтворення його асоціативного
мислення. Надвеликі речення, на сторінку і більше, речення є системною
складовою тексту роману. Такі речення формують лінгвістичну домінан-
ту роману, яку ми визначаємо як  м е г а с и н т а к с и с.

Чого більше – вад чи переваг у такій формі? Яка міра її художньої й
психологічної адекватності? Розглянемо детальніше мегаречення, початок
якого щойно процитований.

Надскладне речення є продуктом реконструкції образно-концепту-
альної форми думки в словесний ряд. Специфіка процесу мислення – це
сплав образів, концептів, фонових знань, емоційно-психологічних характе-
ристик сприйняття предмету думки. Відтворити у слові цей сплав якнай-
повніше, якомога вірогідніше завжди було неодмінним атрибутом літера-
тури. Більшого «імпульсу руху» ця функція відтворення мислення набу-
ває, як відомо, у модернізмі та постмодернізмі (В. Вулф, Дж. Джойс, Г.
Стайн, В. Фолкнер,  Т. Пінчон та ін.).

Мегасинтаксис В. Гесса відштовхується від складного синтаксису його
літературних попередників і продовжує, розвиває форми надфразової
єдності. Речення на сторінку і більше є системною складовою мовної орган-
ізації тексту роману «The Tunnel». Речення, початок якого щойно проци-
товано, має всі ознаки супрасинтаксичної організації (або надфразової
єдності). Це, перш за все, низка паралельних синтаксичних структур у гру-
пах підмету та присудку. У групі підмету таких структур чотири. Але ці
структури – лише інтродукція, своєрідний каркас, для розгортання думки,
тема речення в аспекті його актуального членування; цей каркас усклад-
нюється за рахунок низки уточнень однієї з паралельних структур підмету.
Четверте підметкове підрядне речення (the sense that my life lay wholly
inside me) доповнюється низкою своїх підрядних, яких ми нараховуємо 15 (і
які ми умовно розділили тильдою):

«… where I hoped ~ it would redouble itself and resound ~ like music in a
church, ~ that it could not, in such sacred circumstances, be harmed or
hampered, ~ that the hours ahead of me were mine ~ the way my breath was, ~
and consequently had to be sweet and fulfilling beyond any others; ~ and that
my companions (my walk, my malt, my movie, my paperback book) had been
thoroughy tested and could be counted on absolutely, ~ inasmuch as I needed
them – needed them mightily – ~ since I opened the world and went in naked ~
when I took my stroll, watched my screen, entered O. Henry or the of Cellini (#
42); ~ and because my friends would not fail me anymore ~ than Virgil would
have forsaken Dante ~ (why should they? those chunks of chocolate had no

план роману. Принципова, на наш погляд, несумісність визначальних кате-
горій твору – змісту і форми – обумовлює велику складність його сприй-
няття й визначення літературної ваги.

Освіченого носія мови, фахівця, філолога заворожує майстерно впле-
тена у дискурс «плину свідомості» лексична стихія. Протагоніст-оповідач
(а з ним і автор)цілковито занурений у безмежний Океан слів – повсякден-
них, зі сфери сленгу, книжкового регістру, семантично переосмислених,
нових словоформ, синонімічних груп. В аспекті лексичного виміру твору
простежується системна риса творчого методу В. Гесса – пошук найбіль-
шого увиразнення за рахунок нанизування лексем і образів, метафор і
повторів. Автор актуалізує маловживані лексеми (з периферії відповідно-
го лексико-семантичного поля), висвітлює їх специфічну семантику, яка
найбільш влучно відтворює авторське бачення предмету зображення. Ве-
лика гамма прикладів ілюструє цю рису методу й стилю Гесса. Розглянемо
стисло окремі з них – опис пилової бурі й навалу сарани. Є певна символ-
іка у тому, що ці описи є фрагментами філіппіки під назвою «We Have Not
Lived the Right Life», з натяком на те, що одне й друге природне лихо є
нібито покаранням людському роду за його гріхи. Оповідач змальовує пи-
лову бурю з усіх можливих сторін – структуру та фактуру пилу, його все-
проникаючу та руйнівну здатність, вплив пилового мороку на характер
мешканців середньоамериканських штатів. Він навіть ставить питання, чому
філософи не включили пил до основних стихій. «The dust then. It slid through
crevices no ant could crawl through, sifting under doors to wedge them shut.
It appeared like a sudden hush on polished tables, threw gloom in mirrors,
begrimed the beds and grayed the linen, clung to drapes and curtains, filmed
milk, sanded flour and sugar, and coated all uncovered food with its special form
of granular dismay. On the other hand, the sky on hot dustless days would leap
with light, nails would wink in their boards, pales blaze like beacons, and the
glass of the several stores would shout the sun at you, empty your head through
your ears with whistling sunshine» [1, c.99].

У наведеній цитаті велике художнє увиразнення досягається за раху-
нок актуалізації неочікуваних сполучень лексем, метафоризації та персон-
іфікації, протиставлення сонячного дня пиловому мороку – ці засоби вид-
ілено нами напівжирним шрифтом.

Наступний фрагмент з описом навалу сарани є більшим за обсягом й,
відповідно, більш ілюстративним стосовно вичерпності лексичного та сти-
лістичного увиразнення предмету зображення.

Образно-стилістичну, дискурсивну палітру роману визначає велика
низка традиційних та нетрадиційних форм художньої мови, властивих різним
напрямкам і творчим манерам. Стилізації у романі «The Tunnel» утво-
рюють його важливу філологічну домінанту. Ознаки вікторіанського ро-
ману XIXст. і навіть стилю С. Річардсона (XVIIIст.) відчутні, наприклад, на
початку наступного уривку:

«The particular pleasure a day like that gave me, the freedom of all
concern I felt, and the lightness of spirit which followed, the sense that my life
lay wholly inside me where I hoped it would redouble itself and resound like
music in a church; that it could not, in such sacred circumstances, be harmed
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cloud shutting out the sky was as a tent which had the whole heath for its
floor»  [1, с. 66].

«There lay the cat asleep on the bare gravel of the path, as if beds, rugs
and carpets were unendurable. The leaves of the hollyhocks hung like half-
closed umbrellas. A small apple-tree,of the sort called Ratheripe, grew inside
the gate, the only one which thrived in the garden …»  [1, с. 67].

Обидва уривки – з роману Т. Гарді «The Return of the Native», шосто-
го роману письменника. Проте цього захоплення він вже не відчуває, коли
перечитує ці сторінки у дорослому віці, але все ж таки здатний сприйняти
їх стриману красу (bombastless beauty).

Взагалі у фрагменті роману, присвяченому книгам, які прочитав Вільям
Фредерік Колер, виникає очевидна дилема: хто більше увиразнений у своїх
уподобаннях та критиці – протагоніст чи автор? На рівні тексту це прота-
гоніст, як і всюди в романі. Але на рівні декодування, або перекодування
тексту помітною стає фігура автора – як носія певних власних уподобань, так
і виразника модерністської критики класики. Адже характеристиці роману
Т. Харді присвячено майже дві сторінки і ця характеристика, як і вибір цито-
ваних уривків, є надто фаховими, щоб цілком сприйняти їх, як мотивацію
відмови Колера від літератури на перевагу історії. Виявляється, що Колер
навіть в дитинстві відчував недовіру до рідкісних імен роману Харді (these
silly artificial names were repellent even to my eager and injudicious ear).
Також ще в дитинстві він був у змозі сприйняти невідповідність реальності,
штучність малюнку на обкладинці книги. Проте, що є прикметним для рома-
ну, сам оповідач далі буде неодноразово, й, очевидно, підсвідомо імітувати,
«привласнювати» стиль класичної прози.

До літературних впливів на техніку письма В. Гесса можна віднести
прийом вставних історій-новел (як, наприклад, у «Дон Кіхоті» Серванте-
са). Такою новелою, або «історією-в-романі», є розділ «The Sunday Drive».
Це дійсно вставна історія, бо вона є фрагментом філіппіки «Mad Meg», яка
присвячена зовсім іншій темі – спогадам Колера про свого інтелектуаль-
ного кумира, німецького професора історії … За своєю технікою «The
Sunday Drive» нагадує інтерлюдію з елементами імпресіоністичного пись-
ма. Імпресіоністичним є, зокрема, зображення трьох комор та сприйняття
їх оповідачем як модусу, символу свого внутрішнього буття: «Wrapped in
loops of fine wire, they rise beside it like the gigantic stumps of some prehistoric
tree, and their shapes, as well as the patterns of the stains which have
descended their sides, and the lines of the which have climbed them, delight
the eye the way good monumental sculpture does-by the force of its immediate
mass and the caress of its eventual texture. There they store all that darkness
which a day like this has defeated, and retain it for release at another time»
[1, c. 231].

Дискурс описовості є визначною художньою домінантою роману. Він
утворює очевидну противагу загальному наративу роману, який розбудо-
вується на темі мізантропічного розчарування Колером у власному житті,
історії, традиційних сімейних цінностях. Саме у дискурсі описовості маємо
можливість розрізняти дискурс протагоніста й авторський дискурс. Саме в
цьому дискурсі оповідач-автор «привласнює» стиль класичної прози.

better mouth), ~ I could pass through the furnace and come away unscathed;
~ life could be lived through the inside out ~ as it ought to be, and savored,
witnessed, even saved, ~ no matter what otherwise it was:…» [1, c. 65].

Проте очікувана рематична частина оформлюється не дієслівною
формою як початком групи присудку, а самостійними реченнями, які, в
свою чергу, також мають складну структуру, таким чином, що група при-
судку значно перевищує групу підмету – 25 речень у сукупності голов-
них та підрядних.

Процитований уривок є характерним для певного сегменту літератур-
ної техніки В. Гесса у романі (письменника визнають найкращим стилі-
стом в сучасній американській літературі). Це сегмент експериментально-
го письма – за синтаксичною та емотивною структурами, метафоричним
рядом, алюзіями. Дві алюзії ми виділили напівжирним шрифтом. Перша
актуалізує відому американську кінострічку 1961 р. «Go Naked in the World»,
друга – відому цитату з Книги пророка Даниїла (Старий Завіт). Ця цитата є
широковживаною як в загальному дискурсі англійської мови, так і в англо-
мовному художньому дискурсі, зокрема.

Якщо гіпотетично розбити це мегаречення (яке набагато більше про-
цитованої частини) на коротші самостійні речення, а потім порівняти от-
риману надфразову єдність з реченням Гесса, то слід визнати, що супра-
синтаксис дозволяє краще розбудувати образ-концепт «ЧИТАННЯ» як
найвищої інтелектуально-емоційної насолоди і, водночас, співставити ди-
тячі враження та холодний раціональний аналіз розчарованої дорослої
людини. Але навіть протиставляючи свій теперішній тверезий аналіз ко-
лишньому захопленню читанням у дитинстві, оповідач (протагоніст і ав-
тор) досягає висот художнього увиразнення, коли метафоризує процес
читання та очікування стану повного злиття з уявним світом книги, уподі-
бнюючи цей процес короткому, але хвилюючому відчуттю єднання з по-
вітряною кулькою, що тріпоче на нитці в наших руках, з її нестійкою прозо-
рою сферою-оболонкою: « … I know how Rilke, who also understood the
importance of ponds and blue days, who had felt the tug of a balloon at its
string, the ever-so-sweet ice melting slowly in the mouth, would have agreed
about the way the balloon brings that terror and its relief together in one
fragile sphere of lightness …» [1, c.65].

Помітною рисою творчого методу В. Гесса у романі є діалектичне
поєднання полярних думок, оцінок, поглядів «героя». Антиномії й антите-
зи характерні для способу мислення Колера. Вони є суттєвими компонен-
тами змістового та стилістичного вимірів твору. З одного боку Колер фіксує
повну відсутність колишнього емоційного захвату від книг та процесу чи-
тання: «these youthful feelings, these exhilarations are really gone for good,
and cannot even be represented now; for now I know too much». З іншого –
він не може утриматися від того, щоб з висоти свого позбавленого ілюзій
досвіду ще раз не спробувати відчути захоплення тими сторінками прочи-
таних книг, красу яких він відчув ще в дитинстві:

  «A Saturday afternoon in November was approaching the time of
twilight, and the vast tract of unenclosed wild known as Egdon Heath
embrowned itself moment by moment. Overhead the hollow stretch of whitish



208 209

Світова література на перехресті культур і цивілізацій Вип. 7(1),  2013Світова література на перехресті культур і цивілізацій Вип. 7(1),  2013

 (I was humming hit tunes in the backseat and watching the roadside go by
dreamily  as it was watching me when I heard from my father half an inarticulate
outcry and my head was slammed into the watching window, almost immediately
all of me was jerked back as though Martha was yanking one of the kids from the
edge of an embankment …)

Своїм поліфонізмом та високими літературними перевагами «The
Sunday Drive» привертає увагу дослідників роману. Пол Малішевскі (Paul
Maliszewski), американський письменник і критик, стверджує, що цей фраг-
мент роману ілюструє самосвідомість, обважену роздумами про час і
пам'ять. Він переконливо доводить, що більш віддалена поїздка у неділю за
місто, коли протагоніст роману ще був дитиною, є крапкою відліку, модел-
лю, за якою розбудовується пізніша у часі поїздка, коли за кермом вже
дорослий Колер. «As readers, we are left to connect the two experiences. The
distant past explains the recent past» [3, c. 147].

Форми екстраполяції пізнішої поїздки на ту, що відбулася на багато років
раніше, їх дедалі більше переплетіння (навіть в межах абзацу) дають підста-
ви критику кваліфікувати «The Sunday Drive» як цілу низку наративних мож-
ливостей (the whole range of narrative possibilities). Малішевскі вважає, що
Гесс відповідає енергійним «Ні» на можливість поєднання реалістичного зоб-
раження з деталізованим відтворенням свідомості; одна й друга мета є несум-
існими. Критик ставить питання: «Is it possible to write purely realistically and be
concerned with close depictions of consciousness?» І відразу відповідає на ньо-
го: «I don't have an answer». Але він впевнений, що автор роману надав би
негативну відповідь: «The answer Gass comes up with is emphatically No; the
two goals are at odds with each other» [3, c.153].

Як бачимо, аналіз Пола Малішевскі є, безумовно, комплексним – ча-
сових координат, умовностей художнього дискурсу (This was years ago
…), сигналів- референтів тексту. Дискусійним, на нашу думку, залишаєть-
ся питання про можливе поєднання реалістичного письма з модерністсь-
кою формою відтворення рефлексуючої свідомості. Неможливо запере-
чувати, що дискурс «плину свідомості» у сучасній літературі (і літературі
XX ст.) є не лише засобом і формою словесного увиразнення збентеженої
свідомості, але і продуктивною формою письма, що дозволяє художньо
вірогідно зображувати реальні життєві та матеріальні обставини, конфлік-
ти, ситуації, події тощо. Ми не менше дізнаємося, наприклад, про те, хто
такий Стівен Дедалус у романі Джойса «Уліс», чим хто він такий, але мо-
лодший, у романі «Портрет художника замолоду». Сприйняття протагоні-
стом-оповідачем Вільямом Колером трьох комор як проекції своєї свідо-
мості виписане у формах модерністського письма. Але модерністське
сприйняття й зображення у В. Гесса (як і в модерністів-класиків) органічно
поєднує з психологічним зображенням фіксацію м а т е р і а л ь н и х ознак
і обставин, розвиваючи при цьому зображувальний потенціал дискурсу
«плину свідомості».

У якості висновків нашого дослідження філологічного виміру роману «The
Tunnel» вкажемо наступне. Роман визначає помітне розмежування його те-
матично-змістової частини й форм організації тексту, засобів художнього уви-
разнення тем, ідей, концептів. Лінгвістичні чинники та дискурсивні форми

У дискурсивній структурі розділу «The Sunday Drive» дискурс описо-
вості охоплює більшу частину тексту і в окремих супрасегментах збігається з
наративом. Початок розділу розбудовується у повній відповідності з літера-
турним каноном описовості: неквапливість, увага до деталі, увиразнення де-
талі через тропи, фігури мови. Поетичність, квітчастість мови є атрибутом
стилю письменника у цьому фрагменті (як і в багатьох інших): «We would
choose when we could, one of those fine fall days when the sky is such a deep and
cloudless blue it descends straight to earth like a curtain to the stage, and you
can almost see the leaves beginning to turn, as if hastened by the light» [1, c. 219].

Далі оповідач використовує прийом своєрідного «наведення мостів»
між двома розведеними у часі сімейними поїздками на автомобілі за місто
– коли він був дитиною і тепер, коли він вже сам батько двох дітей. Він
чередує ці описи-спогади без жодного переходу між ними (начебто, на-
вмисне повертаючи до життя відомий у літературі принцип «хронологіч-
ної несумісності»). Таких чергувань у тексті розділу – чотирнадцять.

Дискурс описовості у даному фрагменті інтегрує багато чинників
філологічного виміру роману, зокрема:

- рельєфність зображення предметно-матеріального ряду
 (My father was devoted to the Sunday drive: late afternoon excursions to

check the progress of spring, the building of a road, the extent of flooding or
wind damage, the color of the leaves across the state line in Pennsylvania; and
so we knew the territory and had driven down many a narrow, deeply rutted
road past more than one neglected grove of russet pears or apple trees …)

- стилістичну довершеність високої прози: ритм, збалансовані речен-
ня, книжкова лексика та ін.

(Provided the weather was fair, I planned to be impulsive and suggest an
expedition. By keeping my counsel, and waiting until the last minute, I would
avoid the anxious anticipation s of the children, their possible
disappointments, their inevitable nervous nagging. … sighting the sky as if I
was going to shoot it, I determined the precise degree of its fidelity: the true
blue of its ulterior blueness, the whiteness of its inner wind.)

- образно-метафоричне увиразнення об'єкту художнього зображення
 (In this part of the country autumn is the only season one can сеlebrate; and

it is not simply that the land becomes violet and mauve and pink and gold, as if
sunsets were its new cash crop and sprang freely from the earth; ,,, This time of
year rain falls through a dry sky, while in the summer the wet air wets it, so the
raindrops come down coated like pellets of moist dust.)

- стилізації зразків класичної прози
- експериментальне пост/модерністське письмо: нашарування хронотопів,

топосів
 (Although at home, they are lost, alone, alive. They send a shiver through

me. … These barns have been abandoned, but they have been abandoned to
beauty. They are no longer barns, they are themselves. A leftover light is burning.
The barns …they have been left alone to breathe. I see I am standing three times
in three times – mine, the weeds – now.);

 сприйняття різнопланових подій як одномоментних, включення фраг-
ментів «плину свідомості»
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Наша основная задача – рассмотреть некоторые произведения этих авто-
ров с точки зрения поставленной проблемы.

Культурный универсализм – явление, пришедшее в современную лите-
ратуру вместе с модернистской традицией. Ссылаясь на работы Е.М. Меле-
тинского и З.Г. Минц, О. Тилкес, например, говорит о гетерогенности ми-
фологических мотивов, встречающихся в произведениях модернистов [6, с.
135]. Эта гетерогенность проистекала, в первую очередь, из своеобразного
мифологического универсализма деятелей культуры этого периода (в осо-
бенности, конечно, символистов, стремившихся синтезировать, унифици-
ровать мифологические темы, мотивы, образы, традиции), но так же и из их
культурного универсализма вообще, и из тесной связи неомифологических
воззрений с воззрениями философскими [2, с. 62].

Первые десятилетия 20 века продемонстрировали полиметрическое
развитие идей культурного универсализма и в европейской, и в амери-
канской, и в русской литературах.

В последней, правда, вскоре на несколько десятилетий прочно утвердил-
ся соцреализм, ставший преградой на пути к дальнейшей культурной глоба-
лизации. Но при всей своей незыблемой ограниченности он не смог проти-
востоять возникновению искусства андеграунда, который продолжил реа-
лизацию традиций модернизма и начал в то же время активно осваивать
новые тенденции, почерпнутые из новейшей зарубежной культуры.

Эти тенденции в культуре Америки и Европы породили новый взлет
модернизма, развивали неоавангард и неореализм, сюрреализм и экзис-
тенциализм. Наконец, к шестидесятым годам 20 века зарубежная литера-
тура пришла к постмодернизму, концептуализму и поп-арту.

Все перечисленные (и оставленные нами за рамками перечисления)
направления и течения культуры 20 века основываются на различных эсте-
тико-философских концепциях, обоснованы разными социокультурными
обстоятельствами. Во многом рознятся и их художественные методы.

Итак, стремление к культурному универсализму было характерно для
эстетико-философской концепции модернизма первой трети 20 века, но не
менее важным оно стало и для постмодернистской эстетики. Модернисты
с помощью выстраивания мифолого-литературных универсалий стреми-
лись к созданию новой (космичной) культурной модели, структурно и ло-
гично используя наследие предыдущих эпох, пытаясь модернизировать
его на основе некой новой мистической концепции мира, человека и куль-
туры. Постмодернизм же декларативно и принципиально отказывается от
какой-либо модельности, так как нельзя смоделировать хаос, коим они счи-
тают весь мир.

Постмодернизм, возникший в США и Европе, изначально ориентиро-
вался на модернистскую традицию (эта интенция отражена уже в его на-
звании). Традиционно первым периодом развития этого направления на-
зывают поздний модерн или трансавангард – вариант «превосхождения»,
усиления нового, хотя и с определенной иронической дистанции. И только
за ним следуют другие этапы развития уже собственно постмодернизма –
анархический постмодернизм с его вседозволенностью и постмодернистс-
кий эссенциализм (с нем. высокий, чувствительный) как «обязательное пре-

роману утворюють нову художню якість літературного твору, яка поширює
форми й засоби описовості й наративу, увиразнення характерів. Розглянуто
такі чинники й аспекти філологічного виміру роману я к лексична вичерпність,
окремі літературні впливи, стилізації, дискурс описовості, дискурсивний по-
тенціал «плину свідомості». Розпочато аналіз пріоритетної у романі теми кни-
ги, читання, літературної творчості. Подальше дослідження цих сегментів філо-
логічного виміру твору є, безумовно, перспективним. Воно дозволить при-
близити роман В. Гесса і його творчий спадок взагалі до українського читача,
збагатить літературознавчу палітру дослідника.

Чекають свого дослідження й інші філологічні аспекти роману,
лінгвістичні та літературознавчі: полісемія, контекстуальна семантиза-
ція лексем, емотивний вимір твору, дискурси переліку повторів, варіа-
тивних визначень абстрактних понять та конкретних об'єктів і явищ. Бе-
зумовно перспективними й продуктивними будуть такі сегменти аналізу
роману як неологізми, алітерація, метафоризація, інтертекстуально-алю-
зивний шар роману, нарешті, компаративні дослідження творчого мето-
ду й літературної техніки В. Гесса.
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реальность нередко оказывается жестокой и абсурдной, человек в этом
мире – одиноким и заброшенным, а обстоятельства, в которых разверты-
вается его существование, – мрачными и фатальными. Пафос модерниз-
ма, по Д. Беллу, направлен против ценностей и мотивации «обычного
поведения» во имя эротизма, свободы импульсов и т.п. Значение модер-
нистской доктрины в общественной жизни 20 века определяется им преж-
де всего именно этим поворотом от элитарно-эстетических к более массо-
вым формам человеческой жизнедеятельности [11, с. 89]. Наряду с этим в
западноевропейском модернизме традиционно развивались эзотеричес-
кие, экзистенциальные, эсхатологические настроения и тенденции, поро-
дившие в итоге миры Кафки и Джойса, Пруста и Гессе, Камю и Сартра.
Эти миры очень разные, но у всех перечисленных авторов человек прин-
ципиально одинок и не понят, зачастую потерян и даже отвержен.

Русский же модернизм, оттолкнувшись от декадентских идей, ушел в
сторону соловьевства и погрузился в идеи теургического искусства. Если
модернисты Запада в большинстве своем склонялись к мыслям о разруше-
нии космоса, о грядущем хаосе, о подавляющей тайне бытия, о ничтожнос-
ти человека в этом мире, то русский символизм пришел к своему апофеозу
с идеями аргонавтизма. А. Белый призывал с помощью искусства строить
ковчег души, создавать новый миф о сотворении космоса и через это Слово
спасать мир от хаоса. Лирический герой А. Блока совершает путь вочелове-
чения. В. Иванов с помощью слов и обрядов стремится вернуть в мир спаси-
тельный эллинистический космос. Русские символисты видели принципи-
ально иную мистерию существования мира: от космоса к хаосу – и снова к
космосу; через жертвенную гибель – к новому возрождению. Одиночество,
отверженность и непонятость, а то и гибель героя русских символистов –
это мистериальная жертва, персонифицирующая идею святой плоти. Оди-
ночество и отверженность не исключают его стремления к соборности, идею
которой русский символизм заимствовал из философии В. Соловьева.

М. Павич, безусловно, испытывал влияние в первую очередь западно-
европейской модернистской традиции. При этом формальные признаки
его произведений явственно постмодернистские. Обсуждение философс-
ких, психологических, культурологических проблем, игра с клише, обна-
жение приема, перевоплощение писателя в критика своего текста и воз-
можных стратегий его восприятия, упразднение границы между художе-
ственным и так называемым «интеллективным» письмом и т. п. – харак-
терные признаки синтетической постмодернистской манеры. Но явная
модельность и создание по модели своего окказионального мифа – это
традиция модернизма.

Исследователи Павича постоянно отмечают, что все его творчество –
это нелинейное, гипертекстуальное письмо. Эта композиционная особен-
ность многих произведений писателя – тоже постмодернистская традиция
создания интерактивного текста, текста-игры, который создает не только (и
не столько) автор, но и читатели. «Хазарский словарь» (обе версии), «Пей-
заж, нарисованный чаем», «Внутренняя сторона ветра», «Ящик для
письменных принадлежностей», «Вечность и еще один день», сборники
рассказов Павича представляют собой типичные гипертекстуальные конг-

одоление неправильного развития», как способность «противопоставить
жаргону и эстетике иносказательности новые субстанциональные формы»,
как, наконец, ориентацию на «пример, эталон» [1, с. 7]. Как видим, генети-
ческая укорененность постмодернизма в модернизме налицо. Постмодер-
низм, как раньше модернизм, обвиняют в декадентстве, вторичности, нео-
пределенности и т.д. При этом постмодернизм отрицает просветительские
идеи модернизма, идеи «высокого искусства», вечные истины.

Последний на сегодняшний день этап развития постмодернистских
тенденций все более напоминает некое возвратно-поступательное движе-
ние. Для современного искусства, как и для модернизма, присуща твор-
ческая цитатность, но в последние десятилетия в него возвращается и идея
модельности, которая была так важна для модернизма. Современные ав-
торы снова моделируют в своих произведениях миф о сущностных зако-
нах бытия. Только одни при этом руководствуются модернистским взгля-
дом на мир как на космос, другие же придерживаются постмодернистской
традиции восприятия мира как хаоса. Но в любом случае в искусство воз-
вращается модернистское стремление с помощью искусства создавать
новую мифологию. Для этого современные авторы снова используют ста-
рую идею культурного универсализма, опираясь на весь предыдущий куль-
турный пласт как семиотическую систему.

В условиях тотальной глобализации мира, благодаря средствам мас-
совой информации, новым коммуникационным возможностям, внутри
культуры постепенно (но с убыстрением) сглаживаются межнациональ-
ные границы. Особенно это касается таких синкретических культурных
форм как театр, кинематограф, музыка, танцы. Среди современных форм
искусства литература оказалась одной из наиболее консервативных с точ-
ки зрения национальной самоидентичности. Это объясняется, в частно-
сти, тем, что литературное произведение создается, как правило, на род-
ном автору языке, а язык – одна из наиболее консервативных систем, хра-
нящих и выражающих национальный менталитет и культуру. Даже куль-
турный универсализм выражается в текстах представителей разных наци-
ональных литератур по-своему.

Возьмем для сравнения двух представителей европейской и русской лите-
ратур – М. Павича и Л. Улицкую. Наш выбор объясняется несколькими при-
чинами. Во-первых, оба эти автора находятся под перекрестным влиянием
модернистских и постмодернистских традиций с преобладанием первых. Во-
вторых, они, каждый по-своему, являются выразителями и национальной куль-
турной традиции. И, в третьих, творчество обоих авторов – яркий пример
проявления культурного универсализма в современной литературе.

Творчество М. Павича и Л. Улицкой представляет собой своеобразную
переработку модернистских эстетико-философских идей в новом постмо-
дернистском контексте. Модернистские черты у них проявляются по-разно-
му, мы же остановимся на том, как именно Павич и Улицкая реализуют
идеи культурного универсализма, провозглашенного модернистами.

Оговоримся, что западный и русский модернизм несколько отлича-
ются во взглядах на трансцендентальное. Западные модернисты восприня-
ли и впоследствии развили декадентское восприятие бытия. Поэтому их
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Милорад Павич создает и совершенно собственные псевдомифоло-
гические образы, сделанные по отточенной универсальной мифологичес-
кой или более свободной, но узнаваемой легендарной модели. Примеров
тому много, больше, чем примеров использования Павичем известных
героев и сюжетов. Практически весь «Хазарский словарь» состоит из рас-
сказов о таких персонажах.

То же самое можно сказать об используемых писателем мотивах. Они
вариативно повторяют архетипические, но видоизменяются каждый раз
по-своему, приобретая окказиональное звучание. Универсализм мифо-
логическому миру Павича придают именно они, а вернее, их констант-
ность. О чем бы и о ком писатель не повествовал, как бы причудливо не
строил свой сюжет, на поверхность каждый раз поднимаются одни и те же
архетипические темы и мотивы в их антиномической перетекаемости друг
в друга, в их синкретизме: космос и хаос, вечное и временное, жизнь и
смерть, круговоротность смены временных циклов, циклов бытия. Как и в
любом мифологическом мире, космос, жизнь, повторение у Павича реа-
лизуются через мотив плотского соития мужского и женского ради
зачатия нового существа, а последнее неотделимо от смерти, ибо мифо-
логический круговорот – это вечная череда смерти и рождения.

Космическая цикличность Милорада Павича свершается в постоян-
ном предчувствии ее разрыва, поглощения космоса хаосом. Это ощуще-
ние рождает и зыбкость художественного пространства в его произведени-
ях (в частности, реализующаяся через постоянную алогичную трансфор-
мацию, как во сне), и смещенность понятий добра и зла, красоты и безоб-
разия и т.д. Изменчивость и противоречивость многих персонажей, насе-
ляющих мир Павича, также, на наш взгляд, происходят не столько от пост-
модернистской традиции симулятивности, сколько от древних мифологи-
ческих представлений о демонических наваждениях, или от средневековой
мистики, или от барочных традиций. Все эти культурные пласты Павичу,
доктору философии в области истории литературы, специалисту по серб-
скому средневековью и барокко, были более чем близки. Как и поэзия
символизма, которую он тоже изучал.

Средневековье, барокко, символизм, развивавшиеся в разные эпохи,
были одинаково теоцентричны, укоренены в мистике. Эсхатологическое
начало в них одинаково сильно. Поэтому оно постоянно проявляется и в
произведениях Милорада Павича, также являясь в них константным.

В русской культуре эсхатология всегда была приглушена, заменялась
другими постоянными настроениями. В средневековом искусстве древ-
нерусского государства излишний мистицизм вытеснялся реальными за-
дачами государственного и религиозного устроительства, которые помо-
гала решать и литература. Московское барокко заменило европейские
«пляски смерти» на дидактичность, в крайнем случае допуская элегичес-
кие умонастроения. Русские романтики в большинстве своем мистичес-
кое начало десакрализовали с помощью смеховой культуры (как, напри-
мер, в пушкинском «Гусаре») или чуть ли не философско-социологичес-
кой подоплеки (как в лермонтовском «Демоне»). Декадентство же в рус-
ской литературе быстро переросло в младосимволизм, который, как мы

ломераты. «Структуру рассказов Павича можно условно сравнить с компь-
ютерной видеоигрой. Их пространство представляется настолько неограни-
ченным, что создает впечатление бесконечности. Перемещения с одного
уровня на другой, вверх – вниз, вправо – влево позволяют отгадывать загад-
ки, получать сведения и в результате сложить мозаику в единое целое. А это
подвластно только мастерам игр», – пишет об этом Ясмина Михайлович [4].

Сравнение текста с компьютерной игрой также наводит на мысль о
постмодернизме. Но тут опять мы натыкаемся на несвойственное постмо-
дернизму стремление к узаконенной модельности. Циклизация, градуаль-
ность, иерархичность – приметы модельности, в том числе мифологичес-
кой. Через них воспринимается и описывается всеми мировыми мифоло-
гиями не хаос, а космос. Эти приметы характерны и для творений Павича.
Только космическая модель в идеале тяготеет к незыблемости, а произве-
дения Павича внутренне подвижны, изменчивы по прихоти автора и исхо-
дя из читательских предпочтений.

Но, что несомненно, все варианты прочтения текстов Павича все же
восходят к задуманному автором изначальному инварианту. Этому спо-
собствуют заданные смысловые константы, подспудно организующие текст.
Подобные константы – архетипы – организуют и мифологическую систему.
Прибегая к ним, Павич отчасти остается в русле мифологической традиции,
но в большей степени ее имитирует, продолжая в этом отношении модерни-
стскую традицию моделирования мифологического мировидения. Созда-
вая свои окказиональные архетипы, Павич иногда опирается на уже извест-
ные образы, взятые им из архаической, новой или новейшей мировой куль-
туры. Но в его текстах эти образы приобретают совершенно иные очерта-
ния, от традиции остается лишь исходное обозначение.

Так, например, Павичем используется образ греческого христианско-
го святого Евстафия Плакиды, о котором из жития известно, как о страсто-
терпце и мученике, добровольно и по собственной просьбе претерпев-
шем за веру в Бога. Евстафий Плакида Павича действует в мире, похожем
на агиографический. Правда, это не линейное житие, а, скорее, патерик с
динамично развивающимся действием, усиленной фантастичностью и
столкновением профанного и сакрального миров. Но ситуация, в кото-
рую попал Плакида Павича в агиографии невозможна, она даже не пред-
ставима в апокрифе. По собственной воле превратившийся в дьявольскую
печь Плакида (а ее превративший в себя) поведением абсолютно не похож
на собственного христианского прототипа, погибшего вместе с семьей за
веру. Он следует не воле Бога, а, скорее, дьявольскому искушению и при-
ходит к кошмарному финалу из-за своего любопытства. При этом в рас-
сказе Павича все происходит на охоте, на которой начинается мученичес-
кий путь Евстафия Плакиды и в каноническом житии.

Таким же образом интерпретируются Милорадом Павичем и многие
другие известные христианские образы (Доситей Обрадович или святой
Сава) и легендарные персонажи светской культуры (например, Колумб):
автором берется знаковый образ, помещается в якобы адекватные ему об-
стоятельства, а потом все это выворачивается наизнанку и зачастую снаб-
жается экзистенциальным финалом. Недаром цикл рассказов о Евстафии
Плакиде и других подобных героях называется «Вывернутая перчатка».
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ного и семейного родства и становятся у Улицкой основой естественного
объединения культур.

Во все времена мир держался на соотнесенности одних и тех же начал:
мужского и женского, духовного и природного, приходящего и уходяще-
го. Во все времена люди искали своего Бога, свою истину для того, чтобы
понять мировой замысел и себя самое, пытались постичь хитросплетения
судьбы. Л. Улицкая в большинстве своих текстов на примере фрагментов
жизней различных героев показывает этот путь познания в его бесконеч-
ной парадигме. И, как правило, это путь созидательный, так как он проде-
лывается во имя любви.

Как в любой мифологии, данная парадигма восходит к общему инвари-
анту. В каждом произведении – к своему. Как правило, это какой-либо извес-
тный мифологический сюжет, так или иначе видоизмененный. Иногда же мы
видим обращение к целому пучку мифологических сюжетов и архетипов.

Так, например, «<…> роман «Медея и ее дети», беря за основу антич-
ную и средневековую мифологическую системы, не сохраняет верность
тому, что М. Элиаде называет «общими мифологическими местами».
Напротив, он «разрушает его образную и символическую структуру и
творит на его месте новый миф и новую реальность», – пишет об этом
М.В. Магомедова [3, с. 97]. Действительно, если Медея мифологическая
состоит в родстве с хтонической богиней, нарушает запреты богов, совер-
шая ужасные грехи, и тем способствует разрушению космоса, то Медея
Улицкой, напротив, несет в себе гармонизирующее начало, являясь кос-
мическим центром для огромной разноплеменной семьи. При этом автор
в произведении играет и с другими «<…> мифологическими образами и
мотивами, такими как Хаос и Космос; связь жизни и смерти; важность
символов родственных связей; акцентуация символов божественного, де-
монического и героического» [3, с. 97].

В романе же «Казус Кукоцкого» мы встречаемся с переплетением са-
мых разных мифологических традиций и с их имитированием. Прежде всего
мы имеем в виду мистический план романа, связанный с образом Елены и
описанием пространства загробного мира. Начиная с древнейших религи-
озных поверий различных народов, наблюдается традиционное разграниче-
ние между самим загробным миром и путем в него. Складывается впечат-
ление, что в романе Л. Улицкой путь в загробный мир осуществляется на
территории самого загробного мира. В мифологической традиции различ-
ных народов потусторонний мир (тот свет) представляется по-разному.
Мифы о загробном мире развились из представлений о загробной жизни,
связанных с реакцией коллектива на смерть одного из членов и погребаль-
ными обычаями. «В некоторых мифологических традициях картина загроб-
ного мира окрашена в тусклые тона: там слабо светит солнце, нет ни нужды,
ни радости и т.п. Таковы, например, представления о призрачном существо-
вании бесчувственных теней во мраке аида и шеола. Напротив, вера в луч-
шую загробную жизнь отразилась в представлениях об обильных охотничь-
их угодьях, сверхъестественно плодородных полях (египетские иару), паст-
бищах в загробном мире; умершие становились молодыми, не знали болез-
ней и забот, предавались веселью» [5, с. 453]. У некоторых наиболее отсталых

уже говорили выше, был далек от мрачных взглядов на мировое развитие и
в разрушении культуры видел не столько признаки тлена, сколько обеща-
ние нового возврата.

Людмила Улицкая продолжает эти традиции русской литературы. В ее
произведениях создается мир, вечный в своем неизменном развитии и
синкретизме культурно-мифологических универсалий. Он полон проти-
воречий, но они тоже вечны, через них выявляется мифологическое един-
ство и неделимость антиномий и гегелевские прозрения о борьбе проти-
воречий, которая движет миром. Но все же главное для Улицкой и ее ге-
роев – не констатация этих самых противоречий, а поиск начал для их
единения. Культурный универсализм Улицкой произрастает, на наш
взгляд, именно из этого поиска общности.

Нельзя сказать, что у Улицкой совсем нет экзистенциального начала.
Ее герои бывают и одинокими, и непонятыми. Но их одиночество не окон-
чательно, они через него идут как через пустыню к некоему новому зна-
нию, пониманию, истине. А последняя есть только в космически выстро-
енном мире модерна, в постмодернистском хаосе она отсутствует.

Одиночество героев и одиночество вообще в мире произведений
Улицкой объяснимо и в принципе не окончательно. Оно проистекает не из
принципиальной невозможности единения, а из нежелания такового, ос-
нованного на предрассудках и комплексах. Последние рождаются в мире
человеческой культуры и могут нивелироваться только ею же. Возможно,
поэтому мир героев у писательницы удивительно многонационален и
интернационален одновременно. Русские, украинцы, греки, армяне, ара-
бы, поляки, немцы, евреи, французы, представители прочих наций и всех
религий делают культурную среду текстов Улицкой полифоничной и пес-
трой. Эта пестрота представляет собой узор культурной гармонии. С пер-
вого взгляда он сложен, но при приближенном рассмотрении – прост.
Сложность достигается разнообразием бытовых традиций и воззрений,
простота – их бытийной основой, одинаковой для всех и для всех истинной.

Один из героев Улицкой Даниэль Штайн – католик-иудей, живущий в
Израиле и являющийся духовным пастырем для христиан всех националь-
ностей – делает вывод о том, что даже внутри одной церкви верующие не
всегда могут понять друг друга в силу национальных убеждений: «Только
здесь, в Израиле, в этом столпотворении народов, я воочию убедился, что
практически священник всегда работает не с абстрактными людьми, а с
представителями определенного народа, и каждый народ имеет, по-види-
мому, свой собственный, национальный путь ко Христу, и, таким обра-
зом, в народном сознании возникает Христос-итальянец, Христос-поляк,
Христос-грек, Христос-русский. Мне же надлежит искать на этой земле, в
среде народа, которому я принадлежу, Христа-иудея. Излишне говорить,
что Тот, во имя которого апостол Павел объявил незначащими земную
национальность, социальные различия и даже пол, был в исторической
реальности именно иудеем» [9, с. 105]. Этот вывод он сделал, в первую
очередь, общаясь с паствой. И при том все эти люди разных национально-
стей, с изначально различными культурными кодами между собой связа-
ны межнациональными семейными узами. Вот эти древние законы кров-
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ческих систем, пытаясь создать единую мифологию-религию, философ-
ско-религиозную систему, пронизывающую, регламентирующую и
объясняющую мироздание» [7, с. 17].

Наверное, неомифологизм Улицкой не настолько концептуален, но общие
принципы явно налицо. А самым главным является то, что мифологический
мир Л. Улицкой основан на идее торжества не хаоса, а космоса, не эсхатологии,
а возрождения – так же, как и у русских символистов, в отличие от символистов
европейской литературы.

Общая же традиция в современной литературе в целом – это стремле-
ние к культурному синтезу, характерное для всего современного искусст-
ва в целом.

Дальнейшее исследование его специфики в искусстве вообще и в
литературе в частности не только интересно с исследовательской точки
зрения, но и представляет собой в сложившейся социокультурной ситуа-
ции важнейшую гуманистическую задачу.
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племен (австралийцы, бушмены, папуасы) не сложилось дифференциро-
ванных мифологических представлений о загробном мире: умершие могли
населять пустынные местности.

В «Казусе Кукоцкого» пространство, по которому двигается в неизве-
стном направлении группа персонажей, похоже одновременно на загроб-
ные миры из различных мифологий. Читаем, например: «Песок, подхва-
ченный током воздуха, тонко звенел, тонко звенел, ударяясь на лету о про-
зрачные стебли сухих ломких растений. Все стороны горизонта были затя-
нуты дымкой, и никаких признаков светил в небе не было. Маленькие вих-
ри заворачивались вокруг слабых мелких холмов, рассеивались, снова воз-
никали. Песок медленно перекатывался с места на место, тек, как сухая
трава, но очертания этой бледной земли почти не менялись» [10, с. 195];
«Они все шли и шли по однообразному пустому пространству, печально-
му и всхолмленному...» [10, с. 251]. «Пейзаж явно пустынный. Песок вооб-
ще является отчетливой доминантой в этом месте повествования: в нем
вязнут ноги, он скрипит на зубах, попадает в глаза, волосы, на одежду и т.д.
Тусклый и однообразный свет, льющийся ниоткуда – еще одна доминанта,
характеризующая потустороннее пространство романа и являющаяся ха-
рактерной для древнейших мифологических воззрений. Этот свет постоя-
нен и не меняется тьмой, так как в потустороннем пространстве отсут-
ствует какая-либо цикличность, характерная для мира живых, нет смены
дня и ночи: «Время отбивалось здесь, как заметила впоследствии Новень-
кая, не чередованием дней и ночей, не круговоротом времен года, а ис-
ключительно привалами возле костра да последовательностью событий»»
[8, с. 401]. В романе отразились и более поздние представления о загроб-
ном мире и загробной судьбе души: понятия о грехе, добродетели и рас-
плате, о метемпсихозе и некоторые другие.

Культурный универсализм в этих и других произведениях Л. Улицкой
связан с эстетико-философской традицией именно русского символиз-
ма. В частности, чувствуется определенное влияние (если не прямо, то
косвенное) на неомифологическое начало в ее творчестве А. Белого. «Об-
ладая широкой эрудицией и стремлением изучить предмет досконально,
он не ограничивается лишь употреблением в своих художественных тек-
стах тех или иных мифологем. Используя их, писатель возводит целое
мифологическое здание, создает сложную систему, имеющую единый
фундамент и характеризующуюся тесной связью и преемственностью
всех своих составляющих, стремлением к абсолюту. А. Белый не просто
вводит миф в повествование. Он пересоздает мировую мифологию для
художественного исследования миропорядка и внутреннего мира лич-
ности, различных эпох и цивилизаций, религиозных систем, философс-
ких учений в их взаимосцеплениях и взаимодействии. А. Белого привле-
кают западные и восточные эзотерические доктрины. Для соединения
различных субстанций и противостоящих категорий он использует те
точки соприкосновения, то общее, что можно обнаружить на различных
срезах физического и метафизического бытия. Например, преобразовы-
вая мифологическую традицию, он обнаруживает и обыгрывает сход-
ные по звучанию или значению мифологемы из различных мифологи-
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статьи [4, с. 7–22] и фрагментами его монографии [5, с. 35–40, 64–66], и
ряда наших статей [3, 7, 8].

Данная работа посвящена рассмотрению жанрового разнообразия ма-
лой прозы Ж. Дютура, которая, как уже было отмечено выше, представлена
в творчестве писателя довольно широким спектром жанровых форм – фи-
лософские сказки, новеллы, басни, моралите, трактаты, эссе, сборники про-
писных истин, сатирическое учебное пособие и даже интимный дневник
мертвеца. Рассмотрим следующие жанры: жанр философской сказки, жанр
басни/сказки-моралите и жанр сатирического учебного пособия.

Первым по времени писатель опробовал жанр философской сказки, кото-
рый был представлен в сборнике «Простофили» (1959) [12]. Сказки, по словам
самого автора, написаны под влиянием и в жанре вольтеровских философских
романов, о чем убедительно свидетельствует уже первая сказка этого сборника
«Баба, или Существование». В ней дается остроумная и язвительная критика
модной в то время экзистенциалистской философии в сартровском истолкова-
нии. Сказка «Баба, или Существование» («Baba, ou l'Existence») по своей струк-
туре напоминает вольтеровскую повесть «Кандид, или Оптимизм». Следова-
ние образцу вольтеровской философско-сатирической повести заявлено уже в
самом названии произведения – «Баба, или Существование». И здесь и там имя
героя соотнесено с определенным философским учением с одной небольшой
разницей: в вольтеровской повести, в которой высмеивается философия опти-
мизма Лейбница, оно дано имплицитно и раскрывается в процессе повествова-
ния, у Дютура же оно заявлено эксплицитно. Что касается имени заглавного
героя, то оно значимо и комически окрашено: у Вольтера – «Кандид», что
означает «ясный», «чистый», «простодушный», у Дютура – «Баба», что в про-
сторечии означает «простодушный с оттенком «глупца», «недотепы».

В сюжетной организации повествования Дютур в целом следует за Воль-
тером, хотя и наполняет его оригинальными перипетиями. Баба – юноша из
добропорядочной буржуазной семьи попадает, как и Кандид, под влияние
некоего философа Меласса. Основные философские постулаты, потрясшие
Баба, сводятся к следующему: «Мир таков, каким его делают, а люди есть то,
чем они становятся» и, самое главное, «существование предшествует сущ-
ности» [12, с. 19]. Последний постулат он начертал в своей заветной тетради
как высшую жизненную истину и руководство к действию.

Погрузившись в чтение книг немецких философов, самая тонкая из ко-
торых насчитывала тысячу страниц, Баба проваливается на экзаменах по
философии, порывает с семьей, поселяется у своего наставника господина
Меласса и, терзаемый угрызениями совести (спал с его любовницей), от-
правляется в Испанию, чтобы определиться со своей сущностью. По нео-
пытности едва не становится жертвой своего республиканского энтузиазма.
Чтобы избежать смерти, записывается в сторонники Франко, принимает
участие в параде фалангистов и с изумлением узнает, что в их рядах насчи-
тывается 10 тыс. марокканцев, 20 тыс. немцев, 30 тыс. итальянцев и 47 испан-
цев. Убив на передовой немецкого капрала, перебегает к республиканцам, и
содержится в тюрьме в опасном соседстве с марокканцами.

Философское образование молодого человека завершается в доме его
учителя Меласса, который, угощая беглецов стаканом красного вина, кон-
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Жанровая специфика малых
прозаических произведений Жана Дютура

Недавно ушедший из жизни (2011) французский писатель Жан Дютур
(Jean Dutourd) оставил после себя обширное наследие, включающее в себя
свыше семидесяти книг различной жанровой принадлежности: романы,
повести, новеллы, басни, моралите, памфлеты, сборники публицистичес-
ких и литературно-критических статей, сборники теле- и радиовыступлений.
Член Французской академии с 1978 года, Национальной академии наук, Ака-
демии литературы и искусств Бордо, президент Ассоциации «Защиты фран-
цузского языка», лауреат многих литературных премий, он до сих пор явля-
ется полемической фигурой для французской литературной критики.

Левая критика обвиняет его как монархиста и последовательного гол-
листа, правая же не прощает его нелицеприятные суждения о духовно-
нравственной деградации и американизации современной французской
буржуазии. В пылу журнально-газетных баталий творчество Дютура ока-
залось практически вытесненным из сферы научно-академического ос-
мысления. Мы уже указывали, что во Франции первые небольшие моно-
графические исследования о писателе появились лишь в середине 90-х
годов прошлого века. Это «Жан Дютур» П. Гофмана (1994), «Несколько
штрихов к статуе Дютура» Б. Леконта (1997) [14], «Неисправимый Дютур»
А. Покара (1997) [16]. Последняя работа о писателе вышла уже после его
смерти – это небольшая книжка размышлений писателя и критика Фран-
суа Тайандье «Отец Дютур» (2011) [17] о влиянии Дютура на свое творче-
ство и о его влиянии на интеллектуальную жизнь Франции.

Книга П. Гофмана, окрашенная явной левизной, носит скорее обвини-
тельно-полемический характер и практически не касается художественных
особенностей творчества Дютура. Б. Леконт дает выдержанную в доброжела-
тельном духе обзорно-ознакомительную картину написанных до середины 90
-х годов произведений Дютура. Книга «Неисправимый Дютур», принадлежа-
щая перу писателя Алена Покара, друга и поклонника Дютура, посвящена
наиболее ярким моментам жизни биографии писателя.

Отечественное литературоведение представлено пока что лишь работа-
ми А. Михилева, в частности, его большой вступительной статьей «Жан Дю-
тур: меня начнут обожать после смерти» к первому на русском языке сбор-
нику избранных произведений писателя, сделанных автором вступительной

© Фель Е. Л.
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винения дрожащему ягненку, а с обвинениями на мирно настроенного
волка обрушивается юный ягненок – пламенный борец за бараньи права.

Комический модус повествования повлек за собой и трансформацию
финального басенного элемента – морали. У Дютура эта часть достаточ-
но развернута и пространна, она оставляет широкий простор для разду-
мий и неоднозначных выводов, которые затрагивают широкий спектр со-
временных реалий, как социально-политических, так и философских.

И, наконец, жанр трактата своего рода сатирического пособия с ориги-
нальным названием «Зa bouge dans le prкt-а-porter. Traitй du journalisme»
(1989) [9], которое можно перевести как «Распродажа готового платья идет
полным ходом. Трактат о журнализме» или «Дела идут в индустрии готовой
одежды. Трактат о журнализме». Насмешливо-сатирическая интенция про-
изведения по отношению к журналистике заложена уже в самом названии,
где журналистика уподоблена поточно-шаблонному производству одежды.

Трактат состоит из шестнадцати глав, каждая из которых затрагивает одну
из сторон журналистской профессии, и приложения, завершающего книгу в
виде «Письма господина Жоржа Аннетона, профессора Школы журналисти-
ки, автору данного произведения». Модус насмешливости заявлен не только
в названии трактата, где журналистика подается как сфера ширпотреба или,
точнее, готовой одежды (prкt-а-porter), но и в названиях некоторых глав («Мир
Коко», «Синтиментальный километр», «Мэтры страшилок»). Дютур обозна-
чает мир журналистики как специфический мир «стариков» (в оригинале «Le
monde de Coco»). Слово «коко» во французском языке имеет множество зна-
чений («кокосовый орех», «яйцо», и ласкательное «мой цыпленок», и в разго-
ворном «тип», «кокаин»), а во французскую журналистику, по мнению Дю-
тура, вошло с легкой руки легендарного издателя и главного редактора попу-
лярной газеты «Franзe Soir» («Вечерняя Франция») Пьера Лазарева. Так Лаза-
рев обращался к своим ближайшим помощникам и секретарям с присущей
ему добротой, чтобы не ошибиться в именах своих служащих.

Дютур приводит красочную иллюстрацию отношений, весьма харак-
терных для редакций масс-медиа. Например: заведующий отделом пору-
чает сотруднику подобрать удачную фотографию к определенному мате-
риалу или, другой вариант – придумать броское название к статье. Пред-
ставшему перед ним через полчаса с результатами своих поисков сотруд-
нику завотделом, бросает: «Это не клеится, Коко!», другими словами: «Это
не привлекает внимания, в этом нет ничего такого, что могло бы удивить
публику, чтобы она ощутила «удар под вздох» [9, с. 30]. Речь идет о харак-
терной черте современной журналистики – сенсации или так называемом
информационном поводе, это чаще всего события из сферы скандальных
происшествий или несчастных случаев.

Одним из важнейших достоинств дютуровского трактата заключается
в том, что его насмешливо-иронический, а порой и откровенно саркасти-
ческий анализ принципов, нравов и стилистических клише французской
журналистики второй половины ХХ века выявил одновременно характер-
ные черты, присущие современной журналистике в целом.

Не ставя перед собой задачу детального рассмотрения всего трактата,
отметим, что в нем Дютур проявил себя как подлинный сатирик, избрав

статирует, что Баба начал себя определять, и сообщает, что работает над
романом, где намерен развернуть историю «человека, который определя-
ет себя по мере того, как существует», своего рода иллюстрацию к соб-
ственному «трактату о существовании и несуществовании» [12, с. 48].

Одним из наиболее излюбленных жанров малой прозы Дютура явля-
ется жанр сказки/басни – моралите, нашедший отражение в ряде его сбор-
ников: «Конец краснокожих» («La fin des Peau-Rouges», 1964) [10], «Закат
волков» («Le crépuscule des loups», 1971) [11], «Жемчужины и свиньи» («Les
perles et les cochons», 2006) [13]. Жанровое своеобразие написанных Дюту-
ром басен/сказок – моралите заключается в том, что он создал специфичес-
кий синтез басни/сказки с акцентированным поучающим (морализаторс-
ким) началом, которое сатирически окрашено и зачастую полемически пе-
реиначивает традиционно закрепившийся за прототекстом смысл. В каче-
стве образца возьмем заглавное произведение из сборника «Закат волков»,
которое было обозначено как моралите (басня-моралите). В то же время в
авторском послесловии на задней обложке сборника «Жемчужины и сви-
ньи» помещенные в нем произведения названы «баснями в прозе». Однако
по объему и сюжетно-композиционной структуре данное произведение
больше тяготеет к короткой новелле, поскольку в отличие от басни имеет
ярко выраженный парадоксальный сюжет, достаточно развернутые харак-
теристики персонажей и размытый моральный вывод.

«Закат волков» представляет собой переосмысление сюжета извест-
ной басни Эзопа – Лафонтена – Крылова «Волк и Ягненок». В дютуровс-
ком варианте мы наблюдаем иную структуру сюжета, характер переос-
мысления в котором определяется модусом комического, обусловленным
прежде всего домыслом писателя (о чем говорит само название: «Закат
волков» вместо «Волк и Ягненок») и переводом в комическую ипостась
образа ягненка. В свою очередь это ведет к перевернутости сюжета и вы-
текающим из этого комическим ситуациям. Перевернутость традицион-
ного сюжета заявляется уже в первой фразе дютуровской версии эзоповс-
кой басни. В ней не волк видит пьющего из реки воду ягненка, а, наоборот,
жажду утоляет сам волк. Причем сообщение об этом сопровождается до-
статочно развернутым описанием персонажа: «Это был старый с белой
шерстью волк, на счету которого числилось множество славных деяний.
Возраст слегка утомил его, слегка отяжелил, но он по-прежнему был кра-
сив, с благородной осанкой, задумчивыми глазами и еще со всеми своими
зубами» [11, с. 143]. (Здесь и далее перевод наш. – Е. Ф.).

Только после этой фразы на сцене появляется ягненок, описание кото-
рого дается в явно комическом плане, в котором подчеркнуто краткая кон-
трастная характеристика внешнего портрета персонажа сопровождается
насмешливым перечислением его достоинств: «Он был весь черный, по-
скольку происходил от черного барана и черной овцы (напомним, что волк
– белый. – Е. Ф.). Он состоял членом «Революционной ассоциации бара-
нов» (РАБ), «Лиги прав овец» (ЛПО), «Объединенной партии баранов» (ОПБ).
Это было юное животное с самым великим будущим» [11, с. 143–144].

Такая трансформация традиционного жертвенного персонажа в пер-
сонаж явно комический коренным образом меняет каноническую ситуа-
цию. Возникает эффект парадокса. Уже не волк предъявляет нелепые об-
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Гуманізм та епоха постмодернізму: критерії зіткнення

Метою статті є аналіз поняття «гуманізм» та проблеми гуманістичної
спрямованості літератури завдяки своїй контроверсійності до теорії і прак-
тики постмодернізму, що позначений деструктивністю і є виявом дегума-
нізаційних процесів у сучасному суспільстві.

Минуле століття – це цілісна епоха, в якій простежується своя культуро-
формуюча ідея. Це ідея гуманізму, котра, втім, у мистецтві і в літературі
виявляється не тільки в глибокому інтересі до людської особистості, що роз-
глядається у найрізноманітніших ракурсах, а й, хоч як це парадоксально на
перший погляд, у зникненні людини з поля зору митця. «З одного боку – це
прагнення гуманізації людського буття і творчості, з іншого – гіпертрофія
форми, зростання ролі прийому у таких масштабах, коли прийом із засобу
перетворюється на мету. На зміну органічному образу прийшов відвертий
конструктивізм, геометрія стилю, яка витіснила зі змісту людину» [2].

Людина є такою, якою її зробила історія. Література й мистецтво без
духовного простору, сакральних таємниць, традиції, так само, як людина
без води і сонця, може жити лише у формах імітації. «Що більше я думаю,
то більше переконуюсь, що нема нічого художнішого за любов до людей»
[11] – ці слова видатного французького живописця Ван Гога міцно пов'язу-
ють дві категорії – «гуманізм» і «література».

Немає сумніву у тому, що одним із базових змістових критеріїв вічності
літератури є її гуманістичний потенціал. «Можна зібрати докупи все кра-
ще, що створено художниками за всі віки, і, користуючись науковим мето-
дом, вловити те загальне, що робить їх подібними один до одного і що
обумовлює їхню цінність. Це загальне і буде законом. У творах, які назива-
ють безсмертними, загального дуже багато; якщо з кожного із них викину
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объектом своего насмешливого пафоса изъяны такого социально значи-
мого явления, как журналистика, представляющая обширную сферу об-
щей и политической культуры современного мира. Для этой цели он ис-
пользовал жанр трактата с элементами учебного пособия, придав прису-
щей этим жанрам рассудительно-назидательной манере повествования
сатирическую и насмешливо-ироническую окраску, что позволило ему
создать яркое и остроумное произведение.

Таким образом, рассмотрев лишь три жанра малой прозы Жана Дю-
тура, можно сделать вывод, что писатель в каждом из них, опираясь на
предшествующую традицию, модернизирует их, значительно обновляет,
наполняя их соответствующим духу современной эпохи содержанием.

Анализ жанровой специфики данных малых прозаических произведе-
ний французского писателя Жана Дютура расширяет представление о твор-
ческом диапазоне писателя, однако есть необходимость в более обшир-
ном  исследовании других произведений, рассмотрении многообразия
используемых писателем других жанровых форм.
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На думку А. Ф. Лосєва, у терміна «гуманізм» виявилася «вельми плачевна
доля, яка була, втім, і у всіх інших надто популярних термінів, а саме доля величез-
ної невизначеності, багатозначності і часто навіть банального верхоглядства»
[10, с. 108].

Російський науковець Т.Єлшина зауважує: «Ни для кого не секрет, что
гуманизм рос из теологического корня, и связь эта никогда не прерывалась,
она то специально подчеркивалась, то намеренно затушевывалась. Гума-
низм то сосредоточивался на ценностях земных и светских (например, в
эпоху Просвещения в Западной Европе), то вновь возвращался к своему
теологическому источнику; гуманисты то уходили в дебри атеизма, то воз-
вращались в лоно церкви. Гуманизм словно двигался по кругу, всякий раз
уничтожая или возрождая собственные ценности. Внутри самого гуманиз-
ма постоянно возникали явления, вызывающие его кризис, но сохранивши-
еся корни вновь и вновь заставляли возрождаться гуманистическую идеоло-
гию, которая всегда отличалась исключительной адаптивностью к изменяю-
щимся социальным и культурным условиям жизни человечества» [7, с. 5].

Звернемо увагу на те, що етимологічна природа терміна «гуманізм» двої-
ста, тобто сходить до двох латинських слів: humus – грунт, земля; humanitas –
людяність. Поєднання «грунтового» (земного) і «людського» не здається ви-
падковою, якщо згадаємо, що «Тоді Господь Бог утворив чоловіка з земного
пороху та вдихнув йому в ніздрі віддих життя, і чоловік став живою істотою»
(Святе письмо. Книга Буття 2; 7). ). Іншими словами, навіть походження терм-
іна неоднозначне і несе в собі заряд двох стихій: земний, матеріальної стихії і
стихії людських взаємин. В класичній латині humanus, окрім загального зна-
чення «щось характерне для людини, притаманне людині», мав ще два: «доб-
розичливий» і «вчений, високоосвічений». Hевід'ємною ж особливістю люди-
ни вважалася мова, а скарбницею мови і основою вченості – література (litterae,
humanae litterae). У XV ст. в італійських університетах викладачів класичної
літератури – грецької і латинської (humanae litterae) – називали гуманістами
(humanista). Невдовзі термін (humanista) поширюється у німецькомовному
світі, а далі по всій Європі в італійсько-латинському значенні «вченого-знавця
античної літературної спадщини». Від цього humanus походить і humanіsmus.

У сьогоденному постмодерному суспільстві спостерігається перева-
га матеріальних цінностей над духовними, відчуженість від культури, за-
ниження моральних норм поведінки в суспільстві. Поступово втрачають
свою актуальність високі загальнолюдські гуманістичні цінності як основа
духовності особистості. Винятковою причиною і водночас наслідком таких
змін є драматичний досвід ХХ століття. Світові війни і концентраційні табори
тоталітарних систем надають постмодерністам багатющий матеріал для їхніх
«антигуманістичних» висновків. Власне інтелектуальна, соціальна і культур-
на дійсність минулого століття засвідчила певні проблеми в самому серці
гуманізму й поставила під сумнів його майбутнє. Під знаком запитання опи-
нилось і саме поняття «гуманізму». «Поняття людяності, «гуманізму»…. є
збезчещеними і пустими. Порядні люди не можуть його використовувати в
доброму значенні, порядні люди взагалі перестали його вимовляти!» [3].

Поглянувши на історію європейської думки, ми зауважимо, що сумн-
іви постмодерністів не є безпідставними: гуманізм у минулому зазнавав

ти це загальне, твір загубить свою привабливість. Отже, це загальне необх-
ідне і складає … обов'язкову умову будь-якого твору, що претендує на
безсмертя» [11]. Усі класики світової літератури – гуманісти. Вочевидь,
людство свідомо, а то й підсвідомо відчуває духовну потребу у творах із
потужним гуманістичним потенціалом. Аксіоматичною є закономірність:
що більше у літературному творі Добра, Людинолюбства, Милосердя,
Всепрощення то більше у нього шансів залишитися жити у «великому
часі» (М. Бахтін), тобто стати твором класичним.

Термін «гуманізм» вважається загальнозрозумілим і загальновживаним по-
няттям. В етичному план – моральний принцип, в основі якого лежить переко-
наність у безмежних можливостях людини та її здатності до удосконалення, вимога
свободи й захисту гідності особистості, ідея про право людини на щастя. Вужче –
людяність, увага й любов до людини, готовність їй допомогти. У філософському
розумінні – це історично змінна система поглядів, сталим складником яких є виз-
нання цінності людини як особистості, її права на свободу, задоволення духовних і
матеріальних потреб, розвиток здібностей. У конкретно-історичному значенні
гуманізм – інтелектуальна течія, котра виникла в епоху Відродження в Італії (поча-
ток XIV ст.), а потім, у XV–XVI ст., поширилася по всій Європі. Ідеї гуманізму
можна виявити у фольклорі, в літературі, філософських трактатах та релігійних
доктринах різних народів ще зі стародавньої доби. В епоху Відродження гуманізм
вперше виступив як цілісна система поглядів і широка течія суспільної думки,
викликавши справжній переворот у культурі й світогляді людей того часу, він став
потужним культурним рухом. Наприкінці XV ст. з'явилося саме слово «гуманіст».
Представниками гуманізму Відродження були Петрарка, Данте Аліг'єрі, Рафаель
та ін., котрі викладали курси з античної граматики й риторики, займалися філосо-
фією, історією, етикою, справами освіти, пропагуючи власні ідеали життя, пов'я-
зані з духовним розкріпаченням особистості, свободою творчості. Усі ці напрями
діяльності називали гуманістичними, тобто властивими людині. Гуманізм кінця
XIV – середини XV ст. трансформується остаточно в нову світоглядну систему,
котра наскрізь проникнута критицизмом та має світський характер. Головна ідея
гуманізму – актуалізація через гуманістичну діяльність можливостей індивіда.
Гуманізм справив величезний вплив на тогочасне мистецтво й літературу (Данте
Аліг'єрі, Боккаччо, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рабле, Шекспір, Сервантес).
Традиції гуманізму Відродження продовжили відомі просвітителі XVIII ст. (Голь-
бах, Дідро, Монтеск'є, Гете, Шіллер, Гердер та ін.), письменники та мислителі ХІХ–
ХХ ст. В Україні найвидатнішим продовжувачем ідей гуманізму епохи Відроджен-
ня у XVIII ст. був Г.Сковорода, котрий глибоко осмислив місце людини у світі,
сутність людського щастя, сенс людського буття, узагальнив українську середньо-
вічну традицію і дав заспів літературі національного відродження. Важливим для
нас є його вчення про єдність трьох світів – макрокосмосу, де живе під сонцем усе
народжене, мікрокосмосу – світу людини, в якій відбивається весь великий світ, і
світу символів, через які одкривається людині правда (передусім світ Біблії) – ці три
світи нерозривні. Якщо залишити людину без світу символів, то «вона почне вести
боротьбу проти природи і проти себе» [12]. У ХІХ–ХХ ст. ідеї гуманізму пронизу-
ють твори багатьох українських письменників, котрі звертаються до проблем кон-
кретної людини та створення об'єктивних умов реалізації її щастя (Шевченко, Леся
Українка, Франко, Коцюбинський, Ольжич, Багряний, Самчук, Костенко та ін.).
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на межі людської гуманності, на тій грані, де вона не сприймається» [6, с. 206].
Звичайно, подекуди «нова щирість» постмодернізму звучить як декларатив-
ний антигуманізм. Проте в останні десятиліття серед постмодерністів спосте-
рігається суттєве оновлення гуманістичної тематики. «Я не вважаю, що кри-
тика, яку зустрічаємо у постмодернізмі, виникла з метою підважити основні
гуманістичні вартості. Радше навпаки, ця критика сприяє захистові гуманізму
перед можливим закидом, що оскільки йому бракує раціональних і наукових
підкріплень, то він не може бути життєздатним і переконливим світоглядом.
Тобто, ми не мусимо посилатись на метафізичні засади (Бога, Розум чи На-
уку) для того, щоб обґрунтовувати свою прихильність до широко взятого гу-
манізму (демократії, толерантності, гуманного суспільства, в якому людина є
вільною і може всебічно розвиватись і реалізовуватись). Навпаки, на нашу
користь свідчитиме, коли ми усвідомимо, що згадані пріоритети (права люди-
ни, демократія, толерантність і т. п.) є єдиними підставами, які ми коли-небудь
мали чи потребуємо. Тільки за таких обставин ми можемо безпосередньо
переходити від абстрактного філософування до поширення гуманістичних
програм» [4, с. 89].

Кожна дорога рано чи пізно потребує нового покриття, так само й потре-
бує нових пріоритетів людина ( в яку б епоху вона не жила), її гуманізм. Влас-
не, людина прагне створити досконалий, абсолютний гуманізм. Цей гуманізм
має бути взірцем в історично-культурному просторі й in aeterno – у вічності, її
необмеженому просторі. Таким чином, гуманізм є більш ніж людським понят-
тям. «Він є тим, чим людина не може бути у своєму бутті; він є тим, чого
людина прагне, – прагненням до Абсолюту, до Бога. Гуманізм не є закінченим
моментом так само, як і людина. Людина – безкінечна у своєму бутті, постійно
конфліктна проекція свого «Я»; шлях, що не має кінця» [8, с. 48].

Вважаємо, що основою всього є Любов, і вислів про те, що Любов спасе
світ, не є абсурдним і наївним. «Ні, ми повинні йти далі і до кінця складним,
одиноким шляхом щирості й любові, на який ми вступили» [5, с. 61], – зазначає
Гессе, один із гуманістів ХХ століття. Крім того, саме любов найближче межує
з християнським милосердям. Бердяєв вважає, що любов і є «не що інше, як
ствердження буття в його повноті й утвердження буття на вічність. Любов є
завжди любов до особистості, бачення цієї особистості в Бозі й ствердження
вічного життя цієї особистості через випромінюючу енергію [1, с. 274].

Проблема «гуманізм і постмодернізм» є надзвичайно складною, вир-
ішення її потребує глибшого аналізу й спостереження. Було розглянуто
лише кілька нюансів стосовно гуманізму в епоху постмодернізму. Адже
ці поняття є якщо не основними, то принаймні достатньо важливими для
кожного з нас (людей, які живуть в епоху -пост…).
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відчутних ударів, та й сьогодні немає надійних основ, аби безоглядно йому
довіряти. Три кити, на яких опирається класичний гуманізм, – греко-римсь-
ка спадщина, християнська етика та раціоналізм – розпливаються в різні
боки у сучасній фрагментарній культурі.

Уроки історії свідчать, що практичне впровадження в життя гуманістич-
них ідеалів часто супроводжувалося насильством. Гуманістичні гасла вия-
вилися придатними до різноманітних спекуляцій і застосування для підкріплен-
ня найрізноманітніших ідеологій; мільйони людей було знищено в їх ім'я.
Тому навіть ті мислителі, які не належать до постмодерного напрямку, гос-
тро критикували гуманізм. Так, Сартр переконував: «Ми не повинні вірити,
що існує якась людськість, якій можемо поклонятися… Культ людськості
прямує до замкнутого в собі гуманізму… Прямує до фашизму» [13, с. 80].

Постмодернізм особливо зосереджується на тому, що стається з думкою,
коли зникають не лише ідеології, а й самі їх підстави. Зокрема, це питання
цікавить нас з огляду на поняття людини, гуманізму, гуманістичних вартостей.
У певному сенсі можна погодитися з деклараціями головних представників
постмодернізму (таких, як Фуко, Дерріда) про «смерть людини», тому що
колишнє поняття людини було сильно дискредитоване. Нового ж постмодер-
ністи принципово не пропонують. Звідси у наших сучасників почуття безпо-
радності й незахищеності. Епоха постмодерну – це час, коли «людина зостав-
лена напризволяще» [9, с. 236], зауважує Петер Козловський. Проте, говорить
далі мислитель, «крах утопії призводить до нової щирості, нового віднайдення
себе» [9, с. 271]. Французький постмодерніст Андре Ґлюксман вважає, що
Захід послуговувався платонівською ідеєю Добра, яка лягла в основу всіх його
«благих» намірів. Ідея Добра бере до уваги насамперед позитивне: добро,
здоров'я, нормальність; зло ж трактується як брак Добра, а відтак являється
нам як щось «маревне, хитке, повністю залежне від умов свого виявлення» [6,
с. 205]. Гуманісти впевнені, що перебувають в істинному добрі та що мають
здатність і обов'язок «викорінити все зло» [6, с. 237]. Ґлюксман, як і більшість
його сучасників, виходить із трагічного досвіду ХХ століття. Причиною зла,
що сталося, він уважає гуманістичний ідеал Людини – довершений і чистий,
який не хоче миритися з грубими, приземленими умовами існування. Згідно
з платонівською діалектикою, Добро – ідеал Людини – є чимось реальним і
першорядним, натомість умови існування, негативні людські якості, вади – є
чимось вторинним, зовнішнім, що піддається викоріненню і виправленню.
Ідея Добра – це та «соціокосмологічна відмичка, яку використовували і Сталін,
і Гітлер» [6, с. 262] у своїх намаганнях створити «нову людину», нову расу,
ідеальне суспільство тощо. Злі нахили, що є всередині людини, як і зло, яке
доводиться робити в силу «історичної необхідності», виступають явищами
тимчасовими, відчутними лише для безпосередніх своїх об'єктів. Опираючись
на такі судження, Ґлюксман пропонує свою «одинадцяту заповідь» – «хай
ніщо нелюдське не буде для тебе чужим – не вимагає: роби! але побач – зло»
[6, с. 271]. Гуманізм, задивлений у свій образ Людини, унеможливлює сприй-
няття і передбачення зла, що постійно (як показує досвід) дає про себе знати.
Навіть коли гуманізм критикує і засуджує зло, то трактує його як щось непос-
тійне, випадкове, відносне. Зло хоч і не заперечується, проте стає сумнівним у
своєму змісті та в своїх проявах. Воно за таких умов посідає місце «байстрюка
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жанрових творів. До художньої інтерпретації образу гетьмана І. С. Мазепи
вдавалися такі письменники, як А. фон Шамісо (A. von Chamisso), Г. Ніріц
(G. Nieritz), А. Май (A. May), К. Штарк (K. Stark), Р. фон Готтшаль (R. von
Gottschall), А. Мютцельбург (A. Mützelburg), К. Кьостінг (K. Kösting) тощо.
Їхній доробок став об'єктом низки досліджень зарубіжних вчених, серед яких
шведський славіст А. Єнсен (A. Jensen), польський вчений М. Цісла (M.
Cieśla), американська дослідниця, професор Мічиганського університету
українського походження Л. Тарнавська, а також славіст Віденського універ-
ситету А. Вольдан (A. Woldan) [11; 16; 17]. До знакових німецькомовних
творів про Мазепу дослідники відносять поему Адельберта фон Шаміссо
(Adelbert von Chamisso, 1781–1838) «Засланці» («Die Verbannten», 1831), опо-
відання Густава Ніріца (Gustav Nieritz, 1795–1876) «Мазепа» («Mazeppa»,
1842), драма Андреаса Майя (Andreas May, 1817–1899) «Король степу» («Der
Kцnig der Steppe», 1849), двотомний історичний роман Адольфа Мютцель-
бурга (Adolf Mьtzelburg, 1831–1882) «Мазепа» («Mazeppa», 1860), історичну
трагедію Рудольфа фон Готтшаля (Rudolf von Gottschall, 1823–1909) «Мазе-
па» («Mazeppa», існує дві редакції – 1860 і 1865 років) та драму Карла Кьост-
інґа (Karl Kösting, 1842–1907) «Суперники» («Die Nebenbuhler», 1886). На
жаль, через відсутність перекладів для українського читача вони є маловідо-
мими або невідомими зовсім, виняток становить трагедія Рудольфа фон Гот-
тшаля «Мазепа», українська версія якої була здійснена Юрієм Федьковичем
та опублікована у 1902 році у збірці його творів «Писання Осипа-Юрія Федь-
ковича» за редакцією Івана Франка. Можливо, саме з цієї причини у нас досі
немає спеціальної студії, присвяченої німецькомовним творам про леген-
дарного гетьмана, незважаючи на багатий досвід української дослідницької
мазепіани. Знаходимо лише окремі згадки у статтях М. Мухіна, Д. Дорошен-
ка, Д. Донцова, Д. Наливайка, В. Матвіїшина, В. Лавренчука [1, 3, 4, 5, 6].

Тож у представленій на розгляд статті ставимо мету проаналізувати
різножанрові твори німецькомовних авторів про українського гетьмана І.
С. Мазепу, встановити типологічні аналогії і відмінності та визначити місце
німецькомовної мазепіани у загальноєвропейському контексті.

Легендарний гетьман був відомий німцям ще на початку ХVIII століття,
що зумовлене історичними подіями епохи, які відбувались на території
України: Кримські походи та Північна війна (1700–1721), союз Івана Мазе-
пи з шведським королем Карлом ХІІ (1708) та поразка у битві під Полтавою
(1709). Проте літературна рецепція постаті І. С. Мазепи за його життя не
відбулась.

Хвиля популярності українського державного діяча у Європі почи-
нається у ХІХ столітті. Саме у цей час відбувається активна рецепція обра-
зу гетьмана у європейських літературах, музичному та образотворчому
мистецтві. Чи не найбільшу роль у популяризації видатної історичної осо-
бистості у Європі взагалі та у німецькомовному середовищі зокрема відігра-
ла славнозвісна поема Дж. Байрона «Мазепа» (1819). Про непересічну
роль цієї поеми для початку рецепції образу І. С. Мазепи німцями гово-
рить той факт, що перші німецькомовні літературні твори, присвячені ук-
раїнському гетьману, були не автентичними, а перекладами поеми Дж.
Байрона. Насамперед – це витвір Фердинанда Фрейліґрата (Ferdinand
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Німецькомовна мазепіана ХІХ століття у
контекстуально-типологічному вимірі

Актуальність дослідження. Німецькомовна мазепіана ХІХ століття
представлена широким колом авторів та порівняно великою кількістю різно
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Українські літературознавці, зокрема Д. Наливайко, виділяє у біографії
І. С. Мазепи дві різномасштабні події, які проте виявились однаково при-
вабливими для літератури: роман із заміжньою жінкою та покарання за це,
що трансформувалось у так званий «міф про Мазепу», другою подією є
спроба визволити Україну від російського панування за допомогою шведів
– «історію Мазепи» [6, с. 618]. Спираючись на думку дослідника, ми про-
понуємо класифікувати твори німецькомовної мазепіани на ті, автори яких
у рецепції образу пішли за «міфом про Мазепу» та другу групу, де акцент
ставиться на «історії Мазепи», а також виділити третю групу, у яких обидва
аспекти знаходяться у синтезі на перехресті історії та міфотворчості.

До творів, у яких український гетьман міфологізується, перш за все слід
віднести оповідання Г. Ніріца (1795–1876) «Maзепа» (1842). Дія у творі відбу-
вається у середині XVII століття. Сюжет розвивається навколо любовної інтри-
ги пажа Мазепи та прекрасної Гелени у королівському замку у Варшаві.
Історичні події в тексті не фігурують, так само як і українське походження
героя, натомість докладно змальоване покарання та скачка на коні. Вміщена
навіть ілюстрація, де зображений молодий оголений юнак, прикутий до спи-
ни скакуна, за яким женуться вовки [15, с. 121].

Другим твором, де автор бачить І. С. Мазепу виключно романтичним
героєм, є роман А. Мютцельбурга (1831–1882) «Мазепа» (1860). Твір вели-
кий за обсягом і займає два томи – близько 400 сторінок кожен. Амери-
канська дослідниця Л. Тарнавська вважає роман одним з найбільш зрілих і
визначальних творінь німецького автора [16, с. 162]. Гетьман не інтерпре-
тується тут, як борець за незалежність чи державний діяч, акцент ставиться
на молодих роках, а сам І. С. Мазепа зображений авантюрним шляхтичем.
Автору імпонує юний, благородний юнак, просякнутий лицарськими іде-
алами, що потрапляє у різноманітні конфлікти з польською шляхтою. Твір
насичений величезною кількістю дійових осіб і, на думку Д. Донцова, до-
сить добре відображає загальний характер епохи та відношення шляхти до
хлопів і до рівних собі [1, с. 48]. У романі І. С. Мазепа потрапляє після
багаточисленних пригод до польського королівського двору у Варшаві, де
починає свою службу, заслуговуючи довіру короля та ставши улюбленцем
жінок. Фігурує у творі і мотив покарання за зв'язок із заміжньою жінкою, що
є до того ж і коханкою короля. Після скачки на спині дикого коня, напівмерт-
вого юнака рятують козаки, отаманом яких він стає завдяки своєму розумі
та кмітливості. У романі герой переживає безліч романтичних пригод, одру-
жується з донькою польського шляхтича – Ядвігою, з якою має багато дітей
і живе до глибокої старості [14]. Хоча сам автор визначає роман як історич-
ний, при аналізі сюжету бачимо, що А. Мютцельбурга мало цікавить дос-
товірність подій чи факти з біографії гетьмана і роман є скоріше пригод-
ницьким, хоча тут і згадуються такі персоналії, як І. С. Мазепа і Ян Казимир.

Наступним твором, де ключовим у рецепції образу легендарного геть-
мана виступає міф, є драма К. Кьостінґа (Karl Kösting, 1842–1907) «Суперни-
ки» («Die Nebenbuhler», 1886). Автор написав трагедію у п'яти діях «Мазепа
або таємниця степу» («Mazeppa oder das Geheimnis der Steppe») ще у 1861
році, проте вона ніколи не була надрукована. Роками пізніше він переробив
та надрукував трагедію. В центрі сюжету – любовний трикутник. Суперни-

Freiligrath, 1810–1876), німецького поета, що брав участь у революції 1848–
1849 років, так званій «весні народів». Переклад виконаний автором у 19-
річному віці і надрукований лише після його смерті. Твір є скоріше пере-
співом, через вільне трактування перекладачем оригіналу. Дослідник
німецькомовної мазепіани А. Вольдан вважає його дуже вдалим, відзнача-
ючи передусім збереження перекладачем метричного розміру – чотирис-
топного ямбу з парними римами. [17, с. 145–146]. Уваги також заслуговує
історія створення перекладу, яка є досить спонтанною. Одного разу під час
привалу на полюванні Ф. Фрейліґрат дістав з сідельної сумки поему Дж.
Байрона і почав творити [9, с. 4]. Слід зауважити, що німецький поет, який
активно перекладав з англійської мови, обрав з усієї літературної спадщи-
ни Дж. Байрона лише поему «Мазепа». Така імпульсивна поява переспіву,
а також його вибірковість говорить про власні симпатії автора і захоплення
образом українського національного героя.

Також на основі англійської поеми написане оповідання невідомого
автора під псевдонімом G. & B. Ovm «Жахлива скачка прекрасного пажа
через жахаючу глушину. Розказана народу за лордом Байроном…» («Der
schauerliche Ritt des schönen Edelknaben durch die fürchterliche Wildniss. Nach
Lord Byron dem Volke erzählt von…»). Оповідання G. & B. Ovm є невідомим
навіть фахівцям і знайдене випадково австрійським дослідником А. Вольда-
ном у процесі збирання першодруків творів німецькомовної мазепіани. Твір
недатований, відомо лише, що вийшов він у австрійському місті Лінці. Сю-
жет спрощений, на передньому плані – любовна історія молодого пажа та
польської дворянки і, як наслідок, покарання. До поеми Дж. Байрона тут
наявні поодинокі ремінісценції. Австрійський славіст називає даний літера-
турний витвір «мішаниною поезії і правди», оскільки історичні факти тісно
переплітаються з фантазією автора [17, с. 146–147]. Як бачимо, G. & B. Ovm
сам вказує вже у назві твору його першоджерело. Таким чином, вищезгада-
ний переклад та оповідання свідчать, що домінуючим чинником створення
німецькомовної мазепіани стала поема Дж. Байрона.

Австрійський славіст А. Вольдан пропонує розподілити німецькомовні тво-
ри, присвячені І. С. Мазепі, на дві групи за наступною ознакою: перша група
творів, автори яких за рецепцією даного мотиву пішли за Дж. Байроном, тобто
бачили гетьмана юнаком, прив'язаним до спини розгуканого коня, та друга, де
образ славетного українця трактується за О. С. Пушкіним і розглядається, як
зрадник російського царя Петра І. До першої групи австрійський вчений відно-
сить переклад поеми Дж. Байрона «Мазепа» Ф. Фрейліграта, оповідання невідо-
мого автора під псевдонімом G. & B. Ovm «Жахлива скачка прекрасного пажа
через жахаючу глушину. Розказана народу за лордом Байроном…» («Der
schauerliche Ritt des schönen Edelknaben durch die fürchterliche Wildniss. Nach
Lord Byron dem Volke erzählt von…»), оповідання Г. Ніріца «Мазепа» та драму К.
Кьостінґа «Суперники». До другої групи вчений відносить оповідання автора
під псевдонімом S.H.T. у лейпцігському журналі «Комета» за грудень 1831 року,
який класифікує скоріше як плагіат поеми О. С. Пушкіна, переказану у прозовій
формі, драму А. Мая «Король степу», історичну трагедію Р. фон Готтшаля «Ма-
зепа». Безумовно, дана класифікація є доречною та актуальною, оскільки відоб-
ражає дві кардинально протилежні точки зору авторів на образ І. С. Мазепи.
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промовляє Бестужев. Ці ж рядки наявні і у «Войнаровському» та служать
своєрідною зв'язною ланкою для обох частин:

Ihn wird der Zorn des Himmels doch zertrümmern…
(ЇЇ (деспотію царів) зруйнує гнів небес…)

[8, с. 408].

Отже, у даній поемі І. С. Мазепа зображений виключно як герой бо-
ротьби українського народу проти царизму, більш того, ідейно він є попе-
редником російських декабристів та їх протиборства з самодержавством.

Наступна група творів представлена драмою А. Майя (1817–1899) «Ко-
роль степу» (1849) та історичною трагедією Р. Готтшаля (1823–1909) «Мазе-
па» (існує дві редакції – 1860 і 1865 років). Дебют «Короля степу» відбувся
у театрі Мюнхена 17 квітня 1849 року. Деякі літературознавці називають її
слабкою з художньої точки зору [12, с. 614; 1, с. 48]. Д. Наливайко вважає
цей твір «промазепинським», оскільки німецький автор відображає образ
гетьмана з української точки зору [5, с. 39–48]. І. С. Мазепа виступає у
драмі борцем за незалежність рідної землі, наголошує на тому, що прий-
шов час бути Україні вільною. Прагнення гетьмана висловлені у його ви-
черпному монолозі вже в першому акті:

Ein freier Staat soll die Ukraine werden
Ein freies Reich soll hier entsteh'n, selbstständig
Und unabhängig!

[13, с. 12].

(Україна повинна стати вільною державою
Тут має утворитись вільне королівство, самостійне
І незалежне!) (Переклад мій. – Ю. Ч.).
Як бачимо, вже з самого початку автор чітко ставить акцент на своєму

баченні головного героя.
Очевидним є і обізнаність А. Мая з історичними фактами. Про це

говорить у творі обґрунтування переходу І. С. Мазепи на сторону шведів,
що розцінюється не як зрада, а необхідність для досягнення вищої мети.
Таке трактування автором історичних подій свідчить про його явну симпа-
тію до свого літературного героя.

Окрім сюжетної лінії І. С. Мазепи, як борця за незалежність, наявна
також і любовна інтрига – кохання гетьмана до доньки друга Василя Кочу-
бея – Наталії, що призводить до конфлікту між побратимами. Кочубей
видає плани гетьмана російському царю, написавши донос. Наталія не
вагається у своєму виборі між батьком та коханим і підносить чашу з сон-
ним зіллям гетьману, що дає можливість її батьку втекти.

Дуже схожий сюжет і в історичній трагедії Р. фон Готтшаля (1823–1909)
«Мазепа» (існує дві редакції 1860 і 1865 років). Це єдиний з творів німецько-
мовної мазепіани ХІХ століття, що був перекладений українською мовою
Ю. Федьковичем. Вищезгадану драму письменнику для перекладу запро-
понував його друг Антін Кобилянський (1837–1910), український культур-

ками тут виступають ровесники Мазепа і граф Ларемба, що залицяються до
бідної дівчини благородного походження. Образ українського гетьмана заз-
нає міфологізації – прив'язаний до спини коня, він дістається до Січі, де стає
ватажком козаків завдяки своїй хоробрості. У творі яскраво виражений рел-
ігійний аспект. І. Мазепа потрапляє до козаків завдяки Божій силі і повинен
стати провідником християнства, що витіснить іслам з Європи. А. Вольдан
висловлює припущення, що релігійні мотиви можна пояснити часом вихо-
ду драми, адже вона була надрукована всього через кілька років після Рос-
ійсько-Турецької війни 1877–1878 років [17, с. 149]. Історичні постаті та події,
до яких причетний Мазепа, зокрема Битва під Полтавою, шведський король
Карл, російський цар Петро І, у творі не згадуються взагалі.

Доцільним у нашому дослідженні є аналіз поеми А. фон Шаміссо (1781–
1838) «Засланці» («Die Verbannten», 1831), оскільки даний твір цілковито
«випадає» за характером рецепції образу І. С. Мазепи з-поміж німецько-
мовної мазепіани. Незважаючи на виражену байронічну лінію, інтерпре-
тація поеми є чи не єдиною, де гетьман взагалі не виступає любовним
героєм. Даний твір відіграв велику роль для трактування постаті І. С. Мазе-
пи німецькомовними авторами. Д. Наливайко вважає, що саме вона запо-
чаткувала традицію рилєєвської, тобто «прихильної» інтерпретації образу
українця в німецькомовній літературі» [6, с. 649]. Політик зображується тут
як борець з самодержавством російського царя Петра І. Очевидно, на таке
бачення автором свого героя вплинули і історичні передумови, адже на
момент виходу поеми в Німеччині 1830-1848 роки передували революції і
носять назву «передберезневого періоду» («Vormärz»).

Збереглась і історія написання «Засланців». Наприкінці 20-их років ХІХ
століття німецький вчений А. Ерман під час своєї експедиції до Сибіру
зустрівся з декабристом у засланні А. Бестужевим, який і надав йому відо-
мості про повстання декабристів, його поразку та про К. Рилєєва. Д. Нали-
вайко вважає, що текст поеми «Войнаровський» цілком міг потрапити до
рук А. фон Шаміссо через вченого після його повернення на батьківщину
[6, с. 649].

Поема А. фон Шаміссо складається з двох частин, що носять назву «Вой-
наровський» та «Бестужев». У першій бачимо великий вплив поеми К. Рил-
єєва. Про І. С. Мазепу, шведів, Полтавську битву та нищівну поразку читач
дізнається з розповіді Войнаровського. Автор підкреслює крах великого за-
думу українського гетьмана, змальовуючи могилу у чужій турецькій землі:

Kein Kreuz steht auf dem Hügel aufgerichtet,
Worunter du, Mazeppa, moderst nun,
Dem Türken um die Spanne Grund verpflichtet.
(Хрест не споруджений на пагорбі,
Під яким ти, Мазепо, зараз тлієш,
Зобов'язаний турку за п'ядь тої землі- переклад мій)

[8, с. 405].

Друга частина поеми пів назвою «Бестужев» починається словами І.
С. Мазепи, де він говорить про руйнацію деспотії царів. Проте тут їх вже
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Полтавою. В трагедії присутня і любовна лінія Мазепа-Матрена, що є тут
донькою Іскри, а не Василя Кочубея. Р. Готтшаль підносить любовний сю-
жет до провідного трагедії, подекуди навіть маніпулюючи історичними
фактами для зручності розгортання любовної інтриги на їх тлі. Мотря (Мат-
рена) в інтерпретації німецького автора є донькою полковника Іскри, а не
генерального судді Василя Кочубея. Саме через конфлікт навколо дівчини
відбувається розвиток драматичної дії у трагедії. Іскра звинувачує гетьма-
на у звабленні та викраденні його доньки. Полковнику відомі плани гетьма-
на щодо переходу на сторону шведів. З метою помсти він доносить на І. С.
Мазепу російському цареві. Петро І, не повіривши Іскрі, видає зрадника
гетьману для страти. Особисті непорозуміння героїв призводять до конфл-
ікту на політичній арені.

Романтичний сюжет у творі Р. Готтшаля є визначальним і щодо ходу
історичних подій, і щодо вирішення особистого життя героїв. Наслідки лю-
бовного конфлікту є рушійною силою, що спонукає персонажів до дії, істо-
ричні ж факти займають другорядне місце та не є визначальними у компо-
зиційній структурі твору. Особливо показовим є епізод з любовним трикут-
ником: німецький автор створює драматичну ситуацію, вибравши такого
учасника романтичної афери, який би міг поєднати особисті та політичні
колізії, тобто безпосередньо впливати на розвиток політичних подій. У тра-
гедії такою особою є запорозький отаман Гордієнко – командуючий загона-
ми, які є вагомою частиною війська гетьмана, підтримка чи, навпаки, відступ
яких впливає на результат Полтавської битви. Таким чином, знаходячись під
впливом чар Матрени, отаман спочатку підтримує гетьмана на вимогу ко-
ханої. Проте, коли засліплена помстою дівчина підмовляє його відступити,
Гордієнко виконує і це прохання, що і призводить до поразки у битві.

Натомість «міф про Мазепу» з мотивом скачки на спині коня введено
у другорядний любовний сюжет трагедії: Лодоїска (дочка Мазепи) – Кази-
мир. Він служить для нагнітання драматичної дії, оскільки коханий доньки
гетьмана – Казимир виявляється сином польського шляхтича, що покарав
І. Мазепу, прив'язавши того до спини розгуканого коня. Тут проявляє себе
байронічна лінія інтерпретації образу І. С. Мазепи. Р. Готтшаль використо-
вує популярний міф, щоб встановити причинно-наслідкові зв'язки подій,
пояснюючи, чому Лодоїска не може бути зі своїм коханим, адже у душі
гетьмана ще горить образа на його батька за принизливу кару.

Висновки. Проведене дослідження доводить, що німецькомовна мазе-
піана займає чільне місце серед творів на мотиви І. С. Мазепи інших євро-
пейських літератур. Однак, серед низки різножанрових творів немає жод-
ного, який би перевершив усі інші доробки та здобув широке визнання у
Європі на зразок «Мазепи» Дж. Байрона.

Серед основних напрямів рецепції образу гетьмана німецькомовними
авторами виділяємо три підвиди: байронічна лінія, чи так званий «міф
Мазепи»; «історія Мазепи», де гетьман зображений як борець за неза-
лежність та синтез обох тенденцій. Переважаючими для німців є байроніч-
на лінія та поєднання інтерпретацій, що зумовлено колосальним впливом
поеми британського поета, адже перші німецькомовні твори на мотиви І.
С. Мазепи були не автентичними, а перекладами Дж. Байрона.

но-освітній діяч, літератор, лікар та винахідник, який познайомився з Р. Гот-
тшалем під час своїх закордонних мандрів [2, с. 272]. У січні 1873 року у листі
до А. Кобилянського Р. Готтшаль дякує перекладачеві своєї трагедії за виз-
нання його таланту: «Dem Dichter und Übersetzer meines «Mazepa» rufe ich
aus der Ferne meinen herzlichen Dank zu, auch für die Anerkennung, die er
meinem poetischen Wirken zutheil lässt» [7, с.12]. («Поету та перекладачу мого
«Мазепи» висловлюю я здалеку сердечну подяку, також і за схвалення моєї
поетичної діяльності»). (Переклад мій. – Ю. Ч.). З наведеного заключного
уривку листа можна здогадуватись, що Ю. Федькович і від себе писав лист
до Р. Готтшаля, в якому із захопленням говорив про його творчість.

Достовірно вказати чинники, що спонукали Ю. Федьковича пере-
класти трагедію Р. Готтшаля «Мазепа», досить важко, оскільки нам не
вдалося розшукати його листи до німецького автора. Проте І. Франко у
своїй передмові до «Писань Осипа-Юрія Федковича» висловлює дум-
ку, що «Кобилянський, а може й Федькович думали тим перекладом
позискати для себе впливового німецького письменника, критика та істо-
рика літератури, і через його посередництво трафити до німецьких на-
кладців, що згодились би видати чи то може німецькі поезії Федьковича,
чи може й його руські твори» [7, с. 11].

Трагедія, як і пізніше її переклад, викликала неоднозначні реакції
критиків. І. Франко у згаданій передмові називає її «наскрізь шальова-
ною» і вважає, що вона могла зацікавити Ю. Федьковича лише тим, що
тема її взята з історії України. За словами І. Франка, «і в Німеччині вона
мабуть не мала ніколи успіху» [7, с. 11]. Хоча сам Р. Готтшаль пише у
післямові до твору, що «Мазепу» ставили театри Дрездена, Бремена,
Бреслау (Вроцлава) та інших міст, що не може не свідчити про успіх
серед глядачів [10, с. 191].

Інші дослідники дають переважно схвальні відгуки на твір німецького
письменника, зокрема Д. Донцов вважає його «справжньою трагедією з
сильно розвинутою драматичною дією, що тримає читача в стані сталого
напруження» [1, с. 45]. Дослідник знаходить у творі «значно більше (аніж в
«Полтаві» Пушкіна) розуміння історичних подій як процесу, де немає ні
правих, ні винних, ні «лиходіїв», ні «ангелів», а є тільки люди, шахматні
фігури в руках невидимих гравців» [1, с. 45]. В. Лавренчук називає «Мазе-
пу» Р. Готтшаля «одним з кращих творів німецької літератури про того-
часні події в Україні» [3, с. 12]. Д. Наливайко вважає трагедію «досить сум-
бурним твором», проте наголошує на мотиві, що вирізняє його з-поміж
інших німецькомовних творів про І. С. Мазепу. Дослідник говорить про
тенденцію інтерпретації постаті гетьмана з громадсько-політичних позицій
у дусі ліберально-демократичної ідеології 1848 року, маючи на увазі вве-
дення у дію в драмі Кіндрата Булавіна – отамана донських козаків, що підня-
ли повстання проти царської тиранії [6, с. 654].

Твір Р. Готтшаля є своєрідним синтезом двох напрямів рецепції, оскіль-
ки тут знаходимо і міфологізацію образу І. С. Мазепи, зокрема згадку про
любовну інтригу його молодості та акцент на прагненні гетьмана здобути
незалежність України, і зображення історичних подій: повстання донських
козаків, перехід політика на бік шведського короля Карла ХІІ, битву під
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УДК 821.133.1-31 Селін. 09
Н.О. Шапарєва

(Харків),
викладач кафедри романської філології і перекладу

Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Засоби комічного у романі Л. Ф. Селіна
«Із замка інший»

Письменник Луї Фердінан Селін (1984–1961 рр.) посідає особливе місце
у французькій літературі ХХ століття. Він творчо переосмислив сталі літе-
ратурні канони, додав літературі провокативності, перетворивши її на
інструмент викривлення несправедливості та жорстокості, видозмінив як
внутрішню проблематику літературного твору, так і художні засоби досяг-
нення власної мети. Мета творчості Л. Ф. Селіна подвійна: дидактична та роз-
важальна. Ці два аспекти дуже щільно перетинаються, адже дидактична мета
досягається через розважальні елементи. Твори Л. Ф. Селіна характеризу-
ються комічним ефектом, що досягається насамперед лексичними дефор-
маціями, лайкою, саркастичним складником, чорним гумором, гіпербол-
ізацією. Комічний аспект творів цікавить численних французьких дослід-
ників, серед яких А. Годар та Ф. Соллерс. Головна ідея, що об'єднує їхні

©  Шапарєва Н.О.

Поема А. фон Шаміссо, де автор зобразив гетьмана виключно борцем
проти самодержавства є скоріше винятком, ніж закономірністю. Перепле-
тення авторами А. Маєм та Р. Готтшалем любовного та історичного сюжетів
свідчить про те, що український діяч не був для німецькомовних літераторів
виключно романтичним героєм. На таке бачення, очевидно, справила вплив
політична ситуація у Німеччині 1830–1848 років, так званий передберезне-
вий період «Vormдrz» та «весна народів» – революції 1848–1849 років.

Щодо генологічної специфіки, то бачимо явну перевагу драматичних
жанрів та невеликих за обсягом творів, що, можливо, зумовлене спробами
німецькомовних авторів знайти ту особливо влучну, напружену за драма-
тизмом дії форму, яка б змогла повторити успіх поеми Дж. Байрона.

Перспективи. Результати даного дослідження допоможуть осмисли-
ти місце і роль німецькомовної мазепіани у загальноєвропейському кон-
тексті та визначити феномен рецепції літературного образу І. С. Мазепи
німецькомовними авторами. Матеріали статті можуть знайти практичне
використання у подальшому вивченні українсько-німецьких та українсь-
ко-австрійських літературно-культурних контактів, у процесі викладання
світової літератури, для розробки спецкурсів з порівняльного літерату-
рознавства.
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своєї бідності. Наявність матеріального статку вважається чи не найбіль-
шою заслугою людини, і, навпаки, його відсутність робить з неї посміховись-
ко: «La honte c'est d'être pauvre... la seule honte!... tenez moi, pas d'auto, médecin
à pied! de quoi j'ai l'air?... l'utilité d'un médecin, même très imbé cile, un coup de
téléphone, il arrive!... au moins le plus idiot médecin, sa voiture! même la réputation
affreuse que j'ai, vieux gibier de bagne, j'aurais une voiture qu'on me trouverait
pas si toc, si vieux...» [3, с. 35] («Соромно бути бідним… це єдиний сором…
візьміть мене, без автівки, лікар ходить пішки! на що я схожий?... від лікаря,
навіть самого нетямущого, є користь, якщо він приїжджає після першого
телефонного дзвінка!... лікар може бути ідіотом, але повинен мати свою
автівку! навіть з моєю жахливою репутацією рецидивіста, якби в мене була
машина, мене не сприймали таким старезним бовдуром»). Автор висміює
те становище, в якому опинились люди поважної професії. Професіоналізм
лікаря набирає другорядного значення. Лікар без автівки не вселяє довіри,
оскільки в суспільстві відбулось переосмислення цінностей. Агресивність,
що притаманна стилю Л. Ф. Селіна, лише підсилює глибину його сарказму.

Л. Ф. Селін здебільшого глузує з тих причин, які довели його до такого
ганебного становища. Першочерговою з них є підступність та жадібність
видавців. Наратор роману «Із замка інший», який є і головним персона-
жем твору, – письменник, що співпадає з біографічними обставинами са-
мого Л. Ф. Селіна-автора. Тобто можна говорити про автобіографічне
підґрунтя роману, адже простежується доля реального автора у подіях
роману, що є фікцією. Наратор неодноразово у саркастичних тонах на-
рікає видавцям, що саме вони зробили з нього банкрута: «à travers tout ce
monde et l'autre, vous trouverez pas plus exigeant banc de squales!... à râteliers...
nageoires nylon!... et de ces limousines, comme ça!... tout gorgés sang des
scribouilleurs! ce qu'il m'ont pompé moi comme litres! Je le dis!... je le sais!» [3,
с. 202] («В усіх світах не знайдете більш ненажерливої зграї акул!... з щеле-
пами!... нейлоновими плавниками!... і в величезних лімузинах!... понапива-
лися крові писак! скільки літрів вони висмоктали з мене! я так кажу, тому
що я знаю!»). Єдиною метою видавців є скористатися талантом письмен-
ників та привласнити більшу частину прибутку. Л. Ф. Селін висміює цю
патологічну жадобу до збагачення за рахунок іншого і навіть прибігає до
чорного гумору у викривленні цієї несправедливості: «mais qu'ils partent
pas sans me payer!... aprés?... Dieu damne!... j'irai voir leurs langues! lequelle
des deux aura la plus grosse! saloperies fainéants menteurs!... mais qu'ils
expirent pas sans me raquer!... jamais personne a rendu l'âme, jamais eu d'âmes
fumiers pareils, dettes pendantes...» [3, с. 238] («вони не можуть вмерти, не
розрахувавшись зі мною!... а після?... до біса!... я подивлюсь на їхні язики!...
в кого він найжирніший! мерзотники, дармоїди, шахраї!... вони не можуть
вмерти, не заплативши мені!... ніхто ще не помирав, жодна найогидніша
душа не відходила в той світ, обвішаною стількома боргами»). Л. Ф. Селін
вважає їх настільки винними перед цим світом, що «Caron le voyant
renoncerait... pourrait pas y faire rien de violent!..» [3, с. 142] («Харон, поба-
чивши його, і той відмовився би… не знав би, що жорстокого заподія-
ти!...»). Використання міфологічних ремінісценцій тільки підкреслює ком-
ічний ефект, адже сам Харон, якого бояться всі живі на Землі, і той не

дослідження, що вся творчість Л. Ф. Селіна – це суцільний жарт, що пись-
менник володіє неперевершеним почуттям комічного. А. Годар характе-
ризує функції сміху Л. Ф. Селіна як: «Tantôt arme, tantôt compensation,
tantфt provocation, tantôt pour le plaisir; moyen ici d'attaquer, lа de se défendre»
[4, с. 259] («То зброя, то компенсація, то провокація, то заради сміху; тут
засіб атаки, там – захисту»). Ф. Соллерс наполягає, що перш за все, Л. Ф.
Селіна треба сприймати як розважальника: «qui ne s'amuse pas en lisant
Céline, n'y comprend rien» [5, с. 9] («хто не розважається, читаючи Селіна,
нічого в ньому не розуміє»). Проте, в цих дослідженнях недостатньо про-
аналізовано засоби, якими реалізується сміх Л. Ф. Селіна.

У цій статті буде зроблена спроба проаналізувати об'єкти сміху Л. Ф.
Селіна, художні засоби, якими досягається висміювання всього, що було
огидним письменникові, зокрема ролі сарказму у створенні умонастрою
та передачі психологізму у романі «Із замка інший» (1957 р.). Це дозволить
краще зрозуміти творчі задуми автора та окреслити смисл, який він вкла-
дає в конкретний літературний твір.

Головною рисою роману Л. Ф. Селіна є серйозність його комізму. З
одного боку, як будь-який розважальний елемент, він спрямований на роз-
слаблення у напруженій обстановці, з іншого, сміх Л. Ф. Селіна певною
мірою злий, адже завжди несе в собі розвінчання зла, викривання негатив-
них рис суспільства. Письменнику притаманне вміння створювати коміч-
не та одночасно ставити серйозні проблеми суспільного життя. Сміх Л. Ф.
Селіна насамперед втілюється у сарказмі, що є, за визначенням Р.Т. Гром-
'яка, їдкою, викривальною, особливо дошкульною насмішкою, сповненою
крайньої ненависті і гнівного презирства [2, с. 611]. Всі твори Л. Ф. Селіна
пронизані крайньою ненавистю та гнівним презирством. Вони народжу-
ються зокрема через невідповідність існуючої системи особистим очіку-
ванням, ідеалам автора, через що він і намагається висміяти як саму систе-
му, так і себе особисто.

Вагома частина комічних ефектів ґрунтується на самоіронії автора. Зок-
рема, він наголошує на своєму знедоленому становищі, що має робити
його смішним в очах оточуючих. «Еt moi tout aussi martyr mais pas le rond
vous verriez ni la veuve ni le fils ramener leur pourquoi du comment!... martyr
sans le sous a droit peau de balle!...» [3, с. 57] («Із мене такий саме мученик,
тільки без єдиного гроша, ви побачите, жодні нащадки не прийдуть висувати
претензії!... кому потрібен мученик без гроша за душею!...»). Вочевидь, в
сучасному світі матеріальне питання стоїть набагато гостріше, аніж родинні
стосунки. Тільки гроші надають смисл людському існуванню.

Тема власної знедоленості притаманна Л. Ф. Селіну. Він безліч разів
нагадує, що через політичну та економічну кон'юнктуру після завершення
Другої світової війни та свого перебування в тюрмі в Данії, він залишився
без засобів існування. На думку самого Л. Ф. Селіна, банкрутом його зроби-
ла власна доброта та альтруїзм: «Là encore un tort capital: je suis gratuit!... si
ma gratuité me fait haær!... y a que les ordures qui sont gratuites» [3, с. 76] («І
знов з мого боку величезна помилка: я працюю безкоштовно!... мене нена-
видять через мою безкорисливість!... тільки відходи нічого не вартують»). В
романі Л. Ф. Селін ставить дуже нагальне питання, що люди соромляться
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ками», оскільки вони змінювали свої переконання залежно від соціально-
політичних умов. На думку Л. Ф. Селіна, письменники, як активні діячі сус-
пільного життя країни, повинні мати власну думку, якої слід притримува-
тись, і не зраджувати власним ідеалам.

Одним з найпродуктивніших засобів досягнення комічного ефекту є
підкреслення наратором абсурдності ситуацій, в яких він час від часу по-
трапляє. Цими ситуаціями Л. Ф. Селін відображає невідповідність тих чи
інших подій у конкретній ситуації. Вагома частина з них виходить з того
факту, що дія роману відбувається під час війни. Закономірно, найбіль-
шою стурбованістю простих людей є питання виживання у найскладніших
умовах. Проте представники більш заможних кіл переймаються набагато
тривіальнішими дрібницями. У замку Зігмарінген, де мешкали французькі
біженці і раділи шматку чорного хліба, помешкання поліцейського Раумн-
іца виглядало зовсім інакше: «domiciles et gens louches partout... et pas des
petits garnos purée... non!... de ces appartements somptueux, ultraluxueux...
mëme là à  Siegmaringen les locaux secrets du Raumnitz, pardon! autre chose
que notre piaule! deux étages! entiérement fleuris! azalées, hortensias,
narcisses!... et de ces roses!... Raumnitz avec ses escouades de larbins, femmes
de chambre, cuisiniéres et blanchisseuses... pour la question ravitaillement,
Raumnitz, vous aurez vu ces piles de «cartes» entre les pots de fleurs!... de
quoi nourrir tout Siegmaringen... donc vous voyez, ils avaient trop de tout... et
pourtant jamais ils nous ont offert la moindre tartine! biscotte! ticket!... c'était
comme leur point d'honneur...  а nous, rien!» [3, с. 204] («Всюди підозрілі
помешкання і люди… та не якісь там жалюгідні кімнатки… ні!... розкішні,
помпезні апартаменти… навіть там у Зігмарінгені таємне помешкання
Раумніца, ви вже вибачайте! зовсім інша річ ніж наша хатинка! два повер-
хи! повністю обсаджені квітами! азалії, гортензії, нарциси! і звичайно рози!...
Раумніц зі своєю свитою служниць, покоївок, кухарок та праль… щодо
харчування, ви б тільки бачили ті купи карток між горщиками квітів!... було
чим нагодувати весь Зігмарінген… отже, бачите… в них був надлишок
всього… але вони жодного разу не запропонували нам найменшого бу-
тербродика! сухарика! картки!... це була наче їхня справа честі… нічого
нам не давати!»). Л. Ф. Селін знову торкається теми соціальної нерівності,
порушення якої для вищих верств є питанням честі. Як слідує з вище наве-
деного уривку, Л. Ф. Селін саркастично описує розкіш помешкання пол-
іцейського, в той час як країна потерпає від скрути та нестачі продовольчих
виробів. Складається абсурдна ситуація, що одна родина здатна нагодува-
ти весь замок Зігмарингену, а згідно із Л. Ф. Селіном це 1142 особи, проте,
звичайно, вона цього ніколи не зробить, бо це нижче її гідності.

Ще більш комічно виглядає помешкання та спосіб існування фрау
Фрухт, сусідки по площадці Л. Ф. Селіна у замку Зігмарінген: «c'était plus
qu'une chambre... un véritable appartement, avec salle de bains, salle  à manger,
fumoir... je vous en ai pas encore parlé... vins du Rhin  à volonté, schnaps...
absinthe mëme!... mieux que chez Pétain!... déluge et partouse!...» [3, с. 345]
(«це була не просто кімната… справжні апартаменти, з ванною кімна-
тою, столовою, курильнею… я вам ще про це не розповідав… рейнські
вина досхочу, шнапс… навіть абсент!... краще ніж в самого Петена!... пір

збагнув би, що зробити з таким покидьком. Наприкінці твору Л. Ф. Селін
продовжує іронізувати: «Par pur bonté d'âme qu'ils daignent vous jeter un
petit croûton!...» [3, с. 395] («По своїй душевній доброті, вони іноді вважа-
ють за потрібне кинути вам окраєць хліба»). Неможливо боротися з їхньою
жорстокістю, адже будь-який письменник повністю залежить від видавця,
який є посередником між талантом автора та читацькою прихильністю.

Ще одним проявом самоіронії у Л. Ф. Селіна є усвідомлення зайвості тієї
чи іншої інформації, яку він все ж таки продовжує розповідати читачеві. «Oh!
vous me demandez pas tant de détails!... certes!... que je revienne à mon histoire!...
tout de même...» [3, с. 240] («О, ви ж не просили в мене стільки подробиць!...
звичайно!... краще б повернувся до своєї оповіді!... і все ж таки…»). Таким
чином, автор розуміє, що читачеві цікавіше дізнатися, що відбуватиметься
надалі, та для самого автора головне – передати ті деталі, які обумовлюють
умонастрій твору. Крім того, Л. Ф. Селін намагається передати якомога більше
інформації, оскільки його переповнюють спогади: «Je devais aller chez Laval et
je vous ai emmené chez Abetz... à ce dîner... pardonnez-moi!... encore une petite
digression... je suis plein de digressions... effet de l'âge?... ou le trop-plein de
souvenirs?... j'hésite... je saurai plus tard... les autres sauront!... soi-même, très
difficile de se rendre compte!» [3, с. 321] («Я мав поїхати до Лаваля, а привів вас
до Абеца… на цю вечерю… вибачте мені!... ще одне відхилення… я постійно
кудись відхиляюсь… в силу віку?... або надлишок спогадів?... не можу виріши-
ти… потім дізнаюсь… й інші дізнаються!... самостійно важко визначитись»). З
одного боку, чітко відчувається орієнтація на читача, з яким наратор веде пост-
ійний діалог, з іншого, відбувається нехтування інтересами читача, і наратор
висловлює думки, які бентежать його особисто. Слід зазначити, що твори Л. Ф.
Селіна містять достовірну інформацію, історичні факти, документальні свідчен-
ня. Завдяки цьому аспекту своїх творів, він називає їх «хроніками», а себе
відповідно «хронікером». Імена з вище наведеного уривку також є історични-
ми особами, з якими особисто зустрічався Л. Ф. Селін-письменник. Наявність
подій конкретного соціально-історичного часу, а саме періоду Другої світової
війни, дозволяє сприймати цей твір на подвійному рівні: емоційному та інте-
лектуальному, задумуючись над філософськими, соціальними, політичними
проблемами, які ставить автор. Своїм романом автор критикує загальне ста-
новище країни, недосконалість соціально-політичного ладу, занепад культури,
переживає за долю громадян.

Комізм у Л. Ф. Селіна досягається насамперед грою лексичних форм.
Перш за все, це лексичні деформації, що втілюються у каламбурах, через
використання яких автор знущається з конкретних осіб та явищ. Впродовж
роману, Л. Ф. Селін декілька разів робить вихватку на адресу Луї Арагона
та його дружини Ельзи Тріолє, з якими письменник мав розбіжності у
суспільно-політичних поглядах. Через що, у своєму творі Л. Ф. Селін спот-
ворює прізвище Е. Тріолє, що французькою виглядає як «Triolet», на
«Triolette», в якому вбачається семантична схожість із «toilette» («туалет»).
Жан Поль Сартр, з яким Л. Ф. Селін також був не в найкращих стосунках, в
романі фігурує під прізвиськом Tartre, що у перекладі з французької озна-
чає «зубний камінь». Головний недолік, який Л. Ф. Селін закидає вище
згаданим особам, – підігравання інтересам влади. Він вважає їх «перебіжчи-
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завинили. Сам наратор веде оповідь у звинувачувальних тонах ніби мимоволі,
проте не може собі зарадити, втриматись та самоіронічно промовляє: «Zut, et
mes considérations!... je vais encore vous ennuyer» [3, с. 226] («Чорт забирай,
знов я зі своїми звинуваченнями! … знов набридатиму вам!»).

Об'єктом жорстокого саркастичного сміху Л. Ф. Селіна є члени його
родини та близькі друзі, які бачать в письменникові виключно джерело
збагачення. Автор неодноразово нагадує, що під час його вигнання з Па-
рижу, його помешкання було розграбовано родичами. Найбільше Л. Ф.
Селін шкодує за монографіями, адже рухоме майно для нього не представ-
ляє такої цінності, як інтелектуальна власність. Тобто його талантом скори-
сталися інші, чого він ніяк не може пробачити. Його невпинно переслідує
думка, що всі вони бажають його найшвидшої смерті, аби розставити всі
крапки над і і безперешкодно володіти його майном. «Ils attendent surtout
que je créve, les vieux amis! le fond du fond!... ils ont recueilli les uns les autres,
tous, un peu de manuscrits, de papiers, des bouts, au moment de la grande
saccagerie... dans les escaliers... les poubelles... bien assurés, prévoyant qu'au
moment où je créverais, fatal, tout ça prendrait de la valeur!... mais que je créve
nom de Dieu tout de suite!...» [3, с. 24] («Мої друзі найбільше чекають, щоб
я здох! в глибині душі! вони всі забрали потрохи моїх рукописів, паперів,
коли в мене все було розграбовано… на сходах… у смітниках, впевнені, що
в той фатальний момент, коли я здохну, все це набуде більшої цінності!... та
хай же я здохну вже поскоріш, чорт забирай!»). Прибігаючи до свого улюб-
леного чорного гумору, Л. Ф. Селін відверто заявляє, що його друзі з не-
терпінням очікують його смерті, яка відкриє їм шлях до збагачення і реал-
ізації своїх корисливих намірів. При чому він саркастично уточнює, що
«moi c'est tout travail à la main ce qu'ils m'ont volé rue Girardon!... ils
l'emporteront au Paradis?... peut-être!...» [3, с. 18] («все, що вони в мене вкра-
ли на вулиці Жірардон, це моя приватна власність!... вони, можливо, забе-
руть все це із собою в Рай?...»). Звичайно, про рай не може і йтися. Всі
вони для Л. Ф. Селіна не більше ніж звичайні шахраї, які чекають на слушну
нагоду обікрасти ближнього. Більше того, Л. Ф. Селін впевнений, що знаки
уваги з їхнього боку не більше ніж привід переконатися, чи довго йому ще
залишилось на цьому світі: «quand ils viennent un peu m'observer, les vieux
amis, si je vais bientôt casser ma pipe, je me dis, je rigole, je les vois au Styx,
comment Caron les caressera!» [3, с. 25] («коли мої старі друзі приходять
провідати мене, то лише з тим, щоб подивитись, чи скоро я вже здохну… я
розважаюсь та уявлю їх на Стіксі, як Харон їх там приголубить!»). Тільки
таке неоміфологічне втручання Харона здатне вчинити гідну протидію зло-
діям, бо це єдине, на що вони заслуговують. Л. Ф. Селін іронізує, наче вони
попадуть в рай і заберуть із собою всі цінності, і, водночас, змушує їх
предстати перед Хароном.

Водночас, Л. Ф. Селін саркастично висловлює вдячність своїм роди-
чам, за те, що у важку хвилину, коли він почувався не потрібним світові,
і всі його забули, найближчі люди не забули його, оскільки щомиті
чекали на його зникнення. Тому змушені були регулярно цікавитись його
самопочуттям: «mes amis connaissances aussi, oncles, cousins, niéces... ils
m'auraient empalé en plus, c'eût été vraiment la jouissance!... presque tout le monde

під час чуми!...»). Л. Ф. Селін гнівно висміює розкіш, що досягається за
рахунок знедоленості незаможного населення. Порівнянням із маршалом
Петеном, лідером фашистської Франції, автор створює гіперболічне уяв-
лення про розкоші фрау Фрухт аби відчути розмах її марнотратства.

Не менш абсурдно виглядає пані Одетта Клирісса: «Je l'avais pas tellement
regardée, elle... mais son chapeau!... un bibi pas mal... panama  à fleurs... et
voilette... vous vous rendez compte?... une voilette? àu moment oû nous en
étions?... l'Allemagne au moment, une voilette!» [3, с. 283] («Я не стільки її
розглядав, як її шляпу!... непогана шляпа… вбрана квітами… та вуаллю…
уявляєте собі?... вуаль!... в такий час та в такому місці?... Германія в такому
становищі, а тут вуаль!...»). Недотепне вбрання пані викликає у Л. Ф. Селіна
обурення. Він саркастично характеризує її шляпку як вельми вродливу, про-
те це неприпустимий факт за тих обставин. Наратор безпосередньо запитує,
як це можливо «в такий час» і «в такому місці», що здається йому абсурдом.

Через створення карикатурного образу їжі, автор підкреслює лицемі-
рство та посередність людей, оскільки, на думку Л. Ф. Селіна, їх турбує
тільки те, що може принести їм особисту користь: «je connais le monde,
tout ce qui les touche pas, eux, leurs boyasses, existe pas!» [3, с. 19] («я добре
знаю людей, все, що не стосується їх особисто, їхніх нутрощів, зовсім не
існує!»). Взагалі, автор зображує французьку націю як найбільш прив'яза-
ну до гастрономічних традицій за рахунок інших цінностей: «Si la France
créve ça sera pas d'atomes Z... Q... H... ça sera de primum bouffe! autant de
roulantes que de métres carrés, et pive à plus soif, place de la Concorde, et ça
se ralliera! soumettra! enthousiastes!... vous saurez plus où les mettre!...
énamourés!» [3, с. 227] («якщо Франція колись і зникне, то це буде не від
атомної бомби Z... Q... H... це станеться через примум жратви! на кожен
квадратний метр по польовій кухні, вино ллється рікою на площі Згоди, і всі
полагодять! підкоряться! охоплені ентузіазмом!... не будете знати, як їх поз-
бутися!... цих шанувальників!»). Це виглядає як заклик до політичних діячів: у
складні часи населення не потребує соціальних програм чи економічних
реформ, люди хочуть їсти, і той, хто їх нагодує, буде їхнім спасителем і отри-
має загальну прихильність. Якщо простий народ лютує, оскільки йому не
вистачає харчування, то стосовно можновладців, навпаки: «Le confort fait
bien déconner, l'effet qu'il me faisait» [3, с. 311] («в мене склалось враження, що
комфорт робить з людини ідіота»). Надмірна розкіш заплющує очі і не дозво-
ляє повною мірою оцінити стан населення, що відчуває крайню потребу,
оскільки товстосумам вона незрозуміла.

Може здатися, що Л. Ф. Селін занадто викривив справжній стан речей та
намалював своєрідну карикатуру, проте, як зауважує Ф. Соллерс «mais que
paraissons-nous, qui rencontrons-nous sinon des caricatures?» [5, с. 16] («а що
ми є самі, кого ми зустрічаємо як не карикатур?»). Ми перетворилися на
карикатуру самих себе, тому що в людях не залишилося нічого щирого, істин-
ного, автентичного. Своїми перебільшеннями Л. Ф. Селін навмисне здіймає
світ на сміх для загострення фінального враження. Твори Л. Ф. Селіна – це
подвійне звинувачення: з одного боку, нікого конкретно, а взагалі всієї систе-
ми, всього світу, який живе неправильно; з іншого, адресно конкретних осіб,
яких він перелічує у своєму творі, проте не завжди вказує, чим вони йому
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Отже, можна констатувати, що твір Л. Ф. Селіна «Із замка інший» наси-
чений комічними ефектами, якими автор висміює вади сучасного сусп-
ільства. Завдяки використанню засобів комічного, роман носить, окрім
дидактичного, розважальний характер. Через використання комічного, ав-
тор ставить серйозні нагальні суспільно-політичні проблеми. Своєю наси-
ченістю культурно-історичною інформацією, цей твір слід сприймати на
емоційному та інтелектуальному рівні. Комічний ефект здебільшого дося-
гається сарказмом, самоіронією, абсурдністю, чорним гумором, лексич-
ними деформаціями, що втілюються у каламбурах.

Перспективою дослідження є аналіз комічного ефекту, що досягається
поєднанням лексичних одиниць різних мовних регістрів в межах одного
висловлювання.
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П'єси Юджина О'Ніла у світлі позиції «право на життя»
(до про життєвого питання аборту в літературі)

Постановка проблеми. У 1979 р., отримуючи Нобелівську премію
миру, Мати Тереза сказала: «Найбільшу загрозу для миру на землі стано-
вить аборт. Якщо ми здатні знищувати життя, що дає нам Бог, якщо мати
здатна стати катом своїх дітей, чи є сенс говорити про інші вбивства і
війни у світі?» [3].

Сучасна літературознавча наука з зацікавленням вивчає постать Юд-
жина О'Ніла (1888–1953): на засіданнях конгресів та конференцій виника-
ють дискусії щодо його драм, їх інтерпретації та прочитання. Однак, на сьо
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m'a oublié... pas eux... pas eux!... vos voleurs vous oublient jamais!...» [3, с. 396] («я
вдячний своїм друзям, дядькам, кузенам, небогам… якби вони посадили мене
на кіл, то отримали б з того величезне задоволення!... майже всі забули про
мене… але не вони… не вони!... ті, хто вас обкрадали, ніколи вас не забу-
дуть!...») Л. Ф. Селін знов порушує проблему переоцінки цінностей, перегля-
ду соціальних канонів. Якщо в традиційному розумінні виникає асоціація па-
м'яті з добрими вчинками, то Л. Ф. Селін стверджує, що у людей на підсвідомо-
му рівні залишається згадка про тих, кому вони вчинили зло.

Окремою категорією комічного в романі «Із замка інший» виступає чор-
ний гумор як здатність і бажання глузувати над людським горем. З вуст Л. Ф.
Селіна він звучить вельми гармонійно, беручи до уваги його загальну озлоб-
леність і агресивний настрій. Об'єкт чорного гумору залишається незмінним:
його видавці, які знищили йому життя, та й усе людство, яке своїми безглузди-
ми вчинками доводить занепад інтелекту та здорового глузду. Чорний гумор
Л. Ф. Селіна втілюється в ідеї смерті та пов'язаними з нею атрибутами: «je me
demande là, ce que peut foutre Achille avec ses cent millions par an?... cash!... dans
son cercueil?... il peut drôlement se le faire orner, marqueter, son super-cercueil!...
capitonner tout soie bleu ciel... enfin son vilain îåil clos!... son horrible sourire
ravalé!... il sera regardable, mort.» [3, с. 126] («я запитую себе, що Ахіл може
робити зі своїми ста мільйонами на рік?... готівкою!... відкладає собі на тру-
ну?... він може пречудово її прикрасити, інкрустувати, свою супер-труну!...
обшити шовком небесної голубизни… нарешті він зімкне свої лукаві оченя-
та!... проковтне свою відразливу усмішку!... нарешті у труні не буде так огидно
дивитись на нього!»). Ідея смерті не викликає у Л. Ф. Селіна негативних асоц-
іацій, а навпаки, він нею жонглює, іронізує з цього приводу. Він уявляє гроб
аксесуаром, яким заможні намагаються вирізнитися з поміж інших та підкрес-
лити соціальну нерівність.

Чорний гумор також втілюється в описах самогубства. Л. Ф. Селін глузує
з тих, хто на нього наважується, та розмірковує з позиції лікаря, до якого варіан-
ту суїциду краще прибігти, аби отримати непохибний, гарантований резуль-
тат. «Mais passez-vous vous-même au gaz!... pensez que j'en connais un petit
bout, trente-cinq ans de pratique!... ils réussissent pas tous les coups, de loin! on
les ranime!... plus grave: meurent pas mais souffrent énormément!...et pour partir et
pour revenir!... non! le gaz est pas une bonne affaire!... le plus sûr moyen croyez-
moi, j'ai été consulté cent fois: le fusil de chasse dans la bouche! enfoncé, profond!...
et pfanng!... vous vous éclatez le cinéma!... un inconvénient: ces éclaboussures!...
les meubles, le plafond! cervelle et caillots» [3, с. 44] («Візьміть самі отруїтесь
газом!... повірте мені, я на цьому знаюся, тридцять п'ять років лікарської прак-
тики все ж таки!... далеко не всім це вдається з першого разу! їх оживляють!...
ще гірше: вони не вмирають, а тільки страшенно мучаться!... опиняються між
життям та смертю, то туди то сюди!... ні! газ – це справа не надійна!... повірте
мені, найвірніший спосіб, який я радив вже сотні разів: мисливська зброя в
рот! запхніть в рот! глибше!... і паффф!... вас розриває, наче в кіно!... єдина
незручність: бризки крові! на меблях, на стелі! розмазані мізки та згустки
крові!»). Наратор вільно розмірковує, які переваги та недоліки того чи іншого
способу самогубства, від якого слід очікувати вірнішого результату. В цьому
випадку звична агресія Л. Ф. Селіна межує з цинізмом.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Людина, живучи в сучасно-
му світі, часто ставить перед собою питання:

- яка важливість життя?
- вибору важливішого перед менш важливим, корисного перед

шкідливим.
Зрештою, всі пошуки зводяться до створення певних цінностей, пере-

конань, світогляду, а відтак формується певна життєва позиція.
На початку ХХ ст. у свідомості суспільства відбулися глибокі транс-

формації, пов'язані зі змінами морально-етичних, культурних та правових
цінностей.

Суспільне середовище, потреби, інтереси, цінності, ціннісні орієн-
тації, соціальні норми зумовлюють формування та існування життєвої
позиції особистості. Життєва позиція особистості – це її орієнтація у
навколишньому світі та середовищі, у тому числі ціннісна орієнтація, її
ставлення до інших людей, готовність до здійснення певних дій, форми і
способи цього здійснення. Спірне питання життя і смерті, визначення
поняття особи є предметом вивчень біологів, біоетиків, філософів та
юристів.

На нашу думку, яблуком розбрату сучасного суспільства є позиція
«право на життя» (right to life) зокрема, «про життєва позиція» (pro life).
Концепція «право на життя» виступає центральним поняттям у дебатах
відносно спірних питань на такі теми як смертна кара, евтаназія, аборт і
війна. Одним зі спірних питань сучасності, яке турбує науковців і розділяє
учасників про життєвої кампанії та учасників руху за право аборту, є пи-
тання життя, а саме: коли починається людське життя? Наступні протиріч-
чя стосовно абортів виникають щодо проблеми визначення особи: чи нею
є ненароджена дитина?

Термін «про життєвий» (pro life) / «за життя» описує політичне та
етичне протистояння аборту за бажання / вибору жінки і підтримку його
правовій забороні або обмеженню. Про лайфери вважають, що плід та
ембріон є особою, а відтак має право на життя. Стосовно питання абортів
учасники про життєвої кампанії, «про лайфери» (дослівно – «той, хто за
життя»), протистоять учасникам про виборної кампанії, «про чойсери»
(дослівно – «той, хто за вибір»), які обстоюють репродуктивні права жінок.

Термін «про-виборний» (pro choice) / «за вибір» описує політичну та
етичну позицію, за якої жінка має право доносити чи перервати вагітність.
Фізичні особи й організації, які підтримують ці позиції, утворюють рух за
право аборту (pro choice movement). «Про чойсери» також відомі як «ан-
тилайфери» («anti lifers», дослівно «проти життя»), а рух – «антижит-
тєвий» («anti life»).

Фраза «право на життя» (right to life) описує переконання в тому, що
людина має невід'ємне право на життя, для прикладу: людину не може
вбити інша людина. Протилежним терміном є «право на смерть» (right to
die), який пов'язується з ідеєю, що тіло і життя належить самій людині, й
вона має право розпоряджатися ними на власний розсуд.

Антижиттєва філософія стверджує, що для того, аби нація економічно
чи соціально вдосконалювалася, кожна країна повинна контролювати

годнішній день ще недостатньо наукових та критичних праць про творчість
драматурга. Одноактна п'єса О'Ніла «Аборт» довгий час не досліджувалася
взагалі, проте, в сучасному світі, де гостро поставлена проблема штучного
переривання вагітності, аналіз драми більш, ніж доречний.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливим завданням науковців
є ознайомлення українського читача з творчістю американського драма-
турга Юджина О'Ніла. Одним з перших вагомих досліджень в цьому на-
прямку стала стаття «Доторк до фатуму» Н. Висоцької, у якій автор робить
короткий огляд основних етапів життя та творчості класика, дає аналіз дра-
мам [2]. Г. Веселовська розглядає американський театр початку ХХ сто-
ліття, зокрема постановки драм О'Ніла в Україні [1]. У. Фарина аналізує
етапи входження творів драматурга в український контекст і сучасний стан
їхньої рецепції [5]. Дж. Барлоу досліджує жіночі образи у творах О'Ніла
[21]. Професор С. Вінтер пропонує детальний аналіз п'єс О'Ніла у книзі
«О'Ніл: Критичне дослідження». [22]. Утім перші одноактні драми Ю. О'Н-
іла часто ігноруються критиками на користь його повнометражних п'єс.

У книзі «Одноактні п'єси Юджина О'Ніла: нові критичні перспективи»
сучасні науковці – М. Беннетт (Університет штату Вісконсін, Вайтвотер) і Б.
Карсон (Державний університет Бриджвотера) – зібрали статті видатних
вчених, що дозволило наново дослідити ранні одноактні п'єси О'Ніла. Важли-
вим атрибутом цієї книги є аналіз деяких з найменш досліджених одноактних
п'єс О'Ніла, в тому числі драми «Аборт». Розвідка посилюється розміщенням
одноактних п'єс у контексті ери Прогресу й мінливих соціальних, політичних і
театральних обставин цього періоду [9]. П'єса О'Ніла «Аборт» згадується та-
кож у роботах Т. Богарда [6], І. Херрон [11], Ч. Лонга [15] та Р. Даулінга [8].

Доктор Джеф Колозе (Дейтон, штат Огайо) досліджує, яким чином
питання про життєвої позиції (аборт, дітовбивство та евтаназія) розгля-
дається в американській літературі, зокрема белетристиці. Результат його
роботи – книга «Етичний аналіз зображення абортів в американській літе-
ратурі (Драйзер, Хемінгуей, Фолкнер, Дос Пассос, Бротіган та Ірвінг)»
[13]. Окрім письменників, згаданих вище, Дж. Колозе у статті «Чоловіки і
аборт: літературні приклади ХХ ст. і їхнє застосування до сучасних чо-
ловіків» [14] згадує про п'єсу «Аборт» О'Ніла, однак не аналізує її докладно,
і взагалі не аналізує інших п'єс драматурга. В Україні зовсім не проведено
аналізу п'єс О'Ніла з точки зору життєвої позиції «право на життя».

Формулювання цілей статті. Актуальність теми обумовлена інтересом
до невідомих робіт О'Ніла та наслідками сексуальної революції останніх
років, основним з яких є проблема абортів.

Метою статті є проаналізувати вибрані п'єси Юджина О'Ніла з точки
зору життєвої позиції «право на життя».

Ставимо перед собою такі завдання:
1) розглянути явище життєвої позиції «право на життя»;
2) проаналізувати вибрані п'єси Юджина О'Ніла з точки зору життє-

вої позиції «право на життя»;
3) визначити, чи драми О'Ніла можна трактувати як про життєві твори.
Предметом дослідження виступають п'єси Юджина О'Ніла «Аборт»,

«Дивна інтерлюдія» та «Перший чоловік».
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Мюрей: Так, і ти вбив її.
Джек (здригаючись) Я? Що? Я убив?.. Чи ти здурів?» [16].
У цьому короткому діалозі, аборт стає синонімом смерті Неллі, вияв-

ляючи тему табу, закладену у п'єсі. Згідно словам Мюрея про Неллине
кохання, вона б залишила дитину, якби Джек підтримав її.

Великий український педагог В. Сухомлинський писав: «Сфера осо-
биста і недоторкана, кохання водночас глибоко відбивається на житті сусп-
ільства, бо воно творить дітей. Найкрасивіша людська свобода є одночасно
найсуворішим, твердим і непохитним обов'язком перед суспільством. Тому
й виховання благородства в коханні починається з культури бажань, з мо-
рально виправданого злиття хочу і повинен» [4, с. 184].

Для Тавсенда Неллі – тільки забавка, адже женитись на ній він не збирав-
ся; після втілення власного «хочу», хлопець забув про «повинен». Слова
Мюрея: «Вона писала тобі, вона казала про це; і ти знав, що вона хвора, і
ніколи не відповів їй. Вона могла б жити, якби думала, що тобі небайдуже,
якби тільки отримала від тебе звістку; але вона знала, що ти хочеш позбутись
її» [16] показують причину смерті Неллі – Джекова байдужість.

У статті «Убивство дітей та інцест в американській драмі» Пітер Л.
Хейз дає важливу оцінку тому, якою є функція аборту у тексті цієї п'єси –
«для шокового ефекту» [10, с. 435]. Водночас зародок він прирівнює до вже
народженої дитини, вважаючи, що «у результаті аборту настає смерть ди-
тини, так само, як тоді, коли вбивають вже народжену дитину, і символіч-
ний результат для цих п'єс ідентичний» [10, с. 447].

Зрештою, автор «карає» Джека – він чинить самогубство, визнаючи
свою вину у смерті Неллі через власну безвідповідальність. Його тіло знахо-
дить наречена, майбутня дружина Евелін: «Джеку! Що сталось? (Вона по-
спішає і присідає навколішки поряд з ним; потім непритомніє, оскільки ба-
чить кров на його скронях, револьвер досі стиснутий у його правій руці…)»
[16]. Іронічним є те, що автор закінчує драму словами з дитячої пісеньки «Бо
він хороший хлопець, і цьому ніхто не заперечить» [16].

Зважаючи на образ Неллі, позиція якої не показана чітко, читач-про
лайфер може трактувати цю п'єсу як про життєвий твір.

Написана в середині 1920-х років, п'єса «Дивна інтерлюдія» (1928) була
досить нетрадиційною на той час: її тема була спірною (вона висловлювала
віру в перемогу науки над релігією, і відкрито обговорювала теми аборту
і перелюбу).

Символічним є образ Ніни: її материнське бажання і прихильність до
плоду символізує віру в материнство, вона плекає і захищає свою дитину
від знищення. Місіс Еванс натомість стає символом руйнування. Вона не
дозволяє Ніні мати дитину, оскільки спирається на страх проблеми спадко-
вості безумства в сім'ї.

Діалог починається зі слів місіс Еванс: «Чи ти збираєшся народити цю
дитину, Ніно?», де Нінина відповідь «Я хочу дитину» [17]. Увесь процес діа-
логу розкриває жорстокість матері, яка заперечує жіноче бажання народити
дитину. Як тільки відбулося зачаття, вона підкреслює, що аборт – єдиний засіб
позбутися дитини. Крім того, в процесі переконування Ніни до аборту, вона
вселяє страх про божевільну дитину, що приходить на світ, через власний при-

кількість населення [20]. Світ критично перевантажений людьми прямо
зараз. Людська навала руйнує навколишнє середовище і применшує
якість життя кожного. Дуже важливо уповільнити або зупинити приріст
населення шляхом доступності контрацепції і абортів для всіх жінок у
світі [19].

Вважається, що людина не має особливого статусу на цій землі, а є ще
однією твариною, котра повинна зважати на всі інші тварини при прийнятті
будь-яких рішень, що стосуються її благополуччя. Все це звучить логічно з гума-
ністичної точки зору, але якщо люди почнуть вважати себе морально рівними
або навіть нижчими за тварин, з'явиться певний невідворотний депресивний
світогляд. Зрештою, якщо ми не вище творіння Бога, то ми – хвороба [19].

Головними постулатами антижиттєвої філософії є:
(а) Шлюб – рабство для жінок. Діти – тягар для усіх дорослих. Жінки принци-

пово ідентичні (не тільки дорівнюють) чоловікам у всіх відношеннях;
(б) Перенаселення є найбільш серйозною проблемою суспільства.

Люди є тягарем для планети [12].
Ю. О'Ніл звертається до теми аборту в низці своїх п'єс. Серед них –

«Аборт», «Дивна інтерлюдія» та «Перший чоловік». Проаналізуємо ці дра-
ми з точки зору життєвої позиції «право на життя». Зазначимо, що п'єсу
«Аборт» було написано у 1914 році. На той час вона не принесла автору
успіху, однак Л. Бродер вважає, що п'єса «була досить радикальною для
свого часу» [7, с. 53]. Основною причиною радикальності твору є «тема,
яка зробила її небажаною на той час» [7, с. 53].

»Аборт» – це історія успішного студента Джека Тавнсенда, успіх якого
затьмарюється смертю Неллі – його коханки. Мюрей – брат Неллі – вважає
Джека винним у смерті сестри: «Ти вбив її, ти брудний убивце! <…> Ти і
твій брудний негідник-лікар» [16]. Виявляється, що Неллі «збирається на-
родити дитину» [16], а Джек «занадто зіпсований, щоб діяти, як мужчина»
[16] відправляє дівчину до «лікаря-шахрая, щоб він убив її» [16]. Неллі гине,
бо Джек не хоче взяти відповідальності за власні вчинки, для нього вона
«не була достатньо хорошою» [16].

Важливим є той факт, що сама Неллі ні разу не з'являється на сцені,
оскільки померла до того, як починається дія драми. Ця відсутність Неллі
робить питання вибору Джека Тавсенда щодо аборту ще більш гострим,
оскільки про вибір самої Неллі ніхто не знає. Несказаним залишається і те,
що було б, якби Неллі відмовилась перервати вагітність.

О'Ніл відкрито називає п'єсу «Аборт», однак саме слово «аборт» ні
разу не вимовляється у п'єсі відкрито жодним з героїв. У той час як бать-
ко Джека використовує нейтральне «операція», брат загиблої Неллі, кот-
рий шукає помсти, і сам Джек уникають згадок про операцію. А Джек
взагалі вдає, ніби не розуміє, про що говорить Мюрей:

«Мюрей: Не кажи дурниць. Ти добре знаєш, про що я. Ти знаєш, як
вона померла. (люто) Ти знаєш, хто її убив.

Джек (тремтячим голосом – не дивлячись на Мюрея) Як вона помер-
ла? Убив її? Я не розумію…

Мюрей: Саме так! Її убили, і ти це знаєш.
Джек (охоплений жахом) Убили?
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точки зору життєвої позиції «право на життя», стверджуємо, що ці три драми
можна трактувати як про життєві. Зважаючи на те, що образи жінок у п'єсах
О'Ніла часто відсутні (героїні померли) або ж їх представляють чоловічі персо-
нажі (брат Неллі у п'єсі «Аборт»), читач-про лайфер може трактувати драми
О'Ніла як про життєві твори. Однак, ці та інші роботи О'Ніла потребують по-
дальших студій для визнання (чи заперечення) їх як про життєвих.
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клад: «Я молилася, щоб Семмі народився мертвим, і батько Семмі теж про це
молився, але Семмі народився здоровим і усміхненим, і ми просто повинні
були любити його і жити в страху». Ніна відчуває гнів і розчарування: «(істе-
рично обурено) Що ви маєте на увазі? Чому б вам не говорити прямо? (люто)
Я думаю, що ви жахлива людина! Молитись, щоб ваша дитина народилася
мертвою! Це брехня! Ви не могли!» [17].

Ніна дуже хоче мати дітей, але факт про божевілля у родині Евансів
починає підривати її впевненість у своїй любові і стосунках з Семом: «Ніна
(відриваючись від неї, різко) Добре, я не кохаю його [Сема]. Я вийшла за
нього заміж тільки тому, що він потребував мене – а я хотіла дітей! А тепер ви
говорите мені «треба вбити мою…» О, так, я бачу, я повинна, нам не по-
трібно більше сперечатися! Я сильно люблю її! І ненавиджу її теж, зараз,
тому що вона хвора, це не моя дитина, вона – його!» [17]. Однак, місіс Еванс
вперто тримає позицію, не послаблює тиску і призводить до того, що Ніна
кричить у розпачі: «Але ж я буду так самотня! Я втрачу мою дитину! (Вона
опускається на коліна до ніг місіс Еванс) О Боже, як я зможу жити далі?» [17].

У цій взаємодії складних емоцій, матері демонструють ставлення до
своїх дітей. Місіс Еванс турбує її ранній досвід народження Сема у страш-
них умовах можливого спадкового божевілля; вона бажає, щоб її дитина
народилася мертвою, а тепер примушує перервати вагітність Ніну. Дівчи-
на спочатку чинить опір тиску місіс Еванс, але згодом здається.

Незважаючи на те, що Ніна таки робить аборт, п'єсу можна трактувати
як про життєву.

У ще одній героїні О'Ніла – Марті («Перший чоловік», 1921) – читач-
про лайфер бачить про життєвий образ. Головний герой чотириактної п'єси
– Кертіс Джейсон, антрополог, вирішив очолити експедицію в Азію, аби
відкрити «першу людину». Джейсон обтяжений внутрішнім зобов'язан-
ням, якого він болісно і безуспішно намагається уникнути. Воно стосуєть-
ся вірної дружини і помічника – Марти, і полягає у його небажанні стати
батьком ще однієї дитини. Виявляється, що пара пережила трагічну смерть
своїх двох дочок кілька років тому, і вони пообіцяли вшанувати їх пам'ять,
залишаючись бездітними.

Коли дружина оголошує, що вагітна, Джейсон пропонує аборт. Але
Марта переконує, що дитина «обов'язково буде чоловічої статі» [18, с. 134]
і стане «зв'язкою» між ними. Укінці Марта помирає при пологах сина (їхньо-
го «першого чоловіка»), Джейсон не визнає дитини, залишає його своїй
родині, а сам приєднується до експедиції і виїжджає.

Висновки і перспективи. Ми розглянули явище життєвої позиції «пра-
во на життя» та дійшли висновку, що на сьогодні питання аборту є на-
стільки спірним, наскільки й актуальним.

Сучасна літературознавча наука з цікавістю підходить до постаті Юджи-
на О'Ніла, але в українській науці недостатньо наукових та критичних праць
про творчість драматурга. Одноактна п'єса О'Ніла «Аборт» довгий час не
досліджувалася взагалі. Однак в сучасному світі, де гостро поставлена про-
блема штучного переривання вагітності, аналіз драми більш, ніж доречний.

О'Ніл звертається до теми аборту в ряді своїх п'єс. Серед них – «Аборт»,
«Дивна інтерлюдія» та «Перший чоловік». Проаналізувавши п'єси О'Ніла з
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митців мають багато спільного в біографічній і творчій площинах, а інтер-
текстуальні перегуки, паралелільність художнії відкриттів на філософсько-
му, естетичному та художньому рівнях «Подорожі…» та «Орландо», їх
жанрова специфіка, приналежність до одного часового періоду в розвитку
національних літератур і типологічні подібності дозволяють поставити дос-
ліджувані романи на один щабель.

Художня спадщина М. Йогансена та В. Вулф неодноразово вивчалася
монологічно. Так, у контексті революційного романтизму творчість украї-
нського письменника (переважно поетичну, через те, що вважали прозо-
вий доробок вторинним та занадто формалістичним) розглядали Ю. Ко-
валів, С. Крижанівський, Ю. Лавріненко, Р. Мельників та В. Півторадні. В.
Денисенко та Л. Кавун досліджували елементи комічного в «Подорожі…».
Н. Бернадська розкрила ігрові аспекти творчості письменника в контексті
розвитку українського роману. О. Журенко та С. Павличко з'ясували мо-
дерні риси прози М. Йогансена, Я. Цимбал проаналізувала творчість мит-
ця в контексті українського авангарду 20 – 30-х років ХХ ст., а О. Боярчук –
як один зі зразків експериментальної прози зазначеного періоду.

С. Айкен, Г. Батюк, Дж. Ґолдман, Дж. Леманн, Х. Лі, Н. Любарець, Н.
Михальська та ін. досліджували романну творчість В. Вулф з погляду осно-
воположних концепцій модернізму, Н. Морженкова простежила особли-
вості роману «Орландо» крізь призму поетики постмодернізму, а О. Анд-
реєвських, Є. Генієва та І. Могілей аналізували специфіку літературної біог-
рафії, у той час як гендерні особливості її творів стали предметом розвідок
Н. Т. Бейзін, І. Денисової, Е. Макнілі, Р. Пула, М. Хасієвої, І. Шелест. Про
наявність у «Подорожі…» та «Орландо» літературної гри, науковці фраг-
ментарно згадували, однак компаративного зіставлення творів М. Йоган-
сена і В. Вулф у названому аспекті проведене не було, що й зумовило
появу обраної нами теми. Відтак, метою нашої роботи є аналіз літератур-
ної гри з читачем в «Подорожі…» М. Йогансена та «Орландо» В. Вулф.

Твори обох письменників являють собою цікавий експеримент, розра-
хований на «уявного адресата» – освіченого читача, такого, як сам автор.
Митці постійно тримають його в інтелектуальній напрузі, примушуючи
розгадувати загадки та містифікації. Навіть у нібито запереченні традицій
художньої спадщини минулого простежується своєрідна гра, мета якої
розкрити ерудованому та уважному адресату приховані смисли та коди,
закладені автором.

Ніби жартуючи чи намагаючись заплутати читача, М. Йогансен та В. Вулф
обіграють жанрову сутність власних творів. Так, жанр «Подорожі ученого док-
тора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожансь-
ку Швайцарію», за свідченням літературознавців (Н. Бернадської, О. Журенко,
Ю. Коваліва, С. Павличко), складно чітко визначити, оскільки характерною ри-
сою твору українського письменника є синкретичність та літературна гра.

В українському літературознавстві «Подорож…» часто зараховують до
розряду повістей, як це зробив сам автор. Проте літературознавці (Н. Бер-
надська, О. Журенко, Л. Кавун та ін.), аналізуючи «Подорож…» М. Йоган-
сена, цілком справедливо зараховують її до романного жанру. У моно-
графії «Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція», Н.
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головна героїня/герой якого не тільки письменниця/письменник, а й літера-
турний критик, здатний критичним поглядом охопити англійську літературу
за триста років (від В. Шекспіра до Т. Гарді). Саме тому, під час сприйняття
тексту образи та події роману «Орландо» усвідомлюються як належні не
тільки до одного твору, а й до літературної традиції загалом. Як підкреслює Г.
Блум, в «Орландо» читач бачить «організовану гру» (останній термін трак-
тується як мистецтво читання) й роман належить до тих книг, які «є, найпер-
ше, інтерпретаціями інших літературних текстів» [3, 507]. Саме на цю особ-
ливість звертає увагу і Н. Бушманова, роблячи висновок про те, що дискурс
В. Вулф «…зорієнтовано на створення інтертекстуальної рамки за допомо-
гою фальшивих текстів, імітацій інших творів; «дзеркальних ситуацій», тобто
відтворення стереотипних реакцій героїв і через них читачів» [5, с. 189].

В «Орландо» В. Вулф розробила та втілила своєрідну поетику ремініс-
ценцій, що функціонують в романі як основні смислоутворювальні меха-
нізми. Образи, основні теми і мотиви, сюжетні ряди, різні стилі оповіді є
готовими «запозиченнями» з інших творів. Перша глава роману, за слова-
ми Х. Лі, є «загальною парафразою єлізаветінської поезії» [11, c. 146]. Це
простежується в манері зображення героя та світу й багатьох шеспірівсь-
ких цитатах та алюзіях. Так, сімнадцятилітній Орландо з'являється перед
читачем як молодий поет елізаветінської епохи, але (комічне неспівпадін-
ня) нездатний вправно змалювати красу природи. Поетичний дар героя В.
Вулф несумісний з талантом Шекспіра, в епоху якого він живе, проте по-
чуття молодого аристократа та події, що з ним відбуваються повністю відпо-
відають світу шекспирівських трагедій.

Знайомство Орландо та Саші і його закоханість є парафразою зустрічі
Ромео та Джульєтти. У сум'ятті почуттів у героя В. Вулф виникають думки
в стилі персонажів видатного британського драматурга: «Кого він кохав,
запитував він себе, охоплений вихором почуттів, що він кохав до цього
моменту?» [14, c. 425]. Інший епізод роману відверто відсилає читача до
трагедії Шекспіра «Отелло». У ньому змальовано грубу народну поста-
новку п'єси, в якій «чорний чоловік махав руками та кричав. Жінка в біло-
му лежала в ліжку…» [13, c. 426]. Ця вистава туманить мозок Орландо як
вино. Він навіть ототожнює себе та кохану з героями п'єси: «…лють мавра
ставала його люттю, а коли мавр душив жінку в ліжку – це сам Орландо
вбивав Сашу власними руками» [13, c. 426].

Однак не лише до Шекспіра звернулась у своєму творі В. Вулф. Б.
Успенський простежує реалізацію барокової метафори «життя є сон» на
сюжетному рідні досліджуваного нами роману англійської письменниці.
Підсилює цей дискурс згадка в романі імені Томаса Брауна, яскравого
представника англійського бароко: «…є такий письменник Томас Браун,
доктор із Норвича, чиї твори на подібні теми дивним чином захоплювали
його [Орландо] уяву» [13, 433]. Ґ. Блум підкреслює зв'язок роману «Орлан-
до» з «Дон Кіхотом» М. Сервантеса та відзначає, що «головні герої обох –
жадібні читачі, і в цьому – і лише в цьому плані – можуть вважатися альтер-
его своїх авторів-книгоманів» [3, с. 507].

Також в коло іронічного дискурсу англійської письменниці потрапляє
й модерний роман «Коханець леді Чаттерлей» Д. Г. Лоуренса з його аполо-

Бернадська називає визначальною рисою твору «гру автора з читачем» та
відзначає майстерність М. Йогансена в обіграванні жанрових домінант
різних романних різновидів. Як слушно стверджує дослідниця, українсь-
кий письменник «…в межах повісті <...> створює роман-пародію. Сама
структура «Подорожі…» – це дотепне пародіювання багатосторінкових
романів» [2, c. 141]. Достатньо поглянути на архітектоніку твору М. Йоган-
сена, щоб побачити дотепно спародійовану схему класичного роману, що
нагадує структуру «Дон Кіхота» М. Сервантеса. «Подорож…» складаєть-
ся з трьох частин: перша становить собою 16 невеликих розділів, своєрід-
ний пролог і ще два розділи, теж невеликі, але з претензійною назвою «Книга
перша» і «Книга друга», також з епілогом і навіть післямовою» [2, c. 141].
Крім того, такі епізоди, як історія про міфологічне дерево та розповідь про
діда-пасічника, на наш погляд, нагадують вставні новели сервантесівського
твору. Справедливість висловленої думки підтверджує Я. Цимбал, відзна-
чаючи, що «Подорож …» – це роман про роман, де автор навмисне ого-
лює прийоми, вголос розмірковує про особливості стилю, фабули твору,
ділиться з читачем секретами (переважно фальшивими) [9, c. 83].

Літературна гра та іронія над письменницькими прийомами є провідною й
у творі В. Вулф, яка створює в межах «Орландо» літературну пародію. З самого
початку, авторка задумала цей твір як роман-жарт, як можливість вийти за межі
власної творчості й подивитися на неї під іншим кутом зору. У своєму щоденни-
ку в березні 1927 р. В. Вулф написала: «Насправді, я відчуваю потребу веселої
втечі після усіх цих серйозних ліричних експериментальних книг, форма яких
завжди так ретельно продумана <...> Сатира має стати головною нотою: сатира
і невгамовність. … Мою ліричність необхідно виставити в сатиричному світлі.
Все – спародіювати…» [14, с. 131] (тут і надалі в перекладі автора). Але вже за
півроку письменниця розглядає роман як новий жанр, що об'єднує форму ме-
муарів та біографії: «Днями … я передам у загальних рисах, як велике історичне
полотно, абриси всіх моїх друзів. <...> Це має бути спосіб написання власних
мемуарів впродовж життя [інших] людей. Це буде дуже потішна книга. … вона
буде правдивою, але фантастичною» [14, с. 156–157].

Таким чином, у щоденнику В. Вулф сама визначила провідні риси свого
роману: іронія, біографічність та поєднання повсякденного з фантастичним.
За умови збереження основних компонентів традиційного життєпису (хроно-
логічне зображення подій, опис історичної дійсності як тла для розгортання
подій, що доводить їх правдивість, наявність біографа-оповідача), англійська
письменниця відверто іронізує над жанром біографічного роману та його
специфічною рисою ретельно описувати кожен епізод життя свого персона-
жа. Саме тому, коли в житті Орландо місяцями не відбувається жодних подій,
вона пише: «То саме був листопад. Після листопада приходить грудень. Потім
січень, лютий, березень і квітень. Після квітня приходить травень. Далі йдуть
червень, липень, серпень. Наступним є вересень. Потім жовтень, і, таким чи-
ном, ось ми знову в листопаді, і цілий рік минув» [13, c. 529].

Як слушно зауважує Дж. Голдман, твір В. Вулф можна розглядати як
сатиричний роман про митця, який досліджує, як розгортається протягом
століть «ґендерна політика поетики і мистецької суб'єктивності» [10, c. 65].
На думку дослідниці, «Орландо» – це перш за все роман про літературу,
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чому його герой, іспанець за походженням, потрапляє саме на терени Ук-
раїни: «Щоб не рискувати самому вибором місця, Дон Хозе покликав свого
друга Родольфо і показав йому мапу. Родольфо, який не раз уже виявляв
дивовижну інтуїцію в мисливських справах, ткнув носом простісінько в да-
лекі степи» [7, с. 397]. Таким чином, як і Дон Кіхот, іспанський тираноборець
Дон Хозе Перейра М. Йогансена відправляється з «Еспанії» в таврійські сте-
пи тому, що так вирішила доля, точніше, рудий собака Родольфо.

Важливою жанрово-стильовою особливістю, спільною для українсь-
кого та іспанського письменників, на нашу думку, є мотив двійництва, впер-
ше застосований М. Сервантесом у «Дон Кіхоті». «Персонажі «Подорожі…»
М. Йогансена, – як слушно зауважує О. Боярчук, – також діалогічні (можна
легко побачити пари Перейра-Родольфо, доктор Леонардо-Альчеста чи
Альчеста й студент Перебийніс) й нагадують славнозвісну пару М. Сер-
вантеса Дон Кіхота та Санчо» [4, c. 185].

Необхідно також згадати про таку особливість, як перенесення чужого
хронотопу до художньої тканини твору. Так, у М.Сервантеса чарівні перене-
сення Санчо в Тобосо і назад – свідома пародія на чужий хронотоп. Подібне
ми бачимо і в романі М. Йогансена, зокрема в останній частині, де перене-
сено гоголівський хронотоп на сучасний ґрунт. В. Денисенко відзначає, що
наслідування Гоголя в «Подорожі…» простежується також в описі героїв і
особливостях сміху [6, c. 162] та вказує на відчутний в українському творі
вплив Стерна: «В основу творчого методу М. Йогансен так само, як і Стерн,
поклав гру, у якій читач весь час змушений очікувати чогось нового від
автора. <...> Йогансен постійно бореться з логічністю викладу та остаточно
руйнує ідею попередньої визначеності життя та й самого твору» [6, c. 164].

Таким чином, своєрідність досліджуваних нами творів розкривається
через численні алюзії, ремінісценції та елементи паратексту (Н. Півнюк),
до яких відносимо ліричні відступи на літературні теми, які так полюбляють
письменники, заголовки, епіграфи, авторські передмови і післямови: «І коли
ви, розумний читачу і прекрасно читачко, не заснувши, прочитали до кінця
цю книгу Пейзажу, то скільки б ви не сердилися на автора за картонні і
дротяні фіглі, він уважає, що виконав свою задачу…» [7, c. 508]. М. Йогансен
навмисно підкреслює в романі, що перед нами не живі люди, а вигадані
персонажі та не реальна дійсність, а фіктивний простір художнього тексту.
Наприкінці твору автор навіть зізнається, що весь час ховався за своїми кар-
тонними ляльками, час від часу, «розірвавши їм картонні груди, просував
крізь них свою патлату голову…» [7, c. 507]).

Ніби не покладаючись на читацьку кмітливість, він бере на себе зав-
дання розкрити основні методологічні та стилістичні принципи власного
твору: «Отож любі мої… Ніде не написано, що автор у літературному
творі зобов'язався водити живих людей по декоративних пейзажах. Він може
спробувати, навпаки, водити декоративних людей по живих і соковитих крає-
видах» [7, с. 359]. У такому разі своєрідна розмова з читачем підкреслює
умовність літературної форми. Художній твір як факт історії літератури
стає джерелом інформації про неї саму.

Подібний прийом простежується і у В. Вулф, увага якої зосереджена на
творчому процесі, оскільки «Орландо» – це, насамперед, розповідь про літе-

гією вітальності та визнанням за жінкою права на радощі в тілесному ко-
ханні. Дж. Тротманн, справедливо зауважує, що «»Орландо» є також ав-
торською пародією на теми та прийоми, які В. Вулф розробляє у своїх
попередніх романах» [12, с. 102]. На наш погляд, чітко простежується літе-
ратурна гра з деякими сюжетними колізіями власних творів, а саме «На
маяк» та «Пані Делловей». Так, в юнацькі роки Орландо довелося пережи-
ти найсильніше потрясіння, викликане тим, що його полишила кохана. По
декількох століттях Орландо-жінка зустріла свою втрачену кохану й була
прикро вражена змінами, що сталися з колишньою красунею Сашею, яка
тепер розповніла, посивіла і вже майже не нагадувала стрункої юної на-
півдівчини чи напівюнака, якою пам'ятала її героїня [13, с. 545].

Цікаво, що самоцитування й самопародіювання характерне й для «По-
дорожі…» М. Йогансена. Допитливий читач легко побачить пародію і навіть
буде шокований почуттям ошуканості кмітливим автором, коли співставить
текст передмови йогансенівського роману з його есе «Протокольне опові-
дання», що є частиною теоретичної розвідки «як будується оповідання. Аналіз
прозових зразків». На початку «Подорожі…» автор теоретизує про мож-
ливість створити «цілком читабельний текст», головним героєм якого був
би ландшафт. Самі ці міркування можна назвати закодованим ключем до
прочитання твору, оскільки коли «допитливий» читач відкриє теоретичну
роботу М. Йогансена, то побачить цілком протилежні за змістом сентенції.

Крім того, як і у В. Вулф, в романі українського письменника просте-
жується чимало перегуків з творами інших митців. М. Йогансен вдається
до обігравання основних принципів побудови «Дон Кіхота» М. Серванте-
са, зокрема головного для історії подорожі хронотопу дороги та окремих
елементів лицарського роману.

Саме хронотоп дороги зумовлює переміщення героїв у просторі, його
долання, розширення або обмеження. Таким чином автор може досягти
пришвидшення чи уповільнення плину художнього часу в сюжеті, його роз-
рідження і згущення. З огляду на вищезазначене, своєрідним «оголенням
літературного прийому» постає гра з читачем та з читацьким «горизонтом
сподівань», яку веде наратор, розповідаючи про подорож героїв.

Відверто апелюючи до М. Сервантеса та залишаючи незмінною оз-
наку «олюдненості» традиційного хронотопу, М. Йогансен вдається до
творчої трансформації. Як і в іспанського письменника, всі зустрічі, що
відбуваються в «Подорожі…», пов'язані з хронотопом дороги. Перед чи-
тачем розгортається «дивовижний світ надзвичайних пригод, де діють
екзотичні персонажі в екзотичному середовищі, де вгадуються українські
типи, українська земля, охоплена ореолом естетизованої Слобожанщи-
ни» [8, 117]. Однак наприкінці твору стає відомо, що автор увесь час
містифікував читача. Прагнучи змалювати «рухливе життя природи», він
замість реальних дійових осіб, водив картонних ляльок по «живих і соко-
витих краєвидах».

Відомо, що Дон Кіхот М. Сервантеса подорожує просторами іспанської
Кастилії, віддавшись на волю випадку, тобто Росинанта, який мусив сам ви-
рішувати куди їхати і зазвичай обирав ту дорогу, яка веде до стайні. У М.
Йогансена також є подібний мотив. Автор дуже просто пояснює читачеві,
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герой-читач», розкриття секретів письменницької «кухні», численні реміні-
сценції та алюзії, гра на жанровому та композиційному рівні творів є яскра-
вими характеристиками романів М. Йогансена та В. Вулф. Обидва твори
мають струнку фабулу, проте дуже заплутаний сюжет, що, на наш погляд,
також є одним із видів літературної гри. У «Подорожі…» та «Орландо» диво-
вижним чином переплелися метаморфози життя і мистецтва, іронія, паро-
дія, ремінісцентна гра з читачем, непередбачувані сюжетні ходи та обман
читацьких сподівань. Обидва романи, автори яких є вимогливими критика-
ми власних творів, – своєрідна майстерня слова та неповторного стилю.

Проведене дослідження, безумовно, не вичерпує проблеми, оскільки
аналіз особливостей літературної гри у «Подорожі…» М. Йогансена та
«Орландо» В. Вулф вимагає осмислення крізь призму постмодерністсько-
го дискурсу, що може бути предметом подальших наукових пошуків.
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ратуру, її вплив на реальну дійсність (мотив, що зближує В. Вулф з М. Сер-
вантесом) і долю митця, який прагне присвятити себе своєму покликанню.

Сама авторка виступає в кількох амплуа, оскільки її свідомість видаєть-
ся нам розділеною на того, хто пише роман про долю Орландо, і того, хто
спостерігає за цим процесом. В. Вулф одночасно є автором та інтерпрета-
тором власного твору, причому її інтерпретації свідомо включені до тка-
нини художнього простору «Орландо». Коли оповідач раптом зупиняє свою
оповідь, саме критик веде розмову з читачем, пояснюючи правила побу-
дови літературного твору: «Раптом вона відчула, як невідома сила (нага-
даємо, ми маємо справу з таємничими проявами людської природи), що
читала через її плече, схопила її за руку. Стоп. Медвяна доріжка – говорила
ця сила, як гувернантка з лінійкою повертається до початку тексту – досить
прийнятна; ніжні дикі бальзаміни – в принципі можливо; відчужені – про
квіти? – це вже, певно, занадто...» [13, c. 529].

Отже, літературна гра в романі В. Вулф, що простежується в числен-
них алюзіях та ремінісценціях, поєднанні клішованих літературних елементів,
розкритті секретів творчого процесу, показі фіктивності біографічного
методу, розкривається різними способами. Так, біографія завжди претен-
дує на правдивість, і це ступає в конфлікт з фантастичним сюжетом, який є
основою роману. Адже читач ніколи не повірить, що людина може жити
триста років та ще у ві сні з чоловіка перетворитися на жінку. Однак саме
зображення головного героя/героїні змальовано в різних соціальних і ґен-
дерних ролях (спочатку чоловік, потім – жінка, граф, посол, циганка, пись-
менниця, аристократка, мати) допомагає письменниці розкрити й осмис-
лити психологію літературної творчості.

Крім того, в тексті раз у раз виникають помилки і навмисно незграбні
спроби містифікувати читача, на які Вірджинія Вулф сама вказує читачеві.
Оповідач приписує вчинки одних історичних персонажів іншим, постійно спот-
ворює найвідоміші історичні факти. Показовим у цьому випадку є епізод,
коли, заглядаючи у вікно кав'ярні, Орландо бачить там відомих англійських
літераторів: Аддісона, Драйдена і Попа (одразу всіх разом). Однак відомо, що
це були представники різних поколінь, і коли Драйден помер, Попу було не
більше дванадцяти років. У романі ж створюється враження, що вони при-
близно одного віку. На нашу думку, авторка навмисно руйнує в реципієнта
ілюзію реальності описаних подій. Вона постійно підкреслює, що перед ним
не живі люди, а вигадані персонажі, і не реальна дійсність, а фіктивний простір
художнього тексту. Це дозволяє В. Вулф у межах твору розкрити прийоми
художньої творчості та провести аналіз англійської літератури за триста років.

М. Йогансен також вдається до містифікацій, гри на композиційному рівні,
коли навмисно руйнує горизонт читацьких сподівань. Так, наприклад, протя-
гом усієї подорожі Альчеста й Доктор Леонардо прагнуть фізичного поєднан-
ня, однак автор повсякчас спростовує доцільність очікування читача, зумисно
підкреслюючи його наївність. Героям щоразу щось заважає, а наприкінці тво-
ру, під час «чудесної ночі» Альчеста віддається, але не докторові Леонардо, як
очікувалося (фізичного поєднання героїв так і не відбувається), а Перебийно-
су та Хозе Перейрі, після чого майже всі провалюються в тартарари.

Отже, опозиція реальне/фантастичне, спілкування в трикутнику «автор-
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можуть стати предметом поетичного осмислення і будь-який сюжет здат-
ний викликати інтерес читача, якщо Поету вдасться викласти його на висо-
кому художньому рівні. Безумовно, уявлення про стилістичну норму в
період 1580-1620 років неодноразово змінювалися. І якщо для самого Спен-
сера простота й природність поетичної мови були обов'язковим критерієм
досконалості, то для поетів, художнє мислення яких формувалося під по-
тужним впливом ман'єризма (зокрема, ліліанскої манери – евфуїзма), який
тільки зароджувався, пишномовність стилю, ряснота риторичних фігур і
тропів, барвистість стилю стали атрибутами творчої майстерності. При
цьому всі вони зберігали вірність спенсеровій установці на максимальну
широту проблемно-тематичного спектра Поезії.

Так, поетичні твори Ф.Гревіля (1554–1628), біографа та друга Ф. Сідні,
несуть на собі відбиток глибокого інтересу до політичної проблематики й
відображають прагнення силою Поезії вплинути на справи в державі, на тих,
хто править суспільством. Дж. Візер (1588–1667) черпає натхнення в пури-
танізмі, В. Брауні (1590–1645) прославляє радості сільського життя, а М. Дрей-
тон (1563–1631) – королеву Єлизавету. Ф. Флетчер (1582–1650) вибудовує
один з поетичних сюжетів на описі всього людського організму, а його брат
Джиль Флетчер (1588–1623) пропонує читачам віртуозну поетичну апологе-
тику християнської віри в Бога. У жанровому плані зв'язок цих авторів із
творчістю Е. Спенсера теж проглядається досить чітко. Улюблені художні
форми (цикл сонетів, пастораль, алегорія), які Е. Спенсер і Ф. Сідні «запози-
чили» у французів і італійців, так органічно прижилися на англійському по-
етичному ґрунті, що інтерес до них не вгасає аж до ХIХ століття.

Яскравими представниками Лондонської групи послідовників «поета
поетів» були його друзі В. Брауні і Дж. Візер і безпосередньо, сам лідер
групи, відомий поет М. Дрейтон. Майкл Дрейтон написав пасторальні ек-
логи «Пастуший вінок» (1593), у яких відчутна орієнтація на структуру й
поетичну семантику «Пастушого календаря» Е. Спенсера.

М. Дрейтон присвятив свої еклоги Роберту Дадлі (1532–1588), відомо-
му патрону письменників і поетів, у тому числі й самого Спенсера. Ці
еклоги своїм змістом нагадують поетичний маніфест і написані вони у
спенсеровій манері. Кількість еклог не є випадковою чи довільною: їх дев-
'ять, і в цьому задеклароване своєрідне жертвопринесення дев'яти музам,
які керують нашим пізнанням. Тематичний спектр «Пастушого вінка»
широкий. Так, наприклад, третя еклога містить апологетику королеви Єли-
завети, четверта – погребальну пісню на смерть Елфіна (Філіпа Сідні), у
п'ятій – представлені міркування про стан сучасної поезії у вигляді діалогу
між двома персонажами Мотто й Роландом. Особливий інтерес представ-
ляє архітектоніка «Пастушого вінка», що свідчить про те, що Дрейтон, як і
Спенсер, надавав особливого значення побудові літературного твору, роз-
ташуванню його частин і характеру взаємин між ними.

Цикл еклог був укладений у такий спосіб, щоб п'ята еклога займала
центральне місце в творі та слугувала ланкою між чотирма першими і на-
ступними чотирма еклогами. Це дозволяло створити ефект вінка поезії. На
думку дослідника Р. Гардін, «мудрість поезії гарантує, що сцени, які грають в
чудовому англійському театрі увійдуть у вічність, тому що, представлені в
словах мудреця, вони [перебувають – М.Щ.] – у божественному ореолі ми-

13. Woolf V. Orlando : novel / Virginia Woolf // Selected Works of Virginia
Wool. – London : Wordsworth Editions . – 2005. – P. 393-560.

14. Woolf V. The Diary of Virginia Woolf: in V vols. / Virginia Woolf / [ed. by
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Послідовники традиції «поета поетів»

Едмунда Спенсера, «поета поетів» англійського Відродження справед-
ливо визнають засновником однієї з вельми популярних традицій в поезії –
спенсерової традиції. В цьому сенсі автора «Королеви фей»та «Пастушо-
го календаря» можна поставити в один ряд з такими відомими тогочасни-
ми поетами, як Джон Донн (1572–1631) і Бен Джонсон (1572–1637), яких
вважають засновниками двох поетичних шкіл – одну з яких зазвичай нази-
вають метафізична школа, а іншу – «сини Бена». Дослідник творчості Спен-
сера Дж.Гранді серед спенсеріанців виділяє дві відносно самостійні групи,
що відзначені глибоким консерватизмом: перша була заснована в Лондоні
М. Дрейтоном, а друга – в Кембриджі Ф. Флетчером (1582–1650) [5, с. 94].

Мета статті полягає у тому, щоб на прикладі творів послідовників спен-
серової традиції розкрити механізми впливу творчості видатного англійсь-
кого поета Е. Спенсера на творчість поетів-послідовників його традиції.

Вихід друком поеми Е. Спенсера «Епіталама» (1595), в художньому
просторі якої конвенційні звернення поета до античних образів (музи, німфи)
органічно поєднуються зі щирими інтонаціями й приватною інтимністю,
по суті стає ключовою подією в історії цієї жанрової традиції на англійсько-
му ґрунті. Досвід Спенсера був органічно засвоєний такими його співвітчиз-
никами, як Дж. Донн, У. Томсон, К. Смарт, Дж. Скотт та Л. Бегот. Нос-
тальгійні умонастрої, поетизовані у «Руїнах часу» (1590) Е.Спенсера, ста-
нуть провідною тональністю в творчості деяких барокових поетів, зокрема
у «Пастуших оракулах» (1646) Ф. Карліса і в «Пасторалі» (1653) В.Бесса та у
ліриці сентименталістів («Пори року» (1730) Дж. Томпсона, «Пори року»
(1751) М. Мендеза та ін.).

Усі твори продовжувачів «поета поетів» відрізняються один від одного
як сюжетом, так і обсягом, однак їх зближує наявність глибокої щирості
поетичних інтонацій, що властиві творам автора «Королеви фей». Тема-
тичний діапазон поезії послідовників Спенсера досить широкий: від інтим-
них переживань ліричного героя до політичних колізій і глобальної соціаль-
ної проблематики. Як і Спенсер, вони вважали, що абсолютно всі теми

© Щербина М. А.



264 265

Світова література на перехресті культур і цивілізацій Вип. 7(1),  2013Світова література на перехресті культур і цивілізацій Вип. 7(1),  2013

Ці дві поеми Ф. Флетчера є найбільш вагомими у творчості автора,
який працював у спенсерівській манері. «Британська Іда» це – любовна
поема, із шести частин, яка своїм сюжетом нагадує шекспірівську поему
«Венера і Адоніс»; вона написана восьмистроковою строфою з римою
ababbccc, яка нагадує спенсерову строфу (рима ababbcbcc). Примітно,
що видавець поеми досить довго й доволі успішно містифікував її автор-
ство: цей заповзятливий ділок від літератури підписав книгу ім'ям Спенсе-
ра, розраховуючи, що це буде гарантом комерційного успіху. Однак через
більш, ніж два сторіччя, А. Гросарт переконливо обґрунтував авторство Ф.
Флетчера, продемонструвавши його орієнтацію на наслідування автору
«Королеви фей» [16, с. 16]. Обидва Флетчери були занурені в поезію Спен-
сера й продовжували його традицію. У творах братів Флетчерів просте-
жується багатослівність «поета поетів». Використання ними алегорії, вар-
іативності строфіки, на думку Дж.Каддон, укладача словника літера-
турних термінів і літературної теорії, «є відлунням, найчастіше прекрас-
ним відлунням, його (Спенсера – М.Щ.) музики» [2, с. 688].

Багато критиків визнають те, що Джиль Флетчер був більш таланови-
тим поетом, ніж його старший брат. Джиль Флетчер – один із покоління
«молодших» послідовників Спенсера. Його алегорична манера художньої
репрезентації релігійної тематики у подальшому сильно вплинула на Дж.
Мільтона. Поема «Христова перемога й посмертний тріумф над смертю
на небесах і на землі» була опублікована в 1610 році, задовго до появи
поеми його брата «Пурпуровий острів». Це основний твір Дж. Флетчера,
який було написано 265 восьмистрочними строфами (з римою ababbccc)
і розділено на чотири частини. У першій, як і в усіх наступних частинах,
автор описує перемоги Христа над Сатаною і над смертю на небесах та на
землі. Не викликає сумніву, для сучасного читача сприйняття поеми дещо
ускладнюється глибокою релігійністю автора, який став передтечею Мільто-
на. Більш того, Мільтон був дуже добре знайомий з творами Флетчерів, а
вони, у свою чергу, – з творами Спенсера.

Читацький інтерес до творів «поета поетів» та постійна увага колег
по письменницькому цеху сприяла неабиякій зацікавленості з боку літе-
ратурних критиків того часу. Відомо кілька робіт, у яких фігурує ім'я Спен-
сера. Найбільш фундаментальним з літературно-критичних творів того
часу можна вважати книгу Дж. Паттенгема («The Art of English Poesie»
(1589), автор якої присвятив декілька сторінок огляду творчості поета.
Розглядаючи «Пастуший календар», Дж. Паттенгем акцентує увагу на
тому, що «пасторальна поезія повинна бути першою серед інших, випе-
реджаючи сатиричну комедію й трагедію, тому що … пастухи й підпаски
збиралися разом і спілкувалися, коли випасали свої череди й отари на
спільних луговинах і нивах, і це було першим дружнім спілкуванням …
Але, не зважаючи на все це, я заперечую, що Еклогу слід вважати пер-
шою й самою древньою формою поезії; я переконаний, що Поет вигадав
Еклогу багато пізніше інших драматичних поем не для того, щоб імітува-
ти або показати простуваті манери закоханих і розмови, а, прикриваю-
чись простими людьми й грубуватою мовою, натякнути на більш великі
цілі й поміркувати над ними» [10, с. 30].

стецтва» [6, с. 137–147]. Образи і їхнє ідеологічне навантаження свідчать про
те, що автор «Пастушого вінка», як і його видатний попередник і вчитель,
стояв на позиціях визнання високої соціальної функції поезії. Саме спенсер-
івська орієнтація на те, щоб поетичний текст впливав на розуми співгрома-
дян, змушував їх замислитися над реаліями громадського життя й політичної
ситуації в країні, відчувається в загальному пафосі твору М. Дрейтона.

Два інших послідовники Е. Спенсера, поети Дж. Візер і В. Брауні, на-
слідували свого вчителя головним чином у сфері жанрово-стилістичній.
Їхнім спільним твором була збірка «Пастуша сопілка» (1614), яку вони
написали в спенсерівській манері. На думку деяких критиків, до цієї книги
увійшли також і поезії, написані менш відомими поетами лондонської шко-
ли, зокрема Дж. Девісом. «Пастуша сопілка», як і деякі інші твори Дж.
Візера й В. Брауні, демонструє читачеві віртуозну майстерність у зобра-
женні любовних почувань і картин природи. У цьому, безперечно, відчу-
вається прагнення вищезгаданих поетів наслідувати Спенсера. У «Пастушій
сопілці» проглядається особлива «почуттєва щедрість», яка лунає в описах
взаємовідношення людини й природи.

Дж. Візер написав п'ять пасторалей під загальною назвою «Пастуше
полювання» (1615). Поет (в образі головної діючої особи Філарета) описує
«полювання лисів, вовків і «звірів від молитви» (образливо), які завдали
йому багато прикростей із владою» [9, с. 337–345]. У четвертій еклозі свого
циклу, вихваляючи поезію «друга Віллі» (Вільяма Брауні – М.Щ.), Дж. Візер
звеличує силу поезії як таку, подібно тому, як це робив його «вчитель» у
жовтневій еклозі свого «Пастушого календаря». Суголосність цих рядків
поета з пасажем, який Е. Спенсер вкладає в уста пастуха Пірса [13, c. 174] є
очевидною. Дж. Візер переконаний у божественній природі поетичного
натхнення й ототожнює насолоду, що здатна подарувати людині Поезія, з
основною радістю й сенсом життя [4, с.122].

Вільям Брауні написав поему «Британські пасторалі» (I книга – 1613, II
книга – 1616) – стилістично вишуканий, але структурно неузгоджений твір,
який веде читача в світ любовних переживань персонажів, зокрема, ге-
роїнь Марини і Селії. Дія поеми відбувається на лоні прекрасної природи,
схожої на казку, красу якої оспівують пасторальні герої. Пасторалями В.
Брауні захоплювався Дж. Мільтон, твори якого «Алегро» і «Люсідас»
містять, на думку укладачів кембриджської історії англійської американсь-
кої літератури, відгомони й наслідування Спенсера [14]. Зв'язок В. Брауні зі
Спенсером найбільше чітко проступає на рівні тематики й системи образів
персонажів.

Брати Фініс Флетчер (1582–1650) і Джиль Флетчер (1588–1623) і їхній
кузен Джон Флетчер (1579–1650) були яскравими представниками Кемб-
риджської групи послідовників «поета поетів». До творів, які вийшли з-під
пера Ф. Флетчера, відносять поему «Британська Іда» (1628), яку раніше
приписували Спенсеру, й не менш відому поему «Пурпуровий острів»
(1633) – головний твір автора, який алегоризує людське тіло й розум. Про-
понуючи читачеві детальний опис людського тіла, поет звертає увагу на
розум і переходить до розгляду всіх гідностей і вад людини. Автор дуже
вдало малює невеликі алегоричні зображення.
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глибока аналітика спенсерового стилю чи критичний закид на адресу «Па-
стушого календаря». Отже, з одного боку, схвалення Сідні робить популяр-
ним пасторальний жанр, а, з іншого боку, його засудження «селянського»
у мові, застерігає тих, хто спробує писати в цьому жанрі за прикладом
Спенсера [8, с. 213].

Після смерті, протягом 1610-1640 років, Спенсер був майже забутий
навіть на батьківщині. І цьому факту є пояснення, яке підкреслює амбіва-
лентність рецепції творчості великого поета. Читач більше не читає твори
Спенсера, чиї естетичні смаки не вписуються ні в барокко з його екзальтова-
ними героями, які перестали вірити в зміст і мету життя, ні в класицизм, що
декларує орієнтацію на розум і філософію, а стихію почуттів не вважає пріо-
ритетом зображення у поезії. У цей період критика про нього вже не згадує,
але багато поетів, як і раніше, вбачають в ньому вчителя й зразок для насліду-
вання, продовжують захоплюватися особистістю й запозичати певні поето-
логічні риси творчої спадщини Е. Спенсера.

Показова в цьому сенсі згадка про Спенсера на сторінках історіограф-
ічної праці Вільяма Кемдена «Смерть Спенсера» (1635). Історик називає
Спенсера одним із найвизначніших поетів Англії і ставить його поруч з
Джефрі Чосером [1, с. 661]. Найпотужнішим відлунням слави Спенсера в
літературі першої половини XVII сторіччя можна вважати ліричний пане-
гірик Вільяма Брауні (1588–1643) під назвою «Хвала Спенсерові». Автор
перераховує заслуги «поета поетів» (оспівування героїчних лицарів казко-
вої країни, Коліна Клаута за допомоги мелодійних рим), називає його вірші
елегантними, а самого Спенсера найпрекраснішим поетом:

… he sings the praise
Of him that is the first and last of days.
Divinest Spenser, heaven-bred, happy Muse!
Thy worth, or all that poets had before,
I could not praise till thou deserv'st no more!

[цит. за 1, с. 661].

Висновки. Тож, як бачимо, рецепція літературної спадщини й творчої
особистості Е. Спенсера характеризується домінуванням апологетично-на-
слідувальної тенденції, яка сприяє появі оригінального образу-іміджа цього
поета. Складовими іміджа виступають такі риси, як усвідомлена відпові-
дальність поета перед суспільством, новаторський характер поетичних по-
шуків, непересічна художня оригінальність. Саме ці характеристики Спенсе-
ра як талановитого літератора визнавалися вже його сучасниками, а той
факт, що кількість його послідовників – так званих спенсеріанців – була до-
волі значною, дає підстави вважати ці риси затребуваними його часом. Іде-
ологічні конотації спенсерового іміджа дозволяють відчути магістральну
спрямованість тогочасного соціокультурного контексту: література почи-
нає відігравати все помітнішу роль у формуванні світоглядних, політичних,
естетичних уявлень соціуму, поезія набуває нового семантичного наванта-
ження, надаючи поетові особливого статусу – соціально значимої персони,
причетної до формування і артикуляції владного дискурсу.

Як бачимо, вже сучасники Спенсера визнавали значимість пасторальних
жанрів, усвідомлюючи наявність у них імпліцитних значеннєвих конотацій,
припускаючи, що пастораль здатна приховувати під простою буденною
оболонкою щоденності серйозні теми, значиму проблематику й глибокі
ідеї. Примітно, що в часи тотального захоплення англійського соціуму па-
сторальними топосами й мотивами, Дж. Паттенгем, який високо оцінює
досягнення Спенсера – майстра еклоги, залишається гранично об'єктив-
ним, коли мова заходить про походження жанрів. Переваги пасторальної
поезії він убачає не в давньому походженні цього жанру, а в його ідейно-
смисловому потенціалі й оригінальності художньої форми. Сучасник Спен-
сера, Бен Джонсон (1572–1637), незважаючи на те, що називав пастораль
свого століття «простою, вульгарною й, отже, огидною», звеличував Спен-
сера до рівня із Шекспіром, як винахідника «плавності й гармонії англійсь-
кої мови» [7, с. 35].

Доволі цікава ситуація сприйняття творчості Спенсера його видатним
сучасником Філіпом Сідні (1554–1586), авторитет якого на єлизаветинсько-
му Парнасі вважався незаперечним. Річ у тім, що сам Спенсер ставився до
автора «Аркадій» із пієтетом та щирим захопленням, сприймаючи його як
взірець для наслідування. У власній творчості Спенсер багато запозичив у
Філіпа Сідні й символічно визнав це, присвятивши йому свою першу по-
ему. «Пастуший календар» було присвячено людині, яка надала Спенсеру
ідею його написання – «шляхетному й порядному джентльмену, гідному
всіх титулів як наукових, так і лицарських, серу Філіпу Сідні» [12, с. 15].
Через свою природну скромність поет певний час вагався, чи варто публ-
ікувати цей твір. Він зізнавався в листі до свого друга Габріеля Гарві, що
побоювався «перенаситити шляхетний слух» свого патрона, вважаючи свою
поезію «занадто нешляхетною для такого вельмишановного пана, як його
світлість» [15, с. 16]. Сідні на це відповів, що побоювання Спенсера були
безґрунтовними [3, с. 97]. У своїй роботі «Захист поезії» він дав доволі
високу оцінку «Пастушому календарю», визнаючи твір Спенсера вартим
читацької уваги. Водночас, Сідні зробив одне слушне зауваження стосов-
но спенсерової стилістичної орієнтації на відтворення архаїчної простоти
мови, якою спілкуються селяни (як підлаштовується поет під прадавню
грубу мову, «наслідує стиль старої сільської мови») [11, с. 97].

Ця новація Спенсера сприймається автором поетики доволі критично,
оскільки, на його думку, жоден із визнаних майстрів пасторалі – ані Теокріт
у греків, ані Вергілій у римлян, ані Саннадзаро у італійців – не вдавалися до
подібних стилізацій. На нашу думку, це зауваження Ф.Сідні варто сприйма-
ти не стільки як аналіз спенсерової манери, стільки як відбиття власне
сіднієвих уявлень про мовні стандарти тогочасної поезії. Річ у тім, що в
умовах «війни памфлетів», коли точилися гострі суперечки навколо спро-
можності англійської мови конкурувати з латиною і французькою в царині
Поезії, Ф.Сідні насамперед опікується захистом національної поетичної
традиції. Його мета – переконати читача у достоїнствах англомовної про-
содії, тож згадка про Спенсера в даному контексті є визнанням його май-
стерності, а заувага про архаїчність – скоріше данина загальній концепції
(продемонструвати високий потенціал англійської поетичної мови), аніж
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Сучасний письменник як транснаціональний суб'єкт дії
(за творчістю Ж.-М. Ле Клезіо)

Думка про актуальність антропологічного підходу до вивчення літера-
тури, яка з самого початку історичної пам'яті супроводжує людство, вис-
тупаючи в ролі комунікативного медіуму, належить В. Ізеру [2, с. 4]. Зокре-
ма, він намагався відповісти на питання про те, чому виникає потреба в
літературному вимислі й як цей фактор може вплинути на вивчення літе-
ратури. За його думкою, існують тенденції, які долають обмеження дослі-
джень літературним текстом і переносять відкриття, зроблені в результаті
аналізу художньої літератури й мистецтва на засоби комунікації в цілому. В
основі таких тенденцій лежить усвідомлена ідея про те, що художня літера-
тура і мистецтво вже не є культуроутворюючими парадигмами, як це було
раніше, а їх функції перейшли до засобів масової комунікації, які визнача-
ють наш час. Внаслідок чого сучасне літературознавство має досліджува-
ти означувану і медійну функції літератури, розгортати її тексти в бік по-
треби і попиту. Якщо література як засіб комунікації супроводжувало люд-
ство з самого початку його історичної пам'яті, це має бути викликано відпо-
відними антропологічними потребами, серед яких головною залишається
художній вимисел. Тому в центрі уваги літературної антропології зали-
шається художній образ як фрагмент соціальної пам'яті, який бере участь в
формуванні художньої традиції і суспільної свідомості, як кінцевий резуль-
тат художнього пошуку, як один з критеріїв оцінки художнього твору. Для
письменника творчість стає процесом художнього пізнання, де народжуєть-
ся нова збагачена особистим й історичним досвідом художня правда, яка
впливає на світоглядну позицію людини. Ізер наголошує, що літературній
антропології властива і певна історична ціль, яка полягає не в забезпеченні
належного виховання людини, а в самопросвіті, яка нічого спільного не
має з енциклопедичним накопиченням знань. Насамперед, тут ідеться про
процес саморефлексії, де мистецтво більш не веде до втілення ідеалу, а
прояснює передумови, щоб повніше розкрити сучасний погляд на світ.
Художня література – не тільки постійне відтворення світу, в якому живе
сучасна людина, але і роздуми про те, ким вона є.

Незважаючи на великий масив теоретичних й історико-літературних
досліджень, присвячених проблемам сучасної літератури, спеціальному
аналізу її як соціального явища з використанням міждисциплінарної мето-
дології не приділялось належної уваги. Певний інтерес до соціального ас
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наповнена його творчість, мандри світом сприяли накопиченню багатого
власного досвіду, допомогли справжнє відділити від штучного. Мабуть че-
рез це для виставки він відібрав картини Альфредо Вілхіса Роке (Alfredo
Vilchis Roque) – художника-самоука з Мехіко, який малює в жанрі retablos.
Цей художник вміє переказати в картинках чужу історію. Його живопис в
стилі exvoto (близький до наївного мистецтва) користується великим попи-
том серед простих мексиканців, адже вони завжди можуть замовити худож-
нику картину на власний сюжет на знак подяки Святим за створене ними
Чудо. Приклад з живописом Роке суголосить думці про ту частину сучасно-
го мистецтва, яке виступає в ролі носія соціальної пам'яті, має прямий зв'я-
зок з міфом, запозичає у нього головне – художню інтерпретацію явищ ото-
чуючої дійсності. Водночас з тим, його мистецтво існує як фрагмент масо-
вої свідомості, активно впливає на формування суспільної думки, виступає
соціокультурним феноменом і елементом духовної сфери сучасного життя.
Інтерес до етнічної культури екзотичних країн весь час привертав увагу про-
заїка, есеїста, дослідника-антрополога Ж.-М. Ле Клезіо.

Ж.-М. Ле Клезіо – один з небагатьох письменників, визнаних ще за
життя класиком французької літератури. В 1994 році Ле Клезио був назва-
ний журналом «Lire» найвидатнішим франкомовним письменником. Втім
його заслуги перед французькою літературою були визнані й іншими інсти-
тутами. Літературний дебют – роман «Протокол» відмічений премією
Теофраста Ренодо в 1963 р., за роман «Пустеля» (1980) він отримав літера-
турну премію Поля Морана. Ле Клезіо залишається письменником впли-
вового видавництва «Gallimard», в якому короткий час працював редакто-
ром серії «L'aube des peuples». Він номінувався на Гонкурівську премію,
став нобелівським лауреатом у 2008 р. [1, с. 248].

Проте навіть зараз, коли його визнав весь світ, він намагається залишати-
ся вірним собі, «відлюдником», який продовжує уникає самореклами і па-
ризьких літературних кіл, не любить давати інтерв'ю й, загалом, рідко буває у
Франції. «Коли ви письменник, ви вірите в літературні премії, – казав Ле
Клезіо в промові на церемонії вручення нобелівської премії, – як будь-яка
літературна премія, нобелівська дає бажання знову працювати. Ми пишемо
для того, щоб отримати відповіді, а премія – це одна з відповідей».

Про свій перший літературний успіх Ле Клезіо розповідає: «Я добре пам-
'ятаю, що успіх мого першого роману «Протокол» зробив мене підозрілим. В
мене було – і було завжди – почуття непорозуміння. По суті, письменство
було моїм «покликом» з раннього дитинства. Ця приємна розвага підтриму-
валась оточенням – матір'ю, дідусем і далекими родичами – двоюрідними
сестрами з Маврикія, з якими я обмінювався книгами. Думаю, я рано зро-
зумів, у всякому випадку, побачивши батька в Африці, що подібна діяльність
ні в якому разі не може бути професію (батько був лікарем), що вона ані
прокормить того, хто нею займається, ані дасть йому положення в світі. Вчити-
ся, не вітати в хмарах, нахилившись над завданням з математики й історії, отри-
мувати хороші оцінки, брати участь в конкурсах, успішно складати іспити,
думати про кар'єру – а члени моєї родини з давніх часів працювали лікарями,
суддями, адвокатами і ніколи не були бізнесменами, тим більше плантаторами
на цукрових плантаціях – ось яким мало б бути моє майбутнє, від якого я не міг

пекту вивчення більш проявляла історія літератури, але і вона була більш
зосереджена на вивченні окремих періодів розвитку художньої прози і не
переслідувала мету її всебічного соціального осмислення. Ті дослідження,
які обрали за предмет вивчення феноменальну природу літератури, вия-
вили фрагментарність і деяку відсутність концептуального характеру.

Антропологічний підхід до вивчення сучасної літератури передбачає
ставлення до неї як до соціально-культурного явища за мети виявлення її
соціальної сутності й сприйняття як одного з елементів духовної сфери сус-
пільства. Зміст і сутність літератури проявляються в соціокультурному сере-
довищі як ознаки, які характеризують її феноменальну природу. Аналіз соц-
іокультурної функції художньої прози акцентує увагу на її місці в духовній
сфері життя суспільства, її ролі в процесі соціалізації особистості. Цей аналіз
дозволяє отримати цілісне уявлення про її соціальну визначеність і виступає
основою для характеристики літератури як культурно-соціального явища.

В епоху постмодерну стають неминучими зміни в геополітичному
відношенні. Все яскравіше проявляється здатність цивілізації до оператив-
них проекцій і рішень у всесвітньому масштабі, здійснення яких відбу-
вається в режимі реального часу. Все частіше в сфері культури і мистецтва
з'являються нові транснаціональні суб'єкти дії, які слабо пов'язані з націо-
нальними державами і по праву належать статусу «людина світу».

Загалом, відмічає М. Сер [3, с. 34], поняття «культура» передбачає дві
речі: з одного боку, антропологічну інтерпретацію, тобто сукупність звичаїв
родини, племені, народу, яка практикується і фіксується мовою, з іншого
боку, культурну – вищий духовний розвиток, спрямований на витонченість
і красу, готовий до діалогу з іншою культурою. В наш час у сучасній культурі
спостерігається загальна тенденція до подальших перспектив толерантності
й відкритості по відношенню до чужої культури. Зокрема, пересічний захід-
ний європеєць на сьогодні має всі підстави для зізнання, що бідні периферійні
країни з їх формою життя і творами мистецтва пронизані більшою духовні-
стю і креативністю, ніж центральні заможні держави. Витоки цієї тенденції
були зумовлені понад століття тому великим інтересом до етнографії, який
обумовив дискурс сучасної мультикультурної концепції. Останні культурні
події лише підтверджують ці закономірності культурного розвитку.

Справжньою сенсацією у культурному житті Парижу наприкінці 2011
року стала виставка «Музеї – це світи», яку влаштував в Луврі відомий фран-
цузький письменник Ж.-М. Ле Клезіо. Він отримав право від організаторів
обрати для виставки мистецькі експонати з Мексики, Гаїті, Африки і республ-
іки Вануату. Основним задумом експозиції було наголосити, що в справжнь-
ому мистецтві не існує ієрархії. Поряд з класичними музейними експонатами
екзотичні речі (а серед них не тільки картини, а й ексклюзивні марки авто)
ставали справжніми мистецькими шедеврами. Ле Клезіо вважає, що справжнє
знайомство з новим світом здійснюється лише через гарні мистецькі витвори.

Як бачимо, тематика виставки не обмежувалась ані жанрами, ані гео-
графічними кордонами. Єдиним критерієм для відбору експонатів був есте-
тичний смак письменника, художні твори якого вже давно визнані світом.
Африку, Мексику, Нову Мексику (південь США), Таїланд письменник доб-
ре знає не по чутках. Відчуттям прямого контакту з екзотикою цих країн
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теріалом, що утворений пам'яттю і свідомістю. < > Крім того, говорячи прав-
ду, я переконаний в близькості культур сучасного світу. Не так багато зали-
шилось по-справжньому чужих і привабливих країн, як це бачив Р. Бейден-
Павелл. Наприклад, коли ви говорите про американо-мексиканський кор-
дон, ви також говорите про Гібралтарську протоку і кордон з Німеччиною…
З іншої сторони, саме через мову і книги все ще можна говорити про сучас-
ну Францію і бачити, що вона існує в цієї схожості між течіями, ідеями і
неприборканими діями в рішенні насущних проблем») [6, с. 3].

Іншого разу письменник зізнався, що війна в Алжирі, й неможливість
говорити про неї об'єктивно, викликало почуття жаху і, починаючи з цього
моменту він перестав в своїй свідомості й дійсності жити у Франції. Ле
Клезіо переконаний, що всі люди його покоління були сиротами Великої
Франції 1789 року. «Можна змінити зовнішність, примкнути до прогре-
сивної партії, змочити факел новим пальним, але цей розрив нікуди не
дінеться. Він примушує мене дивитися на сучасне суспільство, зокрема,
на новий лібералізм як на спробу забути те, що відбулося в дійсності,
перекреслити все. Не прохайте письменника, чия пам'ять – це все, що в
нього є. Іноді він зловживає цим, або помиляється, але він не може не
бачити становлення імперій, розвитку провокуючих нерівності і махі-
нації торговельних обмінах, коли сировину або робочу силу вимінюють
на конкретні предмети і речі. Все наше теперішнє, не тільки у Франці, але
й в Німеччині, Італії, США, бере звідси начало. За ці жахливі роки війни в
Алжирі, Малайзії, роки важкого набуття незалежності Африкою й Океа-
нією ніби створили деяке граничне буття, простір безкінечного очіку-
вання, в якому як в чистилищі, перебувають чоловіки і жінки. Треба бути
невеликим пророком, але пам'ятати про минуле» [6, с. 1]. Втім Ле Клезіо
вдалось заслужити собі репутацію політично нейтрального і навіть апол-
ітичного письменника, що виявилось привабливою підставою для нобе-
лівського комітету, який шукав кандидатуру з бездоганною в цьому плані
біографією. І навіть, не дивлячись на політкоректність, яка останнім ча-
сом є вирішальною для багатьох престижних міжнародних конкурсів, слід
визнати справжній талант митця, який проявив себе значно раніше за
всесвітнє визнання.

За своє життя письменник написав й опублікував понад тридцять ро-
манів, серед них «Терра амата», «Втеча» и «Пустеля», за які на церемонії
вручення нобелівської премії він був відзначений як «автор нових відправних
оповідних ліній, поетичних пригод і чуттєвого екстазу, дослідник людства за
межами цивілізації.» Мова письменника не проста, але надзвичайно поетич-
на. Особливого смислу його текстам надає ритміка і настрій. «Взагалі, він поет,
а прозу пише за непорозумінням.» – висловилась одного разу Юліана Яхніна,
професійна перекладачка з французької мови за радянських часів, яка у 80-ті
роки минулого століття переклала роман Ле Клезіо «Пустеля» [4, с. 3].

Навіть, якщо популярність до Ле Клезіо прийшла ще за часів хіпі, не
варто шукати в його творах впливу настрою цього молодіжного руху з
його особливим прагненням до свободи, культу любові і протесту проти
будь-якого насильства над особистістю. До того ж Ле Клезіо на той час жив
в індіанському племені Південної Америки. Він належить, передусім, до

не ухилитися, пам'ятаючи про мою лінь і розпорошену увагу. Я мав стати
сушеним фруктом. Літературна нагорода, яка визначила мене, стала диктува-
ти умови, до яких я не був готовий. Я ставав письменником, «літератором» як
було визначено в моїх документах» [6, с. 2].

В світовому масштабі його творчості географічний фактор важливі-
ший за літературний. Міркуючи над питанням про людський тип «добро-
го дикуна», про який мріяв великий просвітник Ж.-Ж. Руссо, Ле Клезіо
зізнається, що не любить самої ідеї подібного просвітництва. «Думаю, що
відчуваю відразу до Руссо,- говорить він, – зокрема, до його «Сповіді».
Мені здається, що Монтень і Вольтер краще висловлювались про відвічні
народи Америки, які не були ані добрими, ані дикунами. Однак ми говори-
мо про американські народи, про їх мистецтво і філософію, згадуємо ме-
ланезійців або африканців екваторіальних лісів. І всіх їх називаємо дикуна-
ми. Це неминуче, але дивно. Виходить, що в сучасному французькому
словнику є слова, які не можна вимовляти: відносність культур, усна літе-
ратура, центральноамериканська філософія, концептуальність канакської
або австралійської мов, взаємопроникнення культур, викладання мов ма-
лих народів, синтаксис креольської мови тощо» [6, с. 4].

Ле Клезіо – великий мандрівник, космополіт, закоханий в неєвропейські
культури. Він сам себе називає маргіналом і пілігримом с однією справж-
ньою батьківщиною – французькою мовою, яку викладав під час своїх
мандрів. Показником «мовної якості» творів Ле Клезіо можна вважати й
той факт, що в обов'язкову програму французьких шкіл дотепер входить
його новела «Хлопчик, який хотів побачити море». Втім парадоксальним є
те, що носій класичної французької мови весь час тікав з Франції. «Я можу
сказати, що належу до роду кочівників. Я виріс у Ніцці, однак знав, що це
термінове місце проживання і ми відправимося в інші місця. Мій батько
покинув о. Маврикій з економічних причин. Він обрав місце проживання
далеко від Європи, спочатку в Гайані, потім в Нігерії. Я міг обрати конкрет-
не місце, село або місцевість, до яких міг би належати. Або міг би залиша-
тися на нічийній території як Париж – це багатонаціональне місто. Я не
мандрував, я не люблю мандрувати. З родиною я зупинився спочатку в
Мексиці, потім в США. Й я не знаю, де моя родина буде жити в наступному
році. Я працюю там, де знаходжусь. < > Не можу говорити за інших,- про-
довжує він,- але власно я прив'язаний до всіх цих маленьких речей, які, без
сумніву, представляють для мене величезну цінність. Це пустирі, по яких
котяться перекотиполе, колір неба в часи сутінок, гуркіт копит коней, на які
деруться діти, сильний прісний запах з фруктів, які щойно впали на землю,
акцент людей, колір потьмянілого агату в очах індіанських жінок, дощ, який
галасно барабанить в Маврикії. Мені здається, що я міг би жити з подібни-
ми відчуттями повсюди. Тим не менш я люблю більше всього про це писа-
ти, користуючись французькою мовою» [6, с. 1].

Місце, де він про це пише, не має великого значення. На питання преси
«чому ви не пишете про Францію?» він відповів, що навпаки, йому здається,
що він пише лише про неї, про її минуле («Той факт, що я живу тут чи там не
віддаляє мене від єдності, яку утворює сузір'я Франції, контури якого, безу-
мовно, визначені не географічно, а скоріше почуттями, відчуттями, тим ма-
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Чем далее отстоит наше время от XIX века, тем одновременно и слож-
нее и проще оценивать многие явления и события русской культуры этой
эпохи. Проще – потому что, как известно, «большое видится на расстоя-
ньи», и это расстояние более чем достаточно для определения со всей
объективностью роли и значения того или иного факта, явления, процес-
са в общем строе культуры. А сложнее – ввиду существенной нашей вре-
менной отстраненности от эстетики, социальной психологии, частной
жизни, нравов и быта эпохи, а также чрезвычайной труднодоступности
многих текстов. Сквозь призму подобных размышлений книга И. В. Алек-
сандровой, освещающая основные векторы развития жанра комедии в
России первой трети XIX столетия, представляется проектом и своевре-
менным, и достаточно смелым.

Работа И. В. Александровой убеждает в том, что комедия в жанрово-
стилевой парадигме драматургии первой трети XIX века занимает одно
из ведущих мест, а потому речь идет о  значимом историко-литературном
явлении и избранная тема достойна серьезного изучения. В рецензируе-
мой монографии впервые в отечественной и российской науке осуще-
ствлено комплексное исследование проблем генезиса русской комедии
XIX века, благодаря чему предоставляется возможность увидеть такие
черты в развитии жанра, которые до сих пор оставались в тени. К анали-
зу привлечены произведения не только известные и имеющие давнюю тра-
дицию изучения (»Трумф» И. А. Крылова, «Горе от ума» А. С. Грибоедо-
ва), но и пьесы драматургов второго и третьего литературных рядов, зна-
чительная часть которых не опубликована и хранится в рукописных фон-
дах Государственной театральной библиотеки в Санкт-Петербурге, Инсти-
тута русской литературы (Пушкинского Дома), Российской государствен-
ной библиотеки в г. Москве. Таким образом, очевидная ценность работы
И. В. Александровой, несомненно, коренится уже в самом ее материале.
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РЕЦЕНЗИИтих письменників, про яких пише серйозна літературна критика. Швидко
подолавши в собі спокусу експериментувати з прозою в дусі «нового ро-
ману», він ніби залишився вірним традиції французьких романтиків, які
захоплювались східною екзотикою. Але сам він в цьому не зізнавався ніко-
ли. Його улюбленими письменниками залишаються Дж. Джойс і Р. Стівен-
сон, які «своє натхнення черпали з перших років власного досвіду і через
письменство переживали власне минуле, намагаючись зрозуміти «чому»
й «як» (з інтерв'ю Ле Клезіо журналу «La belle France»).

В прозі Ле Клезіо, внаслідок романтичної традиції, оповідь також межує
з фантастикою і реальністю. Тон його творів можна спіймати не стільки на
рівні мови, скільки на рівні ритміки, вловивши загальний емоційний настрій.

«Пустеля» – ключовий роман для розуміння його світогляду, це текст
з розгорнутими темами і символами схожий на історію про первісну силу,
яка протистоїть місту, що руйнує коріння й індивідуальність, протистоїть
колоніальному завоюванню племен аборигенів. Це текст ініціації, спогля-
дання, тут зосереджена сутність світогляду письменника – віра в природу і
скепсис до соціуму. Можна застосувати до «Пустелі», за підказкою автора,
відомий вислів філософа Моріса Мерло-Понті про мовчання філософа (з
книги «Видиме і невидиме»). Коли філософ говорить, він проявляє слабкість,
непояснену слабкість. Він говорить, коли йому треба було мовчати, розчи-
нятися в мовчанні, доходити в філософії до існування, до якого він вже
звик. А все виходить навпаки, немовби він хоче виразити словами те мов-
чання, яке чує. І його твір демонструє це безглузде зусилля. В «Пустелі»
мотив мовчання є провідним. Але від цього позиція оповідача – транснац-
іонального суб'єкта дії – проявляється ще сильніше, адже він залишає за
собою право бути професійним спостерігачем за життям інших.
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драматургический текст элементов эпоса и лирики, в появлении межжан-
ровых новообразований (комедии-водевиля, оперы-водевиля, драматичес-
кой пословицы, «анекдотической комедии», комедии-литературного пам-
флета).

Последняя глава книги фокусирует внимание читателя на чрезвычайно
интересной теме: обнажении пародийно-полемических потенций жанра
комедии, роли полемики в процессах жанрообразования в литературе 1800
– 1830-х годов. И. В. Александрова делает верный вывод о функциональ-
ной близости полемической комедии литературно-театральной критике,
которая еще только переживала период становления в русской словесно-
сти исследуемой эпохи.

Рецензируемая монография дает яркое представление о путях разви-
тия жанра комедии в России, причем зачастую путях непрямых, доста-
точно извилистых и диалектически противоречивых. Книга И. В. Алек-
сандровой представляет собой обстоятельное концептуальное  исследо-
вание  генезиса и жанрообразовательных стратегий русской комедии XIX
века, и ее появление вполне возможно рассматривать как новый этап в
изучении драматургии.

М. Б. Лановик (Тернопiль)
доктор філологічних наук,

професор кафедри теорії літератури та
порівняльного літературознавства

Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка

Книга про того, хто забув про людей,
але не забутий ними…

(Рецензія на монографію Лілії Корнiльєвої» Поэтический
мир Р. Саути», Харків, 2013. – 349 с.)

Для сучасних літературознавців до сьогодні залишається багато не-
розгаданих таємниць творчості та долі письменника як феномена. Ці при-
ховані від раціонального розуміння «темні плями» можна звести до спільно-
го знаменника, колись окресленого Станіславом Лемом як «філософія
випадку» в його однойменній експериментаторській праці. Який випадок
скеровує формування світогляду митця, що виявляється вирішальним для
нього щодо визначення своєї діяльності, що керує ним у виборах тем,
жанрів, ідей, а понад усе – чому одні твори досягають успіху в читачів, а
інші – ні, чому одні письменники стають знаменитими ще при житті, а
інші, здавалося б, не менш талановиті, залишаються забутими, чому деякі
з них сягають надзвичайної слави після смерті, а про тих, які при житті були
увінчані лаврами, через кілька десятиліть забувають зовсім? З дослідниць-
кої точки зору цей перелік можна було би продов-
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Поскольку подвергнутый анализу материал достаточно обширен, раз-
нопланов и эстетически неравноценен, предоставить ему соответствую-
щую структурную форму автору было непросто. Однако И. В. Александ-
рова справилась с этой задачей: последовательность освещаемых в моно-
графии вопросов соответствует логике решения заявленной в заглавии
проблемы.

В открывающей работу главе автор монографии исследует непрос-
тую теоретическую проблему – обнаружение концептуальных компонен-
тов понимания жанровой природы комедии деятелями эпохи, ее рецеп-
цию в критических выступлениях на страницах периодических изданий,
в историко-литературных работах первой трети ХIХ века.  Здесь ставит-
ся вопрос о сфере функционирования и наполнении понятий «комичес-
кое», «комедия» в эстетике и критике начала XIX века и современном
литературоведении.

Предпринятый во второй главе скрупулезный сопоставительный ана-
лиз русских и западноевропейских, французских и английских, комедий-
ных текстов позволяет автору монографии обосновать вывод о плодо-
творном воздействии общеевропейской жанровой традиции на русскую
комедиографию первых десятилетий XIX века, о глубокой мотивирован-
ности обращения русских комедиографов к предшествующим жанровым
образцам историческими, социально-психологическими и культурными
условиями жизни России 1800 – 1830-х годов. Опирающееся на бахтин-
скую теорию диалога культур сопоставление русских и европейских ко-
медийных текстов выявляет наличие в них  общекультурных сюжетно-
образных универсалий, однако, как явствует из этой главы, русская коме-
дия, невзирая на зачастую заимствованный характер сюжета, активно
отражает черты современных драматургам национальных нравов и быта,
формирует свое национальное «лицо».

Центральная проблема третьей главы – специфика преломления жан-
рового канона в творчестве комедиографов первой трети XIX века. В
зону научного интереса И. В. Александровой попадают игровая природа
комедийных опытов И. А. Крылова и напряженные жанровые искания А.
А. Шаховского, реалистические тенденции пьес М. Н. Загоскина и син-
тетическая поэтика грибоедовского «Горя от ума», комедия стихотвор-
ная и прозаическая, сатирико-бытовая и «легкая» (пьесы Н. И. Хмель-
ницкого, А. И. Писарева, П. А. Катенина, А. А. Жандра, Ф. Ф. Кокошки-
на, Н. В. Сушкова и др.). При этом осмысляемые автором общие тенден-
ции жанровой динамики не заслоняют своеобразия индивидуального
творческого почерка конкретных драматургов. Позитивным качеством
монографии является то, что комедия рассматривается не автономно, а в
контексте сопредельных с нею жанров комической оперы и водевиля,
обладающих комической модальностью, а также на фоне разнообразных
стилистических влияний (в частности, сентиментальных и романтичес-
ких) переходной эпохи рубежа веков. В результате И. В. Александровой
удалось выявить следы стилистической гетерогенности комедии 1800 –
1830-х годов, многообразие ее жанровых модификаций, результаты диф-
фузии литературных родов и жанров, проявившиеся во «внедрении» в
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по-новому прочитати мистецький спадок минулих епох, аналіз яких був
тенденційним. Літературна діяльність Р. Сауті належить до цього списку.
Безсумнівно, митець, який у віці дев'ятнадцяти років написав епічну поему
у дванадцяти книгах «Жанна д'Арк», який залишив після себе десятки томів
поетичних творів, понад сорок томів прози, історичних та літературознав-
чих розвідок, тисячі листів переписки із відомими сучасниками у різних
сферах наукового, мистецького і політичного життя (до того ж географія
цих листів охоплює десятки країн – від Сибіру до Латинської Америки); чиє
ім'я означує людину непересічних знань, котра залишила для Великобри-
танії одну з найбільших особистих бібліотек, вартий особливої уваги досл-
ідників, тим більше в межах європейських культур, на розвиток яких він
суттєво вплинув своєю діяльністю.

Показово, що Лілія Корнiльєва, яка взялася за це нелегке завдання –
по-новому подивитися на доробок Р. Сауті, виявила не просто дослід-
ницький інтерес до цієї непересічної постаті, а певне вболівання за по-
дальшу долю його рецепції. Авторка намагається відновити й минулі здо-
бутки аналізу творчості Р. Сауті, зокрема у критиці в дореволюційній Росії,
переосмислити плюси і мінуси щодо аналізу текстів митця в радянсько-
му літературознавстві, оприсутнити основні досягнення в оцінці його
творчості у літературознавстві Великобританії. Володіння англомовни-
ми джерелами дало змогу у стислій формі представити основні погляди
на англійського письменника, висловлені в зарубіжній критиці.

Звісно, що з огляду на надзвичайно великий масив художньої та епі-
столярної спадщини письменника та англомовних праць про нього, дос-
лідниця в рамках своєї розвідки обмежилася лише розглядом окремої грані
цієї різносторонньої і багатоплощинної особистості – його поетичним
світом, виокремивши в ньому такі вагомі домінанти, як природа, релігійні
мотиви, проблеми життя і смерті, сфера містичного; а також – розгляд
історичних сюжетів та східних мотивів у його програмних творах. Це –
перший крок, який накреслює вектори для вивчення інших граней твор-
чості Р. Сауті, а також готує ґрунт для подальшого осмислення його місця і
ролі у розвитку англійського романтизму, в загальноєвропейському літе-
ратурному процесі, і, що важливо для пострадянського простору, – досл-
ідження рецепції його ідей у слов'янських культурах, впливу його творів
на розвиток слов'янських варіантів романтизму.

Не зважаючи на те, що монографія Лілії Корнiльєвої написана у чітко
обраному історико-літературному ключі, авторка принагідно торкається
й компаративістських аспектів, зокрема проблем міжособистісної та
міжкультурної рецепції, ролі у цьому процесі художнього перекладу у
широкому спектрі пов'язаних із ним тенденцій, проблеми ідеологічних
впливів на інтерпретацію, відтак – різночасові, різнонаціональні, різно-
культурні прочитання одного і того ж тексту крізь призму адаптацій –
трансформацій – деформацій, зміщення акцентів та ін. У поле зору досл-
ідниці також потрапляють явища позатекстуального порядку – фольклорні
чи народно-національні традиції, релігійні вірування і уявлення, історичні
факти, присутні в текстах Р. Сауті, психологічні спостереження, окремі
приклади міжмистецької взаємодії. Принагідно пропонуються паралелі з

жувати і щодо критичних відгуків та аналітичних розвідок: чому одні пись-
менники чи літературні, мистецькі явища привертають увагу дослідників,
про них пишуть книги, а наукова оцінка творчих здобутків інших залишаєть-
ся великою рідкістю; чому окремі письменники стають сприйнятими в
тому чи іншому національному середовищі, виявляються зрозумілими в
тій чи іншій національній культурі, а інші – сприймаються як чужі?

Окремі творчі особистості є дуже показовими щодо вказаної низки
проблем. Серед них – ім'я англійського письменника Роберта Сауті, ос-
мисленню поетичного світу якого присвячена рецензована книга Лілії
Корнiльєвої. Через певні не виявлені дотепер закони «філософії випад-
ку» постать Р. Сауті певною мірою залишається terra incognita в нашому
літературознавстві. Складність об'єкта і предмета дослідження зумовле-
на неоднозначністю життєвого і творчого шляху митця, неоднозначні-
стю оцінок його творчості і його сучасниками, і наступними покоління-
ми в межах самої Великобританії (хоча, безумовно, в просторі британсь-
кої науки можна говорити про тривалу і глибоку традицію дослідження
цього непересічного автора).

Ситуація значно ускладнюється, коли йдеться про пострадянський
простір, де наукова традиція стосовно оцінки письменницької спадщини
була перервана у радянський період і деформована кон'юнктурними ви-
могами, які випливали з «єдино правильної» ідеології. Ця ідеологія вия-
вилася особливо невблаганною до оцінки таких мистецьких явищ, які
перебували у сфері поза-раціонального,  містичного, трансцендентного,
божественного. Звичайно такого глибинного феномена, як епоха роман-
тизму, уникнути було неможливо, тому в радянській науці романтиків чітко
розділили на так званих «революційних», тобто передових, і «реакцій-
них», занепадницьких, хоча і щодо перших багато фактів спотворювало-
ся задля утвердження матеріалістичних істин пануючого суспільного ладу,
багато з їхніх творів оцінювалися тенденційно.

Зрозуміло, що постать Р. Сауті однозначно підпадала під другу кате-
горію, відтак належала до списку «затаврованих». Для цього було дос-
татньо підстав у самій творчості письменника, про які пише дослідниця
із Харкова: віра в Бога, звернення до підсвідомих пластів творення, до
романтично-невимовного, до східних релігій, до психологічного експе-
риментування, приналежність до консерваторів, що цілком зрозуміло з ог-
ляду його аристократизму. Не менш важливу роль у тому, що Р. Сауті став
persona non grata для радянської науки, відіграло його неприхильне став-
лення до французької революції та особиста ворожнеча із Лордом Дж. Г.
Байроном, який у тогочасних ідеологічних умовах радянського наукового
простору найбільше позиціонувався як захисник скривджених і пригноб-
лених, борець за права простого люду. Тому не дивно, що ім'я Роберта Сауті
лише принагідно згадувалося, утім, як письменника другого, а то й треть-
ого ряду, у контексті вивчення творчості представників Озерної школи чи
у загальних оглядах розвитку англійського романтизму.

На сьогодні перед сучасною пострадянською наукою, яка поступово
позбувається старих ідеологічних норм недавнього минулого, стоїть зав-
дання по-новому осмислити ті феномени, які були забуті чи напівзабуті,
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во згадано в тексті, вірив у Бога, то не міг визнавати астрології, яку Біблія
беззаперечно засуджує (та й наука завжди відводила астрології місце лише
серед окультних практик й псевдотеорій).

Утім, вище вказані недоліки трапляються не часто, і загалом не нівелю-
ють роботи, зробленої дослідницею. Книга про поетичний світ Р. Сауті,
безсумнівно, актуальна, важлива для подальшого осмислення багатьох
сторін його діяльності, площини міжкультурних взаємодій. Щодо остан-
нього, то зрозуміло, що Лілія Корнiльєва ставила за мету осягнути саме
російський літературний простір, і нам залишається лише висловити ба-
жання, щоби й українські дослідники звернули увагу на напівзабутого
англійського митця, і щоби подібне дослідження невдовзі з'явилося й сто-
совно української мистецько-художньої та наукової рецепції творчості Р.
Сауті.

На шостій сторінці рецензованої монографії подано думку із рос-
ійського журналу Телескоп за 1834 рік, про те, що у пізній період твор-
чості Р. Сауті усамітнився і забув про людей, не будучи забутий ними.
Звичайно, перша половина твердження автора висловлювання є певним
перебільшенням, адже, як і підтверджено в дослідженні Лілії Корнiльєвої,
у той час англійський письменник жив в оточенні чисельної родини, якою
опікувався; люди різних суспільних верств – від монархів до селян, різних
культур і віросповідань, різних характерів і життєвих доль, прихильники
різних морально-етичних цінностей завжди були в центрі уваги мислите-
ля; саме для людей як гіпотетичних читачів він писав свої твори, в надії
знайти певну душевну спорідненість і читацький відгук однодумців. Прав-
дивість же другої частини вище згаданого висловлювання підтверджена
часом: про Р. Сауті говорили його сучасники – і науковці в критичних
оцінках, і прості люди, адже багато поезій письменника були настільки
близькі до фольклору, що набували статусу народних, люди їх знали на-
пам'ять. Кожне наступне покоління відкриває для себе нові грані твор-
чості митця і осмислює його широкоформатний спадок по-новому; свої
підходи і оцінки пропонує кожна окрема дотична до його рецепції націо-
нальна культура і література. І сьогодні в нашому науковому просторі це
зацікавлення набуває нової сили, свідченням чого є книга Лілії
Корнiльєвої, яка актуалізує інтерес до багатогранної особистості Р. Сауті,
що, безсумнівно ще чекає свого належного визнання і поцінування, у тому
числі й в українському літературознавстві.

англійської літератури (зокрема у Шекспіра, Колріджа, Водсворда та ін.), чи
російської (у творчості Жуковського, Пушкіна). Досліджувані й цитовані
англомовні тексти супроводжуються перекладами, коментарями, роз'яс-
неннями (зрозуміло, що володіння англійською мовою при здійсненні та-
кого дослідження є не просто бажаним, а обов'язковим, і Лілія Корнiльєва
виявила в цьому особливу майстерність).

Загалом книга містить багато різнорідної інформації, цікавої не лише
для літературознавця, а й для кожного, хто не байдужий до історії, фоль-
клору, культури, релігії, письменства Європи. Насиченість монографії
чисельними «цікавинками» (як-от історичні перипетії, описи британсь-
ких традицій і свят, згадки про географічні нюанси творів, елементи на-
родних вірувань та уявлень та ін.), а також задушевне слово «Від автора»,
подане на початку, є свідченням того, що книга написана не задля вузько
наукових цілей, а з метою зацікавити якомога більше коло читачів, акту-
алізувати інтерес до постаті Р. Сауті, до життя і творчості якого сама дос-
лідниця виявляє цілковиту небайдужість, про що свідчить текст її дослі-
дження.

Книга написана прозорим стилем, однак не позбавлена недоліків, на
окремі з яких вважаємо за необхідне вказати не задля виявлення прога-
лин у дослідженні, а як доброзичливу пораду, яка, можливо, знадобиться
у майбутній роботі. З-поміж інших суттєвим прорахунком вважаємо над-
мірне цитування творів за Інтернет-ресурсами. Безумовно, сучасний дос-
лідник не може ігнорувати значних потоків інформації, які містить міжна-
родна комп'ютерна мережа; звісно ж, що і доступ до багатьох міжнарод-
них бібліотек не завжди можливий; ми свідомі й того, що величезні пла-
сти архівних матеріалів також були малодоступні для дослідниці з пост-
радянського простору. Однак, тим більше ціниться в наукових колах ре-
тельне вивчення першоджерел, покликання на книгу і сторінку. Тому не
зрозуміло, чому, наприклад подається покликання на режими доступу в
Інтернеті, і при аналізі основних текстів Р. Сауті, і коли цитуються широ-
кодоступні твори В.Шекспіра «Гамлет» (С.245) чи «Макбет» (С. 244),
практично програмний твір Р.Кіплінга про Захід і Схід (С.256), «Улісc»
Дж. Джойса (С.45) чи, тим більше, тексти Біблії (упродовж книги). До
того ж не зрозуміло, чому Біблійні книги завжди цитуються по-англійсь-
ки (див. напр. С.163). Навіть, коли в тексті монографії подаються якісь
згадки чи описи біблійних подій, то покликання все-одно залишається
англійською мовою, яка не є мовою першоджерела (напр. щодо Книги
Чисел – Nu 17:1, Nu 17:2, Nu 17:8 на С.127; Другої Книги Царів – 2 Кі
25:4-7 на С.203; Першого та Другого Послань Апостола Петра 1 Ре 3:17,
відповідно на С.126 і 124; Євангелії від Матвія – Mt 10:32 на С.124; Кни-
ги Буття – Ge 4:19 та ін.), що певним чином підриває довіру до само-
стійності пошуків біблійних паралелей. Упродовж тексту не уніфіковано
написання й назви Святе Письмо: інколи – з великої літери, а інколи – з
малої (С.115); різнобій написання зустрічається навіть на одній і тій же
сторінці (С.116, 123). Подиву гідні окремі твердження дослідниці, про-
мовистим прикладом чого є безкомпромісне визнання за астрологією
статусу науки (С.145) й нерозуміння того, що, якщо Р. Сауті, як неодноразо-
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I. V. Aleksandrova. Reception Peculiarities of the comedy «She Stoops
to Conquer, or The Mistakes of a Night» by O. Goldsmith in I. M.
Muravyov-Apostol's comedy «The Mistakes».

The article investigates the reception of the O. Goldsmith's comedy «She
Stoops to Conquer, or The Mistakes of a Night» by the Russian comedy of the
end of XVIII-th century at the levels of plot, images and motifs. Analysis showed
that the English play interpretation was realized considering the Russian comic
tradition.

Key words: comedy, reception, interpretation, plot, theme, comedian
character.

Алексенко В. Ф. Концепт «любов» у «Сентиментальній
мандрівці» Л. Стерна.

Статтю присвячено дослідженню концепту «любов» в програмному
творі англійського сентименталізму «Сентиментальна мандрівка по
Франції та Італії». У статті розглянуто специфіку стернового потракту-
вання людини та її «чутливості», підкреслено іронічність погляду автора
на «людину пристрастей». Письменник розширює звичний для своєї гедо-
ністичної епохи зміст концепту «любов», християнізуючи його звучання.

Ключові слова: концепт «любов», сентименталізм, натура, чутливість.
Алексенко В.Ф. Концепт «любовь» в «Сентиментальном путе-

шествии» Л. Стерна.
   Статья посвящена исследованию концепта «любовь» в программ-

ном произведении английского сентиментализма «Сентиментальное пу-
тешествие по Франции и Италии». В статье рассмотрена специфика трак-
товки Стерном человека и его «чувствительности», подчеркнут ирони-
ческий взгляд автора на «человека страстей». Писатель расширяет при-
вычное для своей гедонистической эпохи содержание концепта «любовь»,
христианизируя его звучание.

Ключевые слова: концепт «любовь», сентиментализм, натура, чув-
ственность.

 Aleksenko V. The Сoncept «Love» in «A Sentimental Journey» by L.
Stern.

The article focuses on the research of the concept «love» in the novel of
English sentimentalism «A sentimental journey through France and Italy.» The
article touches upon L. Stern's peculiarity of interpretation of a man and his
«sensitivity. The ironic view of the author on «a man of passions» is emphasized
in the article. The writer expands the usual meaning of the concept «love» for
hedonistic period trying to Christianize its sounding.

Key words: the concept «love», sentimentalism, nature, sensitivity.

Беляева О.В. Виртуализация мира в романе Д. Коупленда «По-
коление А».

Настоящая статья посвящена исследованию проблематики романа Д.
Коупленда «Поколение А» в аспекте проблемы виртуализации общества.

Ключевые слова: виртуализация, виртуальная реальность, Дуглас
Коупленд.

АННОТАЦИИ
АНОТАЦІЇ

SUMMARIES

Абрамова Е.В. Своеобразие воплощения темы природы в соне-
тах А. Ч. Суинберна.

Автор статьи исследует особенности "пейзажной" лирики А.Ч. Су-
инберна на примере триптиха о боярышнике, а также рассматривает вли-
яние романтизма и восточной философии на формирование пантеисти-
ческих воззрений автора "Поэм и баллад".

Ключевые слова: сонет, викторианская эпоха, прерафаэлиты, трип-
тих, контраст, полисемантические слова, пантеизм.

Абрамова О.В. Своєрідність втілення теми природи у сонетах А.
Ч. Свінберна.

Автор статті досліджує особливості "пейзажної" лірики А.Ч. Свінберна
на прикладі триптиха про глід, а також простежує вплив романтизму та східної
філософії на формування пантеїстичних поглядів автора "Поем та балад".

Ключові слова: сонет, вікторіанська епоха, прерафаеліти, триптих,
контраст, полісемантичні слова, пантеїзм.

Abramova Ye.V. Originality of Nature Embodiment in the Sonnets by
A.Ch. Swinburne.

The author of the article deals with the peculiarities of A.Ch. Swinburne's
"landscape" lyric poetry on the basis of triptych about hawthorn and analyses
the influence of Romanticism and oriental philosophy on the formation of poet's
pantheistic views.

Key words: sonnet, Victorian epoch, pre-Raphaelite, triptych, contrast,
polysemantic words, pantheism.

Александрова И. В.Специфика рецепции «Ночи ошибок» О. Гол-
дсмита в комедии И. М. Муравьёва-Апостола «Ошибки, или Утро
вечера мудренее».

В статье исследуется рецепція комедии О. Голдсмита «Ночь ошибок»
русской комедией конца XVIII века на уровне сюжета, образов, мотивов.
Делается вывод о том, что интерпретация английской пьесы осуществля-
ется с учетом русской комедийной традиции.

Ключевые слова: комедия, рецепция, интерпретация, сюжет, мотив,
комедийный характер.

І. В. Александрова. Специфіка рецепції «Ночі помилок» О. Голд-
сміта у комедії І. М. Муравйова-Апостола «Помилки, або Ранок ве-
чора мудріший».

В статті аналізується рецепція комедії О. Голдсміта «Ніч помилок»
російською комедією кінцяXVIII століття на рівні сюжету, образів, мо-
тивів. Робиться висновок, що інтерпретація англійської п'єси здійснена з
урахуванням російської комедійної традиції.

Ключові слова: комедія, рецепція, інтерпретація, сюжет, мотив, ко-
медійний характер.
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Vasilijevic D. The Image of Serbia in Yuriy Andrukhovych's «Lexicon of
Intimate Cities».

This paper deals with the image of Serbia in Yuriy Andrukhovych's
«Lexicon of Intimate Cities» by analyzing the following materials: texts
«Belgrade, 2002» and «Novi Sad, 2002» in order to identify what is the picture
of Serbia and Serbs offered to readers of the book.

Key words: Andrukhovych, lexicon, image, Serbia, Belgrade, Novi Sad.

Ващенко Ю. А. Стерніанський розповідний канон у наративній
структурі романів Г. Шевальє.

У статті проаналізовано традицію стерніанського розповідного канону в
наративній структурі романів Г. Шевальє. Виокремлено наративні прийоми,
які походять від стерніанського типу розповіді. (аукторіальність, темпоральні
зсуви, суб'єктне «розшарування» розповідної інстанції, театралізація, особли-
ва роль відступів та ін.). Риси подібності зумовлені як спільністю літературно-
го родоводу обох письменників (карнавалізована література, Ф. Рабле, коміч-
ний роман ХVII ст.), так і безпосереднім впливом Л. Стерна на Г. Шевальє.

Ключові слова: Г. Шевальє, стерніанський наратив, аукторіальна роз-
повідь, театралізація.

Ващенко Ю. А. Стернианский повествовательный канон в нар-
ративной структуре романов Г. Шевалье.

В статье проанализирована традиция стернианского повествователь-
ного канона в нарративной структуре романов Г. Шевальє. Выявлены
повествовательные приемы, восходящие к стернианскому нарративу (аук-
ториальность, темпоральные сдвиги, «расслоение» повествовательной
инстанции, театрализация, особая роль отступлений и др.). Черты сход-
ства обусловлены как общей литературной родословной обоих писате-
лей (карнавализованная литература, Ф. Рабле, комический роман ХVII
ст.), так и непосредственным влиянием Л. Стерна на Г. Шевалье.

Ключевые слова: Г. Шевалье, стернианский нарратив, аукториаль-
ное повествование, театрализация.

Vashchenko Y. A. Sternean Narrative Canon in the Narrative
Structure of Novels by G. Chevallier.

The tradition of Sternean narrative canon in the narrative structure of novels
by G. Chevallier is analysed in the article. Narrative techniques (auctoriality,
temporal shifts, «stratification» of the narrative instance, theatricalization,
special role of the digressions, etc.) remounting to Sternean narrative were
discovered. The similarities are determined by the common literary genealogy
of the authors (F. Rabelais, comic novel of the XVIIth century) as well as by L.
Sterne's direct impact on G. Chevallier.

Key words: G. Chevallier, Sternean narrative, auctorial narrative,
theatricalization.

Гаврюшина Е.А. Особенности перевода английской спортивной
терминологии.

Статья посвящена рассмотрению особенностей перевода английской
спортивной терминологии. Характерной чертой спортивной терминолек-

Бєляєва О.В. Віртуалізація світу в романі Д. Коупленда «Покоління
А».

Стаття присвячена дослідженню проблематики роману Д. Коупленда
«Покоління А» в аспекті проблеми віртуалізації суспільства.

Ключові слова: віртуалізація, віртуальна реальність, Дуглас Коупленд.
Belyaeva O.V. Virtualization of the World in «Generation A» by D.

Coupland.
The article is devoted to the study of virtualization issues in «Generation

A» by D. Coupland.
Key words: virtualization, virtual reality, Douglas Coupland.

Бугрий А.С. Зазеркалье как модель инобытия в романистике
Айрис Мердок.

Модель инобытия в художественных текстах А. Мердок раскрывает-
ся сквозь призму зеркальной образности, выстраивающей систему вооб-
ражаемых соответствий и взаимопроникновений

Ключевые слова: зазеркалье, инобытие, воплощение, превращение
Бугрій А.С. Задзеркалля як модель інобуття у романістиці Айріс

Мердок.
Модель інобуття в художніх текстах А. Мердок розкривається крізь

призму дзеркальної образності, вибудовуючи систему уявних відповід-
ностей та взаємопроникнень

Ключові слова: задзеркалля, інобуття, втілення, перетворення
Bugriy A.S. Through the Looking Glass as Different Being in the novels

of Iris Murdoch.
Model of different being in I. Murdoch's novels is disclosed through the

prism of mirror figurativeness, developing the system of imaginary equivalence
and mutual intrusion

Key words: through the looking-glass, different being, embodiment,
transformation

Василієвич Д. Образ Сербії у «Лексиконі інтимних міст» Юрія
Андруховича.

В статті аналізується художній образ Сербії в «Лекисконі інтимних
міст» Юрія Андруховича на матеріалі уривків «Белград, 2002» і «Новий
Сад, 2002» з метою виявити, якою є картина Сербії і сербів, що пропо-
нується читачам даного твору.

Ключові слова: Юрій Андрухович, лексикон, художній образ, Сер-
бія, Белград, Новий Сад.

Василиевич Д. Образ Сербии в «Лексиконе интимных городов»
Юрия Андруховича.

В статье анализируется художественный образ Сербии в Лексиконе
интимных городов Юрия Андруховича на материале отрывков «Белград,
2002» и «Новый Сад, 2002» с целью выявить, какова картина Сербии и
сербов предлагается читателям данного произведения.

Ключевые слова: Юрий Андрухович, лексикон, художественный об-
раз, Сербия, Белград, Нови Сад (Новый Сад).
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начал Дж. Боккаччо. Этот жанр позволяет драматургу изобразить в худо-
жественных образах исторических лиц, раскрыв их характеры и выска-
зать собственное мнение об истории Англии.

Ключевые слова: К. Марло, трагедия, эпоха Возрождения, трагедия
De casibus.

Georgievskaya V. V. Genre Originality Play by C. Marlowe
«Edward II»

The play by English playwright XVI century Christopher Marlowe
«Edward II» is an example of the beginning of the formation of the national
English literature. C. Marlow, as a historical reference, when writing the play
was based on the Chronicles of Holinshed, which were especially popular among
playwrights XVI century.

In the play «Edward II» playwright refers to the tradition that preceded the
Elizabethan drama, namely the tragedy De casibus, which began G. Boccaccio.
This genre allows the playwright portray in images of historical figures, revealing
their personalities and express their own opinions about the history of England.

Key words: C. Marlowe, tragedy, the Renaissance, the tragedy of De
casibus.

Гривина В.С. Акт трансгрессии и повторения в Трилогии Нова
и «Голом завтраке» Уильяма С. Берроуза.

Автор статьи исследует тексты американского писателя Уильяма С.
Берроуза c точки зрения языковых и общественных запретов, а также в пер-
спективе трансгрессии, т. е., попытки преодоления этих запретов посред-
ством нарушения линейности нарратива, описаний не принимаемых обще-
ством сексуальных актов и проявлений экстраординарной жестокости.

Ключевые слова: трансгрессивная литература, разрезка, предел, ри-
зома, «Парадокс близнецов».

Грівіна В.С. Акт трансгресії і повтору в Трилогії Нова та «Голо-
му сніданку» Уільяма С. Берроуза.

Автор статті намагається дослідити тексти американського письмен-
ника Уільяма С. Берроуза із Трилогії Нова та «Голого сніданку» з точки
зору мовних і суспільних заборон, а також з перспективи трансгресії,
тобто, спроби подолання цих заборон через порушення лінійності нара-
тиву, зображення позанормових актів сексуального характеру та проявів
екстраординарної жорстокості.

Ключові слова: трансгресивна література, розрізка, ліміт, ризома,
«парадокс близнят».

Grivina V. Transgressive Acts and Repetition in William S. Burroughs'
«Naked Lunch» and Nova Trilogy.

The article takes up Naked Lunch and Nova Trilogy by William S.
Burroughs to speculate on the idea of linguistic and social boundaries and
their consequent transgression, i. e, attempts to override these boundaries by
disrupting linearity of the narrative, depicting sexual obscenities and
perpetrating scenes of extraordinary violence.

Key  words: transgressive fiction, cut-up, limit, rhizome, Twin paradox.

сики является наличие эмотивного компонента. Словарное соответствие
часто не дает правильного представления о лексической единице, т. к. за
аналогичными терминами в двух языках стоят разные понятия или раз-
ный объем значений близких по смыслу понятий.

Ключевые слова: термин, спортивный термин, язык спорта, пере-
вод, спортивная коммуникация.

Гаврюшина К.О. Особливостей перекладу англійської спортив-
ної термінології.

 Стаття присвячена розгляду особливостей перекладу англійської
спортивної термінології. Характерною рисою спортивної термінолекси-
ки є наявність емотивного компонента. Словарна відповідність часто не
дає правильного уявлення про лексичну одиницю, оскільки за аналогіч-
ними термінами в двох мовах стоять різні поняття або різний об'єм зна-
чень близьких за змістом понять.

Ключові слова: термін, спортивний термін, мова спорту, переклад,
спортивна комунікація.

Gavriushina K.O. Translation Peculiarities of English Sports
Terminology.

The article deals with translation peculiarities of English sports terminology.
Characteristic feature of sports terms is emotive component. Vocabulary
correspondence does not often provide adequate interpretation of lexical unit,
as analogous terms in both languages contain different notions or different
notion extent of the similar concepts.

Key words: term, sports term, language of sport, translation, sports
communication.

Георгієвська В. В. Жанрова своєрідність п'єси К. Марло
«Едуард ІІ»

П'єса англійського драматурга XVI ст. Крістофера Марло «Едуард ІІ» є
прикладом початку становлення національної англійської літератури. К.
Марло, в якості історичної довідки, спирався при написанні п'єси на Хро-
ніки Холіншеда, які були особливо популярними серед драматургів XVI ст.

У п'єсі «Едуард ІІ» драматург звертається до традиції, яка передува-
ла Єлизаветинській драмі, а саме до трагедії De casibus, яку започаткував
Дж. Боккаччо. Цей жанр дає змогу драматургу зобразити у художніх об-
разах історичних осіб, розкривши їх характери та висловити власну дум-
ку щодо історії Англії.

Ключові слова: К. Марло, трагедія, доба Відродження, трагедія De
casibus.

Георгиевская В. В. Жанровое своеобразие пьесы К. Марло «Эдуард ІІ»
Пьеса английского драматурга XVI в. Кристофера Марло «Эдуард

II» является примером начале становления национальной английской
литературы. К. Марло, в качестве исторической справки, опирался при
написании пьесы на Хроники Холиншеда, которые были особенно попу-
лярными среди драматургов XVI в.

В пьесе «Эдуард II» драматург обращается к традиции, предшество-
вавшей Елизаветинской драме, а именно к трагедии De casibus, которую
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У статті аналізується перший подорожній нарис хорватською мовою
«Подорож до Єрусалиму року 1752» Я. Плетикоси, досліджується про-
цес формування суб'єкта наративного дискурсу і зображення простору.
Визначається значення «Подорожі» для становленя жанру подорожнього
нарису, подається характеристика подорожнього нарису про Святу зем-
лю як субжанру у хорватській літературі.

Ключові слова: подорожній нарис, жанр, субжанр, ХVІІІ ст., хорватсь-
ка література

Кондратенко К.А. «Путешествие в Ерусалим 1752 г.» Я. Плети-
косы в контексте становления жанра путевого очерка в хорватской
литературе.

В статье анализируется первый путевой очерк, написанный на хор-
ватском языке – «Путешествие в Ерусалим, 1752 г.» Я. Плетикосы. Ис-
следуется процесс формирования субъекта нарративного дискурса и изоб-
ражение пространства. Определяется значение «Путешествия» для ста-
новлении жанра путевого очерка, дается характеристика путевого очер-
ка о Святой земле как субжанра в хорватской литературе.

Ключевые слова: путевой очерк, жанр, субжанр, ХVІІI век, хорватс-
кая литература.

Kondratenko K.O. «Journey to Jerusalem», 1752, by Fr. James
Pletikosa in the Context of Establishment of the Itinerary Genre in
Croatian Literature.

The article analyzes the first Croatian itinerary – «Journey to Jerusalem»,
1752, by Fr. James Pletikosa, with emphasis on the process of forming the
subject of the narrative discourse and displaying space. The role of «Journey»
for establishment of the itinerary genre is determined and travel essay about
the Holy Land as a subgenre in Croatian literature is considered.

Key words: itinerary, genre, subgenre, 18th century, Croatian literature.

Костенко А.Н. Литературный диалог Дж. Конрада (на примере
его новеллистики).

В статье исследуется влияние польской и русской литературы на осо-
бенности повествовательной манеры и проблематики произведений
Дж.Конрада и их трансформация в его творчестве на примере рассказов
«Эми Фостер» и «Дуэль». Чаще всего творчество писателя рассматрива-
ют как результат его польского наследия и английской точки зрения. Од-
нако, несмотря на некоторую автобиографичность его «польских» про-
изведений, Конрад раскрыл в них проблемы, волновавшие его больше
всего: неспособность людей преодолеть культурные различия, неэффек-
тивность языка как средства общения и относительность любой формы
объединения.

Ключевые слова: повествовательная манера, повествователь, авто-
биографичность, литературная традиция, интертекстуальный диалог.

Костенко Г.М. Літературний діалог Дж. Конрада (на прикладі
його новелістики).

У статті досліджується вплив польської і російської літератури на
особливості оповідної манери і проблематики творів Дж.Конрада і їх

Ісаєва Н.С. Особливості моделювання художньої дійсності у прозі
Мо Яня 1980-х років.

Стаття присвячена аналізу ранніх творів Мо Яня – оповідання «Рясні
дощі весняної ночі» (1981) та повісті «Прозора морква» (1985) – у психо-
делічному дискурсі. Виявлено, що моделювання художньої дійсності у
цих творах ґрунтується на відображенні змінених станів свідомості.

Ключові слова: Мо Янь, психоделічна література, змінені стани свідо-
мості

Исаева Н. С. Особенности моделирования художественной дей-
ствительности в прозе Мо Яня 1980 х годов.

Статья посвящена анализу ранних произведений Мо Яня – рассказа
«Моросящие дожди весенней ночи» (1981) и повести «Прозрачная мор-
ковь» (1985) – в психоделическом дискурсе. Обнаружено, что моделиро-
вание художественной действительности в этих произведениях базиру-
ется на отражении измененных состояний сознания.

Ключевые слова: Мо Янь, психоделическая литература, измененные
состояния сознания.

Isaeva N. S. The Specifics of Artistic Reality Modeling in the Mo Yan's
Prose of 1980s.

This article analyzes in psychedelic discourse the early works of Mo Yan
– the story «Heavy Spring Rains in the Night» (1981) and the novel «Transparent
Carrots» (1985). We found that modeling of artistic reality in these works is
based on the reflection of altered states of consciousness.

Key words: Mo Yan, psychedelic literature, altered states of consciousness.

Казарин В.П. Одиночество Николая Гоголя (Готовы ли мы к
новому прочтению творческого наследия нашего классика?).

Автор статьи призывает к переосмыслению творчества Н. В. Гоголя
в XXI веке и заявляет векторы такого переосмысления.

Ключевые слова: Гоголь, одиночество, идеализм, гуманизм, маги-
ческий реализм, Маркес, латиноамериканская литература.

Казарiн В.П. Самотність Миколи Гоголя (Чи готові ми до нового
прочитання творчої спадщини нашого класика?).

Автор статті закликає до переосмислення творчості Н. В. Гоголя в
XXI столітті і заявляє вектори такого переосмислення.

Ключові слова: Гоголь, самотність, ідеалізм, гуманізм, магічний ре-
алізм, Маркес, латиноамериканська література.

Kazarin V.P. Nikolai Gogol's Loneliness (Are We Ready for Our
Classic's Oeuvre Rereading?).

The author of the article calls for N. V. Gogol's oeuvre revision and suggests
the vectors of the revising.

Key words: Gogol, loneliness, idealism, humanism, magic realism, Márquez,
Latin American Literature.

Кондратенко К.О. «Подорож до Єрусалиму року 1752» Я. Плети-
коси у контексті становлення жанру подорожнього нарису у хор-
ватській літературі.
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Ключевые слова: концепт, неомифологизм, роман.
Kravets E. N. Concepts «Stranger/Non-Stranger» in John Updike's

Novelistic Art: Neomythological Aspect.
The article focuses on revealing the peculiarities of neomythological

conceptual grounds of novel diptych «The Witches of Eastwick», «The Widows
of Eastwick» by the American writer John Updike on the examplary basis of
studying the author's key neomythological concepts «stranger/non-stranger».
Integrative approach in the study of neomythological tendencies in John
Updike's novels, the analysis of dominant neomythological concepts showed
up author's individual sphere of concepts. The peculiarities of art representation
of the key neomythological concepts «stranger/non-stranger» and base-line
(«history», «art») in the writer's novel diptych are investigated.

Key words: concept, neomythologism, novel.

Краєва К. В. Масова література як частина масової культури
У статті розглянуто нове віяння літературного процесу, а саме оха-

рактеризовано масову літературу в контексті масової культури. Обґрун-
товано концептуальні особливості та функції масової літератури. Розк-
рито основні відмінності елітарної і егалітарной літератури.

Ключові слова: аспект, масова культура, масова література, ознака,
твір, функції, егалітарна література, елітарна література.

Краева К. В. Массовая литература как часть массовой культуры
В статье рассмотрено новое веяние литературного процесса, а имен-

но охарактеризована массовая литература в контексте массовой культу-
ры. Обоснованы концептуальные особенности и выявлены основные
функции массовой литературы. Вскрыты основные различия элитарной
и эгалитарной литературы.

Ключевые слова: аспект, массовая культура, массовая литература,
признак, произведение, функции, эгалитарная литература, элитарная ли-
тература.

Krayeva C. V. Popular Literature as a Part of Popular Culture
The article focuses on the new literature trend, notably the author deals

with popular literature characterization within popular culture. The conceptual
peculiarities have been grounded and the main functions of popular literature
have been exposed. The basic distinctions of egalitarian literature and ?lite
literature have been revealed.

Key words: aspect, popular culture, popular literature, criterion, work,
functions, egalitarian literature, еlite literature.

Криворучко С.К. Специфіка літературних творів Сімони де Бовуар
У художніх творах Сімони де Бовуар (1908-1986) «Мандарини»

(1954), «Сила обставин» (1960), «Дуже солодка смерть» (1964), «Чарівні
картинки» (1966), «Зламана жінка» (1968), «Листи до Нельсона Олгре-
на. Трансатлантичне кохання» (1997) у художніх образах протиставля-
ються ідеї трансцендентності / іманентності, що зумовлює конфлікт
суб'єкт / об'єкт, де суб'єкт є виконувачем «дії» – «активним», а об'єкт
чекає на «дію» – «пасивним». Письменниця гармонійно поєднує прит-

трансформація в його творчості на прикладі оповідань «Емі Фостер» і
«Дуель». Найчастіше творчість письменника розглядають як результат
його польської спадщини і англійської точки зору. Проте, незважаючи на
деяку автобіографічність його «польських» творів, Конрад розкрив у них
проблеми, що хвилювали його найбільше: нездатність людей подолати
культурні відмінності, неефективність мови як засобу спілкування і
відносність будь-якої форми об'єднання.

Ключові слова: оповідна манера, оповідач, автобіографічність, літе-
ратурна традиція, інтертекстуальний діалог.

Kostenko A.N. J. Conrad's Literary Dialogue (on the Example of his
Short Stories).

The article analyzes the influence of Polish and Russian literature on the
peculiarities of narrative technique and problems of J. Conrad's works and
their transformation in his creative activity on the example of «Amy Foster»
and «The Duel». The author's creative activity is mostly considered as the
result of his Polish heritage and English point of view. However in spite of
autobiographical nuances in some of his «Polish» works Conrad discussed in
them problems, troubling him most of all: people's inability to overcome cultural
differences, inefficiency of any language as a means of communication and
relativity of any form of union.

Key words: narrative technique, narrator, autobiographism, literary
tradition, intertextual dialogue.

Кравець О. М. Концепти «свій/чужий» у романній творчості
Джона Апдайка: неоміфологічний аспект.

Стаття присвячена виявленню специфіки неоміфологічного концеп-
туального підґрунтя романного диптиху американського письменника Дж.
Апдайка «Іствікські відьми», «Іствікські вдови» на прикладі ключових
неоміфологічних авторських концептів «свій/чужий». Інтегративний
підхід до вивчення неоміфологічних тенденцій у романній спадщині Дж.
Апдайка, аналіз домінантних неоміфологічних концептів виявив специф-
іку індивідуальної концептосфери автора. Досліджено особливості ху-
дожньої репрезентації ключових неоміфологічних концептів «свій/чужий»
та фонових («історія», «мистецтво») в романному диптиху письменника.

Ключові слова: концепт, неоміфологізм, роман.
Кравец Е. Н. Концепты «свой/чужой» в романном творчестве

Джона Апдайка: неомифологический аспект.
Статья посвящена выявлению специфики неомифологической кон-

цептуальной основы романного диптиха американского писателя Дж.
Апдайка «Иствикские ведьмы», «Иствикские вдовы» на примере ключе-
вых неомифологических авторских концептов «свой/чужой». Интегра-
тивный подход в изучении неомифологических тенденций в романах Дж.
Апдайка, анализ доминантных неомифологических концептов выявил
специфику индивидуальной концептосферы автора. Исследованы особен-
ности художественной репрезентации ключевых неомифологических
концептов «свой/чужой» и фоновых («история», «искусство») в роман-
ном диптихе писателя.
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interpretation of the Christian myth of Adam and Eve, where the woman is an
«Other», a different from the man. The Heroines' «femininity» suggests
overcoming of the status of an «Other» as a complex of inferiority, which aims
at the opening of the transcendence and outgoing from the immanence.
Accordingly to this, the creative search of tthe woman herself as a human
being is withdrawn beyond the traditional functions of the mother and the
mistress and is aimed at the self-realization of a personality in a certain creative
potential. The parabolic layer of the conflict of Adam and Eve is covered through
the conflict of the artistic characters. The conflicts man / woman, mother /
daughter are formed by the authoress as substantial. These conflicts develop
the problem of choice.

Key words: S. de Beauvoir, conflict, problem of choice, artistic character,
«femininity», «other».

Крючкова О.Р. Християнська концепція «безодні гріха» в романі
Г. Нормінтона «Корабель дурнів».

У статті розглядається християнська концепція «безодні гріха» в ро-
мані Г. Нормінтона «Корабель дурнів» та підкреслюється, що реконст-
рукція середньовічного міфу покликана підвести риску під «фламандсь-
кою» життєрадісністю персонажів роману і є уособленням неминучої
Смерті, наскрізний мотив якої пронизує картини веселощів і життєрадіс-
них надій, якими живуть персонажі книги.

Ключові слова: постмодернізм, християнська концепція «безодні
гріха», міф, символ, Г. Нормінтон.

Крючкова О.Р. Христианская концепция «пучины греха» в ро-
мане   Г. Норминтона «Корабль дураков».

В статье рассматривается христианская концепция «пучины греха» в
романе Г. Норминтона «Корабль дураков» и подчеркивается, что рекон-
струкция средневекового мифа призвана подвести черту под «фламандс-
кой» жизнерадостностью персонажей романа и является олицетворени-
ем неминуемой Смерти, сквозной мотив которой пронизывает картини
веселья и жизнерадостных надежд, которыми живут персонажи книги.

Ключевые слова: постмодернизм, христианская концепция «пучины
греха», миф, символ, Г. Норминтон.

Kryuchkova O.R. Christian Concept of «Abyss of Sin» in G.
Norminton`s «The Ship of Fools».

The following article reveals the Christian concept of «abyss of sin» in
G. Norminton`s «The Ship of Fools» and the idea, that reconstruction of
Medieval myth is supposed to bring the border under the «Flemish» cheerfulness
of the novel`s characters and is the incarnation of the inevitable Death, which
is clearly observed under the layer of joy and cheerful hopes of the characters,
is emphasized.

Key words: postmodernism, Christian concept of «abyss of sin», myth,
symbol, G. Norminton.

Кулинич Н. В. Мотивы и мотивные комплексы драматургии С.
Беккета.

чевий і публіцистичний пласти. Притчевий пласт виводиться із тлумачен-
ня християнського міфу про Адама та Єву, де жінка – «Інша», призначе-
на чоловікові. «Фемінність» героїнь С. де Бовуар передбачає подолання
статусу «Іншої» як певного комплексу неповноцінності, що спрямова-
ний на відкриття трансцендентності та відходу від іманентності. Відповід-
но, творчий пошук жінкою себе як істоти виведено за межі традиційних
функцій матері й коханки та спрямовано на самореалізацію особистості
у творчому потенціалі. Притчевість конфлікту Адама і Єви висвітлюєть-
ся через конфлікти у художніх образах. Конфлікти чоловік / жінка, мати /
дочка письменниця формує як субстанціональні. Конфлікти розгорта-
ють проблему вибору.

Ключові слова: С. де Бовуар, конфлікт, проблема вибору, художній
образ, «фемінність», «інша».

Криворучко С.К. Конфликты в публицистическом и притчевом
пластах литературных произведений Симоны де Бовуар

В художественных произведениях Симоны де Бовуар (1908-1986)
«Мандарины» (1954), «Сила обстоятельств» (1960), «Очень сладкая
смерть» (1964), «Прелестные картинки» (1966), «Сломленная женщина»
(1968), «Письма к Нельсону Олгрену. Трансатлантическая любовь» (1997)
в художественных образах противопоставляются идеи трансцендентнос-
ти / имманентности, что обуславливает конфликт субъект / объект, где
субъект является исполнителем «действия» – «активным», а объект ожи-
дающим «действие» – «пассивным». Писательница гармонично сочетает
притчевый и публицистический пласты. Притчевый пласт выводится из
толкования христианского мифа об Адаме и Еве, где женщина – «Иная»,
предназначена мужчине. «Феминность» героинь С. де Бовуар предпола-
гает преодоление статуса «Иной» как определенного комплекса непол-
ноценности, который направлен на открытие трансцендентности и ухода
от имманентности. Соответственно, творческий поиск женщиной себя
как существа выведен за пределы традиционных функций матери и лю-
бовницы и направлен на самореализацию личности в творческом потен-
циале. Притчевость конфликта Адама и Евы освещается через конфлик-
ты в художественных образах. Конфликты мужчина / женщина, мать /
дочь писательница формирует как субстанциональные. Конфликты раз-
вивают проблему выбора.

Ключевые слова: С. де Бовуар, конфликт, проблема выбора, художе-
ственный образ, «феминность», «иная».

Kryvoruchko S.K. Сonflicts in the Journalistic and Parabilic Layers
of Literary Works of Simone de Beauvoir

In the works of Simone de Beauvoir (1908-1986) «Tangerines» (1954),
«The Power of circumstances» (1960), «Very sweet death» (1964), «Magic
Pictures» (1966), «Broken Woman» (1968), «Letters to Nelson Olhrena.
Transatlantic Love « (1997) artistic images propose an opposition of the the
ideas of transcendence / immanence, which causes a conflict of subject / object,
where the subject is the executor of the «action» – «active», and the object
waiting for «action» – «passive». The authoress harmoniously combines
parabilic and journalistic layers. This parabolic layer derives from the
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Ключові слова: антропонім, Івлін Во, комічне, поетична ономастика,
поетонім.

Kumpan S.M. The Actualization of the Proper Names Comic Potential
in Short Stories by Evelyn Waugh.

The article focuses on the role of the Proper Names in fiction. Different
approaches to the Proper Names classification are considered; the Proper Names
used by Evelyn Waugh in short stories are analyzed; the ways to actualize their
comic potential in the texts are determined.

Key words: anthroponym, Evelyn Waugh, comic, poetic onomastics,
poetonym.

Литовская А. В. Открытая и закрытая форма в комедии Древ-
ней Греции и Рима

В статье предлагается рассмотреть античный этап истории европей-
ской комедии в плане становления традиций открытой и закрытой фор-
мы драматического конструирования.

Ключевые слова: Аристофан, закрытая форма, комедия, Менандр,
открытая форма, Плавт, Теренций.

Литовська О. В. Відкрита та закрита форма у комедії Давньої
Греції та Риму

У статті пропонується розглянути античний етап історії європейсь-
кої комедії в плані становлення традицій відкритої та закритої форми
драматичного конструювання.

Ключові слова: Арістофан, відкрита форма, закрита форма, комедія,
Менандр, Плавт, Теренцій.

Lytovskaya A. V. Openned and Closed Form in Old Greek and Latin
Comedy

It is suggested in the article to consider ancient stage of European comedy
history due to formation of tradition of opened and closed form of dramatic
construction.

Key words: Aristophanes, closed form, comedy, Menander, Plautus, opened
form, Terence.

Литовченко Н. А. Візуалізація образу природи в романі Е. Брон-
те «Буремний перевал».

Автор статті намагається розглянути візуальну поетику роману Е.
Бронте «Буремний перевал» на прикладі візуалізації образу природи.
Досліджено формування зорового зовнішнього аспекту візуального об-
разу природи. Особливу увагу звернено на взаємодію візуальної, вербаль-
ної і тактильної складових даного образу.

Ключові слова: природа, візуалізація, вербальний текст, оповідь, візу-
альний образ, деталь, спостерігач.

Литовченко Н. А. Визуализация образа природы в романе Э.
Бронте «Грозовой перевал».

Автор статьи предпринимает попытку рассмотреть визуальную по-
этику романа Э. Бронте «Грозовой перевал». Исследовано формирова-
ние зрительного внешнего аспекта визуального образа природы. Особен-

В статье рассматривается поетика пьес Семюеля Беккета с позиций
мотивного анализа. Выделяются ключевые мотивы драматургии, кото-
рые выявляются в названих пьес, в репликах персонажей, в образности.
Мотивы группируются в комплексы «конца», «игры», «изгнанничества»,
«кругового движения». Прослеживается развитие мотивики от «больших»
(«В ожидании Годо», «Конец игры» и др.) до поздних пьес («Счастливые
дни», «Каскандо», «Игра» и т. д.) писателя.

Ключевые слова: Семюел Беккет, мотив, мотивный комплекс, «боль-
шие» пьесы, поздние пьесы.

Кулинич Н. В. Мотиви й мотивні комплекси драматургії С. Беккета.
У статті розглядається поетика п'єс Семюеля Беккета з позицій мо-

тивного аналізу. Виділяються ключові мотиви драматургії, які виявля-
ються в назвах п'єс, у репліках персонажів, в образності. Мотиви групу-
ються в комплекси – «кінця», «гри», «вигнанництва», «колового руху».
Простежується розвиток мотивів від «великих» («Чекаючи на Годо»,
«Кінець гри») до пізніх п'єс («Щасливі дні», «Каскандо», «Гра» тощо)
письменника.

Ключові слова: Семюел Беккет, мотив, мотивний комплекс, «великі»
п'єси, пізні п'єси.

Kulinich N. V. The Motives and the Motivic Complexes in S. Beckett's
Drama.

The article deals with the poetics of Samuel Beckett's plays viewed through
the motivic analysis. The key motives of the drama – that appear in the title of
the plays, in the speech of the characters, in the images – are found out here.
The motives are grouped in the motivic complexes of «the end», «the game»,
«the exile», «the cyclic motion». The development of the motives is revealed
from the «large» plays («Waiting for Godot», «Endgame» etc.) to the late drama
by S. Beckett («Happy Days», «Cascando», «Play» etc.).

Key  words: Samuel Beckett, motif, motivic complex, «large» plays, late
plays.

Кумпан С.M. Реализация комического потенциала имен соб-
ственных в малых формах Ивлина Во

В статье исследуется роль имен собственных в художественном про-
изведении; рассматриваются различные подходы к классификации имен
собственных; проводится анализ имен собственных, которые использует
Ивлин Во в малих литературных формах, и определяются способы реа-
лизации их комического потенциала в текстах автора.

Ключевые слова: антропоним, Ивлин Во, комическое, поэтическая
ономастика, поэтоним.

Кумпан С.M. Реалізація комічного потенціалу власних назв в
малих формах Івліна Во.

В статті досліджується роль власних назв у художньому творі; розг-
лядаються різні підходи до класифікації власних назв; проводиться аналіз
власних назв, які використовує Івлін Во в малих літературних формах, та
визначаються шляхи реалізації їхнього комічного потенціалу у текстах
автора.



296 297

Світова література на перехресті культур і цивілізацій Вип. 7(1),  2013Світова література на перехресті культур і цивілізацій Вип. 7(1),  2013

структурных компонентов концепта Technology и выявлены три дополни-
тельных слоя содержания концепта: этимологический, исторический и ак-
туальный.

Ключевые слова: концепт, информационное содержание, понятие,
лингвокультурология.

Ovsyannikova C. Y. Informative Content of the Concept Technology
The article focuses on the main notions, which express informative content

of the concept Technology according to linguocultural method of the conceptual
analysis. The research of structural components of the concept Technology has
been realized; three additional layers of the concept content have been revealed.

Key words: concept, informative content, notion, cultural linguistics.

Пилипюк Л.А. «Вечные образы» и художественное время (на ма-
териале прозы О. Бальзака).

В статье рассматриваются «вечные образы» как неотъемлемая часть
любой национальной литературы. Изучение специфики позволяет глуб-
же понять механизм взаимодействия творчества конкретного писателя
с мировой литературной традицией. Раскрываются особенности худо-
жественного времени в контексте произведений О.Бальзака. Внимание
автора сосредоточено на идеях, которые дают основания утверждать,
что эти образы являются вечными и актуальными и для нашего обще-
ства.

Ключевые слова: вечный образ, время, действительность, художе-
ственный образ, универсальный характер, герой, художественное произ-
ведение, идея, автор, картина жизни, субъект, объект.

Пилипюк Л.А. «Вічні образи» і художній час (на матеріалі прози
О.Бальзака).

У статті розглядаються «вічні образи» як невід'ємна частина будь-
якої національної літератури. Вивчення специфіки дозволяє глибше зро-
зуміти механізм взаємодії творчості конкретного письменника з світової
літературної традицією. Розкриваються особливості художнього часу в
контексті творів О.Бальзака. Увага автора зосереджена на ідеях, які да-
ють підстави стверджувати, що ці образи є вічними та актуальними і для
нашого суспільства.

Ключові слова: вічний образ, час, дійсність, художній образ, універ-
сальний характер, герой, художній твір, ідея, автор, картина життя, суб'єкт,
об'єкт.

Pylypiuk L.A. «Eternal Images»» and Artistic Time (Based on the
Prose of Honore Balzac).

«Еternal images» as an integral part of any national literature are considered
in the article. Study specifics can better understand the mechanism of interaction
of a particular writer's work with global literary tradition. Features of time in
the context of artistic works O. Balzaka are disclosed. Attention is focused on
the author's ideas, which give reason to believe that these images are eternal
and relevant to our society.

Keywords: eternal image, time, reality, artistic image, universal character,
a hero, a work of art, an idea, an author, a picture of life, subject, object.

ное внимание уделено взаимодействию визуальных и вербальных состав-
ляющих данного образа.

Ключевые слова: природа, визуализация, вербальный текст, повество-
вание, визуальный образ, деталь, наблюдатель.

Lytovchenko N. A. Visualization of the Nature's Image in E. Bronte's
Novel «Wuthering Heights».

The article focuses on visual poetics of E. Bronte's novel «Wuthering
Heights». It studies the formation of the visible outer aspect of the nature's
visual image. It dwells upon the correlation of the visual, verbal and haptic
parts of the image.

Key words: nature, visualization, verbal text, narration, detail, observer.

Лихожон О.О. Концепт Європи як об'єкт дослідження літератур-
ної імагології.

Автор статті розглядає концепт Європи з позиції літературної імаго-
логії та виокремлює основні проблеми рецепції образу Європи в націо-
нальних літературах.

Ключові слова: ідентичність, автообраз, гетерообраз, концепт, «Свій/
Чужий», імагологія, стереотип, опозиція.

Лихожон О.О. Концепт Европы как объект литературной има-
гологии.

Автор статьи рассматривает концепт Европы с позиции литератур-
ной имагологии и выделяет основные проблемы рецепции образа Евро-
пы в национальных литературах.

Ключевые слова: идентичность, автобаз, гетерообраз, концепт, «Свой/
Чужой «, имагология, стереотип, оппозиция.

Lykhozhon O.O. The Сoncept of Europe as the Object of Studying of
Literary Imagology.

The author deals with the concept of Europe from the perspective of literary
imagology and identifies the main problems of the image reception in the
national literatures of Europe

Key words: identity, self-image, hetero-image, concept, «In-group/Out-
group», imagology, stereotype, opposition.

Овсянникова К. Ю. Інформаційний зміст концепту Technology
У статті розглянуто основні поняття, що виражають інформаційний

зміст концепту Technology відповідно до лінгвокультурологічної методи-
ки аналізу концептів. Проведено дослідження структурних компонентів
концепту Technology та виявлено три додаткових пласта змісту концепту:
етимологічний, історичний та актуальний.

Ключові слова: концепт, інформаційний зміст, поняття, лінгвокуль-
турологія.

Овсянникова К. Ю. Информационное содержание концепта
Technology

В статье рассмотрены основные понятия, выражающие информаци-
онное содержание концепта Technology в соответствии с лингвокульту-
рологической методикой анализа концептов. Проведено исследование
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дения, характерные для творчества писателя-эстета, в сравнении с ранней
«итальянской» трагедией автора «Герцогиня Падуанская».

Ключевые слова: итальянская тема, парадоксальность сюжета, транс-
формация пьесы, стилевые приемы, игра автора, метапародия.

Posudiyevs'ka O. R. Italian Topic in O. Wilde's Late Creative Art («A
Florentine Tragedy»).

The article is dedicated to the investigation of O. Wilde's Italian play «A
Florentine tragedy». It considers the prerequisites of creation of tragedy and
its further history. The author analyzes the peculiarities of embodiment of Italian
topic at the level of the plot and poetics of the play, being characteristic for the
aesthete's creative art, in comparison with O. Wilde's early Italian tragedy
«Duchess of Padua».

Key words: Italian topic, plot paradoxes, transformation of the play, stylistic
devices, author's play, metaparody.

Прядко Ю.П. Рецепция творчества С. Довлатова в американс-
кой периодической печати 80-х годов ХХ века.

Статья посвящена анализу рецепции творчества С. Довлатова в аме-
риканской периодической печати 80-х годов ХХ в. Интерес к изучению
данного вопроса обусловлен тем, что первые критические отзывы о твор-
честве русского прозаика появились именно в США, благодаря которым
имя С. Довлатова стало известно западным читателям. В статье отмеча-
ется важность изучения материалов, так как они касаются широкого кру-
га тем, поднимаемых С. Довлатовым в своей прозе, и задают основные
векторы изучения творчества С. Довлатова в американском литературо-
ведении и критике.

Ключевые слова: рецепция, творчество С. Довлатова, критические
отзывы, рецензии, периодическая печать США.

Прядко Ю.П. Рецепція творчості С. Довлатова в американьскій
періодичній печаті 80-х років ХХ століття.

Стаття присвячена аналізу рецепції творчості С. Довлатова в аме-
риканській періодичній пресі 80-х років ХХ ст. Інтерес до вивчення
цієї проблеми зумовлений тим, що перші критичні відгуки на творчість
російського письменника, завдяки яким ім'я С. Довлатова стало відо-
мим западним читачам, з'явились в США та прославили прозаїка на
американських теренах. У статті підкреслено важливість вивчення роз-
відок зарубіжних науковців, оскільки вони аналізують широке коло тем,
що розкриває С. Довлатов у своїй прозі, та задають основні вектори
вивчення творчості С. Довлатова в американському літературознавстві
та критиці.

Ключові слова: рецепція, творчість С. Довлатова, критичні відгуки,
рецензії, періодична преса Америки.

Pryadko J.P. Reception of Sergey Dovlatov's Works in American
Periodicals of the 1980s.

The article is devoted to the reception of Sergey Dovlatov's works in
American reviews of periodicals 1980s. The interest to the research of this
problem is explained by the fact that the first critiques concerning Sergey

Погорелова Д. А. Пространственно-временные миры в творчестве В.
В. Набокова.

В данной статье рассматриваются основные аспекты соотношения
времени и пространства в творчестве В. В. Набокова. Исследование со-
средоточено на наблюдениях за процессом воссоздания образа из про-
шлого, перекличках прошлого с настоящим и будущим, трактовке мгно-
вения и космической синхронизации, сосуществовании времени, про-
странства и сознания в творчестве В. В. Набокова.

Ключевые слова: время, пространство, космическая синхронизация,
сиюминутность, миг, вечность, воспоминание.

Погорєлова Д. О. Просторово-часові світи в творчості В. В. На-
бокова.

У даній статті розглядаються основні аспекти інтерпретації відно-
син часу і простору у творчості В. В. Набокова. Дослідження зосередже-
но на спостереженнях за процесом відтворення образу з минулого, пере-
кличках минулого із сьогоденням і майбутнім, трактуванні миті і косміч-
ної синхронізації, співіснуванні часу, простору і свідомості в творчості
В. В. Набокова.

Ключові слова: час, простір, космічна синхронізація, сюхвилинність,
мить, вічність, спогад.

Pohorielova D. A. Spatial and Temporal Worlds in Nabokov's Creative
Works.

This article discusses the main aspects of the interpretation of the
relationship of time and space in the works of V. Nabokov. The investigation is
focused on monitoring the process of reconstructing the images from the past,
interpretation of the present, the past and the future, concept of an instant and
space synchronization, the coexistence of time, space and consciousness in the
works of Vladimir Nabokov.

Keywords: time, space, space synchronization, immediate, instant, eternity,
memory.

Посудієвська О. Р. Італійська тема у пізній творчості О. Уайльда
(«Флорентійська трагедія»).

Стаття присвячена дослідженню п'єси О. Уайльда на італійську тему
«Флорентійська трагедія». Розглянуті передумови створення трагедії та
її подальша історія. Аналізуються особливості втілення італійської теми
на рівні сюжету та поетики твору, характерні для творчості письменни-
ка-естета, у порівнянні з ранньою «італійською» трагедією автора «Гер-
цогиня Падуанська».

Ключові слова: італійська тема, парадоксальність сюжету, трансфор-
мація п'єси, стильові засоби, гра автора, метапародія.

Посудиевская О. Р. Итальянская тема в позднем творчестве О.
Уайльда («Флорентийская трагедия»).

Статья посвящена исследованию пьесы О. Уайльда на итальянскую
тему «Флорентийская трагедия». Рассматриваются предпосылки созда-
ния трагедии, а также ее дальнейшая история. Анализируются особенно-
сти воплощения итальянской темы на уровне сюжета и поэтики произве-
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Сушко С.О. Філологічний вимір роману В. Гесса «The Tunnel»: чин-
ники

впливу, лексична неосяжність, дискурсивна палітра.
Автор статті намагається розглянути напрямки й сегменти філологі-

чного аналізу роману «The Tunnel», розглянути його лінгвістичний простір
– лексичні, супрасинтаксичні, стилістичні, дискурсивні параметри тек-
сту. Є підстави вважати, що філологічна складова роману є відносно ав-
тономною, самостійною субстанцією тексту, яка далеко не завжди актуа-
лізує в слові хід і характер думки протагоніста. Філологічний вимір ро-
ману демонструє збагачення зображальних можливостей пост/модерні-
стської техніки письма.

Ключові слова: дискурс, стилізація, метафоризація, мегасинтаксис,
супрасинтаксис, рематична частина, синтаксичний паралелізм, «плин
свідомості», описовість, наратив, протагоніст.

Sushko S.A. The Philological Dimension of W. Gass's novel «The
Tunnel»: Factors of Influence, Lexical Infiniteness, Discursive Pallet.

The article focuses on the directions and segments of the philological
analysis of «The Tunnel» and, mainly, on its linguistic dimension – lexical,
suprasyntactic, stylistic, discursive parameters of the text. There is evidence
that the novel's philological constituent forms a relatively autonomous
substance, or mode, of the text. The novel's philological dimension demonstrates
higher depictive and expressive potential of the post/modernist literary
technique.

Key words: discourse, style imitation, metaphoric mapping, megasyntax,
suprasyntax, rhematic part, syntactical parallelism, «stream-of-consciousness2,
descriptiveness, narrative, protagonist.

Толоконникова С.Ю. Культурный универсализм в литературе
последней трети 20 – начала 21 веков.

Автор статьи предпринимает попытку рассмотреть особенности куль-
турного универсализма в современной литературе Европы и России на
примере творчества М. Павича и Л. Улицкой. В статье анализируются
общие и отличительные черты европейского и русского модернизма и их
преломление в творчестве обоих авторов.

Ключевые слова: культурный универсализм, модернизм, постмодер-
низм, М. Павич, Л. Улицкая.

Толоконникова С.Ю. Культурний універсалізм в літературі ос-
танньої третини 20 – початку 21 століть.

Автор статті робить спробу розглянути особливості культурного уні-
версалізму в сучасній літературі Європи та Росії на прикладі творчості
М. Павича і Л. Улицької. У статті аналізуються спільні та відмінні риси
європейського і російського модернізму і їх переломлення в творчості
обох авторів.

Ключові слова: культурний універсалізм, модернізм, постмодернізм,
М. Павич, Л. Улицька.

Tolokonnikova S.Y. Cultural Universalism in Literature Last Third
of the 20th – Early 21st Centuries.

Dovlatov's work appeared in the USA. The author of the article asserts that the
importance of the problem she reveals is undoubted, as American reviewers
dealt with a lot of issues Sergey Dovlatov raised in his prose works. Moreover
these critiques identified the tone of the further literary researches in America
devoted to Sergey Dovlatov's works.

Key words: reception, Sergey Dovlatov's works, American critiques,
reviews, American periodicals.

Cкороходько Ю.С. Мотиви карнавальності, маскарадністі і те-
атральністі в английському неовікторіанському романі. До поста-
нови питання.

Автор статті досліджує англійський неовікторіанський роман С.
Уотерс «Tipping the Velvet» на предмет присутності в ньому мотивів кар-
навальності, маскарадности і театральності.

Ключові слова: неовікторіанский роман, С. Уотерс, «Tipping the
Velvet», карнавальність, маскарадность, театральність, маска.

Cкороходько Ю.С. Мотивы карнавальности, маскарадности и
театральности в английском неовикторианском романе. К постанов-
ке проблемы

Автор данной статьи исследует английский неовикторианский роман
С. Уотерс «Бархатные коготки» на предмет присутствия в нем мотивов
карнавальности, маскарадности и театральности.

Ключевые слова: неовикторианский роман, С. Уотерс, «Бархатные
коготки», карнавальность, маскарадность, театральность, маска.

Skorokhod'ko Yu. S. On the Problem of Carnivalesque,
Masqueradicality and Theatricality Motives in the Neo-Victorian Novel.

The motif of mask as an attribute of carnivalesque, masqueradicality and
theatricality is explored in this paper.

Key words: neo-Victorian novel, S. Waters, Tipping the Velvet,
carnivalesque, masqueradicality, theatricality, mask.

Сушко С.А. Филологическое измерение романа В. Гесса «The
Tunnel»: факторы влияния, лексическая безграничность, дискурсив-
ная палитра

Автор статьи предпринимает попытку определить направления
и сегменты филологического анализа романа «The Tunnel», рассмот-
реть его лингвистическое пространство-лексические, супрасинтак-
сические, стилистические, дискурсивные параметры текста. Есть
основания полагать, что филологическая составляющая романа яв-
ляется относительно автономной, самостоятельной субстанцией тек-
ста, которая далеко не всегда актуализирует в слове ход и характер
мысли протагониста. Филологическое измерение романа демонст-
рирует возросшие изобразительные возможности пост/модернистс-
кой техники письма.

Ключевые слова: дискурс, стилизация, метафоризация, мегасинтак-
сис,  супрасинтаксис, рематическаячасть, синтаксический параллелизм,
«потоксознания», описательность, нарратив, протагонист
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Ключові слова: гуманізм, культура, література, постмодернізм.
Чобанюк М.М. Гуманизм и эпоха постмодернизма: критерии

столкновения.
В статье представлен анализ понятия «гуманизм» в культурологичес-

ком смысле этого слова, а также рассмотрена проблема гуманистической
направленности литературы в эпоху постмодернизма.

Ключевые слова: гуманизм, культура, литература, постмодернизм.
Chobanyuk M.M. Humanism and the Era of Postmodernism: Criteria

Collision.
The paper presents an analysis of the concept of «humanism» in the cultural

significance of the word, as well as the problem of humanistic orientation
literature in the era of postmodernism.

Чура Ю. А . Немецкоязычная мазепиана ХІХ столетия в контек-
стуально-типологическом измерении.

В статье рассматривается ряд немецкоязычных разножанровых про-
изведений, посвященных легендарному украинцу И. С. Мазепе. Подроб-
но анализируется типологические аналогии и отличия и основные на-
правления рецепции образа гетмана, среди которых выделяются три под-
вида: байроническая линия, или так званый «миф о Мазепе»; «история
Мазепы» и синтез обоих тенденций.

Ключевые слова: немецкоязычная мазепиана, А. фон Шамиссо, Г.
Нириц, А. Май, Р. фон Готтшаль, А. Мютцельбург, К. Кестинг, рецепция
образа И. С. Мазепы.

Чура Ю. О. Німецькомовна мазепіана ХІХ століття у контексту-
ально-типологічному вимірі.

У статті розглядається низка німецькомовних різножанрових
творів, присвячених легендарному українцеві І. С. Мазепі. Детально
аналізуються типологічні аналогії і відмінності та основні напрями
рецепції образу гетьмана, серед яких виділяються три підвиди: бай-
ронічна лінія, чи так званий «міф Мазепи»; «історія Мазепи» та син-
тез обох тенденцій.

Ключові слова: німецькомовна мазепіана, А. фон Шаміссо, Г. Ніріц,
А. Май, Р. фон Готтшаль, А. Мютцельбург, К. Кьостінг, рецепція образу І.
С. Мазепи.

Chura Y. O. German-Language Mazepa-Works of the 19th Century
in Contextual Typological Dimension.

The article deals with the number of German-language Mazepa-works of
different genres. It analyzes typological similarities and differences and the
main approaches in reception of Mazepa character. There are three ways among
them: after Byron or «the myth of Mazepa»; «the history of Mazepa» and
synthesis of both tendencies.

Key words: German-language Mazepa-works, A. von Chamisso, G. Nieritz, A.
May, R. von Gottschall, A. Mytzelburg, K. Kysting, the reception of Mazepa character.

Шапарева Н.О. Средства комического в романе Л. .Ф. Селина
«Из замка другой».

The article attempts to examine the features of cultural universalism in
modern literature of Europe and Russia on the example of M. Pavic and L.
Ulitskaya. The article analyzes the common and distinctive features of the
European and Russian modernism and refraction in the works of both authors.

Key words: cultural unіversalіzm, modernіzm, postmodernіzm, M. Pavich,
L. Ulitska.

Фель Е.Л. Жанровая специфика малых прозаических произве-
дений Жана Дютура.

Автор статьи рассматривает жанровое разнообразие малой прозы
французского писателя Жана Дютура на примере философской сказки
«Баба, или Существование» («Baba, ou l'Existence»), басни/сказки-мора-
лите «Закат волков» («Le crépuscule des loups») и сатирического учебного
пособия «Дела идут в индустрии готовой одежды. Трактат о журнализ-
ме» («Ça bouge dans le prêt-а porter. Traité du journalisme»). В статье пока-
зана присущая писателю рассудительно-показательная манера повество-
вания c сатирической и насмешливо-иронической окраской.

Ключевые слова: Жан Дютур, жанр, философская сказка, басня, но-
велла, моралите, учебное пособие, сатира, ирония, модус насмешливости.

Фель О.Л. Жанрова специфіка малих прозаїчних творів Жана
Дютура.

Автор статті розглядає жанрове різноманіття малої прози французь-
кого письменника Жана Дютура на прикладі філософської казки «Баба,
або Існування» («Baba, ou l'Existence»), байки/казки-мораліте «Закат
вовків» («Le crépuscule des loups») та сатиричного навчального посібни-
ка «Справи йдуть в індустрії готового одягу. Трактат про журналізм» («Ça
bouge dans le prêt-а porter. Traité du journalisme»). У статті показано при-
таманну письменникові розсудливо-показову манеру розповіді із сати-
ричним та насмішливо-іронічним забарвленням.

Ключові слова: Жан Дютур, жанр, філософська казка, байка, новела,
мораліте, навчальний посібник, сатира, іронія, модус насмішки.

Fel O.L. Genre Specific Small Prose by Jean Dutourd.
The author considers genre specific small prose by the French writer Jean

Dutourd on the example of philosophical fairy-tale «Baba, or the Existence»
(«Baba, ou l'Existence»), fable / tale – morality «Sunset of Wolves» («Le
crépuscule des loups»), and satirical textbook «Things are Going in the Apparel
Industry. Treatise on Journalism» («Ça bouge dans le prêt-а porter. Traité du
journalisme»). The article deals with the inherent to the writer judiciously-
telling style of storytelling with satirical and tongue-in-ironic overtones.

Key words: Jean Dutourd, genre, philosophical fairy-tale, fable, short-story,
morality, textbook, satire, irony, mode of irony.

Чобанюк М.М. Гуманізм та епоха постмодернізму: критерії
зіткнення.

У статті представлено аналіз поняття «гуманізм» у культурологічно-
му значенні цього слова, а також розглянуто проблему гуманістичної спря-
мованості літератури в епоху постмодернізму.
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Ключові слова: життєва позиція «право на життя», творчість Юджина
О'Ніла, п'єса, аборт, про життєвий твір.

Швец Г.В. Пьесы Юджина О'Нила в свете позиции "право на
жизнь" (к про жизненному вопросу аборта в литературе).

В украинской науке недостаточно научных и критических работ о твор-
честве Ю. О'Нила, а пьеса "Аборт" долгое время не исследовалась вообще.
Однако в современном мире, где остро поставлена проблема искусствен-
ного прерывания беременности, анализ драмы более чем уместен.

В статье рассматривается явление жизненной позиции "право на
жизнь" как такое. Проанализировав выбранные пьесы О'Нила ("Аборт",
"Странная интерлюдия" и "Первый человек") с точки зрения жизненной
позиции "право на жизнь", автор определяет, можно ли трактовать дра-
мы О'Нила как про жизненные произведения.

Ключевые слова: жизненная позиция "право на жизнь", творчество
Юджина О'Нила, пьеса, аборт, про жизненное произведение.

H.V. Shvets. Las Obras de Teatro de Eugene O'Neill en la Luz de la
Posición del Derecho a la Vida (al Asunto Provida de Aborto en la Literatura).

En la ciencia ucraniana no hay suficientes trabajos científicos y críticos
sobre trabajo creador de E. O'Neill, y la obra de teatro «El aborto» no se ha
estudiado durante mucho tiempo. Sin embargo, en el mundo moderno, donde
el problema del aborto se plantea agudamente, el anàlisis del drama es màs
que apropiado.

El artículo examina el fenómeno de la posición del derecho a la vida como
es. Tras el anàlisis de las obras seleccionadas de E. O'Neill («El aborto», «Extrañ
o interludio» y «El primer hombre») en relación con la posición el derecho a la
vida, el autor determina si los dramas de O'Neill se pueden tratar como las
obras providas.

Palabras claves: la posición el derecho a la vida, el trabajo creador de
Eugene O'Neill, la obra de teatro, el aborto, la obra provida.

Школа И.В. «Путешествие…» М. Йогансена и «Орландо» В.
Вулф: игра в романе и игра в роман.

В статье предложен новый ракурс понимания «Путешествия...» М.
Йогансена и «Орландо» В. Вулф. Автор рассматривает названные произ-
ведения сквозь призму литературной игры и доказывает, что романы обоих
писателей представляют собой интересный эксперимент, рассчитанный
на «воображаемого адресата» – образованного читателя. Прозаики по-
стоянно держат его в интеллектуальной напряжении, заставляя разгады-
вать загадки и мистификации. Даже в якобы отрицании традиций худо-
жественного наследия прошлого прослеживается своеобразная игра, цель
которой раскрыть эрудированным адресату скрытые смыслы и коды, за-
ложенные автором.

Ключевые слова: реминисценция, игра, литературный, мистифика-
ции, эксперимент, сравнительный анализ.

Школа І.В. «Подорож…» М. Йогансена та «Орландо» В. Вулф:
гра в романі і гра в роман.

У статті запропоновано новий ракурс розуміння «Подорожі…» М.

Автор рассматривает объекты смеха Л. Ф. Селина и средства, которыми
достигается комический эффект. Писатель высмеивает пороки, присущие
обществу, посредством использования сарказма, самоиронии, абсурдности,
черного юмора, лексических деформаций, воплощаемых в каламбурах. Бла-
годаря использованию средств комического, роман носит, помимо дидакти-
ческого, развлекательный характер. Через создание комического, Л. Ф. Се-
лин ставит серьезные общественно-политические проблемы, которые зас-
тавляют читателя задуматься над переосмыслением ценностей. Произведе-
ние насыщенно культурно-исторической информацией, поэтому его следует
воспринимать на эмоциональном и интеллектуальном уровнях.

Ключевые слова: Л. Ф. Селин, комическое, сарказм, интеллектуаль-
ный уровень.

Шапарєва Н.О. Засоби комічного у романі Л. Ф. Селіна «Із зам-
ка інший».

Автор розглядає об'єкти сміху Л. Ф. Селіна та засоби, якими досягається
комічний ефект. Письменник висміює вади, що притаманні суспільству,
шляхом використання сарказму, самоіронії, абсурдності, чорного гумору,
лексичних деформацій, що втілюються у каламбурах. Завдяки використан-
ню засобів комічного, роман носить, окрім дидактичного, розважальний
характер. Через створення комічного, Л. Ф. Селін ставить серйозні сусп-
ільно-політичні проблеми, що змушують читача задуматись над переос-
мисленням цінностей. Твір насичений культурно-історичною інформацією,
тому його слід сприймати на емоційному та інтелектуальному рівнях.

Ключові слова: Л. Ф. Селін, комічне, сарказм, інтелектуальний рівень.
Abstract
Shaparieva N.O. The Means of Comic Effect in the Novel by L. F.

Céline «Castle to Castle».
The author analyses the object of L. F. Céline's laughter and means of

reaching it. The writer ridicules the vices of the society by using sarcasm, self-
irony, absurdity, black humor, lexical deformations realized in plays on words.
Due to using the comic elements, the novel has, besides didactic, the entertaining
character. By creating the comic effect L. F. Céline raises the serious social
and political problems that make the reader ponder over the review of the
values. The novel is rich in cultural and historical information, so it is to be
interpreted on the emotional and intellectual levels.

Key words: L. F. Céline, comic effect, sarcasm, intellectual level.

Швець Г.В. П'єси Юджина О'Ніла у світлі позиції «право на жит-
тя» (до про життєвого питання аборту в літературі).

В українській науці недостатньо наукових та критичних праць про
творчість Ю. О'Ніла, а п'єса «Аборт» довгий час не досліджувалася вза-
галі. Однак в сучасному світі, де гостро поставлена проблема штучного
переривання вагітності, аналіз драми більш, ніж доречний.

У статті розглядається явище життєвої позиції «право на життя» як
таке. Проаналізувавши вибрані п'єси О'Ніла («Аборт», «Дивна інтерлюдія»
та «Перший чоловік») з точки зору життєвої позиції «право на життя», ав-
тор визначає, чи драми О'Ніла можна трактувати як про життєві твори.
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the society, innovative nature of his poetic searches and uncommon art
originality.

Key words: pastoral, pastoral tradition, followers, Spenserians, art
inheritance.

Юрчук О.О. Современный писатель как транснациональный
субъект действия (по творчеству Ж.-М. Ле Клезио).

В статье речь идет о дискурсе авторской функции в современной ли-
тературе, включающем ряд вопросов, связанных с понятием «авторства»
в условиях социального постмодерна; авторства как акта установления
прямой взаимозависимости между произведением и творцом; авторской
позицией как совокупностью Я-субъектов; характеристикой современ-
ного писателя как транснационального субъекта действия. Материалом
для обсуждения вышеназванных вопросов стало творчество Ж.-М. Ле
Клезио, поскольку его авторская позиция полностью отвечает статусу
«человек мира».

Ключевые слова: транснациональный субъект, социальная позиция,
авторская функция.

Юрчук О.О. Сучасний письменник як транснаціональний
суб'єкт дії (за творчістю Ж.-М. Ле Клезіо.

В статті ідеться про дискурс авторської функції в сучасній літературі,
який складається з кола питань, пов'язаних з поняттям «авторства» в умо-
вах соціального постмодерну; авторства як акту встановлення прямої взає-
мозалежності між твором і творцем; авторською позицією як сукупності
Я-суб'єктів; характеристикою сучасного письменника як транснаціональ-
ного суб'єкта дії. Матеріалом для обговорення вищеназваних питань ста-
ла творчість Ж.-М. Ле Клезіо, оскільки його авторська позиція повністю
відповідає статусу «людина світу».

Ключові слова: транснаціональний суб'єкт, соціальна позиція, ав-
торська функція.

Yurchuk E. A. A Modern Writer as a Transnational Subject of Action
(Based on the Materials J.-M. Le Clezio)

The following article dwells on the author's function discourse in
contemporary literature, that is composed of a wide range of questions dealing
with the notion of the «authorship» in the context of a social postmodernism;
authorship as an act of a direct interconnection ascertainment between the text
and the author; author's position as a totality of I-subjects; the characteristics
of a modern author as a transnational subject of action. The analysis is based
on the work from J.-M. Le Clezio so that his author's stand serves a great
example of a status as «a man of the world».

Key words: transnational subject, social position, author's function.

Йогансена та «Орландо» В. Вулф. Автор розглядає названі твори крізь при-
зму літературної гри та доводить, що твори обох письменників являють
собою цікавий експеримент, розрахований на «уявного адресата» – осві-
ченого читача. Митці постійно тримають його в інтелектуальній напрузі,
примушуючи розгадувати загадки та містифікації. Навіть у нібито запере-
ченні традицій художньої спадщини минулого простежується своєрідна
гра, мета якої розкрити ерудованому адресату приховані смисли та коди,
закладені автором.

Ключові слова: ремінісценція, гра, літературний, містифікації, екс-
перимент, порівняльний аналіз.

Skola I.V. «Travelling...» by M. Johansen and «Orlando» by V. Woolf:
a literary game in the novel.

This article deals with a new perspective of understanding «Travelling...»
by M. Johansen and «Orlando» by V. Woolf. The author considers mentioned
works through the prism of literary game and proves that the novels of both
writers represent an interesting experiment, aimed at «imaginary recipient» –
the educated reader. Artists constantly keep his/her intellectual tension, forcing
to solve puzzles and hoaxes. Even in supposedly denying of the artistic tradition
of the past we can trace the literary game, which aim is to reveal hidden author's
meanings and codes to educated recipient.

Key words: reminiscence, game, literature, mystification, experiment,
comparative analysis.

Щербина М.А. Послідовники традиції «поета поетів».
Об'єктом уваги в статті є творчість послідовників спенсерової тра-

диції. У статті простежується вплив творчості «поета поетів» англійсько-
го Відродження на послідовників. Автор статті зауважує, що сучасники і
послідовники Е.Спенсера визнавали та високо поціновували його відпо-
відальність як поета перед суспільством, новаторський характер його
поетичних пошуків та непересічну художню оригінальність.

Ключові слова: пастораль, пасторальна традиція, послідовники, спен-
серіанці, художня спадщина.

Щербина М.А. Последователи традиции «поэта поэтов».
Объектом внимания в статье есть творчество последователей спен-

серовой традиции. В статье прослеживается влияние творчества «поэта
поэтов» английского Возрождения на его последователей. Автор статьи
отмечает, что современники и последователи Э.Спенсера признавали и
высоко ценили его ответственность как поэта перед обществом, нова-
торский характер его поэтических поисков и незаурядную художествен-
ную оригинальность.

Ключевые слова: пастораль, пасторальная традиция, последователи,
спенсерианцы, художественное наследие.

Scherbina M. The Followers of «the Poets' Poet» Tradition.
The article deals with the creativity of Spenser's tradition followers. The

creative influence of English Renaissance «the poets' poet» on his followers is
traced in the article. The author notes that E.Spenser's contemporaries and
followers recognized and highly appreciated his responsibility as a poet before
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