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ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРИ

УДК 821.10.01
Бовсунівська Т.В., доктор філологічних наук, професор

ФРЕЙМОВА СТРУКТУРА РОМАНУ «АМ ТМ» ЮРІЯ ІЗДРИКА І 
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЖАНРОВОГО ОСНОВЛЕННЯ

Ця стаття присвячена актуальній проблемі смислового зв’язку між фрагмента-
ми тексту гіпертекстуального роману ХХІ століття. Увага зосереджена на романі 
«АМ тм» Юрія Іздрика, детально аналізується структура та ідеологія тексту. Іздрик 
спростовує сюжетні закономірності, спростовує композиційні принципи, що були 
набуті протягом тривалого й традиційного літературного змагання. Натомість він 
пропонує використати базовий принцип фреймової пов’язаності думок.

Ключові слова: фрейм, фреймова поетика, гіпертекст, роман, гіпертекстуальність, 
техно графика, мнемонічний код, фреймове транспонування, мова як знаковий код, 
гіпертекстуальність, когнітивний підхід.

Фреймова теорія є основоположною й генеративною когнітивною моделлю, без 
якої текст будь-якого спрямування (лінійний чи нелінійний) існувати не може. Справа 
в тому, що гіперроман (на відміну від класичного, де розриви мотивовані поетикою) 
не має інших зв’язків фрагментів, окрім фремових. Теорія переключення фреймів 
може пояснити будь-які змістовні зсуви всередині складних текстів як універсальний 
когнітивний закон. Те, що на перший план у конструюванні художнього тексту вийшли 
основоположні, базові закони людського мислення, свідчить не про вмирання жанрів чи 
літературознавства, а про перехід на інший рівень сюжетоскладання та проектування, на 
якому найбільш прості, примітивні й старожитні форми висловлювання, в тому числі й 
художнього, сублімуються в ніколи не баченій динаміці написання тексту. Змінюється 
темпоральність оповіді, більше немає докладних описів та повних деталізованих пано-
рам із ретельно підібраними словами як наративної норми; є шалена динаміка вибухових 
кричущих деталей та замовчувань, нагромадження яких трансформує всі раніше відомі 
норми та приписи. Фреймове переключення, витлумачуване у дусі сучасної когнітології, 
при цьому лишається чи не єдиним усталеним та присутнім у гіпертекстах принци-
пом логічного пов’язування різновеликих та різнопланових фрагментів невротично 
зорганізованої ігрової оповіді.

Так, у «АМ тм» Ю. Іздрика функцію переключення фреймів (якими, до речі, є окремі 
розділи роману) виконують ще й заголовки. Перший розділ називається «Персони. 
Персонажі» – людський фрейм, другий – «Апарати. Механізми» – технологічний фрейм, 
третій – «Ритуали. Архетипи. Артефакти» – психоаналітичний фрейм. Усередині розділів 
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назви також виконують функцію переключення. Така ієрархія переключень спочатку не 
усвідомлюється читачем. Всередині тексту підрозділів роману попри загальновідомі 
форми фреймового переключення, які описані І. Гофманом, використовуються ще й такі, 
які можна назвати приналежними виключно сфері літературної справи. Наприклад, у 
підрозділі «Димедрол» стикаємось із такою формою фреймового перключення як пере-
творення прози на поезію в прозі. Це переключення супроводжується зміною емоційного 
темпоритму та набуттям віршованої форми рядків. Поезія в прозі «Летілося не так уже 
і довго...» вивершує підрозділ «Димедрол» і є переключенням у сферу танатології, 
потойбіччя, смерті. Недбало-ірочне ставлення оповідача-наркомана до власної смерті 
втілене у стилістиці української бурлескно-травестійної літератури часів І. Котляревсь-
кого, звідси вульгарна фраза «камінь, по якому розпляцкалися мої мізки» [1, c.34], 
не сприймається трагічно, оскільки відразу в мисленні читача вона покликається на 
відповідні висловлювання в бурлескних віршах та поемах початку ХІХ ст., де подібний 
іронічно-жартівливий опис був звичною формою поетики. Особливість подібних фрей-
мових переключень Ю. Іздрика полягає у їхньому наближенні до джерел української 
ментальності та традиційної культури.

Але вже наступний підрозділ «Приватний переслідувач» вириває читацьку увагу та 
кидає у зовсім інший простір та час, тобто відбувається, здавалось би, невмотивоване пе-
реключення на інший фрейм. Перші три абзаци читач перебуває у повному непорозумінні 
з текстом. Йдеться про вигадану постать письменника Окрю Іржона та його неіснуючий 
роман «Ієрархії пташиних зграй». Знову перед нами суто літературна форма фреймового 
переключення. З однієї літературної традиції до другої автор перестрибує без мотивацій, 
крім того, читати ці підрозділи зовсім не обов’язково у наведеному в книзі порядку, тоб-
то один за одним. З бурлескно-травистійної стихії Іздрик поринає у вигадану сучасність. 
Атмосфера літературної кухні початку ХХІ століття змальовується письменником 
достовірно у плані емоцій та через вигадки у плані літературних фактів. Отже, тут маємо 
справу з двома достатньо розгорненими фреймами, які повсякчас піддаються переклю-
ченню. Водночас міжфреймові стосунки тут окреслені як протиставлення, антагонізм. 
Наприкінці підрозділу фрейм Іржона та фрейм його переслідувача зливаються у шось 
третє, містичне, засноване на параної персонажів. 

Наступний підрозділ «Анатомія Марлен» має якійсь майже непомітний зв’язок з 
попереднім, але він надто невиразний, асоціативний, йдеться знову про книги оповідача, 
про його миттєву славу, про публікації. Але оскільки історія розміщена у цьому підрозділі 
не має жодного зв’язку з історією божевілля на грунті параної Іржона, то фреймове пере-
ключення тут наявне. Наступний підрозділ «Арктичні сни» не має жодної смислової ни-
точки з попередніми. Цей новий фрейм сповнений тварної речовинності та інстинктів 
дикого звіра, а сам герой осмислюється як здобич, його оточують мисливці: «Віяло зі 
сходу, тому навіть він, досвідчений і хитрий білий арктичний вовк, ніяк не міг почути, 
як із заходу, і з півдня, і з півночі його вже оточують материкові мисливці, озброєні руш-
ницями, рогачами, капроновими сітками – деталь воистину надлишкова – бутафорсь-
ким дерев’яним мечем» [2, c.67]. Раптове переключення людського на тваринне тут не 
тільки пов’язане із звіриним самоутвердженням («помітив територію сечею») персона-
жа, а й із сприйняттям средовища. Тобто це – абсолютне переключення, воно відбулось у 
психологічному ключі незворотно й незборимо. Так, кожен наступний підрозділ у книзі 
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Іздрика «АМ тм» демонструє новий тип фреймового переключення, призвичаюючи чи-
тача до сприйняття подібних переключень без будь-яких попереджень. Це новий тип 
логічного конструювання тексту – фреймовий. Сказати, що це «фрагментованість» буде 
недостатньо тому, що при цьому відсутня мотивація, яким чином у фрагментованому 
тексті присутня цілісність його як художнього явища. Фрагментованість існує з часів 
Новаліса як формозначеннєве одкровення, але у гіперроманах вона – принцип опису, 
який вже нічого не прояснює, оскільки віддаленість фрагментів за змістом, часом, дією 
та ін. парадигмами надзвичайно збільшена і не спроможна утримувати цілісність тво-
ру. Тільки фреймова структура тексту, породжена універсальними фреймами людського 
мислення, здатна накреслити ледь помітний зв’язок крізь потужну анаморфозу тексту.

Повтори різного плану стають у романі основою мнемотехніки тексту, у той час, як 
прямі відсилання до пам’яті нічого не несуть, не мають жодного зв’язку з попередніми 
чи наступними подіями у романі – має місце мнемонічний розрив як поетичний при-
йом. Ось характерний приклад: «Пам’ятаю, одного разу отримав від нього фото двох 
самогубців, які взявшись за руки скочили з даху і втелющилися в мікроавтобус Pizza 
Hut” [1, c.226]. Змальована картинка не має жодного стостунку до сюжету розділу, 
як і до будь-якого іншого сюжету в інших розділах, проте вона свідчить, що спогади 
більше не снуються як закономірність минулого переживання, а утворюють окремий 
світ інтеллектуального блукання персонажів, які настільки самотні та розпорошені у 
тексті, що їхні спогади не мають жодного суголосся ані з дійсністю, ані з сюжетною 
конструкцією гіпертексту. 

Кожен розділ книги Іздрика має свої структурні особливості. Проте один із них вия-
вився особливо привабливим у плані наступності форм у світовій літературі. Це – “High 
technology”. Його вирізняє текстографіка. В романі Ж. Перека «Життя спосіб вживан-
ня» було використано текстографіку на кількох сторінках, зокрема, він вживив у текст 
математичні формули, хімічні формули тощо. А оскільки вони графічно мали інший ви-
гляд ніж сам текст, то приваблювали око навіть у тому разі, якщо читач і не розумівся 
на наведених формулах. До абсурдного рохвитку текстографіки доведений роман Фоера 
«Дерево кодів», в якому сторінка порізана так, щоб читалися слова. Сенс такого втручан-
ня в текстуру полягає у позбавленні змісту рівноваги, у дисбалансі звичних словесних 
образів, у накопиченні та примноженні нехарактерних раніше форм образного мислення 
в мистецтві – «неприсутніх образів». Отже, текстографіка – це новий стиль, вираження 
в якому мотивоване більш загальними когнітивними сенсами. Текстографіка розширює 
межі стилю до обрію значущості будь-якого знаку в системі культури, до ймовірності 
самої спроможності заміни художнього образу чимось іншим, не менш інформативним, 
але не осмислюваним раніше як частина культури. Перехід на текстографіку, звичайно 
ж, є амплітудним фреймовим переключенням.

Текстографіка навіяна передусім сферою реклами та пропаганди. Вона є засобом 
ідеологічної та товарної презентації. У Іздрика текстографіка заступає довгі монологи-
описи якогось предмета чи математичної версії. Так, він наводить креслення на сторінці 
103, яке доповнюється химерними зображеннями у квадратних рамках від руки, що 
створює ефект «божевільного живопису». Така децентрація тексту, яка є, власне, його 
нищенням, цілком відповідає завданям гіпертекстуального роману. Вдаючись до при-
йому текстографіки, Ю. Іздрик не просто видозмінює стиль, а прагне змінити наше 
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сприйняття, його чудернацький образний горизонт очуднений. Здійснений когнітивний 
розрив, заповнення зв’язків полишене на смак та вибір читача.

Ще однією формою пов’язування тексту в єдине ціле є логіка розділів/підрозділів 
як головоломки із прихованим змістом. Ми вже з’ясували, що гіпертекстуальні ро-
мани дуже люблять головоломки, ігри, загадки. Зокрема система фреймів Іздрикового 
гіпертекстуального роману побудована на символічному емоційному темпоритмі чи-
сел – три розділи, кожен з яких має по шість підрозділів, здавалось би не пов’язаних 
між собою, тільки десь на середині твору неочікувано виринає ім’я Ездри, яке нале-
жить іншому фрейму, іншій смисловій структурі тексту. Проте читач може читати як 
розділи, так і підрозділи у довільному порядку, не дотримуючись авторської пропозиції 
у розгортанні змісту. Ця довільність і мотивована фреймовою структурою частин, які 
не втрачають свого сенсу від перестановки. Аналогом розуміння фреймової структури 
гіпертекстуального роману може служити будь-яка коп’ютерна гра, в якій ми переходи-
мо кордони між світами, долаємо різні рівні, кмітливо долаємо всі випробування тощо. 
Кожен такий рівень може розглядатися як окрема фреймова система, зі своїми персона-
жами, подіями, випробуваннями тощо. Саме так і зроблений роман Ю. Іздрика.

У книзі «ТАКЕ» Ю. Іздрика можна прочитати про його сприйняття мови як втілення 
гексаграми, фактично, ще один фреймовий принцип: «Дивні ландшафти відкриваються 
за поворотами мови. От, наприклад, раптом починаєш бачити й відчувати її як прозо-
рий сад, де слова – рослини (найрізноманітніші, найчудніші, найзвичайніші – все, як у 
природі) женуть скляними капілярами спільний мультивітамін, а їхні сплетені корені 
відсвічують червоним з-під дна світу. І поки ти доглядатимеш цей сад, а він годуватиме 
тебе спокусами плодів, концентрація Слова в рослинному соку неухильно падатиме, а 
самі слова змістяться до периферії свідомості, утворивши врешті таке надійне оборон-
не кільце, що і ти, і сад, і цілий твій внутрішній дагестан відчуєте себе бран – цями 
власної письменності. Або слова починають нагадувати скульптури з піску – так само 
швидко висихають і осипаються. А твої етимологічні потуги лише пришвидшують роз-
пад нетривкого сенсу на безглузді піщинки окремих літер” [2, c.263-264]. Звідси кожен 
підрозділ книги “АМ тм” – це “безглузді піщинки”, розірваний сенс у потоці абсурдно-
го потоку життя; світ “гексаграм і гекзаметрів” у синергетичному вирі буття. Іздрикова 
картина світу відтворюється як нагромадження таких “піщинок” і єдиний зв’язок між 
ними – читацька зацікавленість.

Щодо стабільної та нестабільної структури гіпертекстуального роману, то, спи-
раючись на теорію фреймів, можна спостерегти, що в окремих текстах є щось на зра-
зок «вісьового часу» Карла Ясперса («Вісьовий час служить ферментом, який пов’язує 
людство у межах єдиної світової історії» [5, c.76]). Це час певної спільної сюжетної 
темпоральності, співпадіння окремих фрагментів на авансцені подій та діянь. До таких 
належить «АМ тм» Юрія Іздрика. А от, скажімо, «Хозарський словник» М. Павича має 
виразнно нестабільну структуру, окільки наперед загадана схема лексикона позбавляє 
читача навіть наміру читати текст підряд, адже ми ніколи не читаємо словники від першої 
до останної сторінки, а обираємо потрібні словникові статті. Якщо наскрізний простір 
гіперроману пов’язується з певним «вісьовим часом», який зазвичай загаданий у базовій 
фреймовій системі, то такий текст буде мати стабільну структуру, тобто у читача не буде 
потреби читати текст у якомусь іншому порядку, окрім уже запропонованого автором, 
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попри закладену в ньому таку можливість; якщо ж такий «вісьовий час» невідчутний 
і смислоструктура тексту не залежить ні від жодного наскрізного сюжету чи образу, це 
означає, що твір заснований на змінних фреймових системах, з яких жодна не є настільки 
виразною, щоб програмувати весь віртуальний художній простір, отже тут маємо спра-
ву з нестабільною структурою гіперроману. В таких текстах зазвичай задаються тільки 
тенденції, тільки спрямування, але внаслідок їх чисельності, бракує не просто «вісьового 
часу» оповіді, а й будь якої константи. Це не є різниця між текстом та гіпертекстом, це є 
різниця між гіпертекстовими структурами. 

Для утворення гіперроману необхідна специфічна «гіпертекстуальна свідомість», 
про яку писала Н. Фатєєва: «...Таке представлення тексту уже самою своєю струк-
турою забезпечує його «децентрацію», і тому цілком природно, що орієнтація на 
«гіпертекстуальну свідомість» породжує тексти, що створюються за зразком словників, 
енциклопедій або побудову яких можна позначити як «На ваш розгляд» або «Сад із сте-
жинами, які розбігаються». Подібна композиція тексту якоюсь мірою урівноважує на 
рівні інтерпретації письменника та читача, оскільки вибір та зміна фокуса та шляху 
прочитання тексту залежать від «споживача» інформації» [4, c.10-11]. Проте у цьому 
й полягає сенс інтелектуальної гри – у пересотворенні жанрової системи сучасності. 
Гіпертекстуальний роман дедалі стає все більше привабливим як для читачів, так і для 
письменників, які намагаються встигати за обвальною віртуалізацією художності у дусі 
інформаційних технологій та урбаністичного безладного накладання сенсів. 

Для гіперроману не передбачене місце в системі жанрів, що складалася впродовж ХХ 
ст., оскільки змінились критерії художності, креативної практики, мистецького побуту 
тощо. Жанр лишається ключовим поняттям літературної справи, однак він синтезується 
та функціонує не так, як в минулому столітті. Складовою жанрового мислення нашої 
доби стало його товарне (ужиткове) окреслення. «Жанри передбачають різні критерії для 
здійснення творчої практики, окрім того, вони створюють основу для прихованих, перед-
бачуваних узгоджень між виробниками та споживачами» [3, c.136]. У ХХІ ст. прийшло 
усвідомлення, що «жанрові спільноти не є універсальними характеристиками культурної 
приналежності, відповідно, їх не варто розглядати як єдине або навіть провідне колек-
тивне відчуття зв’язку, яке присутнє в житті людей» [3, c. 148]. Подібне переосмис-
лення ролі жанру пов’язане насамперед із зміною самого креативного поля, горизонту 
очікуваного в галузі фантастики та дійсності при умові зникнення будь-яких кордонів та 
цензур. Це призводить до змішування у таких формах та масштабах, які раніше просто 
не мали підстав проявитись. «Теоретики жанру небагато говорять про взаємодію жан-
рових кодів, про динаміку цих незначних видозмін, вже не кажучи про найбільш істотні 
естетичні та соціальні зміни, які відбуваються, коли ці жанрові коди порушуються, ла-
маються або об’єднуються неймовірними раніше способами» [3, c.150]. Гіперроман і 
представляє саме такий тип змішування та взаємодії жанрових кодів, які снуються на 
межі анаморфічних перетворень і на його розвиток впливають не стільки закони жанру, 
скільки креативність автора та читача, особлива когнітивна модальність, що характерна 
для доби коп’ютерних технологій.

Новоутворена романна форма Іздрика вирізняється від вже задекларованих 
гіпертекстів тим, що в ній забагато сексуальної сюжетики, часто садо-мазохистської 
настільки, що вона межує із збоченням та переходить у суто кримінальні історії з 
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заюшеними кров’ю приміщеннями та скаліченими акторами. Крім того, Іздриковий 
гіпертекстуальний роман має ще одну неперевершену властивість, яку не мали тексти 
Павича чи Перека, – це потужний вплив мас-медійної сфери, реклами телевізійної, 
бігбордівської, блогерівської, нав’язливої, налипаючої, набридливо крикливої. Звичай-
но, після Ф. Бегбедера («99 франків» якого витримані в цьому «поетичному» ключі) та О. 
Забужко («Я, Мілена») його можна вважати тільки послідовником, а не законодавцем но-
вого динамічного галасливого стилю, для якого характерні вибухи думок та невротичні 
фантазії, театралізовані покаяння та істеричні сповіді. Здіймаючи весь цей неймовірний 
галас, письменник дивує тяжінням до ритмізації окремих фрагментів оповіді на засадах 
суто традиційної поетики. Наприклад, за допомогою анафори, застосованої до початків 
абзаців, створюється ефект набридливого стану: «Зате сюди залітали небаченої вроди 
птахи.... Зате на газонах мирно паслися зайці... Зате сюди часто навідувався мандрівний 
цирк...» [1, c.200]. Повтори ритмізують дію навіть там, де її обмаль. Не тільки повтори 
сприяють систематизації сприйняття в гіперромані «Ам тм» Ю. Іздрика, а й потрійне 
повторення дії, яке розгортається, фактично, у кожному розділі. Повторення окремих 
лексичних сполучень чи коренів слів, іноді запозичених з іншої мови, як то «fucking» [1, 
c. 194-197] також мають наскрізний, а отже, організуючий характер. 

Гіперроман Іздрика тримається не на понятійних категоріях та ідеології чину, а 
скоріше на лексико-граматичних структурах, які, власне, й сприяють тому, щоб читач по-
чав самостійно зіставляти на систематизувати, вже не сподіваючись на автора. Ю. Іздрик 
у «АМ тм» продовжує традицію гіпертекстуального роману в українській літературі. Зви-
чайно, цей роман істотно відрізняється від гіпертекстуального роману Перека чи Павича 
насамперед тим, що в ньому представлена нова синкретична жанрова форма на основі 
гіпертексту. Апелюючи до Перекового «пазлового роману» так само, як і до «нелінійної 
прози» М. Павича, Ю. Іздрик загострює сприйняття читача вже у анотації до книги: «Із 
запропонованих Автором текстових пазлів кожен Читач зможе укласти власну Історію» 
[1]. Письменник справді потребує креативного читача для «укладання» нового роману-
гіпертексту. Всі розділи твору можуть бути переставлені в абсолютно довільному по-
рядку – і це є головним здобутком гіперроману, бути самодостатнім у своїх складових, не 
залежати від композиції та сюжетології цілого чи фрагментів. Іздрик спростовує сюжетні 
закономірності, спростовує композиційні принципи, що були набуті протягом тривалого 
й традиційного літературного змагання.
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ФРЕЙМОВАЯ СТРУКТУРА РОМАНА «АМ ТМ» ЮРИЯ ИЗДРИКА И 
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЖАНРОВОГО ОСНОВЛЕНИЯ

Эта статья посвящена актуальной проблеме смысловой связи между фрагмента-
ми текста гипертекстуального романа ХХІ века. Внимание сконцентрировано на романе 
«АМ тм» Юрия Издрика, детально анализируется структура и идеология текста. Издрик 
отвергает сюжетные закономерности, отрицает композиционные принципы, которые 
были приобретены в течение длительного и традиционного литературного соревнования. 
Он предлагает использовать базовый принцип фреймовой связанности мыслей. 
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(BASED ON THE NOVEL “AM TM” BY YURIY IZDRYK)
This article is devoted to the problem of semantic relationships between text fragments of 

hiperfi ctional novel of the XXIth century. The focus is on the novel “AM tm” by Yuriy Izdry 
and the detailed analysis of the structure and ideology of the text. Izdryk denies plot patterns 
compositional principles that have been acquired over a long time. Instead, he offers basic 
principle of the framing coherence of thoughts.
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THE IMPERSONAL DRAMATIS PERSONAE: A. TENNYSON’S “IN MEMORIAM” 
AS A DRAMATIC POEM

The preparation of a script’s score of a lyrical work is based upon such prerequisites as 
total predication, incomplete semi-predicates and deictic predicates and the peculiar location 
of utterances as the verbal masks referring to impersonal intentions. The procedure of building 
up a score includes the make of indices of substantivated predicates as motifs that give source 
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for developing a soliloquy. A. Tennyson’s cycle of elegies “In Memoriam” gives convenient 
samples for representing intentional collisions as scenic situations. 

Key words: characteristic predicate, deixis, impersonal intention, motif, oracle, scenic 
proverb, verbal mask 

The problem of dramatis persona in a work of lyrics taken as a source for a script reminds 
A. Akhmatova’s “The Poem without Hero” where the authoress declaratively gives up any idea 
of a personage participating in the fl ow of events. Such refusal of personifi ed participants cre-
ates particular diffi culties for staging a lyrical work as a dramatic poem. It is not the case of a 
usual lyrical incognito: it lacks personal features as such without their identifi cation. 

In this respect A. Tennyson’s cycle of 131 elegies with prologue and epilogue co0nceived 
as a requiem to the poet’s friend Arthur H. Hallam would be of a particular interest as far as 
the powers of the invisible world replace here the heroes. Dante’s “Divine comedy” being a 
pattern, the requiem consists of three parts (the elegies N. 26 and 72 as the initial verses of the 
parts) and proceeds from the funeral in prologue to the marriage in the epilogue. Besides, this 
cycle is comparable to the cycle of sonnets by D.G. Rossetti that has been discussed earlier [8]. 
The presence of the dramatis personae is excluded with the very fact of the addressee’s death. 
Thus the communication involves only spiritual essences and not living persons. It gives very 
convenient stuff for the examination of methods for converting lyrics into a score of a scenic 
script. The mourning of the friend’s death gives only the pretext for evolving meditations with 
the typical topics of mysticism. Therefore the work can well serve as a demonstrative sample of 
some general presumptions connected with the scenic interpretation of lyrical poetry. 

First of all the problem of personal attachment of enunciations arises. It is some oracle 
to which the authorship of meditative proverbial sentences is ascribed. Such author is not a 
person; therefore proverbs give a pattern for the location of lyrical digressions developed as 
the meditative speech register. Communicative sides of textual interpretation, that’s those of 
location and localization can be regarded in respect to lyrics as those of an oracle’s message. 
One can say of different oracles participating in a lyrical verse taken as a dramatic poem. Such 
masks of oracles represent powers (and not persons) that reveal their characters and character-
istics as impersonal entities. Such powers are charged with intentions and goals, and it is this 
load that is common with personifi ed beings. Meanwhile mask designates impersonal intention 
as some effective force of dramatic action without personal identifi cation. Therefore it is inten-
tions and not persons that are collided in a dramatic poem irrespectively to characters that are 
to be disclosed behind the masks and characteristics that these masks are made of. 

The next point concerns the transformation of a source’s linear structure. To convert a piece 
of literature into a score of a script to be staged one should take into consideration that each 
textual entity has the inherent property of multidimensionality. It was already L. Tesniere who 
pointed to the antinomy between the linear lexical order and the multidimensional distant struc-
tural relations so that one must “know in which cases the syntactically tied words ought not to 
be situated side by side in a speech chain” and “which words that do not neighbor together are 
to be tied” [5: 32-33]. The well known exemplifi cations of these cases are to be sound in the 
devices of hyperbaton and zeugma. This antinomy is of a particular importance for the repre-
sentation of a situation as the target of a script’s score. It is also to be admitted that any script 
extracted from a piece of literature for staging the work coincides with its self-description; 
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therefore it is the inherent syntactic multidimensionality that is to be represented in the score. 
Such multidimensional score can be graphically depicted at least as a two-dimensional repre-
sentation with the axis of columns and lines in the manner of vertical chords and horizontal 
melodic lines in music. The difference is that lyrical motifs in a column represent the related 
intentions without simultaneity. In this respect lyrical utterances are comparable to those of 
motets as the species of counterpoint in music where the duplicity of referential ties of a sepa-
rate textual unit discloses different dimensions of textual space. It is textual perspective with its 
distant relations that determines the dimensions where a unit is involved. 

To disclose the multidimensional relation within a text one has to separate its units and 
therefore to demonstrate their incompleteness. It was the Ukrainian linguist Ye.Krotevych who 
had managed to demonstrate the interdependence between separation and incompleteness so 
that isolated parenthetic insertions display lacunas to be interpreted [3]. In particular parcel-
lation becomes then the initial step of converting a lyrical verse into a theatrical score. Quota-
tions of the source are then to alternate with the parenthesis of comments. Such approach is 
based upon the concept of semi-predication (or incomplete predication) suggested for the fi rst 
time by A.Ye. Beskrovny [3: 106]. This concept has won recently general acknowledgement 
[6: 303]. In respect to the interpreted source such comments appear as the supplements of the 
performer’s own words [1: 237]. This can be exemplifi ed with the so called “characteristic 
predicates” closely tied with substantivation where some predicative categories (as that of per-
son) are eliminates and remain indefi nite [4: 68]. It is the preponderant incompleteness that 
marks each impersonal power taken in a lyrical poem as a dramatis persona. Therefore they can 
be called semi-predicative in the sense used here. 

Incomplete separated enunciations as the result of parcellation acquire an outlook of the 
cues of anonymous beings (oracles) as the symptoms of intentions without personal attach-
ment. Being taken as such cues verbal collocations become idioms attesting their origin in 
the given textual entity. Then together with parcellation the addition of the collocations as the 
implications and presuppositions of the textual data is to follow. In particular it goes about 
the synonymous and antonymous supplements (in the manner of hendiadys with the marks 
of & and vs. respectively) but of more importance is the disclosure of verbal valence with the 
preference for completive collocations. Thus in elegy N. 82 the source collocation with the 
thoroughly alliterated R “… on Death I wreak / The wrath that garners in my heart” gives 
the parcellation of <wreak the gartering wrath> that presupposes alternatives <→wreak the 
disseminating / diffusing / radiating / scattering joy / jocosity>. The opportunities of deictic 
references are given to be used in N. 124: “He, They, One, All; within, without; / The Power 
in darkness whom we guess”. One can substitute such description with arbitrary images void 
of personal identity. Samples of the kind show paradoxical unimportance of words for staging 
lyrical poems in the same way as it takes place with the so called scenic proverbs. For instance 
“learn to creep before you leap” has nothing to do with reptiles. It goes about simpler deeds 
that must precede those more complicated, as in a dialogue: – Have you already graduated from 
the preparatory classes? – Not at all, but L/m eager to study further. – Then you’d better wait 
a little and master all curriculums. 

The implications and presuppositions of latent contents to be restored ensue from the in-
completeness that is regarded as the inherent property of lyrics. In particular while discerning 
reticence as the preponderant indefi niteness and the sincere ignorance [2: 274], I.I. Kovtunova 
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points to the poetic ellipsis as the essence of lyrical utterance: “Incomplete sentences render 
usually the indefi niteness of subject or action” [2: 281]. In its turn the semi-predicates and 
“characteristic predicates” are to be regarded as the natural consequence of lyrical incomplete-
ness. It attests also the particular role of predication in lyrics: “Total novelty is equal to total 
predicative quality” [2: 288]. The most important property of such approach to predication 
in respect to the transformation of a verse into a score is not the separation of attributes from 
objects but the disclosure of confl icts and collisions arising between the revealed and noticed 
features. Noteworthy one can trace the intimate connection between predication and textual 
multidimensionality that becomes evident in the case of lyrical poem where the mentioned total 
predication entails the stratifi cation of predicates so that they turn to be those of the primary, 
secondary and further derivative ranges. Then the concepts of total predication and of in-
complete predication display their compatibility with the generalized concept of deixis. Due 
to deictic references the semantic duplicity of any multidimensional textual unit becomes evi-
dent. Predication contains deictic functions that can be demonstrated with the auxiliary verbs 
generalized with the concept of proverbial or deictic verbs suggested by N.Yu. Shvabova [7].
The consequence of total predication is that predicative functions are transferred from verbs 
upon the substantivated members with the subsequent ellipsis of verbs, Due to this transference 
verbs become the deictic parts of speech and enter the abovementioned class of pronominal 
verbs. Such procedure is very obvious in proverbs where the ellipsis of verbs takes place as 
a habitual transformation: a small spark (makes) a great fi re; fi ne words (dress) – ill deeds; 
(keep) mouth shut, ears open. In respect to lyrical poetry the result of the unity of its elliptic 
and predicative inclinations is to be found on what is called nominative style similar to these 
properties of proverbs. The residues obtained after such ellipsis give genuine actual predicates, 
rhemes, that acquire the form of substantivation. 

It is the problem of pictorial vividness that arises from the predication’s totality in lyrics. 
Poetry contributes to the transformation of abstracted predicative attributes in idioms that is 
initiated with the reconsideration of details. In particular such procedure of making up idioms 
is to be observed in proverbs as the subspecies of meditative lyrics and in lyrical digressions 
developed from here. Total predication in lyrics turns into vivid imagination where abstractions 
are transformed into idioms. Such idiomatic transformation of lyrical catchwords is inseparably 
connected with the substantiation of an event and therefore with the motivational fi lament of a 
poem. They function as riddles to be solved in choosing the mode of behavior. Such sentences 
used as the propelling forces for dramatic action are to be encountered in N. 5: “In words, like 
weeds, I’ll wrap me o’er / Like coarsest clothes against the cold” This last strophe gives moti-
vation for writing the following verses as an antidote against grief. 

Predication becomes motivation at the macroscopic syntactic level, and predicates are to 
be read as motifs of the narration. Predicates taken as motifs delineate situation as the colli-
sion represented in lyrical poem. They bear intentional load and motivate the described events. 
Their deictic connections are of the kind of intentional indications. In its turn such intentional 
motifs where impersonal powers are mentioned refer to the very fact of being noticed. Inten-
tions as the modal characteristics of collocation can be generalized with the aspect of enuncia-
tion, at one side; at another side they are the core of a broader concept of a verbal mask where 
together with the goal the detailed circumstances are involved. It is such masks instead of 
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persons that become the participants of a lyrical collision. Thus meditation becomes action as 
far as the intentional confl ict represented with masks comes into play. 

The situation depicted in a verse builds up prerequisites for the masks as indefi nite and 
incomplete dramatis personae. Being opposed to portrait situation remains impersonal and en-
tails the respective property of masks as the intentional signs. For instance, when a word is 
mentioned as WISDOM (N. 112) it is presumed that some purpose is to be achieved within 
the situation of coming to “some novel power”. This initial word gives impetus to the further 
course of events. “High wisdom holds my wisdom less, / That I, who gaze with temperate eyes 
/ On glorious insuffi ciencies, / Set light by narrower perfectness“. It is the searches for wisdom 
that determine the whole verse’s destination. 

 Motifs become the vehicles of intentions associated with such impersonal masks. Thus 
DOUBT (N. 96) becomes the target of support as that void of indifference: “He fought his 
doubt and gathered strength”. The principal statement of the poem is put as a catchword: 
“There lives more faith in honest doubt, / Believe me, than in half the creeds”. The location 
of this utterance can be ascribed neither to the author nor to any lyrical hero. It is oracle that 
pronounces the statement. Here a scene of contest can be detected where FAITH and DOUBT 
dispute in the manner of allegorical mystery. 

The abovementioned peculiarities of lyrics and especially the very grounds for the preva-
lence of nominative style (as opposed to the verbal style in epics) give a prompt for the proce-
dures of building up a script’s score. Be the nominative style of lyrics and proverbs taken as a 
pattern, then the fi rst step for developing a score of poetic verse will be the replacement of the 
initial propositional units of the source with the nominative sentences. One can suggest in this 
case a kind of inversion for the routine procedure of looking for an appropriate verb to defi ne 
the selected scenic etude in theatre so that verbs are eliminated and the data consist of nouns 
only. As the example for such transformation N. 104 may well serve. Here from the lines “A 
single church below the hill / Is pealing, folded in the mist. / A single peal of bells below / That 
wakens … these are not the bells I know. / Like strangers’ voices here they sound” one obtains 
the indices <single church & hill & mist> <unknown bells & strangers’ voices> <peal of bells>. 
It gives stuff for further developing a score. 

Then the next step would be that of dealing with appositive structures of enumerations 
instead of propositional units. Score represents the listing procedures known for the artifi cial 
intelligence and the linguistics of corpuses’ experts. Such substantivation of the source is pro-
moted with the essence of lyrical attitude where contemplation prevails. Therefore the material 
for a score consists of indices, of enumerations and not of propositional narrative structures. It 
entails the necessity of delineating deictic relations as they were traced with the omitted verbs 
and of detecting the distant references of nominative speech units as one can see in N. 87: “An-
other name was on the door: / I lingered; all within was noise / Of songs, and clapping hands, 
and boys / That crash’d the glass and beat the fl oor; // Where once we held debate, a band / 
Of youthful friends, on mind and art, / And all the framework of the land”. With the addition 
of possible explanatory comments and alien lexical units (designated with **) one obtains the 
indices: {<**new name on the door> <**nowadays’ boys’ songs’ noise>} {<youthful friends’ 
band’s debate **of the past>}. Deictic link is here given as the commemoration, as the pretext 
for reminding the past events that reveal the obvious collision of temporality. 
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Deictic relations between the nominative units introduce the comments that the performer 
is obliged to add to the substantivated data that remain incomplete. It gives impetus for de-
veloping the counterpoint of comments invented by the performer of the verse as a source for 
script. Then a script acquires an outlook of soliloquy where oracles conduct a conversation 
within an actor’s imaginary world. It can be exemplifi ed with N. 119. “Doors, where my heart 
was used to beat / So quickly, not as one that weeps / I come once more; the city sleeps; / I 
smell the meadow in the street; // I hear a chirp of birds; I see / Betwixt he black fronts long-
withdrawn / A light-blue lane of early dawn”. The indices will be as follows^ {<**return to 
the doors> <**speeding heart>} {<**somniferous city> vs. <early dawn’s **celestial lane>} 
{<meadow’s scent in the street> <birds’ chirp>}. One detects here the obvious confrontations 
of CITY vs. LANE, STREET vs. MEADOW. Intention of the fi rst column can be conceived 
as that of irretrievable time’s sorrow, the yearning for the gone. Intention of the second col-
umn could be called as the rebuke to parochialism where indifferent city’s sleep is contrasted 
to dawn as the revelation of nature. At last, the third intention develops this contrast with the 
glorifi cation of nature. The situation represents the retroversion of indefi nite sadness for the 
forlorn past into the opposition to urban environment. 

It is to stress that such indices of motifs can’t consist of the source stuff only and included 
in the score of a possible script through the way of mechanical transportation. The original 
designations of motifs as they are given in the source are only the pretext for further develop-
ing the script with the producer’s own speech as in the cited examples of scenic proverbs. In 
respect to A. Tennyson’s work the opportunities for replacing the source with the performer’s 
supplements are supported with the fact that the utterances are chiefl y kept in the second person 
as lyrical apostrophes. It gives opportunity to substitute the immediate perceptive aspect (as a 
report of an observer) with the oblique description of events. While being mixed with the im-
perative mood, this mode of utterance stresses the desiderative, volitional aspect of the picture 
taken as a dreamed world. Such device promotes intensifying the inner verve of the events’ 
representation. Here such apostrophe is akin to those used in funeral songs. It gives imaginary 
picture of the existence post mortem. Such imagination leaves obvious vestiges in N. 129. 
The opening words of appeal to the dead “Dear friend, far off, my lost desire, …” obtain the 
response on the fi nal line “Behold, I dream a dream of good, / And mingle all the world with 
thee”. Here the obvious presupposition of overcoming **DEPARTURE that separates both 
friends fi nds the solution in the MINGLING (the already mentioned motif). 

One can say of the theatre of shadows involved in action instead of persons. “Communion 
with the dead” (N. 94) explains the absence of active personages. They aren’t at the same time 
puppets resembling personifi ed beings. Rather it goes about a kind of scepters participating in 
action that comes back to the British tradition of spiritualistic “ghost story”. It gives again a 
pretext for staging lyrics in the manner of mystery theatre played with the single performer. 
The “communion” becomes possible when there are the sincere intentions while “They haunt 
the silence of the breast, / Imaginations calm and fair”. In other cases “They can but listen at 
the gates / And hear the household jar within”. The name of **UTENSIL with its noise is here 
mentioned as the antithetic image to SILENCE haunted by shadows. Such scepters as dramatis 
personae are observable in N. 22: “As we descended following Hope / There sat the Shadow 
fear’d of man”. The fi nal lines warn that “… somewhere in the waste / The Shadow sits and 
waits for me”. So the motif of **LURKING SCEPTER arises that is obviously void of personal 
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properties. In its turn such motif refers to the thriller arousing fear as is intentional load. The 
continuation of such imaginary topography is suggested in N. 23 as tha virtual space of mind: 
“And Thought leapt out to wed with Thought / Ere Thought could wed itself with Speech”. The 
motif **IDEAS’ WEDDING comes back to mediaeval mysticism (the so called concubinatio). 
In the fi nal lines of N. 26 the observer notices “That Shadow waiting with the keys, / To shroud 
me from my proper scorn”. Thus there appears the motif of death as **CUSTODIAN that pro-
tects from destroying powers of the outer world. Such motif of preservation in another world 
refers to the idea of death as escape. It gives a view on the Victorian necrophilia that is to be 
overcome in the next steps to the fi nal verse. This can be attested with N. 57: “Come; let us go: 
your cheeks are pale; / But half my life I leave behind: / Methinks my friend is richly shrined”. 
Here the motif **SACRIFICE unites buried corpses and years of life. 

The particular collisions are given in the situations of each elegy, at the same time it is 
the confl ict of the terrestrial and the celestial that becomes the thorough line of the cycle. The 
collision of isolated person before the changeability of life taking place with the age is given 
in N. 45. When “The Baby … / Has never thought that this is I” it is only with the adults that 
“isolation grows defi ned”. In its turn these discoveries of the self become “fruitless of their due 
… Beyond the second birth of Death”. Here TIME is seen as an autonomous power with the 
mask of ageing so that the problem arises as to the individual attitude before its inevitability. 
Of a special interest is the appeal in N. 39 to YEW (“Old warder … / Dark yew, that graspest 
at the stones”) answered with GLOOM (“Thy gloom is kindled with the tips …” ). This confl ict 
delineates the implorations addressed to the fl oral power of plant that are confronted with the 
disappointment. 

The collision of wisdom vs. knowledge (that foreruns the famous enunciation of T.S. Eliot) 
is to be found as the substantiation of the sin of curiosity (unmentioned but meant) in N. 114. 
The initial question “Who loves not Knowledge?” is further followed with the objections: “But 
on her forehead sits a fi re”, so its revelation proceeds “Submitting all things to desire” and there 
arises “some wild Pallas from the brain / Of Demons”. The conclusion is that “she is earthly of 
the mind, / Bur Wisdom heavenly of the soul”. In the last N. 131 DUST is obviously comparable 
to the images of Ch. Dickens (“Bleak House”, “Our Mutual Friend”) where this motif unites 
and mingles opposite levels of society: “… we may lift from out of dust / A voice, as unto him 
that hears”. It proclaims “The truths that never can be proved”. Such truths found among the 
lowest spheres of being refer to the Biblical images of profundity. 

A very impressive vision of the hesitation at the threshold of the deserted empty home is 
given in N. 7: “Dark house, by which once more I stand …”. Here the particular circumstances 
arise (“long unlovely street” “drizzling rain”) that provide the repulsive impression. “On the 
bald street breaks the blank day” is the conclusion of tedious vanity. The situation refers to 
some invisible power making the friend stand before the door with the vain hope of communi-
cation. It remains to add that such collisions can be depicted with the aid of completive details 
as the circumstances of deictic verbs that are to be omitted in script’s score. 

All these examples demonstrate the productivity of interpretation as the transformative 
procedures. The terminal product of such procedures applied to a piece of lyrics is to be con-
ceived as a soliloquy. It is the theatre of a single actor that is to represent the impersonal masks 
collided in lyrical verses. As it goes about the collision of intentions and not of actions such 
masks must be embraced with the interior spiritual world of a single person. Lyrical verse can 
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be staged as a play for a single performer that unites all impersonal dramatis personae par-
ticipating in the meditation as imaginary action that takes place in the inner visionary world. 
Impersonal masks of intentions are then to be conceived as the parts of inner collisions within 
the spiritual space of s performer. 
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БЕЗОСОБОВІ ДІЙОВІ ОСОБИ: РЕКВІЄМ «ПАМ’ЯТІ» А. ТЕННІСОНА ЯК 
ДРАМАТИЧНА ПОЕМА

Підготовка сценарної партитури ліричного твору для інсценізації спирається на 
такі передумови, як тотальна предикація, неповна предикативність, дейктичні пред-
икати та особлива локація висловлювань як вербальної маски, що знаменує безособові 
інтенції. Процедура підготовки партитури містить виготовлення переліків мотивів як 
субстантивованих предикатів, що стають джерелом для розгортання солілоквії. Цикл 
елегій А. Теннісона «Пам’яті» містить приклади, зручні для демонстрації інтенціональ-
них колізій як сценічних ситуацій. 

Ключові слова: характеристичний предикат, дейксис, безособова інтенція, мотив, 
оракул, сценічне прислів’я, вербальна маска 
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БЕЗЛИЧНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: РЕКВИЕМ «ПАМЯТИ» 
А. ТЕННИСОНА КАК ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Подготовка сценарной партитуры лирического произведения для инсценизации опи-
рается на такие предпосылки, как тотальная предикация, неполная предикативность, 
дейктические предикаты и особая локация высказываний как вербальной маски, зна-
менующей безличные интенции. Процедура подготовки партитуры включает создание 
списков мотивов как субстантивированных предикатов, являющихся источником раз-
вертывания солилоквии. Цикл элегий А.Теннисона «Памяти» содержит примеры, удоб-
ные для демонстрации интенциональных коллизий как сценических ситуаций. 

Ключевые слова: характеристический предикат, дейксис, безличная интенция, мо-
тив, оракул, сценическая пословица, вербальная маска. 
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МОТИВЫ ЛИРИКИ Ф.И. ТЮТЧЕВА В РАССКАЗЕ А.С. ГРИНА «ИСКАТЕЛЬ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

В статье идет речь о воплощенной в рассказе А.С. Грина авторской концепции дей-
ствительности. Делается вывод относительно того, что в середине 1910-х годов пи-
сатель все чаще задумывается о глубинных законах мироздания, о таящемся в нем сти-
хийном начале, хаосе. Это делает близкими рассказы А.С. Грина и стихи Ф.И. Тютчева, 
в частности, «День и ночь», « О чем ты воешь, ветр ночной…». Мысли о деструктивной 
основе в природе и проявлении их в психике человека отражаются и на авторской кон-
цепции искусства А.С. Грина. Его художник интуитивно угадывает опасность хаоса, 
но понимает, что не имеет права рассказать миру о своем открытии, чтобы не уси-
лить своими произведениями деструктивные силы жизни.

Ключевые слова: рассказ, философская лирика, авторская концепция, семантиче-
ские оппозиции, Ф. Тютчев, А. Грин. 

Избранный нами в качестве объекта исследования рассказ А.С. Грина «Искатель 
приключений» (1915), несмотря на то, что он оценивается как программное произве-
дение писателя, принадлежит к числу малоизученных. Нам не встретилось ни одной 
литературоведческой работы, посвященной непосредственно этому произведению. 
Однако ряд статей и монографий содержит ценные научные замечания относительно 
его содержания. Чаще всего, и это, безусловно, имеет основания, поскольку в центре 
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рассказа – судьба гениального художника, он рассматривается с точки зрения выражения 
в нем авторской философии искусства. К примеру, Ю.А. Первова относит его к числу 
тех произведений А.С. Грина, в которых он создал собственную страну и в ней «посе-
лился, отгородившись от действительности и в то же время посылая сигналы, зовущие 
к добру, милосердию, мужеству и чистоте – ко всему, что было жестко растоптано там, 
в этом страшном реальном мире» [5: 67]. Три созданных Доггером картины оцениваются 
А.Н. Мазиным как «одновременно и аллегория, и символ, раскрывающий эстетические 
воззрения Грина того времени на возможности и назначение искусства: оно может быть 
правдивым, только изображая жизнь таинственной и загадочной» [3: 58-59]. Рассматривая 
«Искателя приключений» и «Фанданго» А.С. Грина «с точки зрения столкновения двух 
пространств – картины и действительности», М.И. Плютова обосновывает мысль об ис-
пользовании в них А.С. Грином приема «перевернутого или инверсированного экфраси-
са», поскольку «не литературное произведение втягивает в себя изобразительное, а изо-
бразительное (причем существующее исключительно в пространстве рассказа) рождает 
литературное пространство» [6: 261; 262]. Предпринимались также попытки истолковать 
этот рассказ с точки зрения отражения в нем реальных личностей современников А.С. Гри-
на (Александра Блока и Михаила Терещенко) [7: 293-294]. Цель нашей статьи – выйти 
как за пределы биографического подхода, так и анализа этого рассказа с точки зрения во-
площенной в нем эстетической программы писателя, связав истоки его понимания искус-
ства с той концепцией бытия, которая была близка А.С. Грину в 1910-е годы.

Начнем с названия произведения. Направленность интересов героя рассказа Аммона 
Кута, искателя приключений, не связана с какими бы то ни было практическими ценно-
стями (его путешествия не были отмечены ни газетами, ни учеными, поскольку не внес-
ли «ни в одну карту малейших изменений материков» [1: 225]). Его цель – постижение 
тайн сердца[1: 245], сложных узлов душ [1: 247] людей. Причем, как он сам признается, 
тайн, тщательно скрываемых. Не случайно прощаясь с ним, Доггер называет его «бес-
покойной, воровской душой» [1: 250]. Этот постоянно подвергавшийся опасностям че-
ловек с глазами, напоминавшими «две вечно алчные пропасти» [1: 225], противопостав-
ляется искателям покоя и здорового долгого существования. Таким образом, в название 
произведения вынесена одна из сторон этой оппозиции, обозначен род занятий Аммона 
Кута, спровоцировавшего раскрытие внешне благополучным Доггером противоречия 
собственной натуры. 

С описания события, ставшего своего рода подготовкой к встрече этих абсолютно 
противоположных по направленности интересов персонажей начинается рассказ. Амон 
Кут «любопытства ради» заходит в вегетарианскую столовую, где наблюдает «постные, 
хотя румяные лица помешанных на здоровье людей», которые, в свою очередь, тоже «ос-
матривали» его, но совершенно «безразлично» [1: 226]. Этот эпизод готовит читателя к 
тому противостоянию, которое определяет развитие событий в произведении. В осно-
ве сюжета рассказа – борьба двух жизненных позиций, искателя приключений Аммона 
Кута и искателя покоя Доггера. Встреча «врага ложного смирения» и «нервной батареи» 
[1: 227] Кута с вегетарианцами является прелюдией его знакомства с человеком «идеаль-
но прекрасной нормальной жизни» [1: 228]. Но, как обнаруживается в дальнейшем, «здо-
ровая атмосфера сельского труда и природы» – лишь внешний покров, который скрывает 
его страстность и жажду постигнуть тайные основы жизни. В нем, по его собственным 
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словам, живет два человека. Однако это не только «белый» и «черный» двойники, о кото-
рых он говорит, когда признается в наличии в себе тяги к тьме [1: 249], то есть тщеславия, 
которое могло повернуть его «в сторону зла», что «несло гибель» «белому» началу в нем 
[1: 250]. Это еще и две разных натуры. Доггер в сцене прощания с Аммоном Кутом не по-
хож на того себя, каким его впервые увидел его гость не только потому, что вначале «он 
производил впечатление несокрушимого здоровяка» с крупными чертами «радушного 
лица» [1: 230], а в последнюю их встречу он был «волосат, худ и угрюм» и умирал. Глав-
ным образом делают непохожими этих двух Доггеров глаза. Вначале о них сказано: «се-
рые теплые». Это глаза человека радушного, доброго и свободного от переживания силь-
ных чувств. В последнюю встречу Аммон видит в них отражение страстной натуры: он 
замечает, как глаза Доггера, «выразительно блеснув», останавливаются на нем [1: 248]. 
Доггер в одно и то же время и человек, подобный «огородному сторожу», который про-
жил сто четыре года потому, что не смыслил ничего в красках, и гениальный художник, 
которому не дано прожить так долго, поскольку он не может не быть устремленным к 
тому, что несет в себе опасность. Его попытка подавить в себе художника проявляется в 
том, что он, в ответ на замечание Аммона, инстинктивно угадывающего в собеседнике 
способность восстановить «совокупность мировой красоты», тут же переводит разго-
вор с живописи на корову [1: 232], а с музыки – на козий сыр [1: 235]. Его гениаль-
ность творца, интуитивно проникающего в тайны бытия и переживающего потрясение 
открывшейся истиной, выражена в его картинах. И если желание подчинить свою жизнь 
порядку и покою – лишь тот внешний «покров», видимость, которой обращен Доггер 
людям, то настоящим, но скрытым от людей «я» героя является его страстная увлечен-
ность жизнью со всеми ее крайностями и таящими ужас открытия тайнами. В этом плане 
особенно показательно то, что причиной смерти Доггера оказалась жажда. Заставив себя 
на протяжении последних одиннадцати лет «пить воду только умеренной температуры, 
дистиллированную» (выделено А.С. Грином), он не выдерживает и пьет холодную род-
никовую [1: 248]. И дело здесь, как думается, вовсе не в том, что он был далеко от дома с 
ожидающей его там домашней и безопасной водой. Его, признается Доггер, «неудержи-
мо потянуло пить эту дикую, холодную, веселую воду, не оскверненную градусником». 
Как человека с тонко развитым чувством прекрасного, этого художника восхитила кар-
тина несущихся «в пышной зелени по сверкающим каменным руслам» снеговых ручьев, 
которые «звенели и бились вокруг». Но, кроме великолепия, жажду Доггера насладиться 
этой пахнущей травой водой вызвала та стихийная сила жизни, которая была заключена 
в ней, шипящей, «как игристое вино» [1: 249]. Кут называет поступок Доггера ненор-
мальным. Уточним, он является таким для того нормального двойника, каким все знали 
Доггера. Но этот поступок является вполне естественным для человека, которого влечет 
все то, что выходит за пределы разумного и упорядоченного. И первым знаком наличия 
в Доггере этого влечения было его замечание о лесной яме во время первого его посе-
щения Кутом. После осмотра владений хозяина дома, его огорода и сочного засеянного 
«отборной травой» луга, когда даже Аммон Кут, «впечатлительный, как все бродяги», 
«начинал проникаться их сурово-милостивым отношением ко всему», Доггер, оказав-
шись в лесу, говорит: «Здесь веет жизнью таинственных существ, зверей. Мне чудятся 
осторожные шаги хорьков, шелест змеи, выпученные глаза жаб, похожих на водяноч-
ного больного. Летучие мыши кружатся здесь в лунном свете, и блестят круглые очки 
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сов…» [1: 237]. Его влечет к себе эта таинственная жизнь, которую он остро чувствует. 
Ключевые слова в этом описании лесной жизни – хаос («сломанный бурей ствол переки-
дывался над хаосом лесного сора и папоротника») и ночь («Вероятно, – заканчивает свое 
описание лесной ямы Доггер, – это ночной клуб» [1: 237]). И, хотя он и заявляет Аммону, 
что чувствует себя хорошо только дома, очевидно, что вторая половина его «я» связана 
с ночным лесом. Думается не случайно тайна Доггера, заключающаяся в создании им 
картин, выражающих его переживание Жизни, открывается Аммону Куту ночью. Итак, 
есть дневной, умиротворенный и поглощенный хозяйством, не любящий искусство, и 
ночной, сознающий в себе влечение к темному, деструктивному и являющийся гени-
альным художником Доггер. Оппозиция «дневное – ночное» выходит на первый план 
в произведениях А.С. Грина этих лет. На ней строится и другой рассказ А.С. Грина, на-
писанный в том же 1915 году и названный вначале «Больная душа». Второе же его назва-
ние – «Ночью и днем». В этом рассказе даже самый рассудительный и спокойный из всех 
персонажей лейтенант Рей «с его вечной, неизменной душой, не знающей колебаний и 
двойственности», внезапно ощущает в себе нечто первозданно стихийное, и в нем про-
сыпаются тысячелетия, он вдруг обнаруживает, что может с диким хохотом устремиться 
в лесную глушь, бить дубиной по деревьям, выть и плясать. Наличие этого, роднящего 
с древним состоянием хаоса состояния, сознавал в себе и Доггер, а потому, как он при-
знается, старательно окружал себя природой, сельским трудом, воздухом, растительным 
благополучием. Всем тем, что он вынужден был назвать «поспешным бегством от само-
го себя» [1: 250], и что может быть соотнесено с «золототканым покровом», лишь при-
крывающим стихии бытия, о котором писал Ф.И. Тютчев.

Пожалуй, именно этому поэту наиболее полно в русской литературе удалось выра-
зить переживание бездны как таинственной сути внешнего мира и души человека. Обна-
ружилось, что в основе мироздания – разрушительные силы, которые подобны титанам, 
побежденным богами и низвергнутым в Тартар. Именно здесь, в его недрах, содержат-
ся начала и концы всего сущего, здесь же находится жилище Ночи. Поэтому в стихах 
Ф.И. Тютчева возникает антитеза между внешней и внутренней сторонами жизни при-
роды, гармонией и дисгармонией, соотносимыми с «днем» и «ночью». На ней построено 
стихотворение «День и ночь» (1839). В нем день – «Друг человеков и богов», «земно-
родных оживленье», «златотканый», пронизанный лучами солнца «покров», под кото-
рым скрыт «мир таинственный духов», «бездна безымянная», открывающаяся ночью. В 
результате единство человека и природы оказывается противоречивым. Оно несет и по-
кой, наслаждение «золототканым покровом», и разрушающие душу страсти, рождаемые 
бушующими стихиями в природе. Наиболее точно такое восприятие отношений между 
человеком и природой выражено в стихотворении «О чем ты воешь, ветр ночной» 
(начало 1830-х годов). Уже сама форма произведения, построенного в виде обращенно-
го к ветру монолога, способствует одухотворению природы. Еще важнее угол зрения: 
говорится не столько о самом ветре, сколько о впечатлении, которое он производит на 
лирического героя. Эмоциональность речи усиливается, поскольку вся она состоит из 
вопросов и призывов. Ведь «ветр ночной» подобен живому существу, тщетно пытаю-
щемуся высказать страдания, которыми оно переполнено: «Понятным сердцу языком 
/ Твердишь о непонятной муке…» [8: 113]. Главное же в том, что устанавливается вну-
тренняя связь между «ночным» ветром и «ночной» душой. А ночь для Тютчева – время, 
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когда гармония отступает перед хаосом, бушующим под внешним покровом, представ-
ленным миром явлений. При этом обнаруживается, что между человеком и природой су-
ществует сходство: если в природе сочетаются гармония и хаос, то в человеке – сознание 
и бессознательное. Хаос и бессознательное – это не только глубинные, но и древние, 
первоначальные силы. Их тождественность подчеркивается. Отсюда – повтор: «древ-
ний хаос» (состояние природы) и «хаос шевелится» (душевное состояние). Это значит, 
что связь между человеком и природой двоякая: животворная и разрушительная. И если 
сознание, соотносимое с дневным светом, стремится сохранять человеческую индиви-
дуальность, то «мир души ночной … с беспредельным жаждет слиться». Безусловно, 
переживание того, что основа мироздания – бездна, не всегда в поэзии Ф.И. Тютчева 
трагически окрашено. Мотивы «внутренней разорванности сознания индивидуума», его 
смятения, «невозможности ответить на коренные вопросы человеческого и мирового 
бытия» усиливаются в его поэзии, как замечают П.А. Руднев и Л.П. Новинская, в связи 
с событиями 1830 гг., когда всеобщая трагедия мироздания оказывается сопричастной 
социально-историческим причинам [4: 65]. Так и в рассказе А.С. Грина художник Доггер 
в двух уничтоженных им картинах выражает мысль об амбивалентности Жизни: она в 
одно и то же время страшная в своей жесткости и прекрасная в своих уме и любви. Вот 
каким открывается Кнуту первое из полотен: «Всю материнскую нежность, всю ласку 
женщины вложит художник в это лицо. ‹…›. Стоя вполоборота, но открыто повернув все 
лицо, сверкала она молодой силой жизни и волнующей, как сон в страстных слезах радо-
сти» [1: 242]. Тем отвратительнее было выражение того же самого лица, полного «мрака 
и бешенства» на другом полотне [1: 243]. 

Поэзия Ф.И. Тютчева оказывается созвучной тому, что переживали люди конца 
XIX – первых десятилетий ХХ века, по целому ряду причин. В первую очередь, посколь-
ку в ней выражено миропонимание индивидуальности переломной эпохи, кризисного 
времени. Ф.И. Тютчеву казалось, что «Неслыханные перемены, Невиданные мятежи», 
о которых затем будет писать А.А. Блок, минуют Россию. Но наступление эпохи лом-
ки патриархального уклада жизни было очевидным. И душевное состояние человека, 
предчувствующего грядущие катастрофы, отражалось в опосредованном виде в пони-
мании универсальных законов, по которым устроено все мироздание. Современность 
Ф.И. Тютчева людям новой эпохи была обусловлена также и тем, что поэт выразил в 
своих стихах переломный момент, когда сформировалась личность грядущего ХХ века 
и, ставя коренные вопросы ее духовного бытия, он соотносил человека с миром в целом. 
Предельная субъективность его лирики, передающая потрясенность поэта глубинными 
законами мира, отвечала характеру русской литературы конца XIX – начала ХХ веков. 
В этом смысле его творчество явилось связующим звеном между романтизмом и модер-
низмом. Художникам начала ХХ века оказалось близким выраженное Тютчевым пере-
живание катастрофичности бытия. Ведь они жили в эпоху, когда, по словам Н.Л. Лей-
дермана, «жесточайшей критике были подвергнуты представления о бытии как целесо-
образном и упорядоченном космосе и о человеке как “венце творенья”. На смену этому 
культурному мифу пришел миф о мире как неупорядоченном и бессмысленном хаосе 
‹…›, в новых художественных стратегиях, опирающихся на модернистскую онтологию 
и гносеологию, стали разрабатываться принципы эстетического постижения мира как 
хаоса» [2: 32]. В 1922 году вышел сборник статей о Тютчеве, где главным образом о 
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нем шла речь как о поэте, стоявшем «на пороге двойного бытия» (А.Г. Горнфельд). В 
этот сборник была включена написанная ране, в1895 году, статья Вл. Соловьева «О по-
эзии Ф.И. Тютчева», где он писал о Тютчеве как о поэте, захватившем «темный корень 
мирового бытия» сильно и ясно осознавшем «ту таинственную основу всякой жизни, – 
природной и человеческой, – основу, на которой зиждется и смысл космического про-
цесса, и судьба человеческой души, и вся история человечества» (выделено Вл. Соло-
вьевым – В.М.). «Здесь, – заключает автор статьи, – Тютчев действительно является 
вполне своеобразным и если не единственным, то наверное самым сильным во всей по-
этической литературе» [8: 348]. И относительно понимания Ф.И. Тютчевым сути хаоса 
пишет: «Хаос, т.е. отрицательная беспредельность, зияющая бездна всякого безумия и 
безобразия, демонические порывы, восставшие против всего положительного и должно-
го, – вот глубочайшая сущность мировой души и основа всего мироздания. Космический 
процесс вводит эту хаотическую стихию в пределы всеобщего строя, подчиняет ее раз-
умным законам, постепенно воплощая в ней идеальное содержание бытия, давая этой 
дикой жизни смысл и красоту. Но и введенный в пределы всемирного строя, хаос дает 
о себе знать мятежными движениями и порывами» [8: 349 – 350]. Поэтом «ночных от-
кровений», «небесных и душевных бездн» называет Ф.И. Тютчева А.Л. Волынский [8: 
348]. Как о поэте, проникнутом «мыслью о всемогущем самодержавии хаоса», пишет о 
Тютчеве А.Г. Горнфельд. Судя по этим оценкам, именно поглощенность Ф.И. Тютчева 
присутствием бездны, которая влечет к себе человека, рождает в нем страсти, лишь на 
время подавленные «дневным» рациональным началом, отмечается как одна из основ 
его лирики в те годы, когда А.С. Грин создавал свои рассказы.

И, думается, именно этим постижением стихий, таящихся в жизни, мотивируется 
отказ Доггера от искусства. Художник не просто накапливает сведения о мире, но про-
никает в его глубины, если он наделен творческим даром. Благодаря творческому вдох-
новению, он постигает скрытую от внешнего зрения суть явлений, предвидит будущее. А 
затем, выразив открывшееся ему в звуках, красках и словах, передает свое знание людям. 
Но знание глубинных тайн бытия может принести разрушение, страх и боль. Искусство 
наделено силой непостижимого. Поэтому художнику нужно остановиться и попытаться 
подавить в себе свой провидческий дар или же скрывать его в себе. Показательно, что 
доктор в написанном А.С. Грином в эти же 1910-е годы рассказе «Сила непостижимого» 
(1918) заставляет умолкнуть навсегда скрипача, создавшего гениальную музыку, спо-
собную пробудить в человеке жажду как величайшего преступления, так и величайшей 
жертвы. А Доггер сначала прячет свои картины, а потом сжигает те две из них, в которых 
правда Жизни явна.

Выводы. Структурообразующей в рассказе А.С. Грина «Искатель приключений» яв-
ляется оппозиция «гармония – хаос». Ею определены система персонажей, композиция 
произведения, характер главного героя Доггера, осознающего в себе наличие двойни-
ков, авторская концепция искусства, воплощенная в рассказе. А.С. Грин сосредоточивает 
внимание на наличии, как во внешнем, так и в душевном мире, той силы, что роднит 
человека с первозданным хаосом. Эта тайна мира открывается лишь тем, кто задумы-
вается об универсальных законах бытия или же интуитивно, в моменты творческого 
вдохновения постигает ее. Но, судя по рассказам А.С. Грина 1910-х годов, остальные 
люди (основная масса людей) еще не готовы к встрече с этой тайной. Художник, если 
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и выражает ее, вынужден это делать с помощью намеков, полутонов. Но избежать этой 
силы непостижимого и ему не дано. 
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МОТИВИ ЛІРИКИ Ф. І. ТЮТЧЕВА В ОПОВІДАННІ О.С. ГРІНА 
«ШУКАЧ ПРИГОД»

У статті йдеться про втілену в оповіданні О.С. Гріна «Шукач пригод» авторську 
концепцію дійсності. Робиться висновок щодо того, що в середині 1910-х років пись-
менник все частіше замислюється про глибинні закони світобуття, думає про потайні 
стихійні сили буття, про хаос. Це робить близькими оповідання О.С. Гріна і вірші Ф.І. 
Тютчева, зокрема, «День і ніч», «Про що ти виєш, вітру нічний…». Думки про деструк-
тивні основи в природі та їхні прояви у психіці людини впливають на авторську кон-
цепцію мистецтва. Художник у його оповіданні інтуїтивно вгадує загрозу хаосу, але 
розуміє, що не має права розповісти світу про своє відкриття, щоб не посилити своїми 
творами деструктивні сили життя.

 Ключові слова: оповідання, філософська лірика, авторська концепція, семантичні 
опозиції, Ф. Тютчев, О. Грін.
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MOTIVES OF F.I. TYUTCHEV’S LYRIC POETRY IN STORY BY A.S. GRIN 
“ADVENTURER”

The article deals with A.S. Grin’s conception of reality, embodied in his story. The author of 
the paper concludes that in the middle of the1910-ies the writer more and more focuses on the 
chaos as a profound and mysterious basis of the universe. It makes similar story “Adventurer” 
and F.I. Tiutchev’s poems, particularly, “Day and Night”, “What do you howl, night wind ...”. 
The conception of destructive forces in nature and in human’s soul is refl ected in A.S. Grin’s 
conception of art. The artist intuitively guesses the danger of chaos, but understands that has 
no right to tell the world about his discovery in his story. Otherwise his pictures will enhance 
the destructive forces of univerce.
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СОВРЕМЕННЫЙ ОБЛОМОВ?
РАССКАЗ ВЯЧ. ПЬЕЦУХА «ЖИЗНЬ НЕГОДЯЯ»

В статье анализируется образ главного героя рассказа Вяч. Пьецуха «Жизнь не-
годяя» и устанавливаются интертекстуальные связи с произведениями русской клас-
сической литературы, в частности с романом И. А. Гончарова «Обломов». Выявляя 
основную направленность идеи рассказа, устанавливая точки соприкосновения образа 
главного героя с персонажами русской классики, подчеркивая особенности гоголевско-
го письма прозаика, автор статьи обнаруживает стремление современного писателя 
литературно идентифицировать тип асоциального и пассивного героя (личности) вто-
рой половины ХХ века и вписать образ «негероя» в традицию художественных типов 
от Л. Толстого до Бунина.

Ключевые слова: современная русская литература, иронический авангард, Вяч. Пье-
цух, короткий рассказ.

Героем рассказа Вяч. Пьецуха «Жизнь негодяя» (1989) становится Аркадий Белобо-
родов, «жизненные координаты» которого обозначены следующим образом: «проживал 
в Москве, поблизости от Преображенской площади, на улице Матросская тишина» [1: 
4], «родился в 1954 году, когда от нас ушел Садриддин Айни, когда вся страна отмечала 
трехсотлетие воссоединения Украины с Россией и 125-ю годовщину гибели Грибоедо-
ва, когда только что появилась кинокомедия “Верные друзья”, вступила в строй первая 
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атомная электростанция, открылась Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, нача-
лось освоение целинных и залежных земель, когда во главе ВЦСПС стоял Шверник, 
никого не удивляли такие газетные заголовки, как ”Против застоя в научной работе”, а 
литературная критика была подведомственна Министерству юстиции» [1: 4–5].

Место и время появления (рождения и существования) героя обозначены автором 
иронически тонко и вместе с тем исторически точно. Герой – не провинциал, а москвич, 
типическая («центрально-государственная») составляющая биографии персонажа за-
дается изначально. Адрес проживания – улица Матросская тишина (ставшая особенно 
известной после событий государственного «путча») – служит авторским намеком на 
близость КПЗ-тюремного ареала, по-своему «типических» обстоятельств, в которых 
пребывает «типический» герой советской эпохи. Близость Преображенской площади – 
не только топографическая точка, но и намек на условия социального вызревания героя. 
Характероформирующие составляющие образа-типа и границы его жизненного социума 
очерчены знаково и знаменательно. Писателем создается портрет «вечного» негодяя, но 
сформированного конкретной эпохой советских 50-х, годами ослабевающего тоталита-
ризма и начинающейся «оттепели».

Установка на типичность героя – осознанная задача автора. Пьецуху свойственно вы-
водить типы («категории», «явления», «семейства»), а не создавать динамические харак-
теры. Неслучайно «Жизнь негодяя» начинается с пассажа о «негодяях как таковых» [1: 
4]: «Негодяй негодяю рознь. <…> Бывают негодяя мысли, негодяи побуждения, негодяи 
дела, негодяи образа жизни, те, которые сами себе враги, нечаянные негодяи, негодяи из 
идейных соображений, наконец, есть еще работники метеорологической службы, кото-
рые, если вдуматься, тоже порядочные негодяи; но самая вредная негодяйская категория, 
стоящая даже несколько в стороне, это, так сказать, вечные негодяи, которые неизвестно 
откуда берутся и поэтому вряд ли когда-нибудь будут истреблены» [1: 4]. Именно к ним 
и относит автор своего героя.

Уже в самом начале рассказа автор сознательно подчеркивает «обыкновенность» 
(компонент «вечности») героя: в детстве он был «обыкновенный ребенок», в юности – 
«обыкновенный юноша» [1: 5]. Далее («в первой молодости») нарратор диагностирует 
«изначальные негодяйские признаки» героя, которые проявляются в том, что «Аркаша 
целые часы пролеживал на диване, ковыряя мизинцем в носу, и заинтересованно разгля-
дывал потолок» [1: 5]. Лежание на диване, несомненно, позволяет приобщить Аркашу 
к «вечности», а именно к вечному типу русской классической литературы, к обознача-
ющейся параллели с Обломовым, для которого «лежание не было ни необходимостью, 
как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, 
кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием» [2: 11].

По поводу лежания своего героя на диване Пьецух замечает: «Наблюдая его в такие 
часы, можно было предположить, что его одолевают либо серьезные мысли, либо ли-
рические воспоминания, но в действительности его одолевало совсем другое, а именно 
тупое, но чрезвычайно приятное состояние неги» [1: 5]. Последнее слово-сигнал уже 
само по себе интертекстуально и снова отсылает к Гончарову: к «голубиной нежности» 
Обломова, к чертам, «казалось, слишком изнеженным для мужчины» [2: 10]. Очевидно, 
что в «биографических пунктах» [1: 5] Пьецух намеренно ориентируется на «вечный 
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образ» Обломова, едва ли не в тех же деталях, чуть ли не теми же словами обозначая 
этапы формирования характера своего героя. 

Так, когда герою было 22 года (у Гончарова – «тогда еще он был молод» [2: 41]), 
Аркадий «учился в кооперативном техникуме, потом бросил техникум и поступил под-
собным рабочим на электроламповый завод, но, проработав только один квартал, начал 
потихоньку отлынивать…» [1: 5], т.е., подобно Обломову, герой Пьецуха «прекратил вся-
кую полезную деятельность» [1: 5]. Ср. у Гончарова: Обломову было предписано «воз-
держание <…> от всякой деятельности» [2: 43]. 

Как и воображению Обломова, на короткий срок воображению Аркаши «мелькало 
и улыбалось семейное счастье» [2: 41], по Пьецуху, – «приглянулась семейная жизнь» 
[1: 6]. Аркаша женился («Женился он просто так, что называется от нечего делать»), 
у него родился сын, он даже устроился сторожем на Преображенский рынок (элемент 
современности в вечности: еще раз указание на конкретное «оттепельное» время – «по-
коление сторожей и дворников»), но вскоре, как и у Гончарова, «все закончилось опять 
же диваном» [1: 6].

Наконец, даже детали «предметного мира» Аркаши могут быть соотнесены с их 
«двойниками» в мире Обломова: «полумрак» (ср. «Обломов»: «шторы спущены»), «пау-
тина под потолком» (ср. «Обломов»: «по стенам, около картин, лепилась в виде фестонов 
паутина»), «посеревшее полуокошко», «грязные чашки на столе, засалившиеся до такой 
степени, что на них можно было расписываться спичкой или ногтем» (ср. «Обломов»: 
«зеркала, вместо того, чтоб отражать предметы, могли служить скорее скрижалями, для 
записывания на них, по пыли, каких-нибудь заметок на память» и «на столе редкое утро 
не стояла не убранная со вчерашнего ужина тарелка с солонкой и с обглоданной косточ-
кой да не валялись хлебные крошки»), «безобразно замусоренный пол», даже «газета» 
на полу, прикрывающая рвотное пятно (ср. «Обломов»: «валялась газета», «нумер газеты 
был прошлогодний»), т.е. знакомый по классическому роману – «дух запустения и рас-
пада» (ср. «Обломов»: «вид кабинета <…> поражал господствующею в нем запущенно-
стью и небрежностью») [1: 7; 2: 11].

Из русской классической литературы известно, что традиционный тип националь-
ного характера определяется едва ли не единственно душевной тоской, духовной не-
удовлетворенностью, поисками смысла жизни (= идеала), устремленностью к гармо-
нии внешнего и внутреннего мира. Что касается героя Гончарова, то его «вечность» и 
«русскость» в плане означенной традиции аксиоматична и доказательств не требует. Что 
же до героя Пьецуха, то он оказывается едва ли не прямым, т.е. намеренно заданным, 
«наследником» Обломова: пытаясь найти объяснения особенностям быта и поведения 
Аркаши, в частности говоря о выгороженом им в комнате матери «собственном закутке» 
[1: 6–7], повествователь высказывает предположение: «Видимо, его существу недоста-
вало собственного ограниченного пространства, которое наводило бы полную гармонию 
между внутренним и наружным» (выд. мною. – О. Б.). 

Доказательством неслучайности употребления Пьецухом слова гармония становит-
ся имя главного героя. В то время как речь идет о национальном типе, по существу о 
современном варианте русского национального характера, Пьецух избирает не какое-
либо простонародное, традиционное имя Иван или Василий (как, например, фамилия 
участкового уполномоченного в рассказе – Иванов), а нерусское имя Аркадий [3: 61]. 
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Именно имя Аркадий важно писателю для акцентирования ассоциативной связи с Арка-
дией – пасторальной идиллической страной, связанной с представлениями о счастье, по-
кое, простоте нравов, любви, гармонии. Аркадия являет собой инвариант гончаровской 
Обломовки, а ее (их) отблески обнаруживают себя в душевном состоянии Ильи Обломо-
ва и (отчасти) Аркаши Белобородова. «<…> гармония с ограниченным пространством 
усилилась компонентом абсолютного одиночества», «Аркаша просыпался, когда просы-
пался, часа два-три проводил в состоянии неги, чутко присушиваясь то к таинственным 
шорохам, то к гаммам, которые разыгрывал мальчик с четвертого этажа» [1: 7–8]. 

Связь образов на интертекстуальном уровне предполагает родство героев различ-
ных эпох, в ряду которых может оказаться и фольклорный Илья Муромец, и «около-об-
ломовский» Аркадий (Кирсанов) из «Отцов и детей», усиливая «вечную» компоненту 
данного литературного (и национального) типа. Однако, напомним, у Пьецуха данный 
тип героя обозначен как «вечный негодяй», как «самая вредная негодяйская категория» 
[1: 4]. На сюжетном уровне определение «негодяй» дает персонажу уже упоминавшийся 
участковый уполномоченный Иванов: «Негодяй ты, вот ты кто! – говорил Иванов и на-
чинал надевать фуражку» [1: 9]. Однако какой смысл вкладывает писатель в подобное 
определение?

Для «уточнения» дефиниции следует заглянуть в словари. Словарь В. И. Даля не 
имеет самостоятельной статьи на вокабулу «негодяй», истолкование данного понятия 
дается внутри словарной статьи «негодный» с выделенным антонимом «годный»: «Не-
годяй – дурной, негодный человек, дурного поведения, нравственности, мерзавец» [4: 
509]. Большой толковый словарь русского (современного) языка дает: «Негодяй – под-
лый, низкий человек» [5: 617]. Словарь синонимов русского языка: «Негодяй, подлец, 
мерзавец», с комментарием: «Низкий, бесчестный человек. Эти слова выражают резкую 
отрицательную оценку <…>» [6: 630]. Очевидно, что «резкая отрицательная оценка» 
не соответствует тому «вечному» литературному типу, о котором идет речь в рассказе 
Пьецуха и который выстроился в результате интертекстуальных связей (Илья Муромец – 
Илья Обломов – Аркаша Кирсанов).

Действительно, самым простым доказательством «резкой-не-отрицательности» ге-
роя Пьецуха может служить, например, его реплика об американцах: «Слышь, мать, – 
говорит он, не вынимая мизинца из носа, отчего в его голосе прорезывается галльская 
интонация. – Сейчас передавали, что в Америке тридцать восемь градусов ниже нуля. 
Небось теплоцентраль вся полопалась, с электроэнергией, к чертовой матери, перебои… 
Жалко американцев, по-человечески жалко!» [1: 6]. Нелепое и комичное по сути замеча-
ние героя обращает на себя внимание, во-первых, потому что герой «взял моду молчать» 
(«молчит и молчит, как воды в рот набрал»), а здесь его вдруг «прорвало», во-вторых 
же, потому, что при полном видимом равнодушии к близким, отчетливо прорисованном 
в рассказе, герой неожиданно обнаружил жалость к чужим и далеким американцам. Ре-
плика «жалко <…> по-человечески жалко» едва ли может быть отнесена только на счет 
комического эффекта, к которому склонен Пьецух, ее «эксклюзивность» в тексте под-
черкивает ее неслучайный характер, свидетельствует о стремлении автора подчеркнуть 
«аркадское» простодушие, наивность и доброту, т.е. «не-отрицательность» персонажа (и 
типа). И тогда к герою Пьецуха применимы толкования «негодяя» не как «мерзавца» и 
«подлеца», а именно как «не годного» к чему-то человека.
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Подтверждением данного толкования становится приведенный в финале рассказа 
(уточним: в одном из финалов, т.к. по существу их в рассказе два) диалог автора-по-
вествователя с «приятелем, читателем-мудрецом» [1: 9], который не согласился с опре-
делением Аркадия как негодяя и предложил изменить название рассказа. Любопытно, 
что в приведенном телефонном диалоге дважды звучит именно слово «не годится», а за-
меной категории «негодяй» становится «несчастный человек» [1: 9]. «Негодность» героя 
приравнивается к «несчастию», хотя автор-повествователь намеренно декларативно не 
соглашается с этим.

Возникает вопрос: к чему же не пригоден Аркаша Белобородов? Ответом может 
послужить все та же (уже намеченная) параллель образа Аркаши с образом Обломо-
ва. Образ Обломова становится знаковым для русской литературы второй половины 
ХХ века, асоциальность и пассивность героя Гончарова оказываются созвучны време-
ни «не-героев» (например, «деревенской» прозы), периоду формирования философии 
постмодерна (например, прозе андеграунда). Неслучайно именно образ Обломова задает 
константы характера одного из первых «постмодернистских» героев современной ли-
тературы – Левы Одоевцева в романе А. Битова «Пушкинский дом». Неприспособлен-
ность Обломова к новым тенденциям социальной жизни середины ХIХ века становится 
у Пьецуха своеобразным пояснением «негодности» Аркаши, его неадаптированности к 
условиям жизни середины ХХ века. 

Однако идея образа-типа «вечного негодяя» («обломовщины») оказалась не реализо-
ванной в рассказе Пьецуха в полной мере, образ современного Обломова-Аркаши лишен 
возможного философского наполнения, личностной компоненты. Подтвердить данное 
заключение можно, обратив внимание на два композиционных кольца, которые форми-
руют рассказ современного прозаика.

Одно из композиционных колец («внутреннее») организовано непосредственным 
сюжетом рассказа, т.е. фабульной линией жизни Аркаши Белобородова, которая про-
рисовывается от момента рождения героя («он родился…») вплоть до момента его 
смерти («он умер…»). Стилистически «внутренний» сюжет ограничен речевой рамкой, 
созданной фразой (фразами) «Вообще хотелось бы созорничать…» [1: 5, 9]1. В сфере 
этого сюжетного «внутреннего» кольца Пьецух закладывает идею неприятия (невозмож-
ности приятия) героем социального кодекса современной жизни, именно поэтому им 
задаются точные «государственные» координаты места и времени (1954–1981, Москва, 
улица Матросская тишина), именно поэтому герой на короткое время оказывается при-
писанным к «поколению сторожей и дворников», именно потому вводится мотив туне-
ядства, за которое герой оказывается в заключении (вспомним, например, «тунеядца» 
Иосифа Бродского)2, именно поэтому герой рано уходит из жизни («когда его сын еще 
путем не умел ходить»). В малой степени соответствующие сути характера выписанного 

1  Ощущение кольцевого обрамления в данном случае возникает не только из повтора одной и той 
же фразы, но и из повторения конструкций самих фраз, к тому же в обоих случаях замкнутых име-
нами русских писателей – Толстого и Бунина. Интертекстуальный контекст, означенный именами 
Толстого, Бунина (позже и Гоголя), работает на «вечную» составляющую образа Аркаши.
2  Косвенным и, конечно, очень отдаленным намеком на эту ассоциацию можно счесть «нечаянно 
проклюнувшееся» в Аркаше «каллиграфическое дарование», страсть к красивым письменам [1: 7]. 
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Пьецухом героя, эти обстоятельства тем не менее явно моделируют тип поведения (су-
ществования) целого поколения людей в советском государстве в 1950–80-е годы.

Однако (в противовес герою Пьецуха) герои (и реальные лица) поколения «сторожей 
и дворников» прежде всего представительствовали творческий андеграунд 1950–70-х го-
дов, где социальная индифферентность, общественная пассивность, склонность к пьян-
ству были свидетельством не отсутствия, а именно наличия индивидуального (как пра-
вило, оппозиционного) личностного начала, которого лишен герой Пьецуха. Внутренняя 
художественная суть образа Аркаши «не складывается» в характер и сводится к перво-
бытному существованию весьма примитивного героя («придурковатое <…> существо», 
«а уж если что и скажет, то такую глупость, что уши вянут» [1: 5]). Автору не удается 
наделить героя не только «серьезностью мысли» [1: 5], но и просто обаянием лично-
сти. Пассивность и асоциальность героя Пьецуха не носят принципиального характера, 
но проистекают из собственной малости и мелкости персонажа. Аркаша у Пьецуха по-
лучился не просто обыкновенным человеком, типичным, как намеревался создать его 
автор, а типом «обыкновенного обывателя». «Заниженность» образа нарушает логику 
характера выписываемого типа. 

Однако в рассказе возникает и второе композиционное кольцо, которое рождается из 
обобщающе-типизирующего (в начале и в конце рассказа) рассуждения о негодяях. Если 
вначале речь шла о различных типах негодяев [1: 4], то в финале рассказа автор всех 
людей причисляет к негодяям: «Действительно <…> вокруг нас еще столько недораз-
умений, что чуть ли не на каждом шагу приходится делать гадости: если вы не воруете, 
то отлыниваете от работы, если не отлыниваете от работы, то обманываете жену, если не 
обманываете жену, то дезориентируете детей, лжете начальству, потакаете дуракам, по-
собничаете спекулянтам, третируете идеалистов, вообще что-то не пресекаете, чему-то 
не протягиваете руки…» [1: 11]. И включает себя в характерологию выведенного типа: 
«Уж на что, кажется, я порядочный человек, и то в некотором роде все-таки негодяй. 
Правда, если вдуматься, при сложившихся обстоятельствах (! – О. Б.) это не так уж и 
страшно, и даже, я бы сказал, весело, озорно, потому что выйдешь на улицу, а кругом 
одни негодяи…» [1: 11]. Т.о. «второй» сюжет рассказа («внешнее кольцо») должен обоб-
щить конкретно-современный тип негодяя Аркаши (и Кº), по сути – довести его до уров-
ня «вечности».

Однако и во втором «кольце» Аркаша у Пьецуха – и не пастушок из Аркадии, наи-
вный и добрый, и не Обломов, способный глубоко чувствовать, и даже не Чичиков Го-
голя, но «негодяй» = «не-годный» ни к чему тип, который автором искусственно «при-
поднимается» до «вечности». Пьецух попытался создать «знаковый тип» героя, но не 
сумел избранную форму наполнить ценностным содержанием – цельного характера не 
получилось, смыслоемкой концепции образа не сложилось. Однако стремление писателя 
квалифицировать тип асоциальной личности в условиях советского государства само по 
себе интересно и могло быть плодотворным.
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У статті аналізується образ головного героя оповідання В’яч. П’єцуха «Життя 

негідника» і встановлюються інтертекстуальні зв’язки з творами російської класичної 
літератури, зокрема з романом І. А. Гончарова «Обломов». Автор статті виявляє основну 
спрямованість ідеї оповідання, встановлює точки дотику образу головного героя з персо-
нажами російської класики, підкреслює особливості гоголівського листа прозаїка. Автор 
дослідження виявляє прагнення сучасного письменника літературно ідентифікувати тип 
асоціальної і пасивного героя (особистості) другої половини ХХ століття і вписати образ 
«негероя» в традицію художніх типів від Л. Толстого до І. Буніна.
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MODERN OBLOMOV? THE STORY «LIFE OF SCOUNDREL» BY V. PYETSUKH
The article analyzes the image of the main character of the story by V. Pyetsukh “Life of 

scoundrel” and establishes intertextual relations with the works of Russian classical literature, 
particularly with the novel by I. A. Goncharov “Oblomov”. The article reveals the main idea 
of the story, sets out the points of contact of the main character with the characters of Russian 
classic literature, highlights the features of Gogol’s writing. The author of the article reveals 
the desire of contemporary writer to identify the type of antisocial and passive character (per-
sonality) of the second half of the twentieth century. The author seeks to inscribe the image of 
“non-hero” in the tradition of the artistic types from L. Tolstoy to Bunin.
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ И ИНТЕРМЕДИАЛЬНОСТЬ В РОМАНЕ 
Г. К. АНДЕРСЕНА «ИМПРОВИЗАТОР» 

В статье рассматриваются приёмы художественной реализации итальянской 
темы в романе Г. К. Андерсена «Импровизатор», в частности роль архитектурного, 
живописного, музыкального экфрасиса, а также интертекстуальности в его струк-
туре. В выводах подчёркивается мысль о том, что примеры интермедиальности и ин-
тертекстуальности в романе выполняют функцию маркеров итальянской культуры и 
являются сознательной авторской стратегией.

Ключевые слова: роман, архитектурный, живописный, скульптурный, экфрасис, 
интермедиальность, интертекстуальность, импровизация.

«Импровизатор» (1835) – первый роман Андерсена, благодаря которому имя писате-
ля стало известным не только в Дании, но и за её пределами. Перевод этого произведения 
на русский язык впервые был осуществлён в 1844 г. В. Г. Белинский написал на него 
краткую рецензию, в которой отметил удачные описания итальянской природы, итальян-
ских нравов, высказал своё мнение о главном герое, который, с точки зрения критика, – 
«восторженный итальянец, пиетист, поэт…» [1: 490]. Несмотря на то, что в последние 
годы «Импровизатор» трижды переиздавался в России (2000, 2005 и 2011 гг.), сведения о 
нём в славянском литературоведении довольно скупы. Исследователи творчества Андер-
сена Бо Грёнбек [2], и Б. А. Ерхов [3] в основном анализируют сюжетную линию рома-
на, отмечают свойственный ему автобиографизм. Между тем роман датского сказочника 
интересен в культурологическом аспекте, поскольку важную роль в его художественной 
структуре играет итальянская тема, древняя и современная писателю культура Италии. 

Актуальность избранной темы объясняется её недостаточной изученностью, от-
сутствием специальных работ, посвящённых первому роману Андерсена, а также от-
сутствием его переводов на украинский язык. Цель статьи – определить роль интер-
медиальности и интертекстуальности в художественной структуре романа Андерсена 
«Импровизатор». Термин интермедиальность используется при этом в двух значениях: 
как методология анализа и как особый тип внутренних взаимосвязей в художествен-
ном произведении, основанный на взаимодействии художественных кодов разных ви-
дов искусств.

«Импровизатор» увидел свет во многом благодаря счастливому случаю в жизни 
Андерсена. Получив королевскую стипендию, он отправился в путешествие по евро-
пейским странам. В сентябре 1833 г. писатель приехал в Италию и прожил здесь почти 
полгода. Художественное пространство рассматриваемого романа не случайно связано 
с Италией, а его художественное время совпадает со временем пребывания в этой стра-
не Андерсена. Италия поразила писателя не только красотой и величием памятников 
древности. Он наблюдал в этой стране импровизаторов, которые на глазах у зрителей, 
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экспромтом создавали поэтический текст и декламировали его или пели под аккомпане-
мент какого-либо инструмента. 

Повествование в романе ведётся от имени рассказчика, итальянца Антонио, который, 
спустя годы, вспоминает о своём детстве. Автор поселяет своего героя на углу улицы Фе-
личе, неподалеку от фонтана Тритон. Здесь он родился и жил со своей мамой, которая 
рано овдовела и вынуждена была сдавать комнату художнику – датчанину Федериго. 
«Кто бывал в Риме, хорошо знает площадь Барберини с её чудным фонтаном: тритон 
опрокидывает раковину, и вода бьёт из неё в воздух высокой струей» [4]. Уже в самом 
начале романа кратко описана одна из достопримечательностей Рима – фонтан Тритон, 
постамент которого образуют четыре дельфина. На кончиках их хвостов располагается 
огромная раковина, а на её створках – статуя Тритона, сына бога Посейдона. 

В первой главе романа упоминается ещё одно историческое место на карте Рима – 
Церковь капуцинов, с которой связан важный эпизод в жизни юного героя. Однажды 
духовник его матери, монах-капуцин фра Мартино привёл мальчика в подземное поме-
щение храма, где хранились мощи монахов, лаконично предупредив, что сейчас он уви-
дит «мёртвых». Андерсен описывает состояние ребёнка, который увидел перед собой 
множество черепов: «Они были сложены в правильные ряды и образовывали целые сте-
ны и даже отдельные часовни и ниши, в которых стояли скелеты наиболее прославив-
шихся монахов. <…> Алтари, подсвечники и разные украшения в этих часовнях были из 
ключиц и позвоночных хребтов, барельефы – из мелких костей» [4]. Вспоминая ужасное 
зрелище, увиденное под храмом, рассказчик приходит к выводу, что нелепо было приво-
дить в такое место ребёнка. Но для автора романа подобные описания важны. Изображая 
Рим, как место, с которым связана определённая часть жизни героя, Андерсен создаёт 
мозаичное полотно, и в этой мозаике нашлось место и для Церкви капуцинов, поскольку 
она является частью истории Рима, и для описания своеобразного отношения к смерти 
членов монашеского ордена. 

Речь идёт о церкви Санта-Мария – делла Кончеционе, построенной в Риме по про-
екту Антонио Казани в ХVІІ веке. В неё были перенесены останки около четырёх тысяч 
монахов, захороненных на монастырском кладбище. Подземное помещение храма, со-
стоящее из шести комнат, содержит декоративные украшения, выложенные из костей 
и черепов. Писатель не даёт никаких исторических комментариев к этому эпизоду. Он 
заканчивается тем, что, выйдя из подземных помещений, мальчик был подавлен увиден-
ным и успокоился только тогда, когда вернулся в каморку монаха. 

Ещё одной достопримечательностью римской архитектуры, которая упоминается в 
первой главе романа, является Испанская лестница. В примечаниях писатель поясняет, 
что эта широкая каменная лестница была такой же высоты, как и четырехэтажные дома, 
стоящие возле неё. Она называлась Испанскою по имени площади. Это место в романе 
связано с именем дядюшки Антонио, нищего калеки Пеппо, которого называли «коро-
лём Испанской лестницы».

Во второй главе романа повествуется о приключениях девятилетнего Антонио. Он 
принят в певчие Церкви капуцинов. Во время праздника Всех Святых монахи взяли его в 
капеллу мёртвых, куда водил его фра Мартино во время первого посещения монастыря. 
Это событие не прошло для него бесследно, здесь мальчик потерял сознание, после чего 
его фантазия начала усиленно работать. За ним установилась репутация «избранного 
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Богом Дитяти». Когда на Рождество ему было поручено произнести речь в церкви Свя-
той Марии Арачели, он решил, что придумает её сам. Художник одним из первых за-
метил его дар и сказал, что «в нём сидит поэт», а сам Антонио решил, что в нём сидит 
добрый ангел, который подсказывает ему фантазии. 

Однажды Федериго взял Антонио за город. Они побывали в древних пещерах, прош-
ли мимо Колизея. Напомним, Колизей – древний амфитеатр на 70 тысяч зрителей, кото-
рый считается символом Рима. Автор даёт описание грота Эгерии (нимфы священного 
ручья), возле которого путники и остановились отдохнуть. Здесь был источник, журчав-
ший между каменными глыбами. «Стены и своды грота и внутри и снаружи обросли 
нежной зеленью; всё как будто было обито зеленым шёлком и бархатом…» [4]. Описа-
ние грота в романе совпадает в его изображением на картинах известных художников и 
на современных фотографиях. 

Упоминание о древних памятниках Рима в тексте «Импровизатора» далеко не слу-
чайны. Они выполняют не только роль фона, на котором происходит действие, но так или 
иначе связаны с судьбой героя. Например, во второй главе, направляясь на праздник цве-
тов в Трастевер, путники оказываются на площади Санта-Мария-делла Ротонда, которая 
была излюбленным местом уличных музыкантов. Именно здесь герой романа увидел 
импровизатора из народа, который пел под гитару обо всём, что видел вокруг. Позже 
под влиянием этого случая Антонио начал создавать свои первые импровизации. В этой 
части романа автор называет ещё одну площадь Рима – площадь Треви, «где находит-
ся великолепный фонтан Нептуна и тритонов» [4]. Речь идёт о фонтане Треви, самом 
крупном фонтане Рима высотой около 60 метров и шириной около 20 метров.

Праздник цветов становится одним из самых трагических дней в жизни Антонио. 
Взбесившиеся лошади одного вельможи наехали на толпу, в результате чего погибла 
мать мальчика. Позже, когда Антонио будет жить у приёмных родителей – в семье нищих 
пастухов в Кампанье, судьба сведёт его с тем, кто стал невольным виновником смерти 
его матери. Этим человеком окажется знатный вельможа Боргезе, который решил хоть 
как-то облегчить судьбу сироты. Он стал приглашать Антонио в свой дом в Риме. 

Таким образом, сюжетная линия романа тесно связана с его описательной частью. 
Андерсен вводит в роман знаменитого потомка княжеского рода Боргезе, владельца ве-
личественного палаццо, названного в честь его владельца. Писатель даёт описание этого 
архитектурного памятника в восприятии юного героя, который, оказавшись в палаццо в 
качестве гостя, был поражён его внешним и внутренним видом. Здесь он увидел блеск 
и сияние, его поразили статуи в садике внутри двора, а также внутреннее убранство 
дворца – широкая мраморная лестница, статуи в нишах. Одна из достопримечательно-
стей знаменитого дворца – картинная галерея. Здесь были собраны живописные полотна 
голландских, фламандских, французских, немецких, испанских мастеров и, конечно же, 
итальянских художников – Веронезе, Корреджо, Рафаэля, Тициана и других. 

Описание картин «Времена года», «Весна», «Лето», «Осень», «Зима» Ф. Альбани – 
яркий пример живописного экфрасиса в романе. «Все эти хорошенькие весёлые ангелоч-
ки или амурчики, <…> как будто выскочили из моих сновидений! – вспоминает рассказ-
чик, – Как чудно резвятся они на картине “Весна”!» [4]. Картины Ф. Альбани даны в 
восприятии мальчика, которого привлекает то, что художник изобразил играющих амур-
чиков и ангелочков. Так, «на картине ”Лето” одни летают вокруг дерева и рвут с него 
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плоды, другие купаются и шалят в свежих струях воды. На картине “Осень” изображе-
ны осенние удовольствия. <…> “Зима” убаюкала всех малюток; крепко спят они…» [4].

Новый период в жизни главного героя начинается с его вступления в Иезуитскую 
коллегию, куда он попадает благодаря покровительству семейства Боргезе. Здесь он от-
крывает для себя мир литературы, поэзию Петрарки и Данте. Петрарку он читает потому, 
что его превозносит учитель, который называл поэта «апостолом правды» и заставлял 
учащихся выучить наизусть все его сонеты. При этом учитель не мог простить Дан-
те того, что тот написал «Божественную комедию» на итальянском, а не на латинском 
языке. Однако эта критика оказала обратное действие. Узнав о том, что в комедии Дан-
те изображены рай, чистилище и ад, Антонио решил познакомиться с книгой тайком. 
Он приобрёл её у букиниста, от которого услышал, что это лучшая итальянская книга: 
«Каждая страница стоит проповеди! Это пророк Божий, <…> который через пла-
мень ада ведёт вас в вечный рай!» [4]. Букинист называл Данте «гордостью Италии».

Прочитав «Божественную комедию» Данте, герой романа открыл для себя новый 
мир. Он переживал, страдал и наслаждался вместе с бессмертным певцом, странство-
вал вместе с ним по аду, и в его ушах беспрерывно звучали слова, написанные над его 
вратами: «Здесь мною входят в скорбный град к мученьям, // Здесь мною входят к муке 
вековой, // Здесь мною входят к падшим поколеньям. // Подвигнут правдой вечный Зод-
чий мой. <…> // Оставь надежду всяк сюда идущий!» (пер. Д. Мина) [4]. Антонио не 
мог смириться с тем, что великие подвижники мысли – Гомер, Сократ, Брут, Вергилий и 
другие находятся в аду потому, что они не были христианами. Комедия Данте до такой 
степени поразила героя, что он порой забывал, что это плод поэтического воображения. 
Он слышал вздохи, раздававшиеся из смоляного котла, видел, как демоны кололи вилами 
тех, кто выбирался на поверхность, а ночью бредил текстом творения Данте, упоминая 
имя дьявола и отгоняя его от себя. 

Андерсен включает в текст романа такой важный фрагмент комедии, как описание 
Люцифера в аду, но даёт его на этот раз в восприятии Бернардо, соученика героя, кото-
рый также тайком от учителя приобрёл книгу Данте и трижды прочитал её. Люцифер 
в восприятии Бернардо напоминает чудовищную летучую мышь: «В аду <…> есть не 
только огненные озера и отравленные болота, но и большие замерзшие пруды, где души 
навек заморожены во льду. <…> Люцифер, как восставший против Бога, <…> стоит 
во льду по самую грудь …» [4]. 

Данте и его бессмертное произведение и подсказали герою романа тему для первой 
серьёзной импровизации. Отталкиваясь от биографии поэта и текста комедии, он воспел 
его любовь к Беатриче, страдания, странствования и смерть на чужбине. Антонио изо-
бразил полёт освобожденной души Данте, взиравшей с высоты на землю и её пропасти. 

Примером музыкального экфрасиса в романе является описание оперы в театре Али-
берта – первом оперном театре в Риме. Автор не указывает точного названия оперы, 
но можно предположить, что речь идёт об опере английского композитора Г. Пёрселла 
«Дидона и Эней» (1686). Герой приходит в театр, чтобы увидеть и услышать певицу, 
к которой он испытывает нежные чувства. Это была Аннунциата, выступавшая в роли 
Дидоны. Андерсен описывает музыкальную увертюру к опере – бушующую на море 
бурю, которая гонит корабль Энея к берегам Ливии. Далее слышатся «звуки благоче-
стивых гимнов», «нежные звуки флейт поют <…> о пробуждающейся любви Дидоны» 
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[4]. Характер музыки меняется, когда Эней хочет покинуть Дидону, приютившую его и 
пожертвовавшую ради него своим спокойствием. Ещё не зная о намерениях возлюблен-
ного, Дидона поёт о своём счастье и о любви. Но когда она узнаёт об отъезде Энея, в её 
душе происходит переворот. В арии певицы звучит отчаянье, боль, бешенство: «Звуки 
вздымались, словно волны морские, бросаемые бурей к облакам» – пишет Андерсен [4]. 
Изображая состояние героини в этот момент, автор сравнивает её с мраморным изобра-
жением убитой горем Ниобеи, потерявшей всех своих детей, затем – с фурией, прекрас-
ные черты которой дышат ненавистью, и, наконец, – с Медузой Горгоной. «Леонардо да 
Винчи написал голову Медузы, которая находится во Флорентийской галерее; на неё 
жутко смотреть и в то же время нельзя оторваться. <…> Такою-то вот явилась 
теперь пред нами и Аннунциата – Дидона» [4]. В финале оперы Дидона изображена на 
фоне взволнованного моря и корабля, который уносит Энея, её дворец увешан чёрными 
венками. «…Глухо звучит её песнь, затем переходит в громкие стенания, похожие на 
плач падшего ангела. Костёр вспыхивает, сердце разрывается, последний аккорд за-
мирает…» [4].

Произведения искусства «оживают» в романе не только в восприятии Антонио, о них 
говорят и другие герои романа. Например, перед отъездом во Флоренцию Аннунциата 
радуется тому, что снова увидит в галерее статую Венеры Медицейской. Певица восхи-
щается жизненной силой, которая исходит от статуи, её «живыми» глазами: «Художник 
сумел вложить в её взгляд столько жизни, что при известном освещении он как будто 
заглядывает вам прямо в душу. Да, вы видите перед собою живую богиню, родившуюся 
из пены морской!» [4]. Сравнивая Венеру Медицейскую с Венерами Тициана, она отдаёт 
предпочтение первой. Совершенство этой статуи, с её точки зрения, сопоставимо только 
с совершенством ватиканского Аполлона. 

Споры о живописи между Антонио и Аннунциатой продолжаются в картинной гале-
рее Боргезе, куда Антонио приводит певицу. В частности, они по-разному воспринимают 
картину Джерардо дель Нотти «Лот и его дочери». Антонио не скрывает, что ему нравит-
ся яркость и живость, с какими изображены Лот и его жизнерадостная дочь. Спутница 
героя, отметив сочность красок и выражение лиц, признаётся, что ей не нравится сюжет, 
что она даже в картине ищет благопристойности и целомудрия. Поскольку Андерсен не 
комментирует сюжет картины, основанный на мотиве инцеста, напомним, что Лот – би-
блейский персонаж, племянник Авраама, который оставил греховный Содом перед тем, 
как ангелы разрушили город, и поселился в пещере с двумя своими дочерьми, потеряв-
шими мужей. Дочери решили напоить отца и соблазнить его, чтобы продолжить род. 
К этому сюжету обращались такие известные художники, как Дюрер, Рубенс, Кранах 
Лукас Старший, Кранах Лукас Младший и другие. 

Высказывания Аннунциаты о картине Я. Корреджо «Даная» также свидетельствуют 
о том, что певица ценит в искусстве, прежде всего, одухотворённость, а не телесность. 
Чтобы понять её оценки, нужно вспомнить миф о Данае. В древнегреческой мифологии 
Даная – дочь царя Апраксия, которому было предсказано, что он будет убит собствен-
ным внуком. Узнав об этом, Апраксий заключил Данаю в подземный дом и приставил 
к ней служанку. Зевс, пленившись красотой узницы, проник к ней в виде золотого до-
ждя и оплодотворил её. К этому мифологическому сюжету также обращались многие 
художники, в частности Рембрандт, Тициан, Тинторетто и другие. Размышляя о картине 
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Я. Корреджо, Аннунциата подчёркивает, что и Даная, и амурчик хороши, но её чувство 
прекрасного отталкивает сам сюжет: «…. Потому-то я так высоко ставлю Рафаэля: 
он во всех своих картинах <…> является апостолом невинности. Да иначе бы ему и не 
удалось дать нам Мадонну! Духовная чистота должна стоять на первом плане как в 
живописи, так и в поэзии» [4]. В высказываниях певицы о нравственной чистоте искус-
ства угадывается позиция автора романа. 

Во второй части романа Андерсен расширяет итальянскую тему, поскольку его ге-
рой по воле случая вынужден покинуть Рим. Он поднимается на вершину Везувия, на-
блюдает извержение вулкана и размышляет о последних днях Помпеи и культуре этих 
уникальных мест. 

Важным эпизодом романа является выступление Антонио в театре Сан Карло в Не-
аполе после оперы «Севильский цирюльник». Автор детально описывает импровизации 
Антонио и условия, при которых проходило это зрелище. Каждый из присутствующих 
мог предложить импровизатору тему. Темы могли быть незнакомы певцу, а то, чего не 
знаешь, как замечает рассказчик, трудно воспеть. Например, темы «Чичисбей», «Капри» 
привели его в смущение. Он мало что знал о чичисбеях, а на Капри к тому времени ни 
разу не был. Антонио выбрал тему «Неаполитанские катакомбы», в которых также ни-
когда не был, но воспеть их ему помогли воспоминания о римских катакомбах, в которых 
он побывал ребёнком. Этот выбор оказался удачным. Новая тема – «Фата-моргана» – 
также была ему незнакома. Он не сталкивался с этим воздушным явлением, которое на-
блюдается в Неаполе и Сицилии, но хорошо знал прекрасную фею Фантазию, обита-
ющую в ослепительных воздушных замках. «Я мог описать мир собственных грёз; в 
нём также витали волшебные сады и замки: в моей душе жила ведь прекраснейшая 
Фата-Моргана!» [4]. Он описал маленького мальчика, к которому в ясную лунную ночь 
является девочка, лёгкая, как эфир, с большими пёстрыми крылышками за плечами. Она 
называет себя Фантазией и показывает мальчику тысячи чудес. Понятие Фата-Моргана 
имеет два значения. Моргана по преданию – фея, которая живёт на морском дне и обма-
нывает путешественников призрачными видениями. Второе значение этого понятия – 
редко встречающееся сложное оптическое явление в атмосфере, состоящее из миражей, 
при котором отдалённые объекты даны с разнообразными искажениями.

Импровизации Антонио на тему «Тассо» и «Смерть Сафо» свидетельствовали об его 
умении ставить себя на место исторического лица и передавать его переживания. Андер-
сен изображает импровизатора, владеющего искусством перевоплощения.

Италия предстаёт в романе в восприятии не только героя, но и автора, жителя северной 
страны, поэтому в нём так много романтических, экзотических пейзажей. К таким ярким 
пейзажам, поражающим воображение, можно отнести не только извержение Везувия, но и 
Голубой грот на Капри, куда герой попадает случайно во время шторма. Этот грот поража-
ет Антонио не только необычным цветом воды, но и памятниками древности, которые там 
находились. Андерсен замечает, что Лазурный грот был открыт в 1831 году.

Интерес автора к культуре и литературе Италии ощутим в выборе мест на её карте, 
которые посещает герой. Например, прибыв в Верону, Антонио попадает в амфитеатр, 
напоминающий римский Колизей. Ему рассказывают историю Монтекки и Капулетти, 
показывают дворец Капулетти, где Ромео впервые увидел Юлию. Рассказчик констати-
рует, что теперь этот дворец превратился в постоялый двор. При этом автор не упоминает 



39

о том, что история вражды между Монтекки и Капулетти нашла отражение в трагедии 
Шекспира «Ромео и Джульетта». Эта фигура умолчания подчёркивает общеизвестный 
характер приведенных фактов.

Действие в первой части романа в основном происходит в Риме. Путешествие героя 
по городам Италии (Неаполь, Венеция, Милан, Верона) во второй его части также на-
сыщено описаниями памятников культуры. Однако, думается, что приведенных выше 
примеров достаточно, чтобы убедиться в том, насколько богат интеллектуальный фон 
романа Андерсена «Импровизатор». Интермедиальность в романе и такие формы её про-
явления, как архитектурный, живописный, скульптурный, музыкальный экфрасис мож-
но расценивать как сознательную авторскую стратегию. Этот вывод касается и интертек-
стуальности в рассматриваемом произведении. Данте, Петрарка, Сафо, Торквато Тассо 
и другие писатели, упоминаемые в романе – символы и маркеры итальянской культуры. 
Итальянская тема, образ Италии играют очень важную роль в построении первого ро-
мана Андерсена.
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ І ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ В РОМАНІ 
Г. К. АНДЕРСЕНА «ІМПРОВIЗАТОР» 

У статті розглядаються прийоми художньої реалізації італійської теми в романі 
Г. К. Андерсена «Імпровізатор», зокрема роль архітектурного, живописного, музичного 
еквазіса, а також інтертекстуальності в його структурі. У висновках підкреслюється 
думка про те, що приклади інтермедіальності і інтертекстуальності в романі викону-
ють функцію маркерів італійської культури і є свідомою авторською стратегією.

Ключові слова: роман, архітектурний, живописний, скульптурний, екфрасис, інтер-
медіальність, інтертекстуальність, імпровізація.
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INTERTEXTUALITY AND INTERMEDIA IN THE NOVEL BY H. C. ANDER-
SEN “THE IMPROVISATORE” 

The article dwells on artistic devices in realization of the Italian theme in the novel by 
H. C. Andersen “The Improvisatore”, in particular, the author analyzes the role of architectural, 
pictural, musical eksfrasis, and also the intertextuality in the novel’s structure. In conclusion, the 
author emphasizes the thought, that the examples of intermedia and intertextuality in the novel 
accomplish the function of Italian culture markers and are a deliberate author’s strategy. 
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ГОТИЧНІ ТРАДИЦІЇ У РОМАНІ ЕМІЛІ БРОНТЕ
«БУРЕМНИЙ ПЕРЕВАЛ»

У статті досліджуються готичні прийоми у романі Емілі Бронте «Буремний пере-
вал» у зв’язку з традиціями розвитку англійського готичного роману і пов’язаного з ним 
стилю gothic novel, отримавшого свій розвиток у ХVІІІ столітті. До аналізу залучено 
етимологічні дані про виникнення та специфіку готичного наративу й готичного жан-
ру. Звернуто увагу на етапи розвитку та зміни значення понять «готика» і «готичний» 
у зв’язку із поширенням готичного роману. 

Ключові слова: англійський готичний роман, англійський стиль «gothic novel», го-
тична проза, готичний жанр, готичний наратив, готичні прийоми, готика, romance.

Англійський готичний роман став унікальним літературно-художнім явищем на ру-
бежі XVIII – XIX століть. Причини незгасного успіху цього жанру намагались з’ясувати 
багато літературознавців і науковців: М. Саммерс, Е. Біркхед, Е. Райлі, Е. Берк, Д. Варма 
та ін. Для теоретиків літератури поняття «готика» осмислювалось як елемент естетич-
ного ряду, оригінальний спосіб відображення світу. На специфіку цього жанру звернуто 
увагу у нашій праці у зв’язку із дослідженням готичних елементів у романі «Буремний 
перевал» Е. Бронте.

В Англії готичний роман дуже міцно закріпився у період з 1762 по 1850 роки. Саме у 
цей час було надруковано близько шестиста готичних творів різних авторів. Жанр швид-
ко здобув популярність, і можна говорити про своєрідну «готичну епідемію», оскільки 
ці твори були бажаними на прилавках крамниць, їх публіковували у різноманітних ви-
даннях, перекладали на багато європейських мов. Повісті та романи готичного жанру 
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відрізнялись своїм оформленням. Кращі зразки жанру – книги Х. Уолпола, Е. Радкліф, 
М. Г. Льюїса, М. Шеллі, Ч. Р. Метьюрина – виходили серіями з трьох-чотирьох томів у 
яскравих палітурках із золотим тисненням. Здебільшого ж готичні твори публікувались у 
вигляді дешевих брошур з оглушливими назвами і заголовками, привабливими ілюстра-
ціями та коштували від пенса до шилінга, що давало можливість навіть простим людям 
купувати їх. 

Етимологія слова «готичний» має різні версії. Згідно однієї з них: «готичний» по-
ходить від італійського gotico (незвичний, варварський; goten – варвари), яке спочатку 
використовувалося як лайливе. Однак, відомий історик Джорджо Вазарі використовував 
поняття «готика» у сучасному сенсі для відокремлення сучасної для нього епохи Рене-
сансу від попереднього періоду Середньовіччя. Готика була завершальним етапом у роз-
витку європейського середньовічного мистецтва. Виділяють три етапи розвитку готики: 
рання, зріла і пізня. Раннє поняття походить від північних німецьких племен-готів. Вони 
вторглися у Європу між IV й VI століттями н.е. та знищили античне мистецтво і створи-
ли «варварське» середньовічне. 

Пізніше, на зрілому етапі, слово «готика», «готичний» використовувалось мисте-
цтвознавцями для позначення одного із стилів середньовічної архітектури. Друга поло-
вина XVIII століття в Англії відзначається відродженням інтересу до Середньовіччя і 
його культури. У цей час знайшли відбиток мотиви, які були дуже співзвучні з сучасніс-
тю. В традиціях Середньовіччя, художники намагалися відшукати опору для своїх від-
криттів. Так, поступово, слово «gothic» переосмислювалося і набувало нового значення. 
У ХVІІІ столітті, з’явилися праці П. Уолнера («Про вченості Шекспіра», 1742), У. Додда 
(«Про красу Шекспіра», 1752), Е. Монтегю («Досвід про твір і генії Шекспіра», 1769), у 
котрих автори доводили думку про національну самобутність драматургії У. Шекспіра у 
зв’язку з проявами перших елементів естетики передромантизму та намагались встано-
вити естетичну цінність «готичної», за їхнім визначенням «середньовічної» й «варвар-
ської» культури. У цей період з’являється перший готичний роман Х. Уолпола «Замок 
Оранто» (1764), прийоми готичної прози у тексті роману котрого були використані у не 
дуже зв’язному сюжеті (героїні весь час загрожує небезпека, але в останній момент за-
вжди приходять на допомогу надприродні сили).

Після вдалого старту жанру «готичного» роману він на декілька років зникає з поля 
зору, але 1777 року Клара Рів видає роман «Старий англійській барон» («Old English 
Baron»; початкова назва: «Захисник чесноти» – «The Champion of Virtue»). У своїй на-
рації автор розкриває у фіналі причини нагромадження таємничих явищ, які через те 
здаються правдоподібними й натуральними. Але через п’ять років з’являються романи 
Анни Радкліф, популярність яких ввела моду на жахливе і таємниче у художній літерату-
рі, а також ввели нові, більш високі стандарти в ореолі «моторошної атмосфери» тексту. 
Перу А. Радкліф належать шість романів: «Замки Атлін і Данбейн» (1789), «Сіцілійське 
сказання» (1790), «Сказання про ліс» (1792), «Удольфскі таємниці» (1794), «Італієць» 
(1797) і «Гастон де Блондевіль» (1802). «Удольфскі таємниці» – найвідоміший роман 
письменниці, який можна вважати кращим зразком раннєготичного роману.

Для англійців «готика» – це відображення національного, істинно англійського, а 
не варварського. Англійські «законодавці» готичного стилю радили по-іншому сприйма-
ти старовинні руїни, замки: не як перемогу вандалізму над цивілізацією, а як прикраси 
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пейзажу, облагородження природи, місцем для роздумів про велич минулого і неминучу 
долю майбутнього. Цей стиль став привабливим для чутливих, тонких та неординарних 
натур, які мали неабиякий потяг до картин руйнування, розпаду, смерті, любов до про-
гулянок по цвинтарях, нічних пейзажів та до меланхолічного настрою. Такі захоплення у 
літературі розвили новий жанр «цвинтарної» елегії, сумних філософствувань про минулі 
земні блага, незалежність, про первозданну природу. На цьому ґрунті в прозі розвивався 
готичний роман, де перед читачами повставали руїни старих замків, монастирів, під-
земелля зі склепами.

На своїх ранніх етапах жанр готичного роману орієнтувався на освіченого читача 
і розповідав про недоліки і варварство минулих часів. У готичній прозі XVIII століття 
була протиставлена картина світу, яка свідомо відірвана від реального життя, там є фан-
тастичний сюжет з лячною таємною атмосферою, готичні лиходії і надзвичайні події. 
Тобто «готичний» – це характеристика змісту, це отримання установки від автора на те, 
що реальність в його романі представлена з особливої точки зору, не звичної для читача.

Слід згадати, що готичний жанр виник на основі середньовічного romance. А процес 
розвитку жанру засновувався не тільки на сприйнятті минулих традицій і на автоматич-
ній наступності, але й на побудові нової моделі романної форми. Пізніше визначення 
«готичний» асоціюється нетільки з Середньовіччям. Примітно, що сюжети багатьох 
готичних романів кінця XVIII століття (твори С. Лі, Ш. Сміт, Ж. Казота, М. Г. Льюіса, 
Е. Радкліф) не мають ніякого відношення до Середньовіччя і віднесені до XVI – XVIII 
століть. Замість середньовічного колориту специфічними, невід’ємними родовими ри-
сами літературної готики поступово починають визнаватися надприродне і жахливе, по-
тенційно або реально завжди присутнє в структурі готичного наративу.

Роман «Буремний перевал» Емілі Бронте вважається класичним прикладом готич-
ного роману. Роман видано 1847 року і вважається класикою англійської готичної прози, 
хоча за життя авторки роман не було гідно оцінено. Всесвітня популярність до Е. Бронте 
прийшла набагато пізніше. Цей єдиний роман письменниці – один з найзагадковіших 
творів світової літератури. Автор романтично описала вересові пустки і саме вони стали 
головним символом і фоном роману й вдалим супроводженням всієї сюжетної лінії – від 
початку до кінця.

У романі «Буремний перевал» зображується Англія 1847 року. Е. Бронте показує не 
просто любов, а живі пристрасті; права власності; вигоду, яка дає міцне суспільне ста-
новище; шлюби за розрахунком; значення освіти; сенс і роль релігії; взаємовідносини 
між багатими і бідними. У. Пейтер писав: «Ці фігури, виконані з такою пристрастю, але 
виткані на тлі непомітної краси вересових просторів, являють собою типові зразки духу 
романтизму» [2: 246]. Текст роману пронизано готичними елементами, вони спостеріга-
ються всюди: у конфлікті, сюжеті, героях, стилі. Одразу ж з перших сторінок зрозуміло, 
що готичний антураж в романі представлений різними готичним прийомами, там є і сни, 
і галюцинації, і чутки, і сюжетна таємниця та ін. Помітно, що письменниця поєднувала 
елементи готичні та реалістичні. Щодо реальності, то вона подається у розповіді про 
конкретні й достовірні ситуації, які у свою чергу сприяють створенню додаткової таєм-
ничості й загадковості у тексті, а також створюють картини невимовного жаху і невизна-
ченості. Композиція роману ніби розірвана, що також додає своєрідності твору. Автор 
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використовує прийом оповідання в оповіданні, на перший план вона ставить ліричне і 
драматичне, а епічне оповідання відходить на другий план. 

Природа в романі також є співучасником подій. Їй, як і героям, притаманні хвилю-
вання і таємниці. Авторка вдало використовує загадкову символіку, що є незмінною ри-
сою готичної прози. Опис природи є головним засобом у відображенні людських при-
страстей і тієї бурі почуттів, яка в певний момент долає персонажів. Як вже згадувалося, 
у тексті особливу увагу приділено вересковим пусткам, які є головним фоном всіх подій: 
«My landlord halloed for me to stop ere I reached the bottom of the garden, and offered to 
accompany me across the moor. It was well he did, for the whole hill-back was one billowy, 
white ocean; the swells and falls not indicating corresponding rises and depressions in the 
ground: many pits, at least, were fi lled to a level; and entire ranges of mounds, the refuse of 
the quarries, blotted from the chart which my yesterday’s walk left pictured in my mind» [1: 
39]. У наступному уривку з роману, описується момент, коли оповідач залишився на Бу-
ремному перевалі, саме тут проявляються певні ознаки готичного роману: є примари, і 
сама жахлива кімната, де зупинився гість, овіяна нерозгаданою таємницею: «‘I’ll never 
let you in, not if you beg for twenty years.’ ‘It is twenty years,’ mourned the voice: ‘twenty 
years. I’ve been a waif for twenty years!’ Thereat began a feeble scratching outside, and the 
pile of books moved as if thrust forward. I tried to jump up; but could not stir a limb; and so 
yelled aloud, in a frenzy of fright. To my confusion, I discovered the yell was not ideal: hasty 
footsteps approached my chamber door; somebody pushed it open, with a vigorous hand, and a 
light glimmered through the squares at the top of the bed. I sat shuddering yet, and wiping the 
perspiration from my forehead: the intruder appeared to hesitate, and muttered to himself. At 
last, he said, in a half-whisper, plainly not expecting an answer, ‘Is anyone here?’ I considered 
it best to confess my presence; for I knew Heathcliff’s accents, and feared he might search 
further, if I kept quiet. With this intention, I turned and opened the panels. I shall not soon forget 
the effect my action produced» [1: 32]. Поетизація почуттів посилюється описом похмурих 
деталей, адже їх автор використовувала для символіки зображення емоцій між людьми. 
Незмінною атрибутикою готичного роману є загадковий, повний таємниць будинок. В 
романі він постає перед читачами у похмурій атмосфері. Життя мешканців для відвід-
увача – таємниця, яка розкривається поступово.

Не обійшлося у творі і без лиходія, який розкривається в одному з найяскравіших 
та суперечливіших чоловічих образах літератури XVIII століття – образі Хіткліфа, по-
ходження якого незрозуміле: «Wuthering Heights is the name of Mr. Heathcliff’s dwelling. 
‘Wuthering’ being a signifi cant provincial adjective, descriptive of the atmospheric tumult to 
which its station is exposed in stormy weather. Pure, bracing ventilation they must have up 
there at all times, indeed: one may guess the power of the north wind blowing over the edge, 
by the excessive slant of a few stunted fi rs at the end of the house; and by a range of gaunt 
thorns all stretching their limbs one way, as if craving alms of the sun. Happily, the architect 
had foresight to build it strong: the narrow windows are deeply set in the wall, and the corners 
defended with large jutting stones» [1: 4]. Особистість Хіткліфа, можна частково зрозуміти 
з наступних цитат: «‘See here, wife! I was never so beaten with anything in my life: but you 
must e’en take it as a gift of God; though it’s as dark almost as if it came from the devil.’ We 
crowded round, and over Miss Cathy’s head I had a peep at a dirty, ragged, black-haired child; 
big enough both to walk and talk: indeed, its face looked older than Catherine’s; yet when it 
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was set on its feet, it only stared round, and repeated over and over again some gibberish that 
nobody could understand» [1: 45]. Про дивну долю Хіткліфа розповідає прислужниця Не-
ллі. З її слів можна дізнатись про таємничість історії появи Хіткліфа. У тексті подано 
пояснення походження імені Хиткліфа: «I found they had christened him ‘Heathcliff’: it was 
the name of a son who died in childhood, and it has served him ever since, both for Christian 
and surname» [1: 47]. Чи був насправді Хіткліф тим злодієм, які зазвичай замальовува-
лись у готичних романах – це питання постає протягом всього роману. Зовнішність в 
нього була звичайна, ніяких огидних та страхітливих рис не було, але єдине, що мав 
Хіткліф страшне – це його душа, у ній суцільна темрява. Він не володіє такими рисами 
як співчуття, милосердя, але не можна сказати, що він ніколи не мав їх, мабуть він забув 
про них під впливом життєвих обставин. 

Безсумнівно, «Буремний перевал» – це роман-загадка, роман-таємниця, розгадувати 
яку можна вічно. Це роман, який закреслює всі звичні поняття про добро та зло, про 
ненависть та любов. Е. Бронте дає читачу можливість подивитись на ці категорії під 
іншим кутом, оцінити з іншої точки зору. Життя ширше будь-яких визначень, ширше 
наших уявлень про неї – ця думка впевнено проривається крізь текст роману. Зразково 
продуманий сюжет, новаторське використання декількох оповідачів, увага до подробиць 
сільського життя в поєднанні з романтичним тлумаченням природних явищ, елементи 
незрозумілого і загадкового, таємничого і жахливого створюють особливе сприйняття 
роману «Буремний перевал», у якому романтичне і готичне своєрідно переплетене на 
користь стильовим особливостям химерного наративу. Щоправда готичне переважає, а 
тому й утверджує продовження дивних традиції англійського стилю gothic novel.
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ГОТИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В РОМАНЕ ЭМИЛИ БРОНТЕ 
«ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»

В статье исследуются готические приемы в романе Эмили Бронте «Грозовой пе-
ревал» в связи с традициями развития английского готического романа и связанного с 
ним стиля gothic novel, получившего свое развитие в XVIII веке. К анализу привлечены 
этимологические данные о возникновении и специфике готического нарратива и готи-
ческого жанра. Обращено внимание на этапы развития и изменения значения понятий 
«готика» и «готический» в связи с распространением готического романа.
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The article investigates the ways in gothic novel by Emily Bronte «Wuthering Heights» in 
connection with the traditions of the English Gothic novel and the associated style of gothic 
novel, which received its development in the 18th century. The author provides the analysis of 
the involved data of etymological origin and specifi city of Gothic and Gothic narrative genre. 
The attention is paid to the stages of development and change in the meaning of «gothic» in 
connection with the spread of the gothic novel.
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ПРИРОДА КОНФЛІКТУ У ТВОРЧОСТІ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА
 
Стаття присвячена проблемі типології конфлікту в новелах Григора Тютюнника. 

У дослідженні розглядаються внутрішньожанрові можливості, які містить новела як 
мала епічна форма та вияви позажанрових зв’язків.

Ключові слова: конфлікт, новела, типологія, жанр, сюжет.

В поетиці новели Григора Тютюнника, зокрема для висвітлення проблеми еволюції 
характеру в процесі розгортання конфлікту насамперед цікавить відображення природи 
душі та водночас видозмінювання цього відображення. Адже переконані – що найперше, 
конфлікт твору і розкриває рух характеру, доповнює його задану природою духовну та 
психологічну конституцію, деформує, підчас його сутність.

Характер у високоталановитому творі ніколи не перебуває у стані статичної, він 
повсякчас, разом із розвитком конфлікту, художньої парадигми, взагалі, еволюціонує і 
видозпізнюється, хоча як правило, глибинні константи характеру запишаються сталими 
величинами. Спостерігаємо такий двонацілений, взаємодоповнювальний рух-еволюцію 
характерів і конфліктів у новелістиці та в повістях Григора Тютюнника.

 Обширний у творчості Гр. Тютюнника комплекс конфліктів морально-етичного 
спрямування, звичайно, він щільно ув’язнений із протиріччями соціально-психологіч-
ного плану. В таких новелах, як “Три зозулі з поклоном”, “Три плачі над Степаном”, “Кі-
зонька”, “У Кравчини обідають”… тоталітарній системі протиславлені загальнолюдські, 
національно-духовні незнищенні корені “великого” чи ж “малого” українця, котрий у 
Тютюнника так чи інакше, але протестує супроти моралі й етики, нав’язаної бездушною 
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системою. Григір Тютюнник, “цей, – за словами Олеся Гончара, – загалом лагідний, 
схильний до теплих ліричних кольорів письменник нерідко ставав нещадним, це теж ві-
домо. Яким вогнем сарказму й призиртва бурхало його слово, коли йшлося про антипода 
трудової людими…” [1,7].

Селянин у прозаїка, як правило, націлений на пошук одвічних істин, честі й гідності 
себе, дітей своїх і роду.

 Якраз Григір Тютюнник одним із найперших серед генерації-шістдесятників по-
казав, довів і аналітично осмислив оту велику морально-етичну відстань, що, нажаль, 
об’єднуе селянина, його психіку і моральну конституцію від урбанізованого, здефор-
мованого мешканця сучасного міста, між селянином і міщанином. Це рельєфно просте-
жується в структурах таких новел прозаїка, як “Нюра”, “Холодна м’ята” та в ін. Герой 
Тютюнника, як правило, ранено-відкритий своєю екзистенціальною сутністю у світ, до 
істини, до праведної, незнищенної правди.

 Так в уже класичній нині новелі “Три зозулі з поклоном” видатний художник слова 
зумів у кількох сторінках, по-стефаниківськи лаконічної, експресивної новели відтвори-
ти цілу гулагівську, трагедію мільйонів українських селян та інтелігентів, котрих зни-
щила сталінська, комуністична імперія, – і це все через долю єдиного батька ліричного 
героя, що став ніби уособленням взагалі глобальної трагедії нашої Вітчизни. 

Звичайно, твір написаний Тютюнником у задушливі, застійні брежнєвські часи, і 
саме тому майже всі структури новели підтекстові, закодовані, але все-таки час від часу 
проривається до читача чисте золото правди, страшної правди. Батько героя вже у Сибірі, 
тому-таки Сибірі, де Московська імперія положила кістьми не одного вільнолюбивого 
гетьмана, тисячі і тисячі національних лицарів славного козацтва. Й знову, вже в столітті 
двадцятому під пером письменника оживає отой страхітливий, моторшний “мотив сибі-
ру неісходимого” /Тарас Шевченко/: “…послав три зозулі з поклоном, – пише батько в 
своєму останньому листі до дружини і маленького сина там, на Україні, – та не знаю, чи 
перелетять вони Сибір несходиму, а чи впадуть від морозу”.

 “Сибір неісходиму” було нерішучою рукою закреслено густим чорним чорнилом, а 
вгорі тою ж рукою написано знову: “Сибір неісходиму” /2, 284/.

 Саме тут прорисовується конфлікт суто екзистенціальний: адже герой силоміць пе-
реміщений в абсолютно незнану, нову обстановку, з квітучої, ласкавої Полтавщини – у 
нещадну, як пекло ХХ ст., Сибір, і людина, як правило, у відчаї, не відає – чи зостанеться 
узавтра живим, чи буде знищений сталінськими катами. Такі ситуації – виразно екзис-
тенціальні: життя – або смерть, зрада ідеалів – чи неопалима, незламна честь, лож – ачи 
істина?..

 Зазвичай, у Тютюнника відсутні “голосні” герої “з великої букви”, персонажі “пла-
катні”, що вже стало типовим і “показовим” у більшості творів соцреалістичного на-
прямку; прозаїк твердо й принципово, чесно та опозиційно подає народу свого, непо-
вторного героя: із тихою мужністю, із гідними переконаннями, з тверезим, аналітичним 
мисленням; у Тютюнника превалює персонаж не заангажований політично, але підчас 
крізь його непричетну нейтральність проглядає істина мужність жити навіть у таких не-
людських умовах війни, тотального понищення, голодомору…

 І, можливо, найпронизливіше, мов пісня раненого птаха, звучить у прозі Гр. Тютюн-
ника тема, радше, великий конфлікт, цілий комплекс протиріч надзвичайно болісних, 



47

пов’язаний із духовним антагонізмом: дитина – і смерть, дитина – і криваві поля війни, 
дитина – і кричуща несправедливість з боку жорстокої людини та іще більш жорстокі-
шого суспільного ладу.

 Ось малий Василько, герой новели “Перед грозою”. Хлопчик – єдиний годувальник 
матері та малої сестрички в страшну голодовку: він, як пощастить, зловить, бува, рибки 
та прогодує сім’ю… Дитина гине, засмоктана річковим трясовинням. Обставини та по-
зиція, в котрій постає хлопченя – цілком і повністю екзистенціальна: смерть – або жит-
тя, – так повелася доля із Васильком. І сама мить смерті хлопчика подана митцем якби 
крізь пекучо-болісну сльозу: адже це так несправедливо, коли дитина покидає життя! 
“Мамо!” – крикнув Василько, але замість власного голосу почув лише глухе булькотіння. 
У скронях стало боляче і задзвеніло – тоненька, немов десь далеко сурмила сурма, перед 
очима троїлася червоно-зелені плями, наїжджали одна на одну і підплигували, мов поко-
тьола. Потім у голові щось ляснуло, покотьола розскочилися і попадали, наче збиті синім 
батогом… Згодом посеред чорної ковбані один по одному зринули петрики, погойдались 
на хвилях і зграйкою прибилися до берега…[2,49].

 Митець гостро акцентує на дикій неприродності смерті дитини на лоні такої чудов-
ної природи, але підтекстово свідомо “веде” читача до невблаганної істини – “що ж то 
таке за суспільство, які в нього цінності, – що воно змушує помирати голодну дитину за 
так і не вловлену нею рибку”…

 Не меншої екзистенціальної напруги, а відтак і конфліктності прибирає у Тютюнни-
ка тема “дитини і війни”. Необхідно зазначити, що в українській прозі другої половини 
ХХ ст. ця проблема і саме в Тютюнника прозвучала як першовідкриття, настільки вона 
була філософськи заглиблена, пронизливо проінтерпретована, виписана з неабиякою ху-
дожньою силою.

 Дитина, Харитон, майже двійник малого Григора Тютюнника, бо ж йому майже те 
саме довелося пережити, блукає Україною у вогні в пошуках своєї далекої домівки та 
матері. Знову пронизлива екзистенціальність: адже Харитон попадає у найкрайніші тра-
гічні ситуації, він повинен на них якось та реагувати; саме в такій обстановці в дитини 
гостро оживає комплекс самозбереження, бо ж смерть щодень, щохвилини чигає за хлоп-
чиною; він повинен вцілити й тим самим перемогти оте криваве дійство. Митець тон-
ко й проникливо віддзеркалює процес поступового гартування психіки, дитячого опору 
нещадним обставинам. Харитон мужніє і буквально стає дорослим за ці часи блукань 
полями війни. Зрештою дитина трагічно й крізь трагедію пізнає світ, зрештою, і себе: 
“Щоб не так нудно було йти, починаю згадувати, як мені жилося до війни. Бабусю зга-
дую, пасьбу, – шукає у потоці своєї свідомості хлопчина рятівні острівці самозахисту 
й рятунку, – хату нашу з образами на покуттях – мені чомусь найдужче запам’яталося 
федорівська свята Богородиця з лагідними очима й дитинкою на руках. Ще в хаті були 
рушники роменські з червоними начосами, скриня, жердка, піч, сволок жовний і на ньо-
му хрест, випалений дідусем. Я не зазнав діда, бо він умер ще тоді, як я дульки бабі не 
міг стулити. Наївся гарячого хліба з меленими качанами і вмер. Потім і тата не стало. А 
мати з дому зійшла, повіялася, як казала бабуся Марфа. Вони чомусь не любили про неї 
згадувати. І лишилися ми з бабусею вдвох” [2,320].

 У цьому прозовому періоді – уся трагедія і такого пре чутливого “я” маленького 
Харитона, і трагедія українського села, що божеволіло з голодоморів, /дідусь нарешті 
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наївся молодого хліба – і помер, нещасний/; і гулагівський апокаліпсис, котрий упав на 
тіло України, її народу чорним вороном /власне, тут згадується епізод із новели “Три зо-
зулі з поклоном” про арешт батька у 37-му: “Потім і тата не стало”/; І морально падіння 
матері Харитона, звісно, що спричинене усіма тими катаклізмами / “А мати…повіяла-
ся…” [2, 321] зосталася біля серця хлопчини одна-єдина стоїчна, мудра, терпелива у 
всьому бабуся…

 Як помічаємо, конфлікт повісті “Облога” багатовекторний і багатоплановий: від со-
ціальних “моментів” – до психологічних надривів.., як саме тогочасне драматичне життя.

 Саме ця система конфліктності і натужно починає формувати характер Харитона; 
“фронтова мудрість” жити і вижити найперше сприймається хлопчиком: “Казав же мені 
отой солдат з трудармії:” Ти, синок, за фронтом йди. Як посмітюха за кінським табуном. 
Житимеш – Во!” – і Харитон вводить слова солдата у свою “оціночну систему” світу й 
людини: – Правильно казав! Так що вертати назад мені не видне око” [2,325].

 Отже, феномен і поетика Григора Тютюнника дійсно концентрує у собі всепрони-
зиючу: всеохоплюючу парадигму, тобто, найболісніші, найтривожніші конфлікти свого 
часу та свого народу із тоталітарною системою. І вони /оті конфлікти/ ніби концентрич-
ними колами пронизують буквально всі, щонайменші структури його знакових систем, 
епістем і тропів, такою прихливою логікою й а-логікою окремного діалогу та цілого ор-
кестру діалогів, активно формують своїми багатогранними, багатошаровими впливами 
становлення і вербальне саморозкриття характерів, пронизують потік свідомості героя і 
авторські відступи.
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Статья посвящена проблеме типологии конфликта в новеллах Григора Тютюнника. 

В исследовании рассматриваются внутрижанровые возможности, которыми наделена 
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СПЕЦИФІКА ПОЄДНАННЯ ВІЗУАЛЬНОГО ТА ВЕРБАЛЬНОГО У НОВІТНІЙ 
КИТАЙСЬКІЙ ДРАМІ ТА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМІ

(НА ПРИКЛАДІ П’ЄСИ ЛЮ ШУГАНА «ВІЗИТ МЕРТВОГО ДО ЖИВИХ» 
ТА П’ЄСИ-МІНІАТЮРИ ОЛЕНИ САВЧУК «ПОБАЧЕННЯ ЗІ СМЕРТЮ»)

У статті досліджується проблематика поєднання зорового та слухового у новіт-
ній китайській драмі та сучасній українській драмі. Порівняно дві п’єси, написані в один 
період. Із розгортанням сюжетних колізій сучасних п’єс проаналізовано вплив зорового 
та мовленнєвого ряду на сприйняття драматичного тексту, образної символіки, пояс-
нення ряду мовленнєвих конструкцій. Доведено, що поєднання візуального та вербально-
го є ключовим у розумінні специфіки теми сучасного драматичного твору. 

Ключові слова: специфіка поєднання візуального та вербального, новітня китай-
ська драма, п’єса Лю Шугана «Візит мертвого до живих», п’єса-мініатюра Олени Сав-
чук «Побачення зі смертю», специфіка сприйняття драматичного тексту.

Характерною особливістю останніх десятиліть ХХ століття у китайській літературі 
було проведення ряду реформ (як економічних, так і політичних), що мали на меті по-
жвавити мистецьку діяльність. Хвиля репресій, що прокотилася Китаєм упродовж «куль-
турної революції», позбавила новітню літературу великої кількісті митців. Заангажоване 
бачення дійсності, вказівки писати виключно на окреслені теми, зведена до мінімуму 
критика, позбавили оновлювану китайську літературу жаданого експериментаторства та 
бажання бути зрозумілою зарубіжним читачам.

Мета і завдання статті – поглибити знання про китайську драматургію, проаналі-
зувати та розкрити специфіку синтезу візуального та вербального у сучасних п’єсах Лю 
Шугана та Олени Савчук.

На слушну думку авторів «Довідника з історії літератури Китаю», період 1976 – 1978 
років був перехідним в історії сучасної китайської літератури, оскільки вилився у про-
тест проти «культурної революції» [2, с. 239]. Первістками непокори політичним тиску 
стали безіменні твори, що надалі отримали назву поезії площі Тяньаньмень. Процес над 
«бандою чотирьох», який тривав восени 1976 року, поклав початок новітній китайській 
літературі. На нашу думку, ця прикметна подія підштовхнула китайських драматургів 
для створення цілковито нових текстів, наближених до реального життя (п’єса Су Шуяна 
«Зразок вірності»). Виклик до інтелігенції «визволити свідомість» уможливив повернен-
ня ряду знакових імен у літературу, великою кількістю літературних видань, адже, за 
Є. Серебряковим, після «із відновленням старих та появою нових літературних газет та 
журналів з’явилося широке поле для розміщення плодів творчості» [2, с. 239].

Звичайно ж, наряду зі старими митцями розпочинало свою творчість нове поколін-
ня. Власні емоції, аналіз минулих подій віддзеркалилися у значній кількості художніх 
текстів, що надалі у новітній китайській літературі отримала назву «літератури шрамів», 
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представниками якої, зокрема, були Ван Мен, Лі Говень, Чжан Сянь та інші. Тоді ж, ви-
никає і «література реформ», підвалини якій заклав Цзян Цзилун. У новітній драматургії 
провідною стає розкриття теми життя сучасника, його емоційні вподобання та погляди 
(драми Цуй Дечжі, Лі Луньюня, Чжао Гоцина). 

Осучаснене бачення драми, намагання розширити межі її сприйняття, вихід за уста-
лені правила знаходить себе у п’єсах «експериментальної драми» Ша Єсіня, Цзун Фуся-
ня, Ма Чжунцзюня. Авангардні мотиви стають провідними у творчості Лю Шугана, Ван 
Пейгуна, Лі Ваньфеня, Лань Іньхая, Цзинь Юня. 

Тематика, до якої зверталися творці новітньої драми, викликана потребами соціу-
му, коли не втрачають актуальності загальнолюдські проблеми ставлення до оточуючих, 
спілкування із найдорожчими людьми, найголовніше, пошук сенсу життя. Наприкінці 
минулого ця тема не втратила актуальності і у світовій драмі. Зокрема, своєрідне бачен-
ня місця молодого покоління у суспільстві розробили китайський драматург Лю Шуган 
у п’єсі «Візит мертвого до живих» (1985 р.) та авторка п’єси-мініатюри «Побачення зі 
смертю» (твір вийшов друком 1998 р.) учасниця фестивалю молодого драматурга «Пів-
острів-96» Олена Савчук. Дві п’єси, написані із невеликою різницею, єднає спільна те-
матика: що стає із людиною після її смерті. Своєрідно це питання вирішується і з гендер-
ного погляду авторів, адже в обох творах головними персонажами є чоловіки, через візит 
яких і відбувається дійство. Інтрига, що станеться із приблизно однаковими за віком 
Е Сяосяо у Лю Шугана та Ігорем у Олени Савчук, зберігається до кінця драми. 

Поступове розгортання дії в обох творах наче пов’язане зі смертю молодих людей, 
лише із тією різницею, що у Лю Шугана Е Сяосяо приходить у світ живих, а у Олени 
Савчук – Ігор до кінця не може усвідомити, де він, з ким і за яких обставин розмовляє. 
Дійсність моделюється авторами через поєднання візуального та вербального ланцюга. 
Так, візуальне у Лю Шугана твориться за допомогою символіки жестів, масок, які вка-
зують на окремі предмети, деталі інтер’єру, про що автор зазначає у ремарці на початку 
драми: «актори – чотири чоловіки та чотири жінки-танцюристки та виконувачі різних 
ролей під час дії вистави» [3, с. 177] та світла. У Олени Савчук у творенні зорового 
сприйняття теж бере участь світло, що спалахами показує дію. Наприклад, у «Візиті 
мертвого до живих» вхід до лікарняної палати – це два актори, які символізують двері, 
головний хірург – не окремо задіяний персонаж, а актор у масці та у накинутому біло-
му халаті. 

Візуальній ряд в обох п’єсах посилюється образною системою. Так, образів-персо-
нажів на початку п’єс задекларовано однакову кількість – чотири, із тією різницею, що 
деякі діють у різних іпостасях. У Лю Шугана це різнопланова гра акторів, у Олени Сав-
чук – чотири іпостасі Смерті (дві власне її, Смерть-Стефанія та Смерть-Микола). Із пер-
сонажами автори знайомлять нас на певному життєвому етапі, тобто, глядач/читач має 
самостійно здогадатися, що з ними траплялося раніше, або здогадуватися через ремарки. 
В обох випадках драматичні події відбуваються за межами їх звичайного місця перебу-
вання, у натовпі незнайомих людей. У Лю Шугана Е Сеосяо ранять в автобусі, у Олени 
Савчук Ігорю стає зле на вулиці, але спершу його сприймають за нещасного п’яничку, 
котрий «розлігся серед вулиці» [4, с. 319]. Провідними образами у драмах стають жін-
ки, які у різні часи відігравали значні ролі в житті Е Сяосяо та Ігоря. Для Е Сяосяо це 
кохана Тан Тяньтянь, яка зробить усе можливе, щоб розслідувати загибель Сяосяо, для 
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Ігоря – колишня зраджена ним наречена із філософським сенсом до життя, коли «кожний 
сам відповідає за свої гріхи» [4, с. 322]. 

Різнять п’єси друзі головних персонажів. У Лю Шугана інтрига зради залишаєть-
ся до останніх рядків п’єси, лише потім Лю Фен зізнається, що саме він причетний до 
смерті Е Сяосяо. У Олени Савчук, друг дитинства Ігоря – Микола – бажав лише одного: 
побачити в останні хвилини життя Ігоря, але той постійно був зайнятий. Остання розмо-
ва друзів наповнена філософським баченням авторкою одвічного сенсу людського буття: 
«Смерть-Микола. Я прийшов проститися з тобою. За мого життя у тебе не вистачило на 
це часу. (Світло гасне. Смерть-Микола зникає)» [4, с. 324]. 

Невипадковими у творах є свідки подій, їх міміка, жести, рухи допомагають авто-
рам поглибити драматизм ситуації, коли ефект досягається певними акцентованими не 
статичними дрібницями. У «Побаченні зі смертю» світло постійне висмикує великий 
перстень однієї із головних персонажів. Оздоблений червоним каменем, його сяйво на-
гадує кров. 

У «Візиті мертвого до живих» – образи-речі допомагають глядачеві/читачеві зрозумі-
ти перебіг дії, ставлення персонажів один до одного. Ще на початку п’єси автор зосеред-
жується на елементах одягу: він обов’язково сучасний, найрізноманітніших фасонів, у 
тексті наводяться навіть назви молодіжних моделей (модерн «а-ля Тяньтянь», «Весняні 
вітрила»). У «Побаченні зі смертю» обіграно колір сорочки: із жовтої вона перетворю-
ється на рожеву, бо, за словами героїні, «все змінюється з часом. Колір теж не постійна 
ознака» [4, с.320].

Візуальне сприйняття послідовного розгортання дій у п’єсах супроводжується змі-
ною топосів та локусів. Персонажі перебувають не лише на відкритому просторі у місті 
та в окремих його районах, а й у замкненому просторі (автобус, творча майстерня, лікар-
ня). За допомогою зсування часових меж, грою сучасне – минуле – сучасне, розкриваєть-
ся сутність, коли неможливим стає приховати недоліки, умотивовуються певні вчинки, 
зрештою, вирішуються непорозуміння. Специфікою обох п’єс є зведені до мінімуму де-
корації. Окрім того, за авторським задумом, у «Візиті мертвого до живих» глядач, щойно 
заходячи до зали, бачить дзеркала, а перебіг дії, наголос на важливій події супроводжу-
ється ударними інструментами. До того ж, різне звучання має поглибити словесне розу-
міння: «Автобус наближається до зупинки. Двері відчиняються. Волоцюги, штовхаючи 
один одного, вистрибують із автобуса та втікають. Е Сяосяо, прикриваючи рану рукою, 
намагається вийти із автобуса. Ударник вибиває злісний та тривожний дріб. Актори зні-
мають маски та повертаються на свої місця, наспівуючи мелодію без слів» [3, с. 192]. 
У «Побаченні зі смертю»: «Світло гасне, темно, чути голоси: «У нього інсульт. – «Що-
що?» – «Інсульт». – «Ну, треба ж, такий молодий!» – «А що трапилось?» – «Та он швидка 
з інсультом забрала. Прямо на вулиці впав». – «Ай-яй! Не приведи, Господи!» [4, с. 324]. 

У свою чергу, вербальне тло у п’єсах характеризується діалогами, алюзіями персо-
нажів, динамікою мови, окличними, питальними (риторичними) реченнями. У «Візиті 
мертвого до живих»: «О! Шеф! Чудова! Неперевершена!.. Чому й досі немає нашого 
модельєра Сяосяо?... А керівництво збирається до нас на генеральну?... А відомий дра-
матург та режисер Лю Фен прийде нас підтримати?» [3, с. 178]. У «Побаченні зі смер-
тю»: «Стривай-но. Спершу Стефанія… Потім ти… Де ми? Що відбувається? Я роз-
мовляю з небожем? Я божеволію! Скажи негайно – ти мертвий?» [4, с. 324]. Володіння 
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персонажами сучасною розмовною лексикою, гра із голосом, інтонаціями (збентеже-
ність, подив, відчай, непорозуміння, переляк, надія, сподівання) умотивовують та погли-
блюють розуміння їх психологічного стану, поглиблюють авторський задум.

Отже, синтез візуального та вербального  у сучасних п’єсах Лю Шугана та Олени 
Савчук уможливлюється через зчитування кодованої інформації. Так, на зоровому рівні, 
у драматичних текстах обох авторів цю роль виконують розгалужена система образів 
(персонажів, речей, пейзажів), ремарок, що пояснюють вік, стать, соціальний прошарок, 
діалогів, монологів, авторських відступів. Натомість у сценічному втіленні візуальне по-
єднується із вербальним за допомогою розташування акторів, відстані між ними (нахи-
лилися, щоб допомогти, відійшли убік, відвернулися чи озирнулися), їх одягу, речового 
оточення, використовування діалогічного чи монологічного мовлення.
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СПЕЦИФИКА СОЧЕТАНИЯ ВИЗУАЛЬНОГО И ВЕРБАЛЬНОГО В НОВЕЙШЕЙ 
КИТАЙСКОЙ ДРАМЕ И В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ДРАМЕ

(НА ПРИМЕРЕ ПЬЕСЫ ЛЮ ШУГАНА «ВИЗИТ МЕРТВОГО К ЖИВЫМ» И 
ПЬЕСЫ-МИНИАТЮРЫ ЕЛЕНЫ САВЧУК «СВИДАНИЕ СО СМЕРТЬЮ»)
В статье исследуется проблематика сочетания зрительного и слухового в новей-

шей китайской драме и современной украинской драме. Проведено сравнение двух пьес, 
написанных в один период. С развертыванием сюжетных коллизий современных пьес 
проанализировано влияние зрительного и речевого ряда на восприятие драматического 
текста, образной символики, объяснения ряда речевых конструкций. Доказано, что со-
четание визуального и вербального является ключевым в понимании специфики темы 
современного драматического произведения.
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(BASED ON THE PLAY BY LIU SHUGANA “VISIT TO THE LIVING DEAD” AND 
THE PLAY-MINIATURE BY ELENA SAVCHUK “DATE WITH DEATH”)

This paper examines the problems of combining the auditory and the visual in modern 
Chinese and modern Ukrainian drama. Two plays written at the same period are compared. It 
is proved that the combination of the visual and the verbal is essential for understanding the 
specifi c topics of contemporary dramatic works.
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ФЕНТЕЗІЙНИЙ СВІТ ДЖОНА ТОЛКІНА В РЕЦЕПЦІЇ
НІКА ПЕРУМОВА: З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ

У статті зроблено спробу обґрунтувати термінологічність поняття фентезійний 
світ, з’ясувати особливості його створення Джоном Толкіном у «Володарі перснів» та 
Ніком Перумовим у «Персні темряви». Встановлено, що репрезентантами міфосвіту є 
створені мови, онімний і географічний простір, флора і фауна тощо. Фентезійні світи 
Толкіна і Перумова співвідносяться відповідно як ірреальність високої естетичності і 
середньовічного антуражу в історичному романі.

Ключові слова: фентезі, фентезійний світ, термін, міфологічна естетика, істо-
ричний роман.

Одним із найпопулярніших новітніх жанрів художньої літератури вважається фенте-
зі, що з кінця 80-х і до середини 90-х років минулого століття існував у вигляді переклад-
них видань. Дослідники пов’язують виникнення цього жанру у слов’ян з перекладом 
роману «Володар перснів» Джона Толкіна, чия творчість набула визнання у слов’янській 
культурі. Це виявлялося у літературознавстві й у літературі «як продовження і як твори, 
написані на кшталт Толкінівського світу» [5: 5].
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На думку дослідників, епоха перекладної фентезі почалася приблизно з 1989 року. 
А з 1993 року можна говорити про цілісний жанровий різновид фентезі як об’єкт до-
слідження у літературознавстві. Про що свідчать наукові розвідки С. Кошелева [9], Р. 
Кабакова [7; 8], Е. Соколової [19], В. Губайловського [4], С. Лузіної [11], А. Гусарової [5], 
Д. Павкіна [14], О. Тихомирової [20], В. Бойніцького [3], Н. Ситник [18] та ін.

Новий жанр було доповнено, переглянуто підхід до відбору тем і деталей… Парадиг-
ма нового жанрового різновиду сприйняла традиції наукової фантастики, наприклад, до 
психологічної правдоподібності і максимально загострила її, довівши до жанротвірного 
критерію [5].

В сучасному літературознавстві до сьогодні уже сформувався окремий напрям – тол-
кіністика. Її визначають різнопланові дослідження не лише в галузі літературознавства, а 
й лінгвістики, філософії, компаративістики, об’єктами їх дослідження системно чи при-
нагідно виступають ті чи інші аспекти міфосвіту, створеного Толкіном. Загальновідома 
його думка про те, що у англосаксів немає власного епосу на кшталт індійського, грець-
кого чи скандинавського. Тому професор і створив власний міф. «Світ Толкіна, – пише Р. 
Кабаков, – дещо більше, ніж просто ряд запозичень з культурної спадщини Великобри-
танії та Скандинавії. Це зовсім новий міф і світ, літературна гра, повна натяків автора до 
читача [7]. О. Тихомирова міфологію професора визначає як альтернативну для Англії, 
тобто реконструйовану завдяки діалогу кельтської й англосаксонської традиційних сис-
тем, що не відбувся за історичних причин; а роль медіатора в такому діалозі відіграє 
міфічний квест – подорож-пошук героя [20].

Ще у кінці 80-х років минулого століття у своїй кандидатській дисертації ««Володар 
перснів» Дж. Р. Р. Толкіна і проблема сучасної літературної міфотворчості», а через 30 
років і однойменній монографії [8], Р. Кабаков підкреслив, що творчість письменника 
«являє собою культурний феномен, який поєднав елементи давнього і сучасного мисте-
цтва, вийшовши за межі системи літературних жанрів». Дослідник розглядає проблему 
«міф і сучасність», базуючись на ідеї Є. Мелетинського про реміфологізацію свідомості 
й культури, що протистоїть усьому деміфологізуючому процесу в цілому. Звернено увагу 
й на ідею подібності міфологічної фантазії з художньою та людською [13]. Це означає, 
що міфологічні форми аналогічні стародавнім, можуть виникати й зараз. Ідея створення 
так званої нової міфології була запропонована на межі XVIII-XIX ст. Ф. Шеллінгом і 
Ф. Шлегелем [7: 4]. А в ХХ ст. міф сприяв розвитку в літературі нових форм. Як слуш-
но зауважує Р. Кабаков, підтримуючи ідею С. Аверінцева: головна тенденція полягає у 
в прагненні письменників «примусити світ архаїки і світ цивілізації пояснювати один 
одного» [7: 5]. Дослідник виділяє кілька типів художньої міфотворчості і підкреслює, 
що тексти Дж. Толкіна являють собою особливий тип міфологізму, оскільки письменник 
створив найбільш цілісну в історії літератури індивідуальну міфологію: уявний світ зі 
своєю книгою буття, історією й історичними хроніками, географією, мовами. Його всес-
віт не має подібних літературних аналогів [7].

Відомий британський фентезист К. Льюїс убачав цілісність міфу в наданні відомим 
речам багатющого прихованого повсякденням змісту, при переміщенні в міф хліб, золо-
то, коня читач не відділяє їх від реальності, а відкриває заново. Саме в цьому, на наш по-
гляд, полягає сутність перетворення емпіричних концептів у культурологічні, вивчення 
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яких виявилося актуальним для сучасної філології у зв’язку зі зміною парадигми спеці-
альних знань на початку ХХI століття.

За спостереженням російського міфолога А. Баркової, мотиви, образи, сюжетні лінії 
й логіка взаємостосунків героїв у художньому тексті вкладаються в сюжетне міфологічне 
кліше. Відтак у літературному творі відтворюються та переосмислюються універсальні 
міфологічні категорії, збережені на глибинному рівні мислення людства… Загальні мі-
фологічні універсалії залишаються сталими (з часом змінюється лише форма їх вияву в 
оповіді: починаючи від основних міфологічних жанрів – міфу, епосу і казки – і закінчу-
ючи сучасним романом [1]. На її думку, Дж. Толкін як художник утілював… власні під-
свідомі переживання міфологічних уявлень – тут зовсім інший, не логічний, а емоційний 
рівень освоєння архаїки, не цитування, а відтворення сюжетного кліше. Інакше кажучи, 
це неусвідомлене звертання до глибинних шарів міфологічного мислення, котре, власне, 
і не мислення навіть, а переживання, відчуття [1].

В. Бойніцький у своїй статті [3] звернув увагу на унікальний хист професора по-
єднувати лінгвістичний та літературознавчий підходи до старовинних текстів. Сприй-
маючи їх одночасно і як мовні пам’ятки, і як літературні твори, він зміг проникнути у 
ментальність прадавньої людини, поглянути на світ її очима, крізь призму прадавньої 
міфологічної свідомості. Власне кажучи, всю письменницьку діяльність Дж. Р. Р. Толкіна 
можна загалом визначити як художнє відтворення міфологічного світосприйняття, при-
таманного давнім мешканцям Європи [3].

Серед ще не розв’язаних проблем толкіністики актуальним постає створення сучас-
ної оказіональної міфології як прецидентної для наступників.

Мета нашого дослідження розглянути специфіку створення Толкінівського фен-
тезійного світу та його рецепцію Ніком Перумовим, адже роман «Перстень темряви» 
останнього написаний як вільне продовження «Володаря перснів».

Вважаємо, що найпоказовіше (в межах статті) можна обґрунтувати поняття фенте-
зійний світ як термін на основі аналізу фактів про його створення та встановлення ознак 
слів-термінів, адже не всі сучасні фентезисти його визнають. Тож, на нашу думку, те 
що професор Толкін був творцем і водночас дослідником уже існуючих легенд, сприяло 
появі детально виписаного ним світу з власною культурою, історією, письмом – все це 
ми і називаємо фентезійним світом автора. В нашій розвідці вжито також синонімічні 
терміни міфосвіт, ірреальний світ. Як доказ розглянемо деякі факти й ідеї дослідників 
щодо створених професором мов, ономастики, географії, ботаніки.

Толкінівська міфологія коріниться в глибокому інтересі до слова. Він якось згадував, 
що його цікавило в словах усе: значення, звучання, форма, а лінгвістичні структури за-
вжди впливали, як музика чи колір. Любов до вигляду й звучання слів, а також до філо-
логічних праць німецькою мовою спонукала професора до створення власної мови. При-
пускалося, що це буде реконструкція певного варіанту німецької мови, від якого нібито 
не збереглося письмових джерел. Використовуючи свої глибокі знання в галузі лінгвіс-
тики, Толкін розпочав створювати навіть не один, а кілька діалектів, у яких була особли-
ва система граматики та фонології. Паралельно він придумав їхні алфавіти. Відомо, що 
для письменника мала велике значення й фінська мова в плані створення власного мі-
фосвіту. Вона була подібною до фінської в фонетиці, і пізніше фігуруватиме у творах під 
назвою квенья, або високе дельфійське наріччя. А валійська слугувала зразком створення 
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фонології іншої дельфійської мови – синдарін. Серед мов Толкіна є й мордорська (чорне 
наріччя), її використано в заклятті Персня Всевладдя, а також в деяких онімах. У своїй 
статті А. Немировський здійснив спробу дослідити етимологію цієї мови й виявив «не 
лише структурний, але й значний матеріальний збіг хуритської мови (якою говорили в 
III-I тис. до н. е. предки сучасних вірмен і курдів, що згодом змінили її на індоєвропей-
ські) і чорної (мордорської) мови» [13].

Вважаємо, що крім мовних особливостей, фентезійний світ характеризується також і 
завдяки особливостям хронотопу. Запропонована версія автора «Володаря перснів» така: 
описані в трилогії події «являють собою реконструйовану епоху історії Землі, що існу-
вала певну кількість часових періодів тому від наших днів (приблизно на 6 тисяч років). 
Виходячи з цього, письменник так писав про географію свого світу: «Мені необхідно 
було, думаю, сконструювати уявний час, а щодо місця – міцно стояти ногами на землі-
матінці» [22]. Дослідження А. Семенова [17] засвідчують, що карти Середзем’я, створені 
професором, відтворюють особливості земної географії. В основі побудови географічно-
го середовища фентезійного світу письменника покладено принцип системи, що поєднує 
кілька джерел, серед яких своєрідна калька з ландшафтів сучасної Європи з викривлен-
нями, характерними для античних і середньовічних карт; географія Європи I тис. н. е., 
де Візантія послужила прототипом Гондору, а могутні готські королівства – прототипом 
Рохана; розгорнута в просторі й міфологізована карта англійської історії; власне міфо-
логічні уявлення європейців про землі, де мешкали як язичники, так і християни [17]. 
Автор стверджує, що Толкін укладав географічні карти, співвідносячи відстані. В нього, 
за спостереженням дослідника, є два типи карт, що були характерні для середньовічної 
традиції (ілюстрації, портулани (морські) і дорожні типу давньоримських. Дж. Толкін 
віддавав перевагу ілюстраціям і дорожнім картам. З цього приводу А. Семенов зазначає, 
що єдиним об’єктом у Середзем’ї, який міг бути точно локалізованим на карті сучасної 
Європи, є the Shire – графство Стаффоршир у Центральній Англії… Зіставляючи азиму-
ти і відстані на карті Північно-західного Середзем’я з картою Європи, а також ландшаф-
ти, які знаходить читач у тексті за сюжетом, автор статті отримав таку картину: на захід 
від Хоббітона Сріблясті Гавані збігаються з Бристолем; на південь – рівнини Мініріату й 
Центрального Еріадору – з рівнинами Франції.., навколо Хоббітону знаходяться числен-
ні downs – типові англійські пейзажі на південь від Хоббітона.., а в Англії колись були 
значні лісові масиви як раз на південь від Оксфорду і на північ від нього… [17]. Тож, 
міфопоетичний простір, створений в уяві письменника, виявляється впізнаваним, майже 
земним, і водночас зміненим рівно настільки, щоб читач переконався, що описувані події 
відбувалися дуже давно.

Деякі дослідники помітили ще одну деталь, яка сприймається натуралістично. 
Йдеться про унікальне багатство рослинності, з точністю виписаної письменником у тек-
сті трилогії «Володаря перснів». Наприклад, дорога героїв роману лежить через шість 
природно-кліматичних зон – від субарктики – до субтропіків. На шляху героїв трапляєть-
ся понад 50 видів рослин, кожна з яких росте в характерному для неї ландшафті. З цьо-
го приводу І. Кучеров пише, що прекрасні дельфійські рослини виявляються не просто 
результатом фантазії автора, вони мають подібність до окремих видів земної флори [10].

Вищевикладене свідчить про те, що Джон Толкін як учений намагався виявити сис-
темотвірний елемент – спочатку в мові, у літературний текстах, потім у ботаніці. Саме 
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ця пристрасть до пізнання природи речей у поєднанні з серйозним підходом до деталей 
дозволила письменнику створити той міфосвіт, про який читач дізнається зі сторінок 
трилогії. Адже відомо, що професор розмірковуючи над деякими епізодами, вирахову-
вав навіть напрям вітру і фази місяця, що дозволило йому створити в тексті атмосферу 
достовірності викладу. При цьому читачеві не обов’язково бути лінгвістом, географом, 
міфологом чи ботаніком – головне переконливе слово автора.

Оскільки професор Толкін добре знав міфології скандинавів, фінів кельтів, вивчав 
діалекти цих народів, то його уявлення про згадані культури звісно ж вплинули на сут-
ність створеної ним міфологічної системи.

На нашу думку, складовою міфосвіту «Володаря перснів» можна вважати й онімний 
простір. Професійне тлумачення імен Дж. Толкіном з його текстів знаходимо в листі до 
Р. Бір від 14 жовтня 1958 р. Відомо, що вона ставила кілька питань, щоб використати по-
яснення Толкіна на зустрічі шанувальників трилогії. Професор детально коментував зна-
чення слів, що її цікавили. Так, даючи відповіді на питання, він пише: «Сіроельфійська 
(Синдаринськая) форма повинна була бути ел, мн. елін, і елед, мн. елід. Однак останню 
форму Сірі ельфи, які не бували за морем, практично не використовували. Вона збере-
глася лише в деяких власних іменах типу Еледвен «ельфійською прекрасна». Після по-
вернення з вигнання Нолдорів (частини вищих ельфів) вищеельфійське елда було знову 
запозичене сірими ельфами, як-от: елд>елл, і належали вищим ельфам-вигнанцям. Таке 
походження ел, елл – спостерігається у іменах Елронд, Елрос, Елладан, Елрохір…

Леголас дослівно – це «зелене-листя», лісове ім’я – діалектна форма синдаринського 
лаеголас:*лассе (вищеельфійське лассе) «лист»; *гваласса/ *гвалассіе «сукупність лис-
тя» (олассіе, С. голас, – олас); *лаіка «зелений» – основа лай як в лаірі «літо»…[22].

Російсько-американський письменник-фентезист Нік Перумов (справжнє ім’я Ми-
кола Данилович Перумов) продовжив історію Середзем’я Толкіна в циклі романів «Пер-
стень темряви», куди увійшли книги «Ельфійський клинок» і «Чорний спис», видані 
1993 року. Книга в цілому була схвально сприйнята, однак викликала не лише позитивні, 
а й критичні оцінки. Прихильники вважають «Перстень темряви» твором, що послужив 
поштовхом до заснування російського фентезі, водночас як критики не визнають в ньо-
му основи фентезійного світу Толкіна. Надалі Нік Перумов не писав про Середзем’я й 
публікував книги лише про власні світи.

У творі «Перстень темряви» [15] Нік Перумов описує повні небезпеки подорожі хоб-
біта Фолко Брендибека та його друзів з метою вияснити причини Зла і способи його 
викорінення. Взявши за основу твір Дж. Толкіна, він значно змінив морально-етичну 
концепцію, це і викликало критику у прихильників професора. В рецензії на книгу «Пер-
стень темряви» С. Бережний підкреслює: «Толкін створив світ вивищеної етичності – 
Перумов етику прив’язав до середньовічного антуражу. Відтак міфологічна естетика 
«Володаря перснів» була замінена естетикою історичного роману» [2]. На цьому наголо-
шує і О. Путило у статті «Художні функції образу річки у творах фентезі», зазначаючи, 
що «в дослідженнях жанру часто розглядають питання про те, як фантастична література 
репрезентує читачам особливий світ, паралельну реальність, інший Всесвіт. Особливу 
систему образів, взаємозв’язків між ними, а також супутніх цим образам знань і уявлень. 
Зокрема, активна участь у створенні фентезійного світу набуває різних фентезійних ло-
кусів, аналіз яких дозволяє глибше збагнути специфіку і поетику фентезі» [16: 127].
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Автор порівнюючи образ ріки у «Володарі перснів» з текстами Н. Перумова, помі-
тив, що «в класичному фентезі образ ріки може відігравати роль кордону між царствами 
добра і зла. Толкін наділив головну водяну артерію функціями кордону, перепони і доро-
ги, – чим підкреслив значимість цього локусу… Н. Перумов зруйнував просторово-міфі-
логічну структуру Середземелля, позбавивши Андуїн ролі центрального топосу. Відтак 
ріка вже не являє собою вісь, що розділяє Схід (зло) і Захід (добро). Дослідник робить 
висновок, що у творах Перумова під впливом постмодерністської традиції виникає етич-
ний релятивізм. Структура простору в «толкінівских» романах Перумова відрізняється 
від першоджерела: світ ширшає га схід, зміщуючи при цьому його центр, що призводить 
до втрати симетрії. Ріка Андуїн позбавлена цілого ряду функцій, залишаючись лише зна-
ковою перепоною на шляху… темряви… Для Перумова важливо подати опис битви на 
берегах великої ріки, що спрямовує читача до аналогічної події прецедентного роману 
Дж. Р. Р. Толкіна» [16: 128-129].

Отже, на основі зазначеного вище фентезійний світ розуміємо як сукупність світо-
глядних ідей автора, втілених у вигаданому світі, для якого характерна внутрішня логіч-
ність реальності та структурних і сюжетотвірних одиниць, за допомогою чого переда-
ється атмосфера достовірності. На користь того, що це термінологічне словосполучення, 
свідчить спосіб його утворення; інформація про логічне узагальнення ознак, характер-
них класам, однорідним за певними ознаками; виражене об’єктне значення і нівельоване 
оцінне; семантика корельована науковою галуззю жанру фентезі.

Подальші наукові розвідки буде присвячено зіставному описові хронотопу досліджу-
ваних фентезійних текстів.
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ФЭНТЕЗИЙНЫЙ МИР ДЖОНА ТОЛКИНА В РЕЦЕПЦИИ НИКА ПЕРУМОВА: 
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ

В статье предпринята попытка обосновать понятие фэнтезийный мир как тер-
мин, определить особенности его создания Джоном Толкином во «Властелине колец» и 
Ником Перумовым в «Кольце тьмы». Сделан вывод, что репрезентантами мифомира 
выступают созданные языки, онимное и географическое пространство, флора и фау-
на и т.п. Фэнтезийные миры Толкина и Перумова соотносятся, соответственно, как 
ирреальность высокой эстетики и средневекового антуража в историческом романе.
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THE FANTASY WORLD OF JOHN TOLKIEN IN THE RECEPTION OF NICK 
PERUMOV: FROM THE HISTORY OF CREATION 

The article attempts to prove the concept of the fantasy world as a term, to defi ne the 
peculiarities of its creation in «The Lord of the Rings» by John Tolkien and «The Ring of Dark-
ness» by Nick Perumov. It is concluded that the revealing features for mythomir are created 
languages, onimnoe and geographical kinds space, fl ora, fauna etc. The fantasy worlds by 
Tolkien and Perumov correspond accordingly as the unrealities of high aesthetics and medieval 
entuourage in the historical novel.
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ОСОБИСТІСТЬ КАРОЛІНИ ШЛЕГЕЛЬ-ШЕЛЛІНГ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 
ФОЛЬКЕРА ЕБЕРСБАХА

Стаття присвячена аналізу образу Кароліни Шлегель-Шеллінг у творі сучасного 
німецького письменника Ф. Еберсбаха «Кароліна».

Ключові слова: інтерпретація, образ, романтизм, художня біографія. 

У наш час актуальним залишається питання про інтерпретацію особистості пись-
менника минулої доби сучасними митцями слова. Постать Кароліни Шлегель-Шеллінг 
була об’єктом вивчення багатьох літературознавців, критиків, істориків літератури. У 
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дослідженнях німецьких германістів – роботах К. Бьотгера [1], Г. фон Вільперта [2], від-
повідно до жанру наукового огляду поряд з біографічними даними про неї визначається 
її роль у процесі становлення теорії романтизму. Кароліну вважають: „wohl die interes-
sante Frauengestalt dieser ganzen Epoche der deutschen Literatur“ [1 : 123]. Їй приписува-
ли (поряд з Ф. Шеллінгом, Е.Т.А. Гофманом, К. Брентано) гучно відомий твір «Нічні 
пильнування Бонавентури» [1 : 222]. Науковець Г. Сейберт відносить Кароліну поруч з 
Беттіною фон Арнім до майстринь епістолярного жанру: «eine grossartige Briefschreibe-
rin» [3 : 149]. Німецька дослідниця Г. Іонкіс [4] у розвідці «Амазонки німецького роман-
тизму» відмітила, що Кароліна, як і інші обдаровані жінки того часу (наприклад, Доро-
тея Мендельсон), була активною учасницею ієнського гуртка. Але саме вона стала його 
«душею». Чимало вчених підкреслюють унікальність листів Кароліни [5; 6; 7]. На жаль, 
у вітчизняному літературознавстві постать і творчість Кароліни Шлегель-Шеллінг за-
лишається малодослідженою. Сподіваємось, що цю літературознавчу несправедливість 
уже найближчим часом буде виправлено, оскільки К. Шлегель-Шеллінг – письменниця 
не лише невичерпна, а й завжди сучасна. 

Мета нашої статті – дослідити, в якому напрямі сприймає і «привласнює» романтич-
ну духовну спадщину Ф. Еберсбах у творі «Кароліна» (1987). Помітно, що він не нама-
гався дотримуватися фактографічно достовірної істини або наукової точності у відтво-
ренні особливостей життя та внутрішнього світу героїні, мало співзвучних з його влас-
ними. Письменник-біограф, з одного боку, дотримувався деяких безумовно прийнятих 
загальноісторичних положень, а з іншого боку, вільно творив, маючи право на художню 
інтерпретацію актуального матеріалу і активно реалізуючи це право.

Крім Ф. Еберсбаха до особистості Кароліни зверталося багато літературних діячів. 
Образ цієї видатної жінки розкривається також у творах Б. Зіхтерманн, М. Зюсман, К. Ка-
мінскі, Б. Урмсон та інших. Але, незважаючи на це, роман Еберсбаха, у якому сучасний 
письменник подає нове трактування особистості Кароліни Шлегель-Шеллінг й позбав-
ляє сумнівної однозначності, посідає чільне місце в розробці теми про неї. 

З дистанції «рівно в два століття» оповідач Ф. Еберсбаха звертається до досить кон-
кретного часу, реактуалізуючи історію і людей, з певних позицій осмислює характер 
епохи і відтворює її особливості у романі. „Es sind die Vermutungen eines Menschen, der 
rund zwei Jahrhunderte später lebt, und es bleiben bei aller Einfühlung die eines Mannes“ [8: 
6]. Даний вислів дуже показовий для позиції оповідача: «Це припущення людини, яка 
живе рівно двома століттями пізніше, і за всіх намагань вжитися в минуле за допомогою 
почуттів ці припущення залишаються такими, що належать чоловіку». Тобто, письмен-
ник одразу визначає свою позицію – доволі віддаленого історичною дистанцією нащадка 
духовної спадщини романтиків і, що навіть більш важливе – трактує свою точку зору як 
ракурс чоловіка, очима якого сприймається постать видатної незвичайної жінки, тобто 
гендерний ракурс може створювати перепони в процесі осягнення і може бути недостат-
нім для передачі тонких почуттів, властивих тільки жіночій натурі – Еберсбах створює 
дистанцію до біографічного об’єкта: не гарантує повної автентичності психологічного 
портрета. Він пропонує власне припущення (Vermutung) щодо розуміння та тлумачення 
плину історії. З іншого погляду важливо, що саме чоловік робить спробу зрозуміти і 
відтворити постать емансипованої жінки, яка мала великий вплив на своїх сучасників: 
«Книга, що розповідає про Кароліну Міхаеліс-Бьомер-Шлегель-Шеллінг, повинна також 
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торкнутися довгої низки більш або менш відомих сучасників, які по-різному були дуже 
схожими на неї» [8: 6]. Це книга, яка присвячена не тільки долі однієї жінки, а й виводить 
спостереження цілого покоління певного періоду культурного розвитку Німеччини.

Письменник у творі втілює тему боротьби жінки за право на духовне життя. Загли-
блюючись у минуле, Ф. Еберсбах створив образ жінки, яка страждала від упередження 
світу тому, що жила мораллю, яка випереджала свій час. Моральні принципи героїні по-
даються переважно як такі, що провокують конфлікт з суспільством. Відчутно, що автор 
прагне узагальнення, в процесі аналізу конкретних суспільних умов, які перешкоджали 
праву жінки на повноцінне життя і літературну діяльність, оповідач намагається творити 
враження про становище жінки в Німеччині тих часів. 

Подаючи своє концептуальне сприйняття жінки-митця, її творчої еволюції та місця 
в літературному процесі, Еберсбах починає і структурує твір не традиційно (від дня на-
родження до дня смерті героїні, що становить найбільш типову, лінійну основу часо-
простору жанру художньої біографії), а обирає інший підхід. Точка відліку зміщена на 
той час, коли Кароліні виповнилося дванадцять років, подібне редукування навряд чи 
здійснюється тому, що про її дитинство збереглося мало інформації, а скоріш за все з ме-
тою привернути увагу до вже свідомої зрілої стадії, сформування особистості – нагада-
ємо, це вік конфірмації (введення у релігійну общину) в Німеччині. Оповідач не називає 
конкретної дати, лише позначає, що вона народилася у рік укладення Губертусбурзького 
миру та закінчення Семирічної війни, тобто це евфемізм для 1763 р. Тим самим автор 
символізує її біографію таким невипадковим фактом, немов би свідомо обраною і зна-
ковою прив’язкою, що намічає співвідношення з історичним процесом: «Те, що Губер-
тусбурзький мир, який для Прусії означав славетний кінець Семирічної війни, у рік її на-
родження, вже наказав їй батько: „Дитя, твоє народження втягнуто в перемир’я. Хочеться 
сподіватися в довге”» [8: 12]. Символічно автор розглядає життєвий шлях Кароліни під 
знаком блага миротворчого духу епохи. 

Згідно своєї позиції, здійснюючи суб’єктивний відбір та упорядкування матеріалу, 
автор не на кожному періоді діяльності Кароліни зупиняється детально. Як згадано, ди-
тинство її, юність письменник майже оминає. Основну увагу він приділяє зате другій 
половині життя Кароліни. Автор визначає власні пріоритети, його цікавить та домінанта, 
що має значення як для приватного життя героїні, так і для закономірностей культур-
ного розвитку Німеччини. У багатогранному пересіченні часових площин і точок зору 
перед читачем розгортається три десятиліття життя Кароліни Шлегель-Шеллінг. Головні 
зусилля оповідача зосереджені на зображенні самого процесу внутрішньої перебудови, 
пошуку героїнею свого місця в світі. 

Біографічна лінія Кароліни Шлегель-Шеллінг уявляється Еберсбаху напруженою, 
переповненою сумними подіями. Повільно в епічному смислі, стримано за оцінною ін-
тонацією розгортається опис, що відтворює атмосферу Німеччини к. ХVІІІ – поч. ХІХ 
ст. Скупі, вільні від експресії деталі достеменно окреслюють дійсність, приміром щодо 
походження Кароліни мовиться, що батько її був придворним радником, професором і 
завідувачем кафедри східних мов в Геттінгенському університеті [8: 11], про німецькі 
провінційні міста повідомляється: «Фіхтельгебіргське містечко Вунзідель належить до 
одного з більше трьохсот німецьких держав – князівству Байройт, яким, правда, з кінця 
середніх віків керують також і Гогенцоллерни – їх незначна франкська гілка» [8: 21], 
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оповідь торкається французької революції, ґетевського Веймару, наполеонівських війн. 
Час подій осмислено насамперед як добу Французької революції та її наслідків. Коли 
Кароліна народилася, деспотична Пруссія Фрідріха була на вершині могутності; коли 
вона померла, в Європі відбулися такі економічні і політичні зміни, які не могла від-
мінити і Реставрація. На роки життя Кароліни припадають духовні рухи Просвітництва, 
«Бурі та натиску», романтизму. Аналітику Еберсбаху вкрай потрібно співвіднести ін-
дивідуальний життєпис з головними віхами духовно-історичної динаміки суспільства. 
Європейська шкала задає масштаб і точку відліку особистих подій, авторська рефлексія 
укорінює об’єкт дослідження, поміщає портрет людини у широкий і владний контекст 
динамічного життя епохи. 

Згідно концепції особистості, розвиненої Еберсбахом, саме після смерті першого 
чоловіка Кароліни (Ф. Бьомера) внутрішній світ і життя її кардинально змінюються. Ка-
роліна чітко для себе усвідомила, що більше не хоче і не буде жити за встановленими 
суспільством правилами і нормами поведінки. Перед читачем постає процес свідомо-
го формування «я», вимальовується образ самосвідомої жінки, яка прагне вирватися за 
межі власного середовища, вона не боїться порушити бюргерські звичаї і воліє будувати 
своє життя за власним бажанням. Це проявлялося і у стосунках з чоловіками, – зазначи-
мо, що на своєму шляху Кароліна зустрічає їх багато, – які захоплювалися нею (Келлер), 
обожнювали (Ф. Шеллінг, Ф Шлегель), ненавиділи її (Ф. Шиллер). Та чи інша постать 
знаменує один із періодів у житті героїні, відіграє важливу роль у процесі її становлення 
як особистості, побудові кар’єри та у формуванні світогляду. Спочатку це лікар Бьомер, 
за якого вона вийшла заміж з примусу батьків, пізніше – Таттер, Дюбуа-Крансе, Г. Фор-
стер, А.В. Шлегель, з яким вона постійно розходилася в оцінках та думках і невдовзі 
розлучилася. І насамкінець – Ф. Шеллінг. Під його впливом вона пише рецензії, статті, 
розкриває себе як творча натура. Оповідач акцентує увагу на темі права душі, – Кароліна 
чітко визначила для себе, що не вийде заміж без сильного почуття і ніхто не змусить її 
робити те, чого вона не сприймає [8: 90]. Молода жінка відстоювала своє право вільно 
вибирати супутника життя, на її думку для цього необов’язково офіційно реєструвати 
шлюб. Першою її за зневагу до інституту шлюбу засудила матір, яка аргументувала, 
що до таких жінок осудливо ставляться у суспільстві, але Кароліна не хотіла визнава-
ти норм бюргерської моралі. Вона не хотіла миритися з ханженським упередженням, з 
бюргерським способом життя, прагнула до свободи вияву почуттів. Примітним є те, що 
молода жінка засвоїла й утілювала у життя новий тип поведінки: займалась політичною 
діяльністю, особливо її цікавив перебіг подій у Франції, відстоювала рівний з чоловіками 
статус жінки в суспільстві. 

У характерологічному плані автор наділяє свою героїню особливим «даром» – при-
вабливістю і вмінням притягувати до себе людей. У змалюванні Ф. Еберсбаха Кароліна 
Шлегель-Шеллінг виділялася ексцентричною зовнішністю (протягом усього твору опо-
відач звертає увагу на певні риси її зовнішності – це її довге каштанове волосся та сі-
ро-блакитні очі), внутрішнім світом, манерою триматися, інтелектуальним потенціалом, 
професійною належністю, індивідуальним покликанням в царині літератури, – як вже 
зазначалося, вона писала рецензії на книги відомих письменників, критичні статті, за-
ймалася перекладами. Пересічна особистість Кароліни яскравим чином реалізувалася 
також у приватному житті (вона була дружиною А.В. Шлегеля, Ф. Шеллінга, подругою 
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Г. Форстера) та в соціальному існуванні (вона учасниця подій у Майнці). Неординар-
ною була вся її особистість: із першого погляду в Кароліні можна розпізнати сильну, 
пристрасну, непередбачувану, вольову натуру. У багатьох випадках вона керувалася по-
чуттями, які, на думку оповідача, приносили їй лише душевні страждання. Тим самим 
своєю поведінкою – цивільний шлюб, позашлюбна дитина, розлучення, суспільно-полі-
тична і літературна діяльність – ця жінка немовби кидала виклик середовищу. Кароліна 
у трактуванні Еберсбаха – живе втілення будь-якого протесту, вона прагнула змінити 
наявне життя, бути щасливою, а головне – вільною особистістю: «Вона відчуває себе 
вільною» («Sie fühlt sich frei») [8: 109]. За уявленням біографа, Кароліні вдалося свідомо 
переступити тісні межі домашнього світу, ролі, визначеної одруженням й материнством, 
і зайняти більш активну суспільну позицію. 

Таким чином, Кароліна Шеллінг на сторінках роману зустрічається з багатьма пер-
сонажами, спілкується з ними, вони поєднані духовним обліком, що дуже властиво 
уявленням романтиків про піднесений духовний простір, що зв’язує споріднені душі, 
згадує при цьому різні епізоди власного життя. Оповідач поступається словом то одно-
му, то іншому героєві. Деякі події представлені очима декількох учасників дії. Отже, Ф. 
Еберсбах створив образ демонічної, емансипованої і суспільно-політично активної, яка 
намагалася подолати щоденне рутинне життя і прагнула до ідеалу, вибирав з численних 
психологічних характерологічних можливостей найбільш своєрідні, індивідуальні риси 
Кароліни Шлегель-Шеллінг, які з максимальною глибиною і виразністю допомогли йому 
реконструювати цей шлях, створивши живий, неповторний, багатогранний і в той же 
час переконливий образ видатної особистості. Автор прагнув показати її не тільки як 
активну учасницю тогочасних подій, а й як сучасну (для того і для нашого часу) жінку, 
що порушила неписаний кодекс поведінки жінки. 
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ЧИТАЧ ЯК РЕЦИПІЄНТ РАДОСТІ У ХУДОЖНЬОМУ 
СВІТІ ЮСТЕЙНА ҐОРДЕРА

(ПОВІСТЬ «У ДЗЕРКАЛІ, У ЗАГАДЦІ»)

У статті досліджені особливості формування рецептивної парадигми на матеріалі 
повісті Юстейна Ґордера «У дзеркалі, у загадці». На основі методологічних засад ре-
цептивної естетики та принципів рецептивної поетики з’ясовані поетологічні особли-
вості твору, визначені смислові центри, простежений процес трансформації емоційно-
психологічного контексту в аспекті конкретизації художнього світу повісті. Зокрема, 
із використанням прийому уважного читання проведений аналіз основних етапів рецеп-
ції художньо репрезентованої особистісної трагедії, показана парадоксальна природа 
оприявнення радості як провідного смислотворчого концепту. 

Ключові слова: рецептивна естетика, рецептивна поетика, читач, художній світ, 
читання, рецепція, інтерпретація, розуміння, радість, художній часопростір. 
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Рецептивна естетика як один із видів естетичної теорії, зосереджена на вивченні ас-
пектів сприймання, функціонування літературно-художніх феноменів здобула ґрунтов-
ний теоретико-методологічний дискурс завдяки працям Н.Гартмана, Р.Інгардена, Г.-Р.
Яусса, В.Ізера, в українському літературознавстві представлена дослідженнями М. Бах-
тіна, Ю. Борєва, О. Потебні, І. Франка, О. Білецького, В. Брюховецького, Г. Сивоконя, Р. 
Гром’яка, В. Смілянської, Г. Клочека, О. Червінської, М. Зубрицької та інших науковців. 
Літературознавчий контекст вихідних теоретичних положень зумовлюється розумін-
ням тим, що особливості сприймання художнього твору, як і специфіка його впливу на 
читача вивчаються в системі методологічних підходів рецептивної поетики, що втілює 
«розуміння поетики на засадах рецептивної естетики, згідно з якими всі зображально-
виражальні художні засоби, елементи структури твору проектуються на реципієнта: є 
фізичною основою сприйняття, збуджують емоції читача, підтримують і динамізують 
його увагу, врешті-решт доносять до адресата авторський задум» [7: 592]. Зосереджен-
ня аналізу літературного твору на принципах рецептивної поетики, на нашу думку, дає 
можливість увійти до кола тих дослідників, котрі намагаються знайти «відповідь на за-
питання, що таке література та які її ознаки» [5: 9] і погоджуються з тим, саме це питання 
«належить до основних завдань літературознавства, адже визначає його предмет і сферу 
зацікавлень» [5: 9]. Скажімо, на думку Е.Касперського, художня література – це «сукуп-
ність продуктивних в її історії архетекстів, які впливають на властивості інших творів, 
а також на уявлення про літературність» [5: 11]. Згідно із метафоричним означенням М. 
Зубрицької, «література – це розповідь: про дійсність – водночас реальну та ірреаль-
ну; про світ – без початку і кінця; про час – водночас обмежений та необмежений; про 
культуру – водночас єдину і розмаїту, цілісну і мозаїчну; про людське життя – водночас 
конечне і безконечне; про людину – неповторну і мінливу, загублену у візерункові своїх 
ідентичностей, у поліфонічному звучанні дійсності, світу, культури» [3: 293]. Зважаючи 
на незглибиму множину потенційних значень та ідентифікацій літератури, варто зосе-
редитися на одному із способів оприявнення її сутності – на читачеві як особливій формі 
втілення художності, а також її конкретизації в певному художньому просторі.

Особливий формат читання здійснюється у поетологічній парадигмі прози Юстейна 
Ґордера, сучасного норвезького письменника, автора бестселерів, що впевнено просту-
ють до «золотого фонду» літератури, відкриваючи перед читачем химерно-неповторний 
світ «ідей та образів». Романи та повісті – «Світ Софії», «Помаранчева дівчинка», «У 
дзеркалі, у загадці», «Замок в Піренях», «Лист Флорії Емілії до Аврелія Августина», 
«Таємничий пасьянс» – вражають читача захопливим динамічним сюжетом, напруже-
ною психологічною інтригою, цікавими та непередбачуваними особистісними проекці-
ями характерів. До певної міри «спільним знаменником» творів Ю. Ґордера вважаємо 
концептуалізацію радості як одного із тих онтологічно значущих феноменів, що не лише 
окреслюють художній хронотоп з усіма його атрибутами, але й визначально впливають 
на конфігурацію «герменевтичного кола».

Філософське осмислення радості як чинника світовідчуття/світопереживання запо-
чатковане в античну добу, конкретизуючись у роздумах Демокріта (який ототожнював 
радість і щастя), софістів (для яких радість корелювала із відчуттям краси), Сократа (ко-
трий пов’язує радість із пізнанням, а далі – з блаженством), Софокла (для якого радість – 
це «благочестива мудрість» [1: 35]) та багатьох інших філософів. Розмисли про суть і 
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природу радості тривають упродовж наступних культурно-історичних епох, знайшовши 
оригінальні ідеї у добу Відродження, Просвітництва, романтизму тощо. Радість – це не 
лише одна з першопочаткових емоцій, відчуття задоволення, втіха, приємність [11: 436], 
чи почуття або сентимент (за Р. П. Уорреном), це – спосіб мислення, здатність зберегти 
й продовжити екзистенцію первинно сформованого відчуття/переживання особливого 
емоційного стану. 

Для творчості Ю. Ґордера радість стає водночас текстом і контекстом, адже з одного 
боку, втілює смислову та композиційну домінанти у створенні художнього світу, а з дру-
гого – продуктивно й переконливо впливає на сприймання його, репрезентованого у сво-
єрідний образно-метафоричний спосіб. Погоджуємося, що «є дар слухання голосів і дар 
бачення облич. Ними проникаємо в душу людини» [12: 190] та вважаємо за необхідне 
акцентувати на особливій позиції реципієнта у пізнанні голосів та облич у віті, створено-
му норвезьким письменником. Для розуміння дитячої літератури (тут – у значенні: літе-
ратура про дітей) у презентації Ю. Ґордера важливо звернутися до «однієї із ключових 
особливостей <…>, надто для концептуального її окреслення та сприйняття» [8: 298] – 
до «поняття читача як стратегічної настанови тексту і читання як феномену специфічної 
естетичної комунікації за посередництва художнього часопростору» [8: 298].

Рецептивний контекст повісті «У дзеркалі, у загадці» зумовлений інтертекстуаль-
но, адже епіграф (слова шістнадцятирічної дівчинки, Едіт Седерґран) переконливо 
спрямовує подальше сприймання та осмислення викладеної історії: «Радість – то мете-
лик, Що тріпоче крильцями понад лугом, А печаль – то птах з великими чорними силь-
ними крильми, Що понесуть тебе у височінь понад життям, Скупаним у сонячному 
сяєві та зелені. Птахи печалі витають високо, Там, де ангели болю несуть свою варту 
Над смерті пристанівком» [2: 5]. Так, ще до відкриття експозиційної частини сюже-
ту реципієнт форматує власне емоційно-психологічне ставлення до того, що він може 
отримати від твору: смислові акценти – «радість», «печаль», «життя», «ангели болю», 
«смерть» – завчасно готують сприймання та розуміння художнього світу. Справді, далі 
читач порине у виклад історії невиліковно хворої дівчинки, Сесілії Скутбю, яка в ро-
динному колі відзначає останнє Різдво: «вона хвора, і то не просто собі недужа, як це 
було в жовтні та листопаді. Зараз Сесілія була настільки хвора, що Різдво здавалося 
для неї пригорщею піску, яка втікає поміж пальців, доки вона спить або лежить з роз-
плющеними очима» [2: 9]. Особливого трагізму цій історії додають окремі, на перший 
погляд, не істотні для сюжетного розвитку деталі. Так, лікар подарував Сесілії китай-
ський щоденник – «це був маленький обтягнутий тканиною записничок <…> Коли 
вона підносила щоденник до світла, то чорні, червоні й зелені шовкові нитки починали 
мерехтіти» [2: 8] і дівчинка часом дивувалася: «Дивно буде, мабуть, читати щоденник, 
коли вона стане дорослою» [2: 5]. У рецептивній моделі вже зароджується особливий, 
драматично наснажений настрій, адже деталізоване зображення мікросвіту дитини, 
чиє життя згасає у найвеличнішому часі, Народження Спасителя, змушує ще уважніше 
вслухатися у голоси та вдивлятися в обличчя.

 Повість запрошує читача до заглиблення у свідомість ще не сформовану, але макси-
мально відкриту й готову до нових знань, вражень, відкриттів. Сесія особливо гостро пе-
реживає все те, чого не може побачити чи торкнутися: «вона спробувала вирізнити окре-
мі запахи» [2: 7], «однак знизу долинали ще й інші невловимі пахощі чогось казкового та 
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заворожливого. Це був сам різдвяний настрій» [2: 7], «останніми днями вона намагалася 
прослідкувати за усіма приготуваннями на нижньому поверсі. Гамір кухонної метушні – 
випікання, прикрашання – наче вигулькував для неї з надр будинку» [2: 10]. Для читача 
особливим знаком для розпізнавання онтологічних смислів може слугувати своєрідна 
ремарка: «Часом Сесілія уявляла собі, що перший поверх – це земля, а вона – на небі» [2: 
10]. Емоційна напруга посилюється тим, що уявлення дівчинки невдовзі стануть для неї 
новою дійсністю, чи радше – її відсутністю. В особливий спосіб здійснюється ретардація 
пізнання, адже подаровані Сесілії «яскраво-червоні лижі» (від бабусі та дідуся), санки 
(від батьків) ще залишають місце для очікування дива, для одужання дитини. Однак кіль-
ка наступних днів Сесілія проводить у товаристві янгола Аріеля (ім’я котрого – є назвою 
місцевої різки назворот – Леіра), довідується чимало про сенс людського існування, від-
криває для себе ті істини, для яких людині й дається життя. 

Поступово конкретизується своєрідний полілог: «щоб здійснитись, літературний 
текст потребує читацької уяви, яка надає форми взаємодії корелятів, накреслених у 
структурі порядком речень» [4: 352]. Рецепція починається із першого (щоразу тепе-
рішнього) прочитання твору й емоційного відгуку на нього, однак значно збагачується 
через здобуття/здобування подробиць із подальшим примноженням/примножуванням 
значення (= сенсу). В історії становлення рецептивного контексту повісті «У дзеркалі, 
у загадці» важливе місце належить «небуквальному» (метафоризованому) вислову, що 
має визначальний вплив на розуміння та інтерпретацію, зокрема, концептуального сенсу 
радості. Перейнявшись духом Різдва через звуки з усіма тонами-напівтонами, запахи з їх 
перетвореннями, кольори та їх мерехтінням до світла, Сесілія поступово робить чимало 
радісних відкриттів. Спочатку вона здивувалася, що «ніколи ще природа не набувала 
таких чітких обрисів, як у ці останні дні перед Різдвом» [2: 11], потім почала розмірко-
вувати, «у чому, власне кажучи, різниця між сльозами ангела та сльозливими ангелами?» 
[2: 12], зрештою опинилася перед складною дилемою – вірити чи не вірити власним 
очам, коли «підвелася, озирнулася і аж здригнулася: на підвіконні сиділа якась істота 
<…> Він – або вона – був босоногий і одягнений у білу льолю <…> Хто це – хлопчик чи 
дівчинка? Сесілії важко було визначити, бо істота зовсім не мала волосся на голові. Вона 
вирішила, що, мабуть, хлопчик, хоча могло бути й навпаки» [2: 22]. Читач-дитина емо-
ційно готовий поринути в казку, для читача-дорослого стає очевидним сенс знайомства 
і дружби дівчинки з янголом. Наступні кілька днів – постійний діалог двох свідомостей: 
ще присутньої у реальній дійсності Сесілії та лише їй видимого Аріеля. За короткий про-
міжок часу маленька дівчинка пізнала сенс буття, безпосередньо пережила «онтологіч-
ний катарсис», адже зуміла ввібрати ті знання життя і про життя, для осмислення котрих 
людині зазвичай дається триваліший період. 

Важливий для інтерпретації глибинного смислу повісті рецептивний парадокс за-
свідчений у фіналі твору. Коли наступив (і для читача це очевидно) останній день в житті 
Сесілії, до кімнати один за одним заходили її рідні. Всі люди разом та кожна окремо 
заходили з метою попрощатися, востаннє порозмовляти, але це відбувається у торже-
стві радості: «Сесілія вмить прокинулася і розплющила очі. Вона повернулася до тата, 
який сидів перед ліжком. У руках тато тримав стару різдвяну зірку [напередодні увечері 
дівчинка під час уявної подорожі з янголом побачила цю зірку за стодолою і просила 
рідних принести її з двору – прим. наша – Р.К.]. Не знати чому, але те, що вони повірили 
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їй, сповнило Сесілію невимовною радістю. Вони справді пішли за стодолу і знайшли 
зірку там, де її вночі бачила Сесілія з Аріелем» [2: 153]. Посилення радісного контексту 
досягається завдяки максимально ретардованому викладу: спочатку «дівчинка глянула 
на своїх рідних. Сьогодні вона почувала себе ліпше, в голові прояснилося. От тільки б не 
страшенна слабкість…» [2: 154], після короткої розмови з батьком, мамою, бабусею, ді-
дусем та братиком Лассе, коли «усі всміхнулися, хоча фраза прозвучала зовсім невесело» 
[2: 154], після коротких реплік, що часом порушували цілковиту тишу в кімнаті, «знову 
минуло трохи часу, доки хтось заговорив. Сесілії видалося дивним, що хоч у неї небувало 
ясна голова, їй однаково хочеться спати» [2: 155]. Зрештою дівчинка залишилась сама: 
«Прокинувшись трохи згодом, Сесілія побачила відчинене вікно, на стільцях біля ліжка 
нікого не було. Невдовзі крізь відчинене вікно залетів ангел Аріель і сів на письмовий 
стіл. Сесілія вибралася з ліжка <..> Він узяв її за руку, і вони випурхнули через вікно, 
пропливли понад стодолою та усією долиною. Був ранок перед самим сходом сонця, 
коли ось-ось мав розпочатися новий зимовий день» [2: 155-156]. Як слушно зазначають 
дослідники, «сакральний часопростір набуває конкретизації, понад те – стає домінантою 
художнього світу» [10: 56]. Саме сакралізація межі двох світів – реального у фікційному 
горизонті та понад/поза-реального лає можливість пізнати сенс втіленої, артикульованої 
радості: «Як чудово! – скрикнула Сесілія. – Як по-ангельському чудово!» [2: 156]. Всео-
хопна радість відкрила перед читачем розуміння метафори, яка становить назву повісті 
Ю. Ґордера: «Обоє дивилися на ліжко. Сесілії зовсім не було дивно, що вона бачить себе 
на ліжку з розсипаним по подушці білявим волоссям. На ковдрі поверх неї лежала стара 
різдвяна зірка. – Я справді гарна, коли сплю, – мовила вона. Аріель міцно стиснув її руку, 
глянув на неї і сказав: Ти ще гарніша, коли сидиш отут. – Однак цього я вже не можу 
бачити, бо перебуваю зараз з другого боку дзеркала. – Як тільки вона це сказала, Аріель 
відпустив її руку. – Ти схожа, – мовив він, – на розкішного барвистого метелика, який 
спурхнув з долоні Бога» [2: 156-157]. Таким чином, центральна категорія для репрезен-
тації смислу, далі – для його сприймання та осмислення, після прочитання – для інтер-
претації та розуміння глибокого трагізму викладеної історії є саме радість. Центруючи 
рецепцію, парадигма радості набуває конкретизації у надзвичайно складному емоційно-
му контексті, у навмисно сповільненому та деталізованому авторськими відступами ви-
кладі навіть не подій, а підготовки до основної події, що становить сюжетну кульмінацію 
та фабульну розв’язку твору. 

Реципієнт опиняється в художньому часопросторі і долучається до інтертекстуаль-
них чинників сприймання: назва повісті, епіграф, численні цитати, якими Аріель «роз-
важає» Сесілію, заохочуючи до недитячих міркувань/припущень/висновків. У цій пові-
сті увиразнена складність дискурсу читання форми встановлення «діалогічних відносин 
між смислом та значенням твору, між правом автора бути почутим та обов’язком чи-
тача осмислити авторську інтенційну присутність, а також між усвідомленим автором 
обов’язком віддати простір твору для привласнення іншим – читачем, реципієнтом, інтер-
претатором» [9: 55]. Як зазначає М. Зубрицька, «проблема взаємовпливу «читач – текст» 
і досі теоретично не розв’язана через очевидну неспроможність теоретично осмислити 
і за допомогою понятійно-категоріальної термінології окреслити всі тонкощі й відтінки 
рецепційного розмаїття» [3: 178]. Емоційно-психологічний контекст читання повісті «У 
дзеркалі, у загадці» надзвичайно складний, трагічно напружений, потребує готовності 
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реципієнта. Його сприйняття тим самим читачем майже не матиме ситуативних відмін-
ностей відповідно до «разовості» повторного звернення. Певні відтінки смислу можуть 
набути виразності, однак домінантний «значеннєвий елемент» – радість – попри емоцій-
но-рецептивні варіанти, залишить за собою феноменологічний центр пізнання наративу 
Ю. Ґордера в просторі «перед/у/поза/понад-дзеркалом». 

Звернення до літературознавчих концепцій свідчить, що дослідження читача як учас-
ника естетичного спілкування зосереджені на двох проблемах: «перша проблема – це 
світ художнього тексту та «уявний» чи гіпотетичний читач, який перебуває поза межами 
тексту <…> Друга проблема – це читач у структурі художнього тексту, тобто читацька 
присутність як художній феномен, що полягає в її здатності бути початком, який органі-
зовує художнє ціле» [3: 47]. Ці дві рецептивні проекції («модус потенційності» та «модус 
дійсності»), як зазначає А. Компаньон, безпосередньо пов’язані з переважанням певно-
го підходу до літератури: «при формально-об’єктивному підході до літератури головну 
увагу звертають на твір; при підході міметичному – на зовнішній світ; зрештою, при 
прагматичному підході – на публіку, читацьку аудиторію» [6: 164]. Кожен дослідницький 
підхід «вдячно» корелює із позицією реципієнта в дискурсі пізнання художнього світу 
повісті Ю. Ґордера «У дзеркалі, у загадці», адже відкриває як панораму відображення, 
так і його цілісного сприймання.

Незважаючи на те, що, на думку науковців, «ідеальне читання – така ж аморфна і не-
вловима категорія, як і все, що стосується діалогу психологічно унікальних сутностей» 
[9: 57], рецепція трагічного наративу може бути максимально наближена саме до такої 
категорії, а кожне наступне звернення до тексту чи твору лише вкорінюватиме та погли-
блюватиме джерела радості у творі сучасного норвезького письменника. 
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ЧИТАТЕЛЬ КАК РЕЦИПИЕНТ РАДОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ 
ЮСТЕЙНА ҐОРДЕРА

(ПОВЕСТЬ «В ЗЕРКАЛЕ, В ЗАГАДКЕ»)
В статье исследованы особенности формирования рецептивной парадигмы на 

материале повести Юстейна Ґордера «В зеркале, в загадке». На основе методологи-
ческих подходов рецептивной эстетики и принципов рецептивной поэтики изучены 
поэтологические особенности произведения, определены смысловые центры, просле-
жен процесс трансформации эмоционально-психологического контекста в аспекте 
конкретизации художественного мира повести. В частности, с применением прийома 
внимательного чтения призведен анализ основных этапов рецепции художественно ре-
презентованной личностной трагедии, показана парадоксальная природа воплощения 
радости как ведущего смыслообразующего концепта. 

Ключевые слова: рецептивная эстетика, рецептивная поэтика, читатель, 
художественный мир, чтение, рецепция, интерпретация, понимание, радость, художе-
ственное времяпространство. 
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READER AS A RECIPIENT OF JOY IN THE FICTIONAL WORLD OF JOSTEIN 
GAARDER 

(NOVEL “THROUGH A GLASS, DARKLY”)
The article examines the peculiarities of the receptive paradigm formation on the basis of 

Jostein Gaarder’s novel “Through a Glass, Darkly”. On the grounds of the methodological 
principles of the reception aesthetics and the receptive poetics principles the poetological 
peculiarities of the novel are studied, the semantic centres are defi ned, the transformational 
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process of the emotional and psychological context is traced in the aspect of the fi ctional world 
specifi cation. In particular, while using the technique of close reading, the analysis of main 
stages of the reception of an artistically represented individual tragedy is carried out, the 
paradoxical nature of joy representation is shown as the main sense-making concept. 

Key words: reception aesthetics, receptive poetics, reader, fi ctional world, reading, 
reception, interpretation, understanding, joy, fi ctional time and space. 
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ДОСВІД МАГІЧНИХ ОБРЯДІВ ЯК ПРОЯВ «КОЛЕКТИВНОГО 
НЕСВІДОМОГО» У СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ ЦАНЬ СЮЕ

Стаття присвячена визначенню й аналізу основних джерел творчості сучасної 
китайської письменниці Цань Сюе. Крізь призму концепції «колективного несвідомого» 
К.Г. Юнга розглядаються народні магічні традиції провінції Хунань, які вплинули на 
формування змістових та формальних особливостей прози Цань Сюе. 

Ключові слова: колективне несвідоме, психіка, культура, звичаї, К.Г. Юнг.

Твори сучасної китайської письменниці Цань Сюе є постійним об’єктом досліджень 
китайських та закордонних літературознавців. Через унікальну манеру письма та 
неоднозначність художнього осмислення дійсності вони водночас викликають захоплен-
ня та відразу. Оповідання занурюють читача у сутінковий, ілюзорний світ, збуджують 
його уяву та навіюють страх. Це царина марень та видозмінених станів свідомості, це 
шлях від сутінків до світла, від глибин підсвідомості до усвідомленої дійсності. Ключ до 
розуміння творів письменниці та дивовижних образів-символів криється у власній само 
ідентичності письменниці, у світоглядних засадах та психологічних характеристиках 
Цань Сюе, у специфіці місцевого колориту та культурного надбання її малої батьківщини.

У   червні 1990 року, Цань Сюе перебувала в Японії на запрошення японського пись-
менника Хіно Кеіцзо (日野启三), який мав змогу особисто розпитати Цань Сюе сто-
совно манери її письма та психологічного стану в процесі написання таких незвичних 
оповідань. 

«У мене якась дивна здатність конструювати картини, важкі для розуміння, проте 
не позбавлені сенсу. Всі мої твори передують мені самій, і цей неоформлений потік слів 
є найбільш успішним (звичайно, що цей успіх можна лише відчути, не побачити). Чи 
можливо, що я акумулювала у собі глибинну пам’ять поколінь предків? Чи можливо, 
що моє особисте життя та професія є лише поверхневими водами, які плинуть лише 
заради того, аби дати змогу мені впорядкувати весь той безцінний скарб давнини? Твор-
чий процес все більше і більше зміцнює в мені це відчуття. Наприклад, коли я пишу 
твір, я зовсім не боюся того, що будь-що із зовнішнього світу мене потурбує, мої думки 
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можуть незалежно і вільно існувати у двох світах одночасно. Я можу вийти до клієнтів, 
зняти розміри, запропонувати дизайн одягу, і одразу ж повернутися до творчості, неначе 
усе це не залежить від якогось зовнішнього, раціонального задуму. Це є готовий ескіз 
твору, який лежить у глибині темряви, і лише коли я порину туди і розворушу його, він 
очікувано підійметься назовні» [1:281].

Швейцарський психіатр К.Г. Юнг вважав, що у глибинних пластах людської психіки 
нагромаджений досвід поколінь людства, тобто «колективне несвідоме» 1. Беззапереч-
ним видається той факт, що наявність у Цань Сюе так званої «місцевої спадщини», про 
яку говорив Хіно Кейцзо, та переконаність самої авторки у тому, що вона «акумулює 
в собі безцінну глибинну пам’ять предків», дуже влучно підпадають під визначене 
К.Г. Юнгом «колективне несвідоме». У своїй праці «Концепція колективного несвідомого» 
Юнг проводить чіткі межі між індивідуальним та колективним несвідомим. Він вважав, 
що зміст колективного несвідомого ніколи не виявляє себе у свідомості, тому індивід 
не має можливості його отримати, він повністю успадковується. У своїх «Мемуарах» 
К.Г. Юнг писав: «Після народження людина володіє вродженою схильністю до 
міркування, почуттів, відчуттів, вона виявляє однакову з попередніми поколіннями 
схильність до пізнання світу та реакції на оточуючу дійсність. Ці схильності, такі як бо-
язнь змій або темряви, не мають нічого спільного з набутим досвідом людини. Людська 
психіка сформувалася заздалегідь у процесі еволюції, і таким чином людина пов’язана з 
минулим, однак не просто зі своїм дитячим минулим, а з минулим цілої нації, з довгим 
процесом еволюції. І це минуле не є лише індивідуальним підсвідомим, в основному 
це колективне підсвідоме» [2: 4]. К.Г. Юнг, щоб підтримати науковість своєї теорії, взяв 
результати дослідження сновидінь як один з доказів, він вважав, що це ідеальна площина 
для виявлення архетипів, оскільки вона найменше піддається впливу свідомості. Карти-
ни, що бачить людина уві сні, представляють собою речі, які лежать поза його життєвим 
досвідом, навіть аналітики часто не можуть розтлумачити образи певних архетипів. Чи 
можемо ми пояснити «феномен Цань Сюе», взявши за основу теорію Юнга про «колек-
тивне підсвідоме»?

Юнг розкрив структуру та рівні архетипів, тоді як Цань Сюе знайшла таємний шлях 
до глибинної пам’яті людства. Вони обидва вірили у те, що мріяння та сновидіння можуть 
провести людину у незвідані глибини. Однак відкритим залишається питання, чому саме у 
творах Цань Сюе це «колективне несвідоме» досягло такого рівня вираження. Як говорив 
Мішель де Монтень: «Сильна уява породжує події». Все, що не стосується людини рано 
чи пізно буде мати пряме відношення до неї, стане частиною її самої, аби лише була уява.

Після цієї розмови Хіно Кейцзо припустив, що все те, про що говорить Цань Сюе, 
є результатом збереженої в душі автора «спадщини традицій». Структура художнього 

1  За теорією особистості К. Г. Юнга, один з рівнів психіки, який, на відміну від індивідуального 
несвідомого, коріниться у минулому поколінь усіх видів. Колективне несвідоме є спадковим і 
передається від покоління до покоління як фізичний потенціал. Через те, колективне несвідоме є 
в тій чи іншій мірі спільним для різних культур. Колективне несвідоме не є пасивним, воно актив-
не і впливає на думки, почуття та дії. Саме йому завдячують існуванням більшість міфів, легенд 
та релігійних вірувань. Воно також відповідає за «великі сновидіння, тобто такі, які існують поза 
індивідуальністю сновиди, і є значущими для людей різних часів та місць проживання».
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мислення авторки має багато прихованих аспектів, а вплив місцевих звичаїв дуже влуч-
но її розкриває. Поєднання звичаєвої та культурної спадщини стало джерелом форму-
вання особистості та творчої манери Цань Сюе. Слід зауважити, що це простежується 
і в низки авторів –вихідців з провінції Хунань. Обидва елементи є необхідними та 
взаємозалежними в оповіданнях Цань Сюе, оскільки увага лише до місцевих звичаїв 
призвела б до ототожнення їх з чаклунськими казками та легендами, а надання пере-
ваги культурному надбанню позбавило б твори фантазійності та життєвого наповнення. 
Фактично, існує ще один елемент – це ментальна спадщина – традиція чаклунських за-
клинань та первинного Дао1[3].

Спадщина традицій (або звичаїв)(风俗上遗传). Жителі провінцій Хунань та Ху-
бей з давніх-давен виражали свій незалежний спосіб мислення шляхом заперечення 
реальності, тобто утвердження «нереального». На малюнках, знайдених на розписних 
шовкових виробах, під час розкопок гробниці Мавандуй династії Хань у м. Чанша, 
гармонійно співіснує дійсне та ідеальне, світське та божественне. Тут на одному полотні 
представлені люди та боги, духи та демони, в небі звиваються дракон та фенікс, на землі 
мешкають міфологічні істоти. Полотна змальовують нездійсненні прагнення людини 
до свободи та гармонії у світі. Цей витвір мистецтва можна сміливо вважати відносно 
раннім модерним витвором, що став значним внеском у культуру Серединного Китаю1. 
За часів династій Цінь та Хань, землі на південь від річки Янцзи (江南) були переваж-
но варварськими, являли собою болотисту місцевість – прихисток для безлічі отруйних 
комах та плазунів, умови існування були жахливими та нестерпними. Місцеві жителі 
у своїх прагненнях знайти відповіді на питання та шляхи вирішення різноманітних 
проблем, зверталися від розуму та свідомості до віри у людське підсвідоме, закликали 
надприродні сили. Таким чином на цій землі почало проростати чаклунство та магія. 
Землі Сянчу 2 /湘楚розвинулися пізніше від Чжецзян, велику роль зіграла й їх відносна 
територіальна віддаленість від керуючого центру, тому відьмацькі віяння природним чи-
ном стали її основним звичаєм, тут була і магія, і екзорцизм, і віра в духів та демонів. 
До кінця ХХ століття ці традиції були поступово витіснені сучасною культурою, однак 
у деяких регіонах, особливо на півдні та на заході Хунані ( 湘西，湘南), вони все ще 
жевріють. Тут можна зустріти театралізацію носі2/傩戏, відьмацтво, прокльони, порчі і 
тому подібні містичні речі. Носіями та непохитними прихильниками таких діянь є пе-
реважно жінки похилого віку. Все це розкриває сенс того, що розуміє Хіно Кеіцзо під 
«спадщиною традицій» [4: 4]. 

Це надбання майстерно використовує Цань Сюе у своїй творчості, в якій усьому 
реальному протидіє бунтівне та умисно ірраціональне. Цей прихований потенціал, 
зустрівшись із сучасною західною культурою, несвідомо сформував особистість самої 
авторки. Бабуся Цань Сюе часто опівночі з дерев’яною палицею в руках займалася виг-
нанням злих духів, вона могла лікувати хвороби власною слиною, була майстром вига-
дування різноманітних фантастично-гумористочних оповідок. Маленька Цань Сюе під 

1  Первинна ефірна субстанція, реалізується і діє через психічну енергію і життєву силу ци. Дао – 
одна з найважливіших категорій китайської філософії даосизму
2  Територія Китаю, яка розташована в межах середньої та нижньої течій р.Хуанхе та на північ 
від верхньої течії р. Хуайхе. Включає більшу частину території провінції Хенань, південний схід 
Шаньсі, південь Хебей, а також Цзянсу, Аньхой та інші регіони.
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час таких містичних дій споглядала зі сторони або ж навіть брала безпосередню участь 
в них. Цань Сюе наступним чином згадує епізод вигнання злих духів: «З двору лунали 
дивні звуки, немов завивання вітру, то бабуся з дерев’яною палицею проводила ритуал 
вигнання злих духів. Яскравий місяць осявав її постаріле мускулясте обличчя – це за-
чаровувало. Вона, згорбившись, дивним чином жестикулювала, а потім покликала мене 
підійти. Я навпомацки спустилася сходами на кухню, і вона враз схопила мене своєю 
холодною мов лід рукою. Я присіла біля неї на городі, у місячному сяйві все її тіло ви-
давалося волохатим та скуйовдженим, а з волосся на голові почали струменитися тонкі 
стрічки білого диму. Я була впевнена, що той дим народжувався в її животі » [1: 97]. 
Цей дим навряд чи існував, він певно був створений фантазією самої Цань Сюе задля 
відповідності усій цій містичній атмосфері. Можливо, на переконання Цань Сюе, процес 
вигнання злих духів мав хоча б зовнішньо відрізнятися від звичайної події. Найбільшого 
захоплення у Цань Сюе викликали історії про майстрів заклять та ритуалів, які володіли 
надприродною силою, а в бабусиній інтерпретації вони набували ще більшої містичності.

На території провінції Хунань ча клуни та шамани були звичною професією, така 
діяльність була невід’ємною частиною в багатьох ситуаціях, в обрядах навіть використо-
вували елементи буддизму. Така синкретичність місцевих релігійних обрядів створювала 
дивовижну картину: мешканці вбиралися у шаманські вбрання – довгі пальта з символом 
триграми («І Цзін») на спині, широкі ціпао з величезними рукавами, зав’язували волосся 
в пучок, в руках обов’язково тримали віника. Ці люди бурмотіли тексти з «Алмазної 
сутри»3 і жестикулювали як справжні чаклуни. Вони спілкувалися з духами, виконували 
різні танцювальні рухи, входили у свого роду транс, емоції зашкалювали – все це мало 
на меті показати складний та небезпечний процес спілкування з потойбіччям. Слід 
усвідомити, що за цією ірраціональністю приховується спроба виразити справжність 
астральної сфери буття, яка урівноважує буття і небуття, таємницю її глибин, лиха 
реального світу тоді виявляються мізерними та незначними.

Ключову роль у звичаєвій обізнаності Цань Сюе відіграла її бабуся. Вона була 
традиційною селянкою, на долю якої випало багато лиха. У світогляді старої межі реального 
т  а надприродного були розмиті. А сама Цань Сюе вірила у те, що прадіди передали їй 
певну духовну спадщину, і завданням всього її життя було явити ці знання людям.

Цань Сюе з дитинства була інтровертом, більше того, відкритих зовнішньому 
світу одноліток-екстравертів вона вважала доволі незрілими. Цань Сюе полюбляла 
мріяти та фантазувати наодинці. Проте цей процес передбачає поділ себе на «я» та 
«вона», або «я» та безліч «вона», «я» та «вони», між якими виникали дружні чи ворожі, 
компромісні чи партнерські відносини. Уява вимагає від людини високої концентрації 
та цілеспрямованості думок, міцної психіки та глибокої проникливості. У творчому 
процесі задіяні ті самі важелі, а персонажі оповідань багато у чому є результатом розпаду 
«я» на декілька «я», коли одна людина має грати багато ролей. У діалогах Чжуанцзи «
庄子 “齐物论”» є такі рядки «庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰：鯈鱼出游从容，是鱼
乐也。惠子曰： 子非鱼，安知鱼之乐？ 庄子曰： 子非我，安知我不知鱼之乐?» [4: 9] 
«Чжуанцзи та Хуейцзи прогулювалися мостом над річкою Хаоцзян. Чжуанцзи сказав: 
Вільно плавати у річкових водах – то є щастя для риби. Хуейцзи відповів: Ти не риба, 
як можеш знати, що для неї щастя? Чжуанцзи сказав: Ти не я, чому ти впевнений, що я 
не знаю, що для риби щастя?» Тут виражене давнє китайське естетичне сприйняття, що 
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часто має відношення до поетики, і свідчить про нерозривність зв’язку між суб’єктом 
самого автора та об’єктом його зображення (物我两忘). Це можна назвати найвищим 
щаблем фантазії, коли герой і автор є двома сторонами одного цілого. Цань Сюе з 
дитинства приміряла на себе досвід та почуття інших людей. Батько Цань Сюе страждав 
від хвороби серця, і вона уявляла, що теж хвора, а опівночі, коли чула хропіння із 
сусідньої кімнати, хвилювалася, що батько пересуває щось важке, що батько може впасти 
і таке інше. Старший брат мав запалення міжхребцевого диску і терпів нестерпні болі, 
Цань Сюе шукала йому лікарів, водила на огляди та власноруч робила масажі. Таким 
чином, письменниця довгий час жила, переймаючись здоров’ям членів своєї родини [4: 
15-16]. Цань Сюе ще змалку навчилася створювати окремий світ у своїй уяві, проте вона 
не могла собі уявити, що з рок  ами він переросте у системний безмежний всесвіт. Надалі 
її творчі апетити зростали, вона робила спробу створити довершений, майже утопічний 
світ, хоч і знала, що це навряд чи можливе, така модель є лише продуктом безмежного 
шляху шукань без кінцевої зупинки.

Згодом Цань Сюе усвідомила, що потрапити в ілюзорний, нематеріальний світ дуже 
легко, пейзажі там відмінні ві  д реального світу, там вона може вільно й безперешкодно 
творити, абстрагувавшись від зовнішнього світу, забути себе, сконцентруватися, 
забутися, насолоджуватися. Проте поверталася у буденне життя вона неохоче, туди, де 
вона знову ставала звичайною людиною, такою, як усі. 

Цань Сюе прийняла той факт, що існує два світи: духовний та реальний. Від 
початку вони знаходяться у стані хаосу, межі їх розмиті, коли ти працюєш фантазуючи, 
та фантазуєш працюючи. Пізніше, ти починаєш контролювати перебування в тому чи 
іншому світі, і врешті-решт, вони асимілюються. Цань Сюе звикла до фантазування з 
дитинства, а ставши дорослою, піді  йшла до цієї своєї звички більш професійно. Стара 
віщунка якось, гадаючи Цань Сюе по руці, сказала, що в неї дві душі: одна – дивна 
та видатна, заглиблена у світ літературного мистецтва, друга – мирська, така ж сама, 
що у звичайних людей. Ці дві душі нерідко поєднуються, а інколи зовсім розходяться. 
Жвавість зовнішнього світу часто підштовхує Цань Сюе до заглиблення у творчість, до 
звільнення від шуму та гамору, проте саме в ньому вона вбачає джерело своїх праць: 
матеріал, тему, прототипи персонажів, тут є і біль, і ворожість, і тиск, і рушійна сила. 
Водночас вона намагається позбутися цього світського, простонародного, прагне додати 
творам більшої чистоти, прозорості та жвавості. Саме віддзеркалення зовнішнього світу 
надає їй змогу неймовірно точно, детально та глибоко передати внутрішній стан людини, 
привідкрити темну завісу потаємного та загадкового. Дві душі насправді є лише двома 
сторонами одного цілого, вони суперечливі у своїй єдності. Лише на перший погляд 
твори Цань Сюе здаються непов’язаними із реальним світом, авторка ніби створила 
свою, абсолютно іншу дійсність. Насправді ж все те саме. Вона очищує, зневоднює та 
висушує, потім додає власних барв, соків, складників. В результаті отримуємо штучно 
сформований, ірраціональний, відмінний від інших мистецький витвір [5: 219]. 

2. Культурна спадщина(文化上遗传). В епоху Ворогуючих Царств поема «Лісао» 
Цюй Юаня (屈原«离骚») з царства Чу була прикладом глибокого романтизму, 
сповненого «ірреалістичними» засобами художнього зображення. Так, вбранням герою 
слугували ароматні трави, він літав на колісниці з вісьмома молодими драконами, прапор 
з веселки коливався за вітром, вільно і незалежно він ширяв небесними просторами. 
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Така картина була змальована автором дуже творчо та правдоподібно. «Чуські строфи» 
з притаманними їм романтизмом та повсякчасною гіперболізацією були абсолютним 
протиставленням реалістичному «Шицзіну» Північного Китаю. Низці письменників – 
вихідців з провінції Хунань – притаманна своя особлива природа, і це простежується не 
лише у мові творів, структурі чи сюжеті, найбільш яскраво це виявляється у ставленні 
до оповіді. Слід говорити, що творчість таких авторів Чень Цунвень (周从文), Чжоу Лібо 
(周立波), Дін Лін (丁玲), Хань Шаогун (黄少功), Цань Сюе (残雪), Сунь Цзєньчжун (孙
健忠), Пен Цзєньмін (彭健明), Хуан Юн’юй (黄永玉) та інших є гармонійним симбіозом 
культури провінції Хунань загалом та фантастичності місцевих звичаїв її окремих 
регіонів. Твори не були суто фантастичного та містичного наповнення, адже поряд з 
провідною культурною спадщиною Хунань існувала і доволі раціоналістична сторона. 
За свою історію вчені мужі Піднебесної наголошували на обов’язковості «синхронізації 
теорії та практики», звідки і мали свої витоки прагматизм та неоконфуціанський стиль 
навчання. Хунанські вчені виходячи з мирських законів та законів Неба, створили 
філософську систему космогонії, яка мала довершений вигляд і об’єднувала в собі 
усі стосунки між людиною та вищими силами. Окрім того, для будь-якого вчення цієї 
місцевості була характерна очевидна усталеність та спадкоємність, і це протягом століть 
дало змогу говорити про певний «хунаньський шарм» (湖湘精神) [4: 4]. з подальших 
шукань місцевих мислителів, можна простежити їх безупинне стремління до пошуку 
джерел буття, витоків космосу, і цим пояснюються надглибокі наукові міркування. А 
«Питання до Неба» Цюй Юаня/ 屈原“天问”та наступні твори, такі як «Ода Сові» Гу І / 贾
谊“鵩鸟赋”та «Відповіді Неба» Лю Цзунюаня /柳宗元“天对”сформували для них міцну 
базу. Цань Сюе також характерні пошуки першоджерел, витоків буття [4: 5].

То що ж це врешті-решт за стан, про який говорить Цань Сюе, і яким чином 
можливе існування у людині двох душ? Її твори розкривають психічні явища та 
проблеми персонажів, чи вони є результатом творчої обробки після поетапної імітації 
вигаданого нею світу ілюзій? Очевидно, що творчість Цань Сюе нерозривно пов’язана із 
звичаєвою спадщиною місцевості її проживання, вона акумулювала культурні надбання 
попередників, вихідців з про  вінції Хунань. Дивні, сутінкові, повсякчас невловимі образи 
її творів ніби виринають з підсвідомості, і на контрасті з усвідомленою дійсністю 
породжують у читача хвилювання і страх, огиду та відразу. Творчий процес Цань Сюе 
нагадує сон наяву, який дозволяє авторці вільно існувати у двох паралельних світах 
одночасно, і є шляхом до незвіданих глибин пам’яті поколінь, названих К.Г. Юнгом 
«колективним несвідомим».
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ЦАНЬ СЮЭ
Статья посвящена определению и анализу основных источников творчества со-

временной китайской писательницы Цань Сюэ. Сквозь призму концепции «коллектив-
ного бессознательного» К.Г. Юнга рассматриваются народные магические традиции 
провинции Хунань, которые повлияли на формирование содержательных и формальных 
особенностей прозы Цань Сюэ.
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The article is aimed at defi ning and analysing the main sources of the works by the modern 
Chinese writer Can Xue. Folk magic traditions of Hunan province is considered through the 
concept of Jungeʼs “collective unconscious”, which infl uenced the content and formal features 
of Can Xue’s prose.
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ПРОБЛЕМА ТЕОДИЦЕЇ У РОМАНІ «ДОКТОР ФАУСТУС» ТОМАСА МАННА

У статті розглядається проблема теодицеї у романі «Доктор Фаустус» Томаса 
Манна. Автор звертається до витоків фаустіанських мотивів у романі про Фауста ХХ 
століття, наводить приклади філософсько-етичної угоди з дияволом і обумовлює при-
чини руйнації «людського образу» головного героя.

Ключові слова: теодицея, філософський пошук, категорія «добро», категорія «зло».

Суть проблеми теодицеї полягає у тому, як поєднати наявність в світі зла з уявлен-
ням про те, що світ створений і контролюється Богом. Є три властивості Бога, які дають 
людині можливість запитати про існування зла в світі: всемогутність, всезнання, благість. 
Якби однієї з цих властивостей не було, або вона була обмеженою, то саме питання 
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теодицеї було б автоматично скасовано, оскільки в рамках теодицеї вони вже обмежени-
ми виходять в світлі існування зла. Оскільки теодицея (дослівно, Бог – справедливість, 
тобто проблема «виправдання Бога») – це «сукупність релігійно-філософських доктрин, 
які узгоджують існування Бога поряд з існуванням темних сил, узгоджують наявність зла 
й несправедливості з ідеєю мудрості та всемогутності Бога» [4: 355].

Назва теодицеї була запропонована Ляйбніцем 1710 року у публікації «Розвідок 
про Теодицею на Благо Боже, свободу людини і походження зла». У своїй праці він 
виправдовує Бога проти випадів П`єра Бейля, який у своїй статті «Rorarius» з «Історичного 
і критичного словника» стверджував, що існування зла у світі не протиставляється 
справедливості, мудрості і Божому благу. Пізніше назва «теодицея» стала використову-
ватися для означення філософського пошуку довкола Бога. Ляйбніц вказав, що проблема 
теодицеї втрачає свою загадку без образу Бога – творця. Тому основні ціннісно-етичні 
поняття «добро» і «зло» є ядром теодицеї.

Явища добра і зла у світі, страждання людини, спокутування провини і покаран-
ня хвилювали найвидатніших мислителів з давніх часів. Особливий інтерес проявив-
ся в періоди суспільних криз та катаклізмів. Результатом цього стала значна кількість 
філософських праць, які були присвячені цій проблемі. Проблема теодицеї широко 
розглядалась в працях російських філософів, таких як Н. А. Бердяєв, В. С. Соловйов, 
С. Л. Франк, Е. Н. Трубецький, І. А. Ільїн, Н. О. Лоський, П. А. Флоренський. Головним 
предметом їх дослідження стали такі ключові поняття, як добро і зло, справедливість і по-
карання, гріх і чеснота, сенс і безглуздість людського життя, свобода і відповідальність. 
Філософи визначили зміст цих понять, виявили діалектичний зв`язок між ними, позначи-
ли центральні питання теодицеї, пропонуючи власну концепцію даної проблеми.

Слід зазначити, що в художній літературі кінця XIX – початку XX столітть ідею до-
бра і зла розглядали такі письменник, як Ф. М. Достоєвський у творах «Злочин і кара», 
«Брати Карамазови», М. А. Булгаков у романі «Майстер та Маргарита», Л. М. Толстой у 
творах «Крейцерова Соната», «Отець Сергій», «Анна Кареніна», Л. Л. Андрєєв у творах 
«Правила добра», «Іуда Іскаріот», Т. Манн у романі «Доктор Фаустус».

У романі «Доктор Фаустус» Томаса Манна основним мотивом є не тільки змальована 
крупним планом доля одного героя, але й ті чинники, які цю долю визначили. Наприклад, 
головний персонаж Адріан, що виріс в лютеранському оточенні, сприймає свою музичну 
обдарованість як гріх і вимагає спокути. Ще в юності Адріан висловлює думки про те, 
що музика байдужа до моралі, як світської, так і духовної. Оскільки в уявах героя музика 
заперечує лютеранську самодисципліну, Адріан вирішує стати теологом, щоб зробити 
свій потяг до музики покірним. Свідомість внутрішньої гріховності, початкової вини, 
супутнє християнській вірі, а особливо протестантській, у випадку Адріана натрапляє 
на дуже піддатливий матеріал. Знаючий свою «обраність», Адріан не може дивитися на 
своє особливе становище інакше, як на прокляття. Заняття теологією зміцнюють в ньому 
це переконання, тому що заглушити його потяг до музики вони не можуть. Адріан віре в 
те, що його душа і талант – не від Бога, а від диявола.

Власні розуміння проблеми теодицеї автор подає й через образ доцента Шлепфу-
са, котрий стверджує в романі, що зло надало досконалості Всесвіту. Без зла він не був 
би досконалим, чому Господь і допустив його, бо сам був досконалістю і повинен був 
бажати досконалості, не в сенсі досконалого добра, а в сенсі всебічної насиченості, 
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різнорідного багатства існування. Зло ставало зліше, якщо існувало добре, а добро – пре-
красніше, якщо існувало зло. Дослідник творчості Т. Манна А. В. Русакова у зв’язку 
з такими філософічними міркуваннями помічала: «Приспособляемость стихии зла, его 
«мимикрия» под добро – это очень важная мысль Т. Манна в его общей концепции со-
временной эпохи. Зло, выступающее в неразделительной слитности с добром, трудно 
отличимое и отделимое от него, зло, подделывающееся под добро» [3: 22]. Ці роздуми 
підтверджують основні нахили роздумів про теодицею: можливо, що зло взагалі не було 
злим, не будь доброго, і добро не було б добрим, якби не було злого.

Автор роману про відомі фаустіанські мотиви змальовує свого головного героя Адрі-
ана Леверкюна революціонером у музиці, який прагне у своїй творчості досягти абсо-
лютної естетичної досконалості. Саме тому він – Фауст XX століття – укладає угоду з 
дияволом, який обіцяє йому здійснення найзаповітнішої мистецької мрії. Щоправда, за 
це Адріан має назавжди відмовитися від щастя людського кохання, а через обумовлених 
в угоді двадцять чотири роки настане час жахливої розплати. За означений період автор 
подає розвиток характеру героя, точніше його деградацію. Виявляється, що домінантною 
рисою Леверкюна є гординя, ця риса призводить його до божевілля і морального зане-
паду. Неймовірний індивідуалізм, властивий Адріану Леверкюну, робить його недоступ-
ним для простих людських почуттів, позбавляючи на початку любові до жінки, потім 
друга і в кінці – життя. Свої невдачі Адріан пояснює угодою з дияволом, яка відбулася в 
силу початкової зіпсованості його душі. 

Дуже важливою є та обставина, що Т. Манн свідомо будує життя Леверкюна пара-
лельно життю Фауста з «народної книги» про Фауста. Вивчаючи дивні варіанти сказань 
про Фауста, Т. Манн натрапив на одне визначення «диявола», яке своєрідно узгоджу-
валося з його художньою концепцією: «Истинный диявол должен нести в себе пред-
ельную охлаждённость. Он должен… нести в себе высшую удовлетворённость самим 
собой, крайнее безразличие, самоупоенное отрицание… Но именно в силу этой ледяной 
холодности невозможно было бы дать поэтическое изображение диавольского начала» 
[2: 296]. Письменник не випадково звернувся до першовитоків легенди про Фауста. Цей 
факт відзначали багато дослідників, серед яких А. В. Русакова, котра писала: «Название 
романа и костяк его сюжета наталкивают многих исследователей романа на сравнение 
Адриана Леверкюна с Фаустом. Его именуют новым Фаустом, Фаустом империалисти-
ческой епохи, Фаустом декаданса. Однако, Леверкюн не столько является новым Фаус-
том, который должен по традиции иметь свого антипода, своего Мефистофеля, сколько 
синтезом этих двух образов. Вероятно, именно поэтому Леверкюну в романе никто не 
противопоставлен» [3: 9]. Дослідниця має на увазі, що образ диявола в романі відсутній, 
він – в уяві Леверкюна; йому немає потреби вмовляти героя на підписання договору: він 
є уточненням умови співпраці і слугує для того, щоб пояснити, як все буде «працювати», 
тобто абсолютно відверто попередити про умови «співпраці». 

Гріхопадіння персонажа пояснює його зміну духовної точки зору, ураження мозку – 
фізіологічну зміну. Головна умова угоди – відсутність любові – беззаперечно виконується 
Адріаном аж до проникнення в його життя молодого талановитого Рудольфа Швердтфе-
гера. Протягом терміну угоди диявол не залишає Леверкюна. Він повідомляє композито-
ру про його ж власні думки про хворобу як пекельну ману, про мистецтво, як породжен-
ня цієї хвороби, про патологічне походження геніальності тощо. Ще одна ознака появи 
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диявола – страхітливий холод, який йде від нього, для відчуваю чого це героя. Леверкюн 
вступає на хибний шлях, який веде його до формалізму, естетству, антигуманізму, живе 
в повному відриві від життя і, захищаючи якесь абсолютне мистецтво, засуджує себе на 
інтелектуальну «холоднечу». В протиставленні любові і зацікавленості криються зерна 
всього того пласта роману, який пов’язаний з людською, а пізніше нелюдською, дия-
вольською холодністю композитора, яку письменник робить його основною ознакою і 
одночасно засуджує: «Он был в буквальном смысле слова человеком уклоняющимся, 
сторонящимся, соблюдающим дистанцию. Физические проявления сердечности никак 
не вязались с его натурой; даже руку он пожимал редко и как-то торопливо» [1: 271].

Цікавою виявляється картина бесіди Адріана з дияволом. Насамперед це стосується 
того, що на колінах головного героя лежить стаття С. К`єркегора, відомого родоначаль-
ника екзистенціалізму, який проголосив основним етичним принципом повну ізольова-
ність людини від світу, відмову від об’єктивної дійсності заради «вибору самого себе». 
Перейнявшись цими ідеями відомого датського філософа і теолога, Леверкюн з легкістю 
сприймає тезу диявола про неподільне панування «стихії зла» і про повну неможливість 
людини боротися з цією стихією. Перше питання, яке виникає під час знаменної роз-
мови в романі, стосується самого диявола або, точніше, проявів його характеру і реакції 
співрозмовників. Леверкюн змушений терпіти фамільярність диявола. Диявол «втішає» 
Леверкюна: «Ничего, потерпи. Такие уж у нас отношения, чтобы быть на “ты”» [1: 273]. 
Диявол Т. Манна неприємний, як вічний пристосуванець, від нього відчувається див-
ний холод, який наскрізь пронизує Леверкюна. Все диявольське, демонічне, що оточує 
Леверкюна, проектується на його душу і його творчість і саме через нього знаходить 
художнє видображення. Співрозмовник Леверкюна підказує композитору шлях самоана-
лізу і – одночасно – «самоспалювання», підказує непомітно. Розмова з ним – звичайна 
галюцинація Адріана, але в ній, як і в усьому романі, автор обумовлює не зовнішні, а 
внутрішні проблеми, котрі повинні бути домінуючими і вражаючими. Непомітність і на-
віть «фізична» неповноцінність диявола за контрастом відтіняють могутність, логіку і 
багатосторонність його розумових здібностей: «Мой вид, – каже він Леверкюну, – это 
чистая случайность, вернее, он зависит от обстоятельства, а я о нём не задумываюсь. 
Приспособляемость, мимикрия – тебе же такие вещи знакомы» [1: 278]. З цього при-
воду дослідниця творчої спадщини Т. Манна А. В. Русакова помічала: «Одним из самих 
важних вопросов, ради которых описывается так подробно беседа Леверкюна и дьяво-
ла, является вопрос о соотношении искусства и жизни, болезни и здоров’я, словом, тот 
вопрос, который мучил Т. Манна в молодости и к разрешению которого он приступил 
в свои зрелые годы. Дьявол проповедует тепер те самые взгляды, которые отнюдь не 
чужды были самому писателю в начале века: дьявол повторяет тезис о патологическом 
происхождении гениальности, о ценности болезни как стимула культуры (это было не 
раз продемонстрированно в ранних новеллах Т. Манна, где здоровье всегда было отри-
цанием духовности). Но в этом зелом романе Т. Манн вносит весьма существенную по-
правку в свою теорию. Поправка эта заключается в том, что всё развитие Леверкюна, и 
первым толчком и питательной средой для гения которого действительно служила бо-
лезнь, ведёт его к болезненной гениальности» [3: 23 – 24]. Ми ж використовуємо цю роз-
логу цитацію для того, щоб констатувати: в цій галюцинації сублімується філософське і 
музичне кредо Леверкюна. 
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Зрозуміло, що роман про Фауста в будь-якому варіанті повинен був мати свого Ме-
фістофеля. Однак, справжнього антагоніста в тексті у Леверкюна немає. Ті два полюси, 
які персоніфікуються в цій темі в двох образах, у Т. Манна об’єднані. Леверкюн-Фауст 
ні би носить свого Мефістофеля, свого диявола в душі. І хоча «мотив чорта» в романі не 
може бути зведений тільки до знаменитої довгої «бесіді» Леверкюна і повелителя зла, 
але саме цей епізод містить основний матеріал і основне рішення проблеми. Така будова 
фабули споріднює цей роман з відповідною главою з роману Ф. Достоєвського «Брати 
Карамазови». Автор також, як і Ф. Достоєвський, підкреслює двозначність, світську не-
повноцінність образу диявола. Проте, Т. Манн змінює обличчя співрозмовника Леверкю-
на, поступово облагороджуючи його разом з ускладненням обговорених проблем.

Останній монолог композитора – це монолог знайденого шляху. Герой Т. Манна за-
лишається за межами пізнаної їм еволюції. Мріючи про світле і життєстверджуюче мис-
тецтво, сам він йде іншим шляхом – шляхом союзу з темними силами. Саме у цьому по-
лягає своєрідне відображення проблеми теодицеї у романі «Доктор Фаустус» Т. Манна.
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СПЕЦИФІКА ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ 
І. КОСТЕЦЬКОГО

Стаття присвячена аналізу особливостей створення І.Костецьким головного героя 
його закінчених прозових творів невеликого розміру. Піднімаються питання щодо ав-
торського теоретичного комплексу загальних уявлень стосовно літературного твору. 
Окрема увага приділена засобам створення сюжетно-композиційного рівня формування 
текстів. 

Ключові слова: автор, головний герой, антагоніст, інтертекстуальність, тран-
сгресія. 

Ігор Костецький став одним із тих письменників-емігрантів, чиї імена (і, безпере-
чно, твори) майже випадково були повернуті українському читачу та історії української 
літератури, але несподівано потрапили в центр уваги дослідників та перетворилися на 
предмет всебічного аналізу та вивчення. Така популярність творчості письменника зумо-
вила і орієнтацію багатьох трактувальників на пошук у доробку І.Костецького (переду-
сім, йдеться про прозу письменника) невластивих автору актуальних на сьогодні питань, 
національної орієнтації, героїчного змісту, ідеологічної складової [9, 279-280].

Таким чином, мета нашого дослідження – проаналізувати особливості створення 
І.Костецьким головного героя його закінчених прозових творів невеликого розміру.

Завдання статті:
 – визначити особливості авторського уявлення про текст, літературний твір, його 

специфіку, тематику тощо;
 – окреслити головні особливості малої закінченої прози І.Костецького; 
 – зазначити ті «модерні» за І.Костецьким, проте постмодерністичні за сутністю риси 

малої прози І.Костецького.
Як уже було написано вище, письменник відносив себе до «модерністів». І хоча тер-

мін, вживаний митцем, доволі умовний – не маючи ґрунтовної літературознавчої освіти, 
І.Костецький довільно оперував актуальними на той час поняттями – трактування пись-
менником поняття «модернізм» за більшістю своїх параметрів наближається до визна-
чення літературознавцями терміну «постмодернізм». Так, модернізм стає для письмен-
ника можливістю повернутися новим, несподіваним шляхом до класичного, «оживити» 
його, наново осмислити старовинні речі, надати їм нового життя: «Чому я такий модер-
ніст? Та саме тому ж, що шукаю дійсних, а не ялових засобів, якими можна б утримати 
людей при класичному» [3, 189]. Один із теоретиків постмодернізму, У.Еко, наголошував 
на тому, що цей напрям не намагається знищити минуле – а прагне переосмислити його 
під новим ракурсом – іронічно, без наївності [2, 228]. Основними рисами постмодерніз-
му стають, крім вже названої іронії, метамовна гра та «переказ в квадраті». Таким чином, 
ми можемо говорити проте, що, навіть звертаючись до певних вагомих для українства в 
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національному плані тем, ідей, сюжетів, І.Костецький все одно «обігрував» їх під свої 
бачення та бажання. 

Фактичним наслідком цього обігрування став і пошук понаднаціонального в мисте-
цтві, втеча від мононаціональності: «Понаднаціональне у своїй засаді, модерне мисте-
цтво поширює границі загальнолюдського естетичного ідеалу. Синтезуються поодинокі 
ідеали чорних, жовтих та червоношкірих народів... Демонтуючи ідеал Атен, модерне 
мистецтво зближує між собою прагнення людей усіх кольорів. Конструюється ідеал 
вселюдський» [5, 382]. Хоча мультикультурні явища були характерні в першу чергу для 
багатонаціональних країн (наприклад, США), руйнування логоцентризму та культурної 
гомогенності, притаманні постмодернізму, також призвели до заперечення універсально-
го характеру західних цінностей у країнах Європи. 

До мови (як загальної системи, так і способу презентації власних творів) у 
І.Костецького було також своєрідне, «модерне» ставлення. З одного боку, письменник 
наголошує на необхідності зламати сталу систему української мови, оновити її за до-
помогою введення в літературний обіг лексичних новотворів та тих шарів лексики, які 
досі залишалися на маргінесах через свою стилістичну маркованість. Передумови для 
такого зламу, на думку письменника, з’явилися в українській літературі ще на початку 
ХХ століття: «Те, чого весь час бракувало українській мові – животворного духу старої 
книжності, з одного боку, і гнучкої брутальности, міського жарґону, одеського арґо, з 
другого, – це почало об’являтися щойно з революцією, щойно з Тичиною, щойно з Ба-
жаном» [4, 125] і отримало народження, з одного боку, у текстах молодих поетів-шістде-
сятників [4, 125] у межах літератури підрадянської України, а з іншого боку, у творчості 
письменників-емігрантів (Нью-Йоркська група). Причини небажання українських пись-
менників звертатися до нової мови, нових тем та форм І.Костецький вбачає у «недо-
рослості» української культури та свідомості: «Це культура інфантильна, психологія її 
якщо не стадна, то в усякому разі родинно-патріархальна» [5, 512]. Результатом такого 
психологічно-вікового обмеження у розвитку стає і постійна апеляція до особливості 
національного характеру («У ній [українській культурі] неможливо кроку ступити без 
сливе патріотичного безнастанного клопоту про «національну своєрідність» [5, 512]), і 
тематична замкненість в межах освяченого «високими іменами» («Вона вимушена, при-
мушена, а коли й органічна, то тільки у межах батьківсько-материнського комплексу, 
утвореного трикутником з «Кобзаря», «Каменяра» та «Дочки Прометея» [5, 512]). 

Прагнення експерименту було основою не тільки літературної творчості, але й спо-
собом життя І.Костецького. У «Начерках передмови до нездійсненого видання зібраних 
творів», І.Костецький сказав про себе так: «З прибраним ім’ям і біографією я стаю само-
творною індивідуальністю, точнісінько за тим самим законом, за яким невиразна, збита 
в отару купа людей, прибравши ім’я і зробивши собі історію, стає нацією...» [5, 519]. 
Моделювання наявних життєвих можливостей перетворилося для майстра на веселу гру, 
яка з часом стала сенсом життя: «Я спроможний вигадати для себе ім’я, його особли-
ву транскрипцію, розписати наперед свій життєпис і вдосконалити його в минулому на 
власний смак і подобу. З абсолютного постає величина, особистість, окреслена кріпким 
контуром» [5, 519]. Національність, релігійність, ім’я – все стало предметом цієї гри 
у вільний вибір і акторський хист: «Це солодке почуття порожнечі – адже саме з ньо-
го я можу довести наочно, що з нічого таки буває щось» [5, 519]. Представити з себе 
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українця з російськими та польськими коренями, широкою, проте побіжною освітою [5, 
517], католика за конфесійною приналежністю, що протистоїть еміграційній громаді та 
має своєрідні погляди на віру, Бога, літературу, культуру, українську історію, які своєю 
незвичністю шокують оточення – ось у чому була провідна мета І.Костецького. 

Тепер давайте подивимося безпосередньо на прозову творчість І.Костецького. 
На рівні внутрішньої структурної організації у письменника наяв-

на інтертекстуальність. Сам термін, як відомо, був запропонований теоретиком 
постструктуралізму Ю.Крістевою і став одним із основних при аналізі художніх 
творів постмодернізму. Концепція інтертекстуальності пов’язана з декларативною в 
постмодерному дискурсі смертю суб’єкта, заявленою М.Фуко і смертю автора, акцен-
тованою Р.Бартом, а також смертю індивідуального тексту, який примусово зникає у 
безкінечних цитатах. Канонічне визначення терміна «інтертекст» дав Р.Барт, наголосив-
ши на тому, що текст являє собою нову тканину, створену на основі старих цитат [8, 
207]. Хоча в літературознавстві існує безліч визначень цього терміну, висунутих різними 
дослідниками, спільним для всіх характеристик моментом є визнання об’ємного харак-
теру оповіді, створеного переплетенням у тексті різних голосів [7, 334]. 

Інтертекстуальність у прозових творах І.Костецького виражається як широка цитація 
реальних текстів із подальшим переосмисленням цитат та як звернення до вигаданих 
автором творів, руйнування єдиної тканини оповіді через введення до тексту зовнішніх 
факторів та посилань на витоки оповіді. При цьому І.Костецький не стільки ставив перед 
читачем інтелектуальні загадки, скільки нівелював загальне тло культурного поля. 

Тепер давайте детально розглянемо, якого персонажа ставить І.Костецький у центр 
свого тексту. 

Про використання автором «шизотичного досвіду» дослідники художньої спадщи-
ни автора говорять у тісному зв’язку з мовною практикою письменника. Так, С.Матвієнко 
наполягає на тому, що мовні експерименти І.Костецького помістили його творчість у межі 
психотичного дискурсу в ракурсі характерного для ХХ століття переходу його (психотично-
го) з галузі психопатології в галузь літературознавства [6, 174]. А М.-Р.Стех зауважує, що в 
прозі письменника зроблено наголос на невизначеності людської свідомості, на змалюванні 
діалектичного характеру процесу протистояння й взаємоформування сил, які лежать в основі 
буття, неможливості перетворення їх на «остаточні» чи «визначальні» [10, 174]. 

Трансгресію вважають одним із найголовніших аспектів постмодернізму та цен-
тральним терміном постструктуралістичної теорії, визначаючи її як фіксацію феноме-
нологічного переходу невидимої межі, у першу чергу – між можливим і неможливим. 
Оскільки світ об’єктивно існуючого окреслює сферу відомого та можливого, одночас-
но замикаючи особистість у своїх кордонах, руйнуючи будь-яку можливість перспек-
тиви появи нового, то трансґресія стає проривом того, що належить цьому світові, у 
межі іншого. Саме тому сутнісним моментом трансґресії стає руйнування лінійного, 
логічно побудованого процесу та лінійних матриць, за допомогою яких суб’єкт нового 
часу традиційно намагався осмислити всесвіт [7, 843]. Крім того, поставлена в межах 
постмодернізму та постструктуралізму проблема деперсоналізації особистості уможли-
вила появу індивіда, марґінального щодо глобальних структур [7, 443].

Саме такою людиною і був персонаж І.Костецького: з одного боку, він переживав мо-
мент найглибшого хитання своєї сутності, втративши батьківщину, зв’язок з родиною та 
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старими друзями, з іншого боку, – не отримував можливості повністю вписатися до нового 
оточення. Таким чином, головні герої прозових творів І.Костецького через певні життєві 
обставини потрапляли у ситуацію, в якій «зовнішня», «загальна» або «інтерсуб’єктивна» 
дійсність переставала діяти [1, 262], у результаті чого глибинні психічні пласти їхньої 
підсвідомості змушені були перебудовувати світосприйняття особистості. Діючі особи 
цього типу введені письменником до таких прозових творів, як «Шість ліхтарів і сьомий 
місяць», «Поїзд раз-у-раз спинявся», «Тобі належить цілий світ», «Ціна людської назви», 
«Перед днем грядущим», «Божественна лжа».

Головні герої усіх названих творів потрапляють до ситуації, яка кардинально змінює 
їх свідомість та спосіб життя. Послідовність подій, через які вони проходять, має як схе-
матично подібний характер (вихідне незнання – умовно кризова ситуація – кінцевий ка-
тарсис), так і схожі передумови (вихідне тяжіння до етичної категорії через усвідомлену 
провину або нереалізований, у тому числі й дитячий, комплекс) та наслідки (переживши 
зміну, персонаж прагне втілити свої підсвідомі прагнення). Так, оскільки відчуття про-
вини керує Павлом Палієм-Карпигою («Ціна людської назви») за відмову від справж-
нього прізвища на користь псевдоніма [5,37], Фріцем Мюллером («Тобі належить цілий 
світ») за участь у загарбницькій війні [5, 176], Григором Печеним («Божественна лжа») 
за свою відстороненість від реальних подій [5, 46] та Пилипенком («Поїзд раз-у-раз спи-
нявся») за загальну людську черствість, то вони перетворюються відповідно на проро-
ка нової вселюдської правди, апостола братської любові (Фріц Мюллер) [5, 82] або на 
борця за визволення країни (Григор Печений) [5, 60], прагнувши ствердити свою справ-
жню сутність під істинним іменем (Павло Палій-Карпига) [5, 44-45] або взяти на себе 
відповідальність за подальшу долю людства (Пилипенко) [5, 125]. Зміни у житті Стеця 
Германовича («Шість ліхтарів і сьомий місяць») пов’язані з пошуком у людині уваги до 
особистості іншого, що є результатом знеособлення батьків персонажа одноманітною 
механічною працею [5, 75]. Ярослав Володимирович («Перед днем грядущим») прихо-
дить до кризової ситуації (необхідності залишити дружину, дитину, творчість та йти на 
війну) через закладене в процесі навчання канонічним літературознавством підсвідоме 
відчуття слабкості слова у реальній боротьбі [5, 64-65]. 

Передумовою виникнення трансґресивного стану є поява в житті персонажа кризової 
ситуації, одну з різновидів якої представляє феномен смерті як спосіб переходу індивіда 
від одного світу до іншого. Інтерпретацію І.Костецьким еміграційного життя як смерті 
знаходимо у більшості прозових творів («Шість ліхтарів і сьомий місяць», «Поїзд раз-
у-раз спинявся», «Ціна людської назви», «Божественна лжа»), де життя діючих осіб 
характеризується кардинальною зміною способу існування, втратою минулого і, як ре-
зультат, – відсутністю майбутнього та плинністю теперішнього. У новелах «Тобі нале-
жить цілий світ» та «Перед днем грядущим» аналогом еміграції (зі збереженням усіх 
перелічених супровідних характеристик) стає далека подорож. 

За своєю суттю трансгресія передбачає руйнування людиною лінійного 
світосприйняття і завершення себе у потойбічному через приєднання до певного аб-
солюту (Бога, Буття, Вічності) із втратою своєї самості [7, 842], а зв’язок трансгре-
сивного стану з богословським феноменом одкровення стає одним із способів окрес-
лення децентрації світу. Проте прив’язаність трансгресії до релігійних переконань є 
особливістю творчої манери І.Костецького. Категорія «божественної лжі» як причини 
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руйнування сталого світосприйняття є основною для більшості творів письменника. 
Зміна особистості у його творах хоч прямо не пов’язана з категорією божественно-
го, проте подана через феномен одкровення в апеляції до традиційних християнських 
цінностей, пошуку можливостей виправдання свого існування в найвищому абсолюті. 

Одночасно такий персонаж із порушеною внутрішньою структурою до того ж додат-
ково «роздвоюється» письменником через тему двійництва. У прозі письменника вона 
реалізується через протиставлення (іноді – протистояння) двох персонажів – героя та 
його антагоніста – на основі приналежності одного з них до вищої правди.

Опрацьовуючи мотив двійника, І.Костецький залишає незмінними ряд зовнішніх 
вимог, висунутих О.Ранком, але при цьому обігрує деякі сутнісні моменти вказаного 
конфлікту. Так, стать головного героя залишається чоловічою, проте на місці антиге-
роя у деяких творах з’являється жінка (Орися Федорова з твору «Поїзд раз-у-раз спи-
нявся», Леся в оповіданні «Шість ліхтарів і сьомий місяць», Валюшка з новели «Бо-
жественна лжа»). Зберігається письменником і конфлікт між суб’єктом (героєм) та 
його двійником (антагоністом). Проте протиставлення двійника-звабника та суб’єкта-
зваблюваного І.Костецьким зазнає кардинальних змін: персонаж виконує ті приховані 
та стримані бажання, на втілення яких його антагоніст ніколи б не зважився або які 
ним не усвідомлюються. На відміну від описаної О.Ранком схеми, письменник у своїх 
творах протиставляє не суб’єкт і його тінь (або відображення у дзеркалі), а дві окремі 
особистості, головного героя та його антагоніста. Оскільки центральним мотивом 
переважної більшості прозових творів І.Костецького є перетворення людини, яка рап-
тово відчуває необхідність кардинально змінити як власне життя, так і свої переконан-
ня, персонаж та його антагоніст протиставляються на основі їх лояльності до змін, що 
відбуваються. Так, головні герої потрапляють до певної ситуації, яка змушує їх пере-
глянути спосіб життя, переконання, погляди, наново відшукати сенс буття, тоді як їх 
антагоністи, переживши цю саму або подібну ситуацію, залишаються незмінними. 

Написані за однією умовною схемою, кожний із вказаних творів І.Костецького має 
власну кризову ситуацію, які об’єднує ряд вимог до їх побудови. Основними серед цих 
вимог є докорінна зміна способу життя головного героя, його поглядів на своє призна-
чення, світ і самого себе. Перехід від існування до буття відбувається у всіх персона-
жів несподівано, проте не безпідставно: його передумови апріорі закладені у свідомості 
головних героїв. З одного боку, це можуть бути відчуття провини за колишні помилки 
(«Ціна людської назви») або злочин («Тобі належить цілий світ»). З іншого боку, ними 
може бути душевна схильність («Шість ліхтарів і сьомий місяць», «Божественна лжа», 
«День святого»), переконання («Повість про останній сірник», «Перед днем грядущим») 
або почуття («Поїзд раз-у-раз спинявся») головного героя. 

Будь-яка з кризових ситуацій постає у житті персонажа несподівано. Кожний голо-
вний герой зазначених творів має як свою кризову ситуацію, так і власний вихід з неї. 
Так, Григор Печений («Божественна лжа») під час короткого сну шлюбної ночі відчу-
ває необхідність залишити свою дружину і піти на війну [5,с.58]. Павло Палій-Карпи-
га, («Ціна людської назви») приходить до необхідності повернення до наймення, дано-
го при народженні, після відмови справжнього Павла Палія поступитися своїм іменем 
[5,с.43-44]. Джефрі Мельник («Повість про останній сірник»), блукаючи містом у день 
свого народження, розуміє необхідність зректися посади президента і залишитися лише 
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стороннім спостерігачем [5,с.221]. Пилипенко («Поїзд раз-у-раз спинявся»), розміркову-
ючи над необхідністю поступитися місцем у потязі, приходить впевненості у тому, що 
існування всесвіту залежить виключно від доброї волі людини [144,с.124]. Фріц Мюллер 
(«Тобі належить цілий світ») після полону та ув’язнення з фашиста перетворюється на 
носія вселюдської правди [5,с.181]. Ярослав Левицький («Перед днем грядущим») по-
чинає відчувати свою відповідальність за події, які відбуваються у країні [5,с.65]. Стець 
Германович («Шість ліхтарів і сьомий місяць») очікуючи на знайомого, раптово відчуває 
свою відповідальність за долю кожної людини на землі [5,с.80-81]. Йоан («День свято-
го») в ув’язненні, серед холоду, голоду та фізичних хвороб несподівано переймається 
необхідністю написати два твори, один з яких оповідав би про життя Христа (Євангеліє), 
а інший ніс інформацію про загибель людства (Апокаліпсис) [135,с.168-169]. 

Персонаж та його антагоніст мають певну кількість визначальних спільних рис, які їх 
об’єднують. Крім того, герой та антагоніст потрапляють у подібну (або ту саму) кризову 
ситуацію, у результаті чого герой переживає катарсис та проходить певне перетворення, 
а антигерой не змінюється. Цей сюжетний хід є характерним для всіх перелічених про-
зових творів письменника. Відчуваючи заявлену експресіонізмом потребу у створенні 
нової людини, І.Костецький головним героєм своїх творів робить сильну особистість, 
яка прагне абсолютних цінностей і є носієм божественного начала. Опинившись у 
кризовій ситуації, такий персонаж починає ставити перед собою велику мету: вряту-
вати країну (Ярослав Левицький з новели «Перед днем грядущим» та Григор Печений 
з «Божественної лжи»), захистити людство (Стець Германович з твору «Шість ліхтарів 
і сьомий місяць»), втримати на плечах всесвіт (Пилипенко з новели «Поїзд раз-у-раз 
спинявся»), донести істину до кожного на землі (Фріц Мюллер з новели «Тобі належить 
цілий світ», Джефрі Мельник з «Повісті про останній сірник»).

Таким чином, говорити про І. Костецького як про письменника з виразними 
націоналістичними орієнтирами, співця визвольної війни та героїв не має підстав. Ми-
тець послідовно як провідну манеру письма висував «модернізм» (фактично – наближе-
ний до постмодернізму конгломерат засобів), писав про персонажів, які втратили свою 
первинну сутність, використовуючи відповідні мистецькі засоби. 
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СПЕЦИФИКА ГЛАВНОГО ГЕРОЯ ПРОЗАИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
И. КОСТЕЦКОГО

Статья посвящена анализу особенностей создания И. Костецким главного героя 
его законченных прозаических произведений небольшого размера. Поднимаются вопро-
сы об особенностях авторского теоретического комплекса общих представлений от-
носительно литературного произведения. Особое внимание уделено средствам создания 
сюжетно-композиционного уровня формирования текстов.

Ключевые слова: автор, главный герой, антагонист, интертекстуальность, 
трансгрессия.
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SPECIFIC FEATURES OF THE PROTAGONIST 
IN THE PROSE BY I.KOSTETSKY

The article is devoted to the analysis of the features of the main character created by 
I.Kostetsky in his prose of small size. The issue of a theoretical set of general ideas of the au-
thor concerning literary work is also under discussion. Special attention is paid to the means 
of creating a composite plot.
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РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ КАК ЭЛЕМЕНТ УСАДЕБНОЙ 
ДВОРЯНСКОЙ ЖИЗНИ ХІХ ВЕКА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ С. Т. АКСАКОВА «ДЕТСКИЕ ГОДЫ 
БАГРОВА-ВНУКА»)

Статья содержит ряд наблюдений над усадебной дворянской коммуникацией, ху-
дожественно воплощённой в одном из известных автобиографических произведений 
ХІХ века – повести С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Речеэтикетные фор-
мулы, используемые в этом художественном тексте, отражают характер отношений 
между детьми и взрослыми, которые существовали в дворянских семьях того времени, 
в том числе и между родителями и детьми. Детальное исследование процесса общения 
в семье ХІХ века представляется весьма полезным и для изучения современного речевого 
этикета.

Ключевые слова: речевой этикет, речеэтикетные формулы, обращение, процесс 
общения, прозаическое произведение, автобиографическая повесть, морально-этиче-
ские устои.

«Этикет (фр. étiquette – ярлык, этикетка) – совокупность правил поведения, 
касающихся внешнего проявления отношения к людям (обхождение с окружающи-
ми, формы обращения и приветствий, поведения в общественных местах, манеры и 
одежды» [7, с. 315]. 

Значение этикета в жизни человека очень велико, поскольку в этикетных требовани-
ях зафиксировано уважение к личности другого человека, способствующее взаимопони-
манию между людьми, облегчению процесса общения. Это делает этикет важной частью 
культуры и любого национального коллектива, и всего человечества. «Смысл этикета 
состоит в том, чтобы установить доверие между людьми, создать возможности общения 
для совместной деятельности. Соблюдение этикета предполагает вежливость и, следова-
тельно, завоевание доверия. Несоблюдение этикета – выводит людей из круга общения, 
где принят данный этикет» [5, с. 83].

Слово «этикет», как уже отмечалось, французское по происхождению, вошло в меж-
дународный обиход приблизительно в начале ХVII века, во времена правления во Фран-
ции короля Людовика ХIV, когда образ и стиль жизни французского королевского двора 
стали примером для подражания во всех европейских государствах.

Однако интерес к правилам общения между людьми, судя по имеющимся сегодня 
свидетельствам, возник значительно раньше – письменные наставления о том, как чело-
веку вести себя в обществе, появились в культурах различных народов задолго до воз-
никновения самого понятия «этикет». Самые древние размышления об этикете (как и 
философские размышления в целом) появились ещё до нашей эры – в Египте, Китае, 
Индии. Древней Греции и других государствах.
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Великий древнекитайский мыслитель, философ и педагог Конфуций (Кун-цзы), 
живший в период около 551 – 479 гг. до н. э., в своей известной книге «Беседы и суж-
дения» уделил этикету большое внимание. Он настаивал на решающей роли этикета в 
развитии личности, утверждая, что умственный и нравственный облик человека в значи-
тельной мере зависит от овладения им нормами этикета, т. е. правилами благопристой-
ности, регулирующими поведение человека в разных жизненных ситуациях.

Важнейшей частью этикета является речевой этикет – «система специфических 
языковых знаков (слов, устойчивых словесных формул) и правил их употребления, при-
нятых в данном обществе в данное время с целью установления речевого контакта меж-
ду собеседниками и поддержания вежливых, доброжелательных, дружеских или офици-
альных отношений в соответствии с речевой ситуацией» [2, с. 3].

Лингвисты не раз отмечали яркое (хотя и имеющее неодинаковую степень проявления 
в разных культурах) национальное своеобразие речевого этикета, его выраженную этнокуль-
турную означенность. Например, один из самых известных специалистов в этой области, 
Н. И. Формановская, замечает: «В речевом этикете ярко проявляется национальная 
специфика речевого поведения. Национальная специфика речевого этикета – состав-
ного элемента фоновых (обусловленных национальной культурой) знаний – связана с 
устойчивостью формул и выражений, большим количеством фразеологичных, посло-
вично-поговорочных стереотипов» [8, с. 578]. 

К счастью, хранителем многого из накопленного русской культурой богатства, в 
том числе и уникальных по своему происхождению и употреблению этикетных формул, 
остаётся русская классическая литература: блестящей плеяде писателей-классиков, соз-
давших шедевры художественной литературы на русском языке, в своих произведениях 
удалось отобразить мир русского общества в различные исторические периоды во всей 
его полноте и глубине. Эти образцы художественной словесности, помимо эстетического 
содержания, которое обусловливается их принадлежностью к словесно-художественно-
му искусству, вмещают в себя и и значительную по объёму информацию сугубо познава-
тельного характера – в частности, сведения о том, как бережно относились наша предки к 
организации процесса межличностного общения с любым из собеседников, будь то род-
ственник или незнакомый человек, много старший либо значительно младший, равный 
по служебному положению или выше (ниже) и т. д. Из произведений художественной, 
прежде всего – классической, литературы мы, среди прочего, узнаём и о том, как об-
щались между собой наши предки, что было наиболее важным для них при этом, каким 
элементам речевого этикета уделялось первостепенное внимание, и т. д. 

С именем Сергея Тимофеевича Аксакова (1791 – 1859) связано становление и 
развитие в литературе жанра автобиографической повести, уже ставшего ко времени 
его вхождения в литературу традиционным для русской прозы. В 1856 году была опу-
бликована его автобиографическая повесть «Семейная хроника» – произведение, кото-
рое было высоко оценено современниками, причём не только взрослыми, но и юными 
читателями. «Семейная хроника» С. Т. Аксакова – образец так называемой усадебной 
хроники (жанровая разновидность, характерная прежде всего для русской литературы), 
составленная на основе семейных преданий и рассказов представителей нескольких по-
колений династии Багровых. 
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В 1858 году выходит продолжение «Семейной хроники» – не менее известная книга 
С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука», второе из произведений, реализующих 
замысел писателя о художественном изображении истории русской дворянской семьи 
(позднее этот замысел оформился в трилогию, в которую, помимо двух указанных произ-
ведений, вошло ещё и третье – «Воспоминания» (1856). Примечательно, что при работе 
над этой книгой авторский замысел существенно расширился и трансформировался, в 
результате чего возникла книга, описывающая жизнь ребёнка от младенчества до де-
вятилетнего возраста на фоне тщательно воссозданного быта русской усадьбы конца 
XVIII века, на фоне грандиозных по степени одухотворенности картин природы.

Повесть «Детские годы Багрова-внука» в словесно-художественной форме воплоща-
ет личность ребёнка в её психологическом становлении, иными словами – изображает 
процесс становления и развития юной души (вначале ребёнка, затем – подростка). Эта 
традиция – традиция психологического анализа образа юного человека через автоби-
ографический материал – впоследствии была закреплена и существенно дополнена в 
русской литературе многими выдающимися мастерами слова (достаточно вспомнить 
хотя бы знаменитую трилогию Л. Н. Толстого о Николеньке Иртеньеве, состоящую из 
повестей «Детство», «Отрочество», «Юность»). 

Безусловно, при воссоздании быта русской дворянской семьи писатель не мог не за-
тронуть и сферу этикетных отношений её членов, т. е. правил общения, которых они при-
держивались в различных коммуникативных контекстах, в том числе и использования 
характерных для тех или иных ситуаций этикетных формул (в частности, обращений 
друг к другу). В настоящей публикации мы остановимся на анализе лишь одной группы 
этикетных формул – обращениях, которыми пользуются невзрослые персонажи повести 
С. Т. Аксакова (дети) в общении между собой в различных коммуникативных ситуациях. 

В русских дворянских семьях ХІХ века между членами семьи, в том числе и не-
взрослыми её представителями (детьми, подростками), как правило, существовали тё-
плые отношения, что, конечно же, отражалось и в манере их общения друг с другом. Вот, 
как, например, тепло и ласково обращается к Серёже его младшая сестра: «Милая моя 
сестрица, держась за другую мою руку и сама обливаясь тихими слезами, говорила: Не 
плачь, братец, не плачь» (выделено мною. – Б. Ш.) [1, с. 275]. 

Слово братец в качестве этикетной формулы сохранилось и в современном русском 
языке, однако существенно трансформировало своё значение; судя по данным «Большого 
толкового словаря русского языка» под редакцией С. А. Кузнецова, эта форма является 
в современном языке стилистически ограниченной и крайне редко может употребляться 
между братьями и сёстрами в том значении, которое свойственно ей в приведённом ранее 
фрагменте из повести С. Т. Аксакова (хотя, вероятно, в принципе употребление в анало-
гичном значении возможно и в современный период) [подробнее об этом см.: 4, с. 94 – 95].

Не менее ласково и душевно говорит о своей сестре и маленький Серёжа: в при-
ведённом выше фрагменте он называет её «милая моя сестрица»; в других случаях – не 
иначе как «сестрица». Примечательно, что номинации «братец» и «сестрица» использу-
ются не только в диалогической речи персонажей, т. е. в художественно воссоздаваемых 
ситуациях непосредственного общения, но и в авторском повествовании, которое ведёт-
ся в повести С. Т. Аксакова от лица ребёнка (мальчика Серёжи), что, на наш взгляд, сви-
детельствует о явной закреплённости этих этикетных обозначений в речевом общении 
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дворянского сословия, о частотности их употребления в самых различных коммуника-
тивных ситуациях. 

Приводимые далее примеры из повести С. Т. Аксакова, как представляется, убеди-
тельно подтверждают высказанное положение. «Милая моя сестрица не умела брать 
ягод, то есть не умела различать спелую клубнику от неспелой» [1, с. 325]; «Я живо 
помню, как он любовался на нашу дружбу с сестрицей, которая, сидя у него на коле-
нях и слушая мою болтовню или чтение, вдруг без всякой причины спрыгивала на пол, 
подбегала ко мне, обнимала и целовала и потом возвращалась назад и опять вползала к 
дедушке на колени; на вопрос же его: Что ты, козулька, вскочила? – она отвечала: Захо-
телось братца поцеловать» [1, с. 285]; «Дедушка был в халате, на коленях у него сидела 
сестрица. Увидя меня, он сейчас спустил её на пол и ласково сказал: Подойди-ка ко мне, 
Серёжа, – и протянул руку» [1, с. 269] (во всех случаях выделено мною. – Б. Ш.).

Таким образом, даже беглый и пока ещё весьма поверхностный анализ этикетных 
формул, используемых персонажами известного классического произведения русской 
литературы – автобиографической повести С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-вну-
ка», на наш взгляд, демонстрирует богатый лингвокультурный (прежде всего), а также 
коммуникативно-стилистический потенциал исследуемого материала. Более глубокий 
его анализ в заявленных аспектах, как представляется, позволит прийти к интересным в 
теоретическом плане и, бесспорно, значимым в практическом отношении выводам.
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МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ ЯК ЕЛЕМЕНТ САДИБНОГО ДВОРЯНСЬКОГО 
ЖИТТЯ ХІХ СТОЛІТТЯ

(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРУ С. Т. АКСАКОВА «ДИТЯЧІ РОКИ БАГРОВА-ВНУКА»)
Стаття містить низку спостережень над «садибною» дворянською комунікацією, 

що відображена в одному з відомих автобіографічних творів ХІХ віку – повісті С.Т. 
Аксакова «Дитячі роки Багрова-онука». Мовленнєвоетикетні формули, що використо-
вуються у цьому художньому тексті, відображають характер відносин між дітьми 
та дорослими, які існували у дворянських родинах того часу між дорослими та дітьми, 
у тому числі – між дітьми та батьками.. Детальне дослідження процесу спілкування 
у родині ХІХ століття уявляється вельми корисним й для вивчення сучасного мовленнє-
вого етикету.

Ключові слова: процес спілкування, мовленнєвий етикет, морально-етичні засади, 
прозаїчний твір, автобіографічна повість, звернення, мовленнєвоетикетні формули.
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SPEECH ETIQUETTE AS AN ELEMENT OF ARISTOCRATIC LIFE IN THEIR 
COUNTRY ESTATES OF THE NINETEENTH CENTURY

(BASED ON THE STORY “CHILDHOOD YEARS 
OF BAGROV’S GRANDSON” BY S.T. AKSAKOV)

This article contains a series of observations concerning the communication of the nobles 
in their country estates outside the city. The material of the research is one of the famous 
autobiographical works of the nineteenth century – the story “Childhood years of Bagrov’s 
grandson” by S.T. Aksakov. Speech etiquette formulas used in this artwork refl ect the nature 
of the relationship between children and adults at that time that existed in the noble families 
of the time, including those between parents and children. A detailed study of the process of 
communication in the family of the XIX-th century seems to be very useful for the study of con-
temporary speech etiquette.

Key words: speech etiquette, speech etiquette formulas, address, communication process, 
prose work, autobiographical novel, the moral and ethical foundations.
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ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОВОЙ МАНЕРЫ ПИСЬМА К.Г. ПАУСТОВСКОГО 

В статье рассмотрены основные приёмы и способы создания колористической ха-
рактеристики в произведениях К.Г. Паустовского. Выявлено, что основополагающими 
принципами цветописи писателя является взаимодействие цвета и света, а также 
тенденция к интенсификации действительности. Комплексное использование приёмов 
колористической визуализации позволяет писателю создать неповторимый цветовой 
колорит произведений, их уникальный цветовой хронотоп.

Ключевые слова: художественный дискурс, лингвистика цвета, цветопись, хроно-
топ.

Разнообразие приёмов и способов создания колористического описания, которым 
характеризуется цветовая манера письма К.Г. Паустовского, писателя с «живописным» 
видением мира, тонким и разнообразным ощущением цвета [1: 181], не может не вы-
звать научный интерес лингвиста-колоративиста.

Исследовав ранние произведения писателя («Романтики» (Р), «Блистающие облака» 
(БО), «Колхида» (К), «Кара-Бугаз» (К-Б)), а также произведение зрелого периода его 
творчества (гексалогия «Повесть о жизни» (П)), приходим к выводу о синкретичности 
приёмов цветописи писателя, о комплексности их использования К.Г. Паустовским. Опи-
шем здесь основные авторские механизмы создания цветовой характеристики в художе-
ственном пространстве.

Сочетание цветовой и световой характеристики. В физике взаимосвязь цвета и 
света обусловлена самой причиной возникновения цветового ощущения: распределени-
ем светового потока по спектрам испускания и отражения. Восприятие цвета напрямую 
зависит от физических свойств света, от его взаимодействия с физическими веществами, 
от их интерпретации зрительной системой человека [2]. В художественном дискурсе вза-
имосвязь цвета и света характеризуется собственными (языковыми и идиостилистиче-
скими) закономерностями. 

Колористическая гамма света ранних произведений К.Г. Паустовского включает 
22 имени цвета, принадлежащих практически всем цветовым блокам (за исключением 
блоков «фиолетовые», «коричневые», квазиблока «кремовые») [3]: блок «белые»: белё-
сая молния; белые стекляшки северных звёзд; молочные лампы; молочно-белый цвет 
звезды; блок «красные»: свет красного абажура; кумач грубого заката; багровый лун-
ный шар; на западе горел кровавый свет; клюквенное солнце; розовый свет; квазиблок 
«оранжевые»: рыжая луна; висело густым и ржавым шрамом [солнце Одессы]; свет 
стал апельсиновым; оранжевый свет; блок «жёлтые»: желтоватый свет; сухой ян-
тарь солнца; золото ламп; блок «зелёные»: зеленоватый закат; блок «синие»: голубой 
рассвет; синеватый вечерний свет; в окна лился синий свет; блок «серые»: серый сол-
нечный свет; сизый рассвет; серебряные потоки огня; серебрящийся свет. 



96

О высокой степени дифференциации цветового восприятия света свидетельствует 
использование писателем членов периферийных цветовых блоков (ржавый – неслись 
поезда, изрыгая ржавое пламя (БО)) и цветовых оттенков (желтоватый, зеленоватый, 
молочно-белый – мягкая, полная зеленоватых закатов зима).

Колористическую характеристику света обусловливают следующие факторы: а) тем-
поральный (время суток): В белой палате стоял синеватый вечерний свет (БО); б) про-
странственный (географические и климатические особенности описываемой местно-
сти): На востоке, над необъятными пустынями Азии, желтела ледяная заря (К-Б); 
Солнце мигало в зените и из белого стало багровым (К); в) цветовая характеристика 
источника света: Поезд шёл по стрелкам, у самого лица проплыл зелёный фонарь (БО); 
г) преломление / отражение света: Белый пламень фонарей, отражённый меловыми 
стенами, заливал фруктовые лавки (БО); д) характер преграды, через которую воспри-
нимается свет (окрашенность / прозрачность): Окна запотели, и солнечный свет стал 
апельсиновым (БО); е) наличие примесей в среде: Мощные пласты атмосферы на-
полнены солью, и солнце приобретает тусклый, несколько серебрящийся цвет (К-Б).

Не только световые явления, но и явления, связанные с темнотой (тьмой), отмечены 
колористической характеристикой: а) стереотипной цветохарактеристикой (тень чёрная; 
мгла серая, сизая; ночь чёрная); б) индивидуально-авторской (мгла багровая, кирпич-
ная, красная; темнота лиловая, сизая; сумрак зелёный; сумерки голубые; ночь белая, 
синяя). Например: У здешних ночей есть заметный оттенок густой зелени (БО). Осо-
бый интерес у писателя вызывает колористическая характеристика пограничных между 
днём и ночью темпоральных отрезков: а) хораи: По-японски «хораи» – это те несколько 
минут, когда день ушёл, а ночь ещё не началась, когда всё до сердцевины пропитано 
последним светом дня и вместе с тем уже наливается густой голубизною ночи (Р); 
б) белые ночи: … в белом молоке едва видны зелёные звёзды, сырые паруса обвисают 
на мачтах … (Р).

Колористическая характеристика световых явлений может быть результатом кор-
реляции имён со значениями ‘свет’ и ‘тьма’, поскольку в художественном сознании 
К.Г. Паустовского, по нашим наблюдениям [4], мир строго не расчленён на светлое и 
тёмное, писатель допускает взаимодействие и взаимопроникновение света и тьмы: свет 
может трансформироваться в тьму, наделённую колористической характеристикой. На-
пример: Солнечный свет прошёл через листву магнолий и превратился в зеленоватый 
сумрак (К).

Согласно научной картине мира, различение цвета в сумерках невозможно, что об-
условлено тем фактом, что при слабом освещении работают палочки, а не колбочки (раз-
решающая способность палочкового аппарата намного ниже, чем колбочкового) [2: 455]. 
В художественной картине мира перцепция цвета в отсутствии света может быть иной. 

Так, в восприятии К.Г. Паустовского: а) цвета в темноте различаются: Всё состоя-
ло из красок, – ночь нависла кущами чёрной сирени, мигали белые зарницы, ртутные 
капли дождя падали с листьев (БО); б) при отсутствии освещения фиксируются даже 
мимолётные изменения психологического состояния персонажей: … спросил Батурин 
и в темноте покраснел – вопрос был действительно глуп (БО); … я ничего не слышал, 
отвечал некстати, краснел в темноте (Р); в) стереотипы восприятия тёмных пред-
метов / явлений разрушаются за счёт расширения функциональных возможностей имён 
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цвета. Так, чёрный, имеющий в качестве прототипа кромешно-чёрную ночь (по А. Веж-
бицкой [5]) и характеризующийся поглощающей способностью по причине своей непро-
ницаемости, становится проницаемым, прозрачным: … вода была чёрная и чистая – 
такой воды я нигде не видел (БО).

Функциональная нагрузка номинаций, содержащих колористическую оценку света, 
заключается преимущественно в: а) создании точной колористической характеристики, 
передающей авторские колористические впечатления: зубы приобретают крепость и 
блестящую белизну (К-Б); б) интенсификации цветовых и световых впечатлений: Ка-
залось, фотографические аппараты хватил солнечный удар – таким меловым блеском 
пылали на снимках пески, небо, соль, залив (К-Б); Невской показалось, что это не блеск 
огней, а гроздья необыкновенных, ослепивших её лимонов (К); в) создании внешней ха-
рактеристики персонажей (с учётом данных наивной картины мира): У рыжего лоцма-
на, по прозвищу «Антонов огонь», голос знакомый, но услышать его за окном никому не 
интересно (К).

Использование приёма контраста, регулярность которого обусловлена, на наш 
взгляд, романтическим мировосприятием писателя. Выявлены следующие механизмы 
создания контраста: а) на основе традиционно оппозиционных имён цвета (чёрный – бе-
лый): Белая ночь поблёскивает в чёрной воде (К); а также имён цвета, не вступающих в 
оппозицию: Кто из вас, кроме меня, знает, в каких реках течёт чёрная вода, а в каких 
красная? (К); В этот день вода была особенно синей, и по ней плыли жёлтые листья 
ив (К-Б); Например, жёлтую пароходную трубу, чёрное небо, и больше ни черта! (Р); 
б) на основе имён света: После дачной тьмы и воя псов театр сверкал, как драгоценная 
коробка (БО); в) на основе противопоставления имён цвета именам света: В его [фона-
ря] серебрящемся свете на подстилке из чёрных листьев лежала мраморная статуя 
… (К); В черноте блеснули туманные огни джутовой фабрики (БО); Море, порт, город, 
горы – всё превратилось в глухую, порывистую от ветра тьму. Белела только пена, 
переливаясь через изуродованный бурями мол (К-Б).

Использование гармоничного сочетания цветов при создании цветовой характе-
ристики: Белые и упругие, лежали они [цветы], около рук Оскара, пергаментных и су-
хих (Р); … серебрилась вода на сером, источенном ветром граните (Р); … щёки [Чопа], 
выбритые до синевы, подчёркивали зоркость серых глаз (К). В гармонизирующих со-
четаниях также прослеживается взаимодействие цвета и света: Батурин привстал: хо-
лодная медь первых лучей ударила наискось в глаза, на портал храма, на жёлтые кер-
ченские камни (БО).

Тенденция к интенсификации действительности, которая, наряду с взаимодей-
ствием цвета и света, может быть названа основной чертой цветовой манеры К.Г. Пау-
стовского, которая проявляется в подавляющем большинстве приёмов цветописи писате-
ля, и на которую указывает он сам: Когда я разрушаю более или менее трезвое течение 
прозы, бросаясь в излюбленную область звуков и красок, то теряю в некоторых случаях 
чувство меры. Желание передать окружающим своё видение мира бывает настолько 
сильным, что требование соразмерности отступает перед ним (П). В контекстах: Он 
[парус] взлетал и тонул в чёрных волнах, борясь с жестоким нордом (К-Б); Лицо Про-
кофьева в запылённых роговых очках казалось совершенно чёрным от вечера и зага-
ра (К-Б). Интенсификация действительности достигается: 
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1) использованием приёма контраста: Он держал у козырька загорелую руку, казав-
шуюся чёрной от белизны кителя (К); За столиками люди в белом сжимали в чёрных 
лапах хрупкие стаканчики с мороженым (БО); 

2) маркировкой цветом предметов / явлений, которым не присуща цветовая харак-
теристика: чёрные порывы [ветра] (БО); синие радостные ветры (БО); белый и сырой 
ветер (БО); синий и глубокий штиль (БО); синий жар (К-Б); океаны белой жары (К-
Б); сизый морской воздух (К-Б); вихрь синего зноя (БО); серый зной (К-Б). Выбор цвета 
может быть обусловлен: а) ассоциативно: Туман и солнце создавали ландшафт серебри-
стой и прозрачной страны (К); Они [волны] как будто колыхали золотой жар захо-
дящего солнца (П); б) темпорально (временем суток): За чёрными окнами он [дождь] 
казался седым (БО); 

3) наделением семантикой цвета прилагательных, которые в прямом значении дан-
ной семы не содержат (цветовой составляющей в этих лексемах нет, есть только образ-
ная составляющая): Сок красок, блестящий и радостный цвет, лился с холстов (Р); … 
сияние каких-то радостных небес – не обязательно синих, – падавшее на его картоны 
и полотна … (П); Помню ситцевые платья девиц, их ситцевые круглые глазки … (Р); 
От такого солнца и воздуха берега приобретают суровый цвет (П); 

4) конкретизацией цвета с помощью дополнительного имени цвета: тяжёлые во-
лосы каштанового, почти красноватого цвета (К); к плодам хурмы, карминным, по-
крытым сизым потом, нельзя было прикасаться (К); пароход с жёлтой, канареечной 
трубой (К-Б); 

5) фиксацией фактурности цвета: … снега ослепляли зернистой белизной (БО); 
6) элементами синестезии; в рамках минимального контекста (предложения) соеди-

няется колористическая и аудиальная составляющие: Синева этой страны, затопленной 
выше гор белым солнцем, гудела морскими ветрами и весёлыми голосами людей (БО). 
Механизм создания подобных описаний основывается на авторских ассоциациях; 

7) индивидуально-авторским цветообозначением: плакатно-жёлтые берега Ашпе-
рона (К-Б); розовые кальсоны цвета зардевшейся невесты (П); афиши цвета жидкого 
помидорного сока (П); глаза под цвет спитого чая (БО); цветовые новообразования 
строятся на основе сравнения, на базе прототипа, с привлечением имени света (подробно 
в нашей статье [6]).

Пространственная обусловленность цветохарактеристики. Пока они дошли до 
дому, земля побелела и над снегом загорелся румяный рязанский закат (БО).

Гендерная обусловленность цветономинаций. Палец был большой, белый и очень 
тонкий, – такие пальцы бывают только у женщин (К).

Ассоциативная обусловленность цветохарактеристики. Синий дым табака 
рождал мысли о Гофмане (БО); Он [Таганрог] казался сказочным городом, освещённым 
синим пламенен пунша, каким-то выдуманным гриновским Зурбаганом (БО).

Использование изобразительно-выразительных средств языка: а) сравнения: 
Лимоны, холодные, как бы облитые жёлтым цветам зари (К); в основе сравнитель-
ной конструкции лежит сопоставление с прототипом: величавость ночи, синей, как 
кобальт (К-Б); ночь, как бы разведённая на саже (К-Б); б) олицетворения: седой и 
стареющий к зиме Кавказ (БО); в) метафоры: Синее и высокое солнце Одессы, полное 
спектрального блеска, висело здесь густым и ржавым шрамом (БО); г) описательного 
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оборота: на трибуну выходили люди, опалённые кара-кумским солнцем, и говорили о 
необыкновенном заливе (К-Б). 

Особый интерес вызывает актуализация мотива ткани для: а) создания цветохаракте-
ристики пространства: (пространства природы) Потом пришёл, прихрамывая, Жулик. Он 
был серый, как пакля (Р); б) создания цветовой характеристики времени: Бывaет тaкaя 
ткaнь, онa отливaет двумя крaскaми – золотой и синей. Вечерa в Севaстополе были из 
этой ткaни, опущенной, как воздушный занавес, вокруг этого белого города (Р).

В некоторых случаях на цвет указывает название самой ткани: Они [богаделки] гу-
ляли парами, как институтки, в одинаковых тёмных туальденоровых платьях (П), где 
туальденор ‘лёгкая хлопчатобумажная ткань серого цвета для верхних мужских руба-
шек, спецодежды и т.п.’ [7]; Капитан оглянулся и увидел широкую спину, легко свисавший 
чесучовый пиджак, лаковые туфли и носки лимонного цвета (БО), где чесуча ‘плотная 
шёлковая ткань полотняного переплетения желтовато-песочного цвета’ [7].

Использование терминов живописи (особенно в зрелый период творчества), в чём 
проявилось глубокое знание К.Г. Паустовским данной области искусства: а) названий кра-
сок – как в прямом, так и в переносном значении (умбра, сиена, киноварь, ляпис-лазурь, 
сурик, сажа, акварель, синька, белила, сангина, уголь и др.); б) имён художников (Айва-
зовский, Бенуар, Боттичелли, Валишевский, Ван-Гог, Верещагин и др.). Например: На неё 
[палитру] то тут, то там были брошены разноцветные мазки из киновари, чистейших 
белил и охры (П); … играло, как расплавленная ляпис-лазурь, великолепное море (П). 

Изображение отражённого цвета: Жизнь в Пушкине, Миссури, жёлтое солнце на 
снегу казались замысловатым детством (БО). Высокочастотны контексты, в которых 
отражающей способностью наделяются глаза человека: Тяжёлой позолотой горело оно 
[солнце Одессы] в глазах Нелидовой (БО).

Восприятие объекта через призму (характер преграды обусловливает его окраску): 
Капитан посмотрел через стакан [наполненный вином] на свет и увидел в фиолетовом 
квадрате [двери] пышную от множества юбок нищенку-курдянку (БО).

Передача динамики цвета, которая создаётся с помощью глагольных лексем: Она 
[звезда] переливалась то белым, то синим светом (БО).

Таким образом, творческую манеру цветописи К.Г. Паустовского, в которой 
отразилось его романтическое мировосприятие, характеризует комплексное 
использование широкого спектра приёмов и способов. Повышенное внимание писателя 
к взаимодействию цвета и света, а также тенденция к интенсификации действительности 
могут быть названы важнейшими особенностями эстетики писателя в целом. 

Нарушение представлений научной картины мира; разрушение стереотипов 
восприятия, которое стало возможным благодаря расширению функционально-
сти лексических единиц, индивидуально-авторскому цветообозначению; комплекс-
ное использование (в различных комбинациях) цветовой, световой, аудиальной, 
тактильной, темпоральной, пространственной характеристик создают неповторимый 
цветовой колорит произведений К.Г. Паустовского, особое время-пространство его 
произведений, уникальный цветовой хронотоп.
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ОСОБЛИВОСТІ КОЛЬОРОВОЇ МАНЕРИ ПИСЬМА К.Г. ПАУСТОВСЬКОГО
У статті розглянуто основні прийоми і способи створення колористичної характе-

ристики у творах К.Г. Паустовського. Виявлено, що панівним принципом кольоропису 
письменника виступає взаємодія цвіту і світла, а також тенденція до інтенсифікації 
дійсності. Комплексне використання прийомів колористичної візуалізації дозволяє пись-
меннику створити неповторний кольоровий колорит творів, їх унікальний кольоровий 
хронотоп. .

Ключові слова: художній дискурс, лінгвістика кольору, кольоропис, хронотоп. 

Sivova T.V., lecturer
Grodno state university, Grodno, Belarus

THE MAIN FEATURES OF K.G. PAUSTOVSKY’S COLOR MANNER OF WRITING
The article discusses the basic techniques and methods for color characteristics creating 

in K.G. Paustovsky’s books. It is revealed that the fundamental principles of writer’s color style 
are the interaction of light and color, as well as the trend towards intensifi cation of reality. 
The complex use of color techniques allows the writer to create a unique coloring and unique 
time-space of his works.

Key words: art discourse, color linguistics, color style, chronotope.
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 АРТИМ ХОМИК – ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК І ЖУРНАЛІСТ

У поданій статті розглядається маловідома постать західноукраїнського журна-
ліста, письменника, педагога Артима Хомика, аналізуються історичні події і факти, що 
передували виходові письменника на журналістську та літературну арени. 

Ключові слова: преса, українська журналістика, революційний романтизм, худож-
ньо-мистецькі явища, тижневик «Воля». 

Характерною особливістю українського літературного процесу кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. є бурхливий розвиток прози, особливо малих її жанрів. На зламі століть одно-
часно зустрілися представники кількох письменницьких поколінь. Не залишали літера-
турної творчості І.С. Нечуй – Левицький, Панас Мирний, І.Франко, Б.Грінченко. На цей 
же час припадає розквіт таланту О. Кобилянської, М. Коцюбинського. Стає відомою ши-
рокому загалові читачів плеяда письменників – «покутян» – В. Стефаник, Л. Мартович, 
М. Черемшина, О. Маковей, Н. Кобринська.

Зазвичай ми говоримо про людей, які багато чого зробили і досягли у своєму житті, 
часто забуваючи тих, хто через примхи долі залишаються невизнаними. Один з них – 
письменник, журналіст, педагог Артим Хомик, людина цікава та оригінальна.

Артим Якович Хомик був оригінальним письменником-новелістом. Він створив но-
вий різновид новели – нарис-замальовку з сильним викривальним пафосом, але його 
творчість, через певні причини, випала з поля зору критиків та істориків літератури. 

Трагічна доля цієї людини. За життя не була видана збірка його творів (вони друку-
валися в тогочасній періодичній пресі), жив самотньо, передчасно помер від сухот на 
чужині у далекому Відні, ледве переступивши поріг свого 40-річчя. Маємо скупі біо-
графічні відомості: народився на Західній Україні у 1881 році. Навчався у Бережанській 
гімназії, потім у Львівському університеті, де отримав спеціальність учителя середніх 
шкіл. З 1906 року – професор Бережанської, пізніше Городенківської гімназії . Автор під-
ручника з географії України (серія «Шкільна секція»), який декілька разів перевидавався 
з доповненнями. 

 Говорячи про постать Артима Хомика в українському літературному процесі , не 
можемо не відзначити складність і суперечність того часу, у якому жив художник. Специ-
фіка тієї доби полягає насамперед у тому, що це доба глобальних історичних катаклізмів 
і рішучих змін в усіх ділянках людського життя, доба політичного переділу світу, еконо-
мічних потрясінь, виникнення нових державних утворень. 

В українській культурі початки оновлення було покладено у перші роки XXст., коли 
в Австро-Угорській і Східній Україні виникли певні зміни у світоглядно-естетичній орі-
єнтації, пов’язані із загальноєвропейськими художньо-мистецькими явищами. Вивчення 
художнього доробку 
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Артима Хомика неможливе без аналізу подій та історичних фактів, що передували 
виходові письменника на арену національно-політичної думки України, зокрема Гали-
чини, де він був досить-таки відомим на той час представником української інтелігенції. 

Більше як за чверть століття до народження А. Хомика «весна народів» принесла 
Австро-Угорські імперії, в тому числі і галичанам, відміну кріпацтва та певні політичні 
права (свободу слова, зборів, друку). Зростає роль українців у політичному житті держа-
ви. Демократичні реформи, проведені урядом, піднесли статус греко-католицької церк-
ви, яка взяла на себе роль української національної церкви. Поступово на західноукраїн-
ських землях зароджується національно свідома українська інтелігенція, яку очолювали 
священики, ядром нації стали освічені й патріотично налаштовані люди, які в основному 
обіймали одну з чотирьох посад: священика, юриста, вчителя або лікаря. У Галичині, 
яка залишалась економічно відсталим аграрним краєм, за активної сподвижницької ді-
яльності інтелігентів швидко зростала мережа кооперативів, кредитних спілок, відкрива-
лись народні доми, хати-читальні тощо. Це сприяло зростанню почуття людської та на-
ціональної гідності серед значного прошарку українців Східної Галичини. Політичному 
розвиткові сприяло і те, що конституційний устрій Австрійської монархії давав змогу 
українцям користуватися певними громадянськими правами – видавати книжки, утво-
рювати різноманітні товариства. Тоді в колах наддніпрянської та галицької інтелігенції 
визріла думка про Галичину, яка мала відіграти у визвольному русі визначну роль для 
всієї України. І так сталося. У кінці ХІХ – поч. ХХ ст. центром культурного, духовного і 
політичного розвитку українського народу, центром національного руху стає Галичина.

Особистість галичанина А. Хомика, його творчість, місце та роль в українській літе-
ратурі початку XXст. важко уявити й оцінити без аналізу його журналістської діяльності. 
Особливий інтерес ця царина його багатогранного таланту викликає також і тому, що 
вона пов’язана з трагічним періодом історії України – боротьбою за її державність у 
1919-1920 р.р. Цей період, як доводять скупі біографічні факти, був трагічним і в особис-
тому житті письменника: самотнє життя на чужині, хвороба. Немає достатньо матеріалу, 
який би підтвердив на причини та обставини, що зумовили нетривале співробітництво 
письменника з тижневиком «Воля» – українським виданням, яке виходило у Відні. 

 Аналіз показує, що його перші статті з’являються у др. половині 1919 року та регу-
лярно друкуються до кінця січня 1920 року. За цей період було опубліковано 12 статей, 
у тому числі 6 статей носять постійний за темою характер і публікуються під рубрикою 
«Огляд закордонної політики». Цю рубрику А. Хомик вів під псевдонімом Spectator. Ви-
бір псевдоніма визначає і спектр та напрямок статей – огляд міжнародних подій.

Також на сторінках тижневика А. Хомиком були надруковані «Два інтернаціонали 
і союз народів» (1919, листопад), «Річниця» (1919, грудень), «Анархія публічної опі-
нії» (1919, грудень), «Україна як чинник інтернаціональної політики» (1919, грудень), 
«Кривавий рік» (1920, січень), «Агонія реакції» (19020, січень). Більшість цих статей 
носять аналітичний і навіть програмний характер. Вони надзвичайно важливі для ро-
зуміння нами Артима Хомика як особистості. У цих статтях А.Я. Хомик постає перш за 
все як гуманіст, як людина, яка прекрасно розуміє необхідність і важливість боротьби за 
відстоювання та виборювання гуманістичних ідеалів у той кривавий час, час анархії та 
розбрату. Його статті пронизані оптимізмом, вірою в розум людини, здатної перебороти 
цей кризовий час в історії не тільки України, а й Європи, що був породжений Першою 
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світовою війною та революціями, які послідували за нею. Журналіст вірив, що людство 
знайде вихід із тієї кривавої драми.

Революційний романтизм, проти якого він виступав і який критикував, був прита-
манний і йому. Про це переконливо свідчать матеріали, що публікував журналіст на сто-
рінках тижневика «Воля».

Як і вся літературна діяльність А. Хомика, ця грань його таланту на сьогоднішній 
день достатньо не вивчена. У той же час вивчення її дозволить зробити певний внесок в 
історію української журналістики .

 Звернення письменника до журналістики було зумовлене ще й тим, що, знаходя-
чись далеко від України і намагаючись хоч чимось їй допомогти, свою журналістську 
діяльність він розглядав як внесок, покладений на олтар тієї жорстокої боротьби, яку вів 
український народ за право бути вільною нацією і мати рівний статус з іншими європей-
ськими народами. Доказом на користь цієї думки є стаття, опублікована 20 грудня 1919р. 
на сторінках тижневика «Воля» під назвою «Анархія публічної опінії ». У цій статті 
автор намагається довести до читача свій погляд на місце і роль преси в сучасному йому 
світі, порушує питання про свободу та незалежність преси, про її можливості впливати 
на людей і про ту роль, яку вона відіграє в суспільстві. 

Таким чином, відповідаючи на нагальні питання, він розкриває своє бачення цих 
проблем. 

 Оцінюючи роль преси в сучасному йому суспільстві, А. Хомик відзначає її подвійну 
функцію. З одного боку, преса стала насущним хлібом кожної культурної людини. У той 
же час автор бачить іншу негативну роль преси. Преса, на його думку, широко викорис-
товується для маніпуляції суспільної думки, для впровадження тих ідей, які вигідні пев-
ним політичним силам. Журналіст доводить, що в капіталістичному суспільстві преса не 
є самостійною, вона є знаряддям капіталізму. 

 Отже, письменник-журналіст чітко формулює думку, що в капіталістичному сус-
пільстві офіційна преса не може бути вільною, а художник не є творчою особистістю, яка 
має право на своє бачення подій, він виконує певне соціальне замовлення. Ця позиція ав-
тора є одним із підтверджень його соціально-демократичного світогляду. Саме такий під-
хід до офіційної преси був відмінною рисою більшості європейської соціал-демократії. 
Цікавою є спроба журналіста знайти відповідь на питання: чому журналістський корпус 
не бореться за свою свободу та незалежність, за свободу творчості та об’єктивність ін-
формації, чому журналісти не об’єднуються, як це робить пролетаріат, адже вони також 
є об’єктом експлуатації ? Відповідаючи на ці питання, автор доводить, що причиною 
цього є матеріальна сфера. Аналізуючи роль преси в сучасному йому суспільств, А. Хо-
мик усвідомлював її можливості не тільки як джерела інформації, але як сили, що здатна 
активно творити демократичне суспільство. Журналіст виступає з позицій наївного ре-
волюційного романтизму, доводячи необхідність об’єднуватися на основі загальнолюд-
ських цінностей. Реалізація такої ідеї стала можливою тільки в кінці XXст., а проблема 
свободи преси та свободи слова і сьогодні залишається актуальною . І якщо його заклики 
до побратимів по перу звучать дещо наївно та ілюзорно, то в аналізі наслідків, у яких 
перебуватиме преса, він вражає своєю глибиною та масштабністю мислення. Автор кон-
кретно пов’язує діяльність преси з важливою подією того часу – Паризькою конференці-
єю, на яку журналістів не допустили, а світова преса сприйняла це без протесту. Причину 
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цього журналіст бачить у залежності робітника пера від гаманця. Цілком справедливим 
є висновок, який робить журналіст: якби преса брала участь у роботі конференції, то сві-
това конференція в Парижі сприймалась би по-іншому. Отже, стаття «Анархія публічної 
опінії», на нашу думку, є ключем до розуміння журналістської діяльності письменника. 
А. Хомик талантом журналіста намагався донести до читачів об’єктивність інформації 
та вселити оптимізм в прийдешнє. Його журналістська діяльність була підпорядкована 
служінню та реалізації ідей гуманізму. На сторінках щотижневика «Воля»

 А. Хомик виступає як яскравий публіцист, статті якого, як правило, написані на най-
актуальніші проблеми дня. Їх особистістю є те, що автор виступає в них не просто як 
спостерігач, що описує ту чи іншу проблему або акцентує увагу читача на ту чи іншу 
точку зору, а як людина, що послідовно, аргументовано показує своє бачення цієї про-
блеми, дає свої оцінки та прогнози. Маємо право вважати, що А. Хомик був одним із тих, 
хто стояв у витоків української школи журналістики. 
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АРТЫМ ХОМИК – ЗАПАДНОУКРАИНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ И ЖУРНАЛИСТ
В данной статье рассматривается портрет малоизвестного западноукраинского 

журналиста, писателя, педагога Артыма Хомика, анализируются исторические собы-
тия и факты, которые предшествовали выходу писателя на журналистскую и литера-
турную арены.
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художественно-творческие явления, еженедельник «Воля». 
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In this article we give an overview of a little-known fi gure of the Western Ukrainian jour-
nalist, writer and teacher Artym Homyk and analyse the historical events and facts, which had 
preceded the writer’s appearance on the journalistic and literary arena. 

Key words: press, Ukrainian journalism, revolutionary romanticism. artistic phenomena, 
weekly «Volia». 
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СЛОВЕСНА ОБРАЗНІСТЬ ЗАПАХУ І СМАКУ В РОМАНАХ ДЖ. ХАРРІС 
ТА Е. БАУЕРМАЙСТЕР : КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ТА СЕМІОТИЧНИЙ 

АСПЕКТИ

У статті досліджуються питання сенсорики запаху і смаку в контексті їх словес-
но-образної репрезентації у романах британської письменниці Дж. Харріс та американ-
ської письменниці Е. Бауермайстер, розглянуті з культурологічно-семіотичних позицій.

Ключові слова: сенсорика, запах, смак, словесно-образна репрезентація, культуро-
логічно-семіотичний підхід.

Проблематика запаху і смаку вже давно становить інтерес для у культурознавчих 
[1; 12], літературознавчих [16] та інтерсеміотичних [4; 7] студій. Запах і смак є пред-
метом багатьох синестетичних досліджень, і з огляду на поширеність ольфакторної і 
густаторної образності в сучасних англомовних художніх творах доцільним видається її 
аналіз у термінах лінгвостилістики і лінгвопоетики з урахуванням культурологічного та 
семіотичного контексту.

Об’єктом дослідження є сенсорика запаху і смаку в сучасному англомовному худож-
ньому дискурсі.

Предметом дослідження є лінгвальні засоби образного позначення сенсорики за-
паху і смаку в сучасному англомовному художньому дискурсі, розглянуті в культуроло-
гічному та семіотичному ракурсах.

Метою дослідження є виявлення словесно-образних засобів вираження сенсорики 
запаху та смаку та розкриття особливостей їх функціонування в сучасних англомовних 
художніх творах. 

 Досягнення поставленої мети потребує вирішення таких завдань: 
 – уточнити поняття запах і смак у їх соціокультурному та семіотичному аспектах;
 – виявити та систематизувати мовні засоби вираження ольфакторної та густаторної 

образності в романах Дж. Харріс і Е. Бауермайстер;
 – встановити функції словесно-образних засобів вираження запаху і смаку в розгля-

нутих романах у культурологічно-семіотичному ракурсі.
 Дослідження проведено на матеріалі романів сучасної британської письменниці 

Джоан Харріс (Joanne Harris) «Chocolat» (Шоколад), «Blackberry Wine» (Ожинове вино) 
та американської письменниці Еріки Бауермайстер (Erica Bauermeister) “The School of 
Essential Ingredients” (Школа основних інгредієнтів).

 У передмові до збірника «Ароматы и запахи в культуре» запахи і аромати названі 
еластичною культурною моделлю [1: 13]. Це означає, що запахи можуть бути маркером 
певної епохи і певною мірою визначати межі допустимого в цій культурі. За допомогою 
запахів здійснюється вплив на будь-яку людину, відбувається маніпуляція її свідомістю 
[2: 271]. З погляду нейрофізіології лише відчуття запаху і смаку надходять прямо до 
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гіппокампу – центру мозку людини, що відповідає за довготривалу пам’ять. Інші відчут-
тя (зору, слуху, дотику) спочатку обробляються таламусом, що керує мовою і свідомістю. 
Тому вони не так ефективно викликають спогади [17: 93]. 

 З погляду семіотики запах як знак може мати форму та зміст. Форма представлена 
різними видами запаху, в той час як зміст – це певні культурні імплікації, які запах може 
мати. У. Еко розглядає ольфакторні знаки як запахи, що мають конотативну і референтну 
цінність. Їх можна вивчати як знаки-індекси, тобто знаки, що пов’язані з позначуваними 
предметами як дії з причинами [13: 9]. 

 Запах пропонує нову сенсорну властивість, яка полягає в тому, що кожен шар запаху 
формує бар’єр між «мною» і «не-мною». Запахи поділяються на ближчі і більш віддале-
ні, тобто прийнятні і неприйнятні для того, хто їх відчуває. 

Німецький філософ І. Кант свого часу писав, що запах є ніби смаком на відстані 
[1: 15], таким чином показавши зв’язок між цими двома поняттями. В «Літературній 
енциклопедії термінів і понять» смак визначається як суб’єктивна здатність людини до 
естетичного сприйняття і оцінки явищ та предметів [6: 126]. Смак, як і запах, може бути 
маркером як культурної, так і індивідуальної диференціації, актуалізуючись у художньо-
му дискурсі через смакову образність як відображення емпіричного, естетичного і психо-
логічного досвіду персонажа [8:310]. Стосовно роману однієї французької письменниці 
вітчизняна дослідниця Т. В. Бовсунівська пише, що смак стає в ньому принципом, який 
стабілізує та увиразнює індивідуальну пам’ять [3: 44]. Подібне можемо простежити і в 
романах Дж. Харріс та Е. Бауермайстер.

У низці романів британської письменниці Дж. Харріс запахова і смакова образність 
формує широку палітру, яка поєднує епітети, порівняння і метафори, що виконують опи-
сову, репрезентативну та сюжетотвірну функції. Парадигма запахових та смакових обра-
зів у романі Дж. Харріс “Chocolat”, де йдеться про вплив шоколаду на життя Віанн Роше, 
власниці шоколадної крамниці, та інших мешканців французького містечка Ланскене, 
включає ольфакторні та смакові образи, які можна класифікувати стосовно:

• людини, місця чи абстрактного поняття, до яких вони належать 
• тих, хто їх відчуває
• характеру створюваних конотацій. 
Щоб проілюструвати цей підхід на конкретних прикладах, проаналізуємо спочатку 

запахові образи, пов’язані з персонажами, наприклад, запахи, що стосуються самої Ві-
анн. Одна з персонажів твору описує її так:

 something like burning, the smell of a summer lightning-strike to seconds after. A scent of 
midsummer storms and cornfi elds in the rain [16: 95] 

Образ вітру як засобу передачі запахів у цьому разі є десигнатом для Віанн, вказуючи 
на динамічність її характеру і на кількість різних запахів-особистостей, з якими вона вза-
ємодіє. Таким чином, запахи як знаки і їх десигнати свідчать про ставлення персонажів 
до інших персонажів, що виступають у ролі референтів.

Наступна категорія референтів – місця. Сюди входять як справжні географічні назви, 
так і вигадані, які існують лише в часопросторі твору:

1. Дім, де оселилися Віанн з донькою smells sad ... the smell is like daylight trapped for 
years until it has gone sour and rancid [16: 17]. Неприємний запах, що асоціюється з цим 
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помешканням, виступає як знак, чиїм десигнатом є занедбаність, відсутність родинного 
затишку.

2. Крамниця шоколаду, яку відкрила Віанн, де спостерігається висока концентрація 
запахів, безумовно приємних: 

a hot scent of baking and sweetness [16:51]; 
air perfumed with bewildering scents of ginger and spices [16: 74].
3. Міста, де Віанн жила раніше: 
Paris smells of baking bread and croissants; Marseille of bouillabaisse and grilled garlic. 

Berlin was Eisbrei with Sauerkraut and Kartoffelsalat, Rome was the ice-cream I ate without 
paying in a tiny restaurant beside the river [16: 70]. 

Ці міста (Париж, Марсель, Берлін, Рим) асоціюються з національною кухнею, при-
таманною країні, де вони знаходяться.

Можна помітити, що запахи метонімічно описують людей, які живуть у конкретній 
місцевості, дуже влучно викриваючи їх суть, а також висвітлюють нетрадиційний погляд 
Віанн на самі місцевості, оскільки вона сприймає і згадує їх через смакові асоціації.

Ще один тип референту – це абстрактні поняття. Їх важко виразити словами, але ці-
каво аналізувати в плані їх функціонування. В основному це позначення емоцій і станів, 
наприклад:

 I could smell the grief on him, a sour tang like earth and mildew [16: 189] – опис почуття 
горя асоціюється в цьому разі з різким кислим запахом землі і плісняви.

 Таким чином, у запахів можуть бути різні референти, в тому числі і ті, що зазвичай 
описуються іншим чином, не ольфакторно і навіть не сенсорно. 

Якщо говорити про те, як Віанн сприймає запахи, то її сприйняття часто синесте-
тичне, тобто поєднує запах з іншими відчуттями. Можна виокремити три основні моделі 
такого сприймання:

• запах + смак
• запах + дотик
• запах + зір
Перша модель словесно представлена експліцитними та імпліцитними порівняння-

ми, де образи передають глибину враження, викликаного запахом, наприклад:
the bittersweet aroma of the chocolate vapour; raw and bitter tang of the Americas [16: 71]. 
Модель запаху в поєднанні з дотиком реалізується через низку епітетів: the hot sharp 

scents of the changing seasons; a hot scent of baking and sweetness [16: 51]; the smell of liqeur 
is warm and intoxicating [16: 209]. Тактильні образи переважно пов’язані з температурою, 
а саме, з показниками підвищеної чи високої температури, такими як теплий (warm) і 
гарячий (hot). Ці особливості сприймання свідчать про те, що Віанн є палкою, пристрас-
ною натурою.

 Щодо смакової образності, Віанн чутлива до смаків і може легко вирізнити уподо-
бання покупців, навіть не знаючи їх особисто: 

I can read their eyes, their mouths, so easily: this one with its hint of bitterness will relish 
my zesty orange twists; this sweet-smiling one the soft-centred apricot hearts; this girl with the 
windblown hair will love the mendiants... [16: 61]. 

Віанн також помічає емоції інших людей, які вона пов’язує із різними смаками. Не-
щиру посмішку одного з персонажів вона описує як кислу, а гнів – гірким [15: 112]. 
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Кислий смак асоціюється у неї з відразою. У той же час, шоколад виступає як знак са-
мого життя, що простежується у таких висловах героїні: Happiness, simple as a glass of 
chocolate. Bitter. Sweet. Alive [16: 210]. Шоколад може бути і гірким, і солодким, смак його 
мінливий, як життя.

На відміну від роману «Chocolat», де смакова і нюхова сенсорика може стосуватися 
як конкретних осіб, так і абстрактних понять, які зазвичай не описуються сенсорно, у ро-
мані Дж. Харріс “Blackberry Wine” на перший план виходять інші функції ольфакторної 
і густаторної образності, які виступають як: 1) активатори спогадів; 2) засоби характери-
зації персонажів крізь призму фокалізатора.

Найчастіше смакова і запахова образність у романі функціонує як активатор спо-
гадів, наприклад:

It had an acrid taste, like smoke and burning rubber, and yet it was evocative, catching at 
his throat and his memory, drawing out images he thought were lost for ever. He clenched his 
fi sts as the images assailed him, feeling suddenly light-headed [15: 26].

Тут смак вербально репрезентований не лише прикметником «різкий» (acrid), а й об-
разним порівнянням (like smoke and burning rubber). Запахи диму і горілої гуми загалом 
вважаються неприємними, однак особисті асоціації з певним запахом чи смаком можуть 
відрізнятися від загальноприйнятих. Це підтверджується результатами опитування, про-
веденого в Монреальському університеті Е. Сінноттом, які показали, що більшість оль-
факторних уподобань чи відраз респондентів ґрунтуються на емоційних асоціаціях [11: 
2]. Ці асоціації можуть бути достатньо сильними, щоб зробити приємними для конкрет-
ної особи запахи, які зазвичай викликають відразу, і навпаки.

 Запахи і смаки можуть бути засобами характеризації персонажів. Наприклад, так у 
романі “Blackberry Wine” описуються інші, відмінні від пляшки, що є оповідачем, пляш-
ки вина (Not a whiff of grape in any of them... It was, of course, beneath our dignity to speak to 
them. But oh I longed to. Perhaps it was that plebeian undertaste of blackcurrant which linked 
us [15: 12]), де запах і смак визначає їх «соціальний статус» як плебейський (plebeian 
undertaste), а також персонажі-люди, наприклад:

 Kerry’s taste dominated here, as everywhere. Wheat-grass juice, couscous salad, baby 
spinach leaves, yoghurts. What he really craved, Jay thought, was a huge bacon-and-fried-egg 
sandwich with ketchup and onion, and a mug of strong tea [15: 25]. 

У цьому разі різниця у смаках Джея та його подруги означає, як виявляється згодом, 
несумісність їх характерів. Схожу думку знаходимо у М. Серра, який пише, що запах і 
смак підкреслюють відмінності між людьми [1: 38].

Таким чином, доходимо висновку, що ольфакторні і смакові образи, представлені в 
аналізованих романах, можуть не лише характеризувати персонажів чи описувати певні 
речі і предмети, а й сприяти інтимізації оповіді та впливати на динаміку сюжету.

Cюжет роману Е. Бауермайстер “The School of Essential Ingredients” певною мірою 
суголосний із сюжетом роману “Chocolat”. Шеф-кухар ресторану на ім’я Лілліан своїми 
уроками кулінарії змінює життя восьми своїх студентів, і ці зміни відбуваються під впли-
вом ароматів і смаків тих страв, що вони готують. З першого ж речення роману очевидна 
роль запахів у житті головної героїні:

Lillian loved best the moment before she turned on the lights. She would stand in the 
restaurant kitchen doorway, rain-soaked air behind her, and let the smells come to her [ 10: 8]. 
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Тут і надалі в тексті роману ольфакторне сприйняття Лілліан передує зоровому. Як 
зазначає В. Іваненко, «смакові рецептори на певному етапі розвитку людини є її оком» 
[5: 222]. Вважаємо, що це твердження можна застосувати і стосовно нюхових рецепторів.

Головній героїні роману “The School of Essential Ingredients”, як і Віанн Роше з рома-
ну “Chocolat”, притаманне синестезійне бачення світу. Поєднання зорового і слухового 
сприйняття (and Lillian…would listen …and she would think, This is what green sounds like 
[10:12]) переходить у поєднання ольфакторного і слухового (some smells were sharp, an 
olfactory clatter of heels across a hardwood fl oor [10:13]). Лілліан змалку доводиться вчи-
тися готувати, оскільки її мати після розлучення занедбує домашні справи і ховається від 
реальності у світі книг. Через це у Лілліан виникає неприязнь до читання, натомість вона 
відчуває мову запахів краще, ніж слова:

… the language of smells … to Lillian was as obvious as a billboard…sometimes …smells 
were for her what printed words were for others [там само]

Таким чином, запахи і смаки страв стають для героїні учасниками комунікації . Вона 
помічає реакцію на них інших людей (people seemed to react to spices much as they did 
to other people [10: 15]) і навіть вчиться вгадувати її заздалегідь. Це допомагає Лілліан 
приготувати таку страву, яка повернула її маму до реального світу з книжкового полону. 
Крім того, детальна увага, яка приділяється процесу приготування їжі, пояснює, як саме 
героїня змогла вплинути на тих, кого вчила готувати. 

Отже, як видно з вищезгаданих прикладів, крім описової, запахи і смаки можуть ви-
конувати комунікативну і сюжетотвірну функції. Вони також успішно виконують роль 
активатора спогадів, надаючи додаткову інформацію про персонажів та події і вплива-
ючи на сприйняття читачем художнього твору. Перспективи подальшого дослідження 
вбачаємо у вивченні поєднання когнітивного аспекту сенсорики запаху і смаку з семіо-
тичним у лінгвопоетологічних студіях художніх текстів.
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но-образной репрезентации в романах британской писательницы Дж. Харрис и аме-
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VERBAL IMAGERY OF SMELL AND TASTE IN J. HARRIS’ AND 
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This article explores the issues of smell and taste sensory imagery in terms of its verbal 
representation in the novels by the British author Joanne Harris and American writer Erica 
Bauermeister, viewed from a cultural semiotic perspective.
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«СТІНФОЛЬСЬКА ПЕЧЕРА» ВІЛЬГЕЛЬМА ГАУФА У СВІТЛІ
«МОРСЬКОЇ» ГОТИКИ

У статті проаналізовано новелу німецького майстра художнього слова Вільгельма 
Гауфа «Стінфольська печера» (1827) у ключі модальності літературної готики. 
З’ясовано сюжетні паралелі з текстом-прецедентом англійського письменника Р.П. 
Гілліса «The Nikkur Holl» (1826), висвітлено оригінальні у порівнянні з твором поперед-
ника художні рішення швабського автора.

Ключові слова: «морська» готика, сюжетний прецедент, міфопоетичні 
трансформації, мотивний комплекс, ритуал, романтична натурфілософія, сомнамбулізм, 
ірраціональне.

Багатогранна творчість відомого німецького майстра художнього слова Вільгельма 
Гауфа, блискучого автора казкових альманахів, романної і новелістичної прози, 
ліричної поезії, уже привертала увагу учених. Дослідження сучасних літературознавців 
сконцентровані на висвітленні таких аспектів, як особливості художнього осмислен-
ня швабським письменником культивованих романтиками уявлень про надприродний 
світ [1; 2], жанрова й стилістична специфіка творів Гауфа [3; 4], своєрідність поетики 
казки видатного оповідача [5], критична модальність художнього надбання митця [6]. 
Мета даної статті полягає у розкритті готичної грані творчості письменника на підставі 
аналізу новели «Стінфольська печера» [7: 283–296], що належить до останнього з трьох 
казкових циклів Гауфа, а саме до «Таверни у Шпессарті» (1827), у світлі «морської» готи-
ки. Термін новела у наших спостереженнях використано з опертям на праці германістів, 
у яких звернено увагу на відкритість казкового жанру у німецького автора до сполучення 
з модальністю інших жанрових утворень [5: 19; 3: 11; 7: 695]. Поняття «морська» готика 
ми вживаємо на означення творів, сюжетне ядро котрих складають події, спровоковані 
сплесками трансцендентного, що прямо чи опосередковано співвіднесені з топосом 
морської стихії та локусом судна-примари.

«Стінфольська печера» розвиває заданий у попередньому альманасі письменника, у 
новелі «Історія про корабель-привид» (1826) [7: 25–34], тематичний комплекс, базова-
ний на мотивах судна-фантома та невтихомирених мерців-піратів, – власне перевтілення 
легенди про «Летючого Голландця». За спостереженнями учених, традиція прозової роз-
робки мотиву овіяного трагічною таємницею корабля-примари у німецькій літературі 
сходить до анонімного, не виключено перекладного оповідання «Фон Еверт, або Вито-
ки матроської легенди про „Летючого Голландця“» (1824) [1: 287]. У «Стінфольській 
печері», сюжетний прецедент котрої Гауф почерпнув з овіяної флером темної загадки 
історії англійського письменника Р.П. Гілліса [7: 704], смисловий акцент перенесе-
но зі страхітливих подій, укорінених у містичному локусі корабля-примари, на серію 
здійснюваних на суші демонічних обрядів чорної магії. Вони передують входженню 
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головного героя новели, рибалки Вільма Фальке у надприродний світ, обумовлюють 
зустріч сповненого жаданням розбагатіти юнака з привидами пасажирів, загиблих разом 
із потонулим кораблем-перевізником золота «Кармільханом». Звернення Гауфа до теми 
проклятого багатства уявляється у контексті сповідування майстрами художнього сло-
ва XIX ст. пієтету до національної прадавнини безсумнівно закономірним, адже даний 
тематичний комплекс відрізняється історичною поважністю, є щільно пов’язаним з гер-
манським героїчним епосом, зокрема з легендами про Нібелунґів [8: 42–43]. У ключі 
попередження людині падкої до звабливого золотого тельця розроблені твори багатьох 
німецьких романтиків-готицистів – «Фальшивий талер» Ф. Лауна, «Шукач скарбів» 
Й.А. Апеля, «Незвичайна історія Петера Шлеміля» А. фон Шаміссо. Підкреслимо, 
що, зберігаючи ключові моменти фабульної історії англомовного оригіналу, німецький 
новеліст, вдаючись до ряду міфопоетичних трансформацій, помітно збагачує містичний 
потенціал твору Гілліса.

Так, уже зміна назви тексту-донора «The Nikkur Holl» [9: 154], генетично пов’язаної 
з вживаною на означення небезпечних духів морського простору давньоанглійською лек-
семою «nicor» [10: 275], на титул «Die Höhle von Steenfoll» переносить акцент з образу 
демонів водної стихії на образ судна-фантома, – очевидно, Гауф був знайомий з відомою 
шотландською легендою про затонулий біля Стінфольської печери корабель, екіпаж яко-
го, за переказами, під час місяця у повні сходить на берег у пошуках душ ласих до швид-
кого збагачення ненаситно-жадібних мешканців земного світу (див.: [11: 96]). Можна 
припустити, що у такий спосіб швабський романтик мав на меті викликати у реципієнта 
цілком пізнаваний асоціативний ряд, і тим самим підготувати читача до «входження» у 
наскрізь пронизану ірраціональним художню реальність.

Привертає увагу також той факт, що позбавлене семантичної багатозначності ім’я 
головного героя «Spiel Trosk» [9: 157] англійського оригіналу Гауф змінює на німецьке 
«Wilm Falke», де «Wilm», за нашими розшуками, є скороченням антропоніму давньо-
верхньонімецького походження «Wilhelm» і тлумачиться як «вольовий захисник», а пріз-
вище «Falke» у перекладі означає «сокіл» і асоціюється з хижістю, смертоносною небез-
пекою, згідно з германською міфологією вигляд цього птаха приймав войовничий бог 
Одін, у середньовічній літературі птиця сокіл наділялася негативними рисами [12: 254]. 
Таким чином уже в експозиції «Стінфольської печери» на рівні поетичної ономастики 
утілено натяк на незвичайність фігури головного героя, автор захоплює читача перед-
чуттям можливості подальшого гостросюжетного розгортання подій, – прийом, що не 
простежується у творі Гілліса.

Першим обрядом, який має виконати Вільм Фальке, щоб дізнатися таємницю зна-
ходження похованих на дні моря скарбів, є заклання в ім’я могутніх сил темряви жер-
товної тварини. Швабський романтик точно відтворює епізод тексту-донора, подаючи 
сповнений жорстокості ритуал як сцену безжального позбавлення життя невинної без-
захисної істоти – вигодуваної друзями-рибалками телиці. На тлі переплетіння христи-
янської та язичницької містики актуалізовано елементи давнього культу піктів («Pik-
tenaltar» [7: 291]) – племен кельтського походження, що в III–IV ст. займали територію 
північної Шотландії, на одному зі скелястих островів якої власне і відбуваються події 
твору. У віруваннях кельтів телиця виступає фізичною матеріалізацією богині материн-
ства [13: 411], уособлює живильні сили землі [12: 127], тому саме її вбивство розриває 
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життєдайну причетність героя до земного світу і провокує його невідворотний перехід 
у небуття. Зауважимо, що запозичений Гауфом з твору Гілліса застрашливий мотивний 
комплекс кореспондує з поглибленням інтересу німецьких романтиків до національної 
культурної спадщини, – відомо, що форми культу у германців складалися поряд зі звича-
євими практиками ворожіння, спрямованими на розпізнавання волі богів, саме з обрядів 
надзвичайно жорстокого жертвопринесення [14: 225]. Дана сцена акумулює традиційні 
елементи «чорної» поетики готичних жахів: дія відбувається восени, опівночі, на загу-
бленому серед скелястих гір кам’янистому плато; всепоглинальна негода, яка розпочи-
нається у момент падіння мертвої тварини, ніби сповіщає про прийняття демонічним 
світом кривавого подарунку: «...der Donner brüllte laut im Gebirge, und furchtbare Blitze 
schlängelten sich um den Stein und über das Moos der Schlucht hin, während der Wind... die 
untern Täler und das Gestade mit wildem Heulen erfüllte...» [7: 291]. Образ орла («Adler»), 
котрий сполохано зринає у вирій, утілює у контексті епізоду заклання тріумф темних 
деструктивних сил над благими, адже у багатьох міфологічних, у біблійних текстах цей 
птах символізує твірне божественне починання [15: 260], тому залишення ним земної 
площини можна інтерпретувати як «обезбожіння» останньої. У Гауфа цікаво спостеріга-
ти відсутнє в оригіналі символічно навантажене заміщення фаунонімних елементів Adler 
/ Falke (згадаємо прізвище головного героя), – божественний орел поступається місцем 
демонічному соколові.

Встановленню безпосереднього контакту головного героя з мерцями-утоплениками 
передує ритуал його загортання у шкіру жертовної тварини, – німецький новеліст збе-
рігає сюжетний блок тексту-донора. Подібне рядження-маскування очевидно натякає на 
відьмаків, які під час містичних обрядів й часу шабашу нібито перетворюються на тва-
рин або на людей-перевертнів. Відомий італійський дослідник К. Гінзбург зазначає, що 
церемонії перевдягання людей у тварин існують і сьогодні, у їх основі, за припущенням 
ученого, лежить ідея зв’язку зі світом мертвих, що походить від давнього міфу про «дику 
охоту» або «дике воїнство» як невблаганний шалений хід мерців [16: 143]. Російський 
фольклорист В.Я. Пропп також вважав, що «джерелом мотиву героя, який загортаєть-
ся або зашиває себе у труп тварини, є обряди поховання» [17: 207]. Отже, ритуальне 
тваринне костюмування Вільма символізує не що інше, як знак приналежності героя 
до світу небіжчиків та уможливлює його трансфузію у потойбічне. Вихідці з царства 
мертвих у Гауфа зберігають властиві живим людям вади, мають коштовний одяг, роз-
різняються за соціальним станом, обличчя примарних постатей зберігають останні пере-
житі ними під час загибелі почуття страждання й страху, – автору-романтику близький 
принцип багатозначної дифузії речовинного й духовного світів. Просякнутий застраш-
ливою містикою епізод сприймається як «чорна» ілюстрація антропологічних розмислів 
європейських учених порубіжжя XVIII–XIX ст.: «Смерть – це життя після смерті. Життя 
посилюється через смерть» [18: 220], – стверджував Новаліс. Звернімо увагу, що поряд 
з утіленням у готичному ключі магістральної тези романтичної натурфілософії щодо не-
сталості границь між матеріально-земним та надчуттєво-ірраціональним у новелі Гауфа 
можна простежити відтворення інших сенсаційних припущень тогочасного наукового 
дискурсу. Так, популярні серед німецьких учених експерименти з явищем сомнамбуліз-
му нібито підтверджували істинність й інтенсивно живили магічне коло ідей про існу-
вання «темної сторони» душі, спонукали лікарів інтерпретувати сон як дивний стан, у 



114

якому людина отримувала змогу сягати потойбічного світу (Ґ. Г. Шуберт). Безсумнівно 
знайомий з подібними натурфілософськими спекуляціями навколо психофізичних явищ 
Гауф-новеліст містифікує сон як умову безпосереднього зв’язку у просторі підсвідомос-
ті людини з темними зловісними силами інфернальної сфери, – здатність акустичного 
сприйняття демонічного голосу, що підступно нашіптує про існування таємниці «Кар-
мільхана», головний герой отримує саме під час перебування в оніричному стані: «...So 
oft er sich zur Ruhe niederlegte und seine Augen sich zum Schlummer schlossen, etwas ihm 
ein Wort ins Ohr raunte…» [7: 286]. Примітно, що на відміну від «Стінфольської печери» у 
новелі англійського автора, не схильного до нарочито виразних містифікацій сну, акцен-
товано саме момент пробудження персонажа через зловісний таємничий говір: «At the 
moment of dropping off to sleep, he was awakened by a word whispered in his ear, which... he 
could not perfectly recollect...» [9: 167].

Фінал «Стінфольської печери», як і твір-оригінал, зберігає трагічний варіант кінців-
ки легенди про корабель-привид: нездоланний потяг до збагачення спричиняє загибель 
Вільма у темній морській пучині, дух же сріблолюбного рибалки-грішника приречений 
вічно поневірятися між земним виміром та цариною небуття. Фатальним чином завер-
шується життєвий шлях й іншого персонажа, Каспара Штрумпфа, пов’язаного з Вільмом 
міцними узами дружби, який також приймає участь у «чорному» ритуалі жертвопри-
несення. Спочатку веселий юнак перетворюється на мовчазного, охопленого душевни-
ми розладами аутсайдера, а згодом, – утілюючи ідею непроникної сутності зла, Гауф 
слідом за Гіллісом оповиває темною загадкою обставини раптової смерті Каспара, – на 
невтихомиреного мерця, замкненого у лімінальному просторі загублених на межі світів 
утоплеників-примар «Кармільхана». Звернімо увагу: якщо німецький автор-романтик у 
зображенні зміненого стану свідомості помічника головного героя експресивно акцентує 
чуттєву складову страшного психічного феномена («schwacher Kopf» / «empfi ndsames 
Herz» / «die Sinne» / «erlitten» [7: 296]), то англійський письменник обмежується лише 
стриманою констатацією факту: «His mind had given way under the repeated shocks it had 
received, and he gradually sunk into a state of idiotcy» [9: 237].

Наші стислі спостереження дозволяють дійти висновків, що, розробляючи тему 
«морської» готики, Гауф утілює переконання у зловісній непрозорості ірраціонального 
як наділеного експансивною енергією поглинання, здатністю поступового затягування 
людини у тенета духовної пустоти, позбавленого божественного блага ніщо. Недвознач-
ним є адресоване читачеві дидактичне напучення німецького готициста: прихилення і 
навіть непрямий доторк до запрограмованих на деструкцію, протилежних благому сил 
обертається для індивідуума абсолютною втратою свободи волі, обумовлює необоротне 
перетворення особистості на механічно керовану темною сферою бездушну маріонето-
подібну істоту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Wilpert G. von. Die deutsche Gespenstergeschichte: Motiv, Form, Entwicklung / G. von 

Wilpert. – Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1994. – 464 S.
2. Склизкова А. П. Реальное и сверхъестественное в поэтике Вильгельма Гауфа: (ро-

маны и новеллы): автореф. диссерт. на соискание учен. степени канд. филол. наук: 



115

спец. 10.01.05 «Литература народов Европы, Америки и Австралии» / А. П. Склиз-
кова. – Санкт-Петербург, 1994. – 14 с.

3. Чернышова М. В. Новеллистика Вильгельма Гауфа в контексте литературы его эпо-
хи: автореф. диссерт. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.01.03 
«Литература народов стран зарубежья (литература стран германской и романской 
языковых семей)» / М. В. Чернышова. – Воронеж, 2010. – 24 с.

4. Neuhaus S. Das Spiel mit dem Leser. Wilhelm Hauff: Werk und Wirkung / S. Neuhaus. – 
Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht, 2002. – 240 S.

5. Ботникова А. Б. Вильгельм Гауф / А. Б. Ботникова // Гауф В. Избранное: [сост. 
А. Б. Ботникова]. – М.: Радуга, 1986. – С. 5–26.

6. Иванова Э. «Утренняя заря раннюю смерть мне предвещает...» / Э. Иванова // Гауф 
В. Корабль привидений: [пер. с нем., вступ. ст. Э. Ивановой]. – М.: ТЕРРА, 1997. – 
С. 5–20.

7. Hauff W. Werke: in 2 Bd. / W. Hauff. – Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1969. – 
Bd. 2. – 720 S.

8. Рассоха І. М. Язичництво народів Європи / І. М. Рассоха. – Харків: Веста: Видавни-
цтво «Ранок», 2002. – 144 с.: ілл.

9. Gillies R. P. Tales of a voyager to the Arctic Ocean: in 3 vol. – Vol. 1. – London: Henry 
Colburn, 1826. – 347 p.

10. Grimm J. Deutsche Mythologie / J. Grimm. – Göttingen: in der Dieterischen Buchhand-
lung, 1835. – 710 S.

11. Макарова И. С. Рождение и смерть Летучего Голландца: история легендарного мор-
ского чудовища / И. С. Макарова // Вестник детской литературы: Информационно-
аналитическое издание. – Вып. 6: [под ред. докт. филол. наук Т. А. Федяевой]. – СПб: 
издательство писателей «Дума», 2013. – С. 80–97.

12. Бидерманн Г. Энциклопедия символов: [пер. с нем. В. М. Валькова, Ю. Ю. Вейн-
гольда, В. С. Гринько, А. П. Дурилова, Л. Б. Шульца] / Г. Бидерманн: [общ. ред. и 
предисл. И. С. Свенцицкой]. – М.: Республика, 1996. – 355 с.: ил.

13. Wörterbuch der Symbolik / [Hrsg. von M. Lurker]. – Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 
1991. – 871 S.

14. Токарев С. А. Религия в истории народов мира / С. А. Токарев. – М.: Политиздат, 
1976. – 575 с.

15. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. / [гл. ред. С. А. Токарев]. – М.: Советская 
энциклопедия, 1992. – Т. 2: К– Я. – 719 с.

16. Гинзбург К. Образ шабаша ведьм и его истоки / К. Гинзбург // Одиссей. Человек в 
истории / [Под ред. А. Я. Гуревича]. – М.: Наука, 1990. – С. 132–146.

17. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки / В. Я. Пропп. – Л.: Издатель-
ство Ленинградского университета, 1986. – 365 с.

18. Novalis Schriften. Dritter Theil / Novalis. – Berlin: Verlag von G. Reimer, 1846. – 324 S.



116

©   Кайдаш А. М., Хомич В. І., 2016

Тихая Т. А., аспирантка
ДНУ имени Олеся Гончара, Днепр

«СТИНФОЛЬСКАЯ ПЕЩЕРА» ВИЛЬГЕЛЬМА ГАУФА 
В СВЕТЕ «МОРСКОЙ» ГОТИКИ

В статье представлен анализ новеллы немецкого мастера художественного слова 
Вильгельма Гауфа «Стинфольская пещера» (1827) в ключе модальности литературной 
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ІМЕНА ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ В ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ
 ІВАНА ДРАЧА

У статті на матеріалі поетичних творів Івана Драча досліджуються антропоні-
ми – імена та прізвища видатних діячів світової культури. Визначаються міжкультурні 
паралелі, з’ясовується функціонально-стилістичне навантаження аналізованих мовних 
одиниць.
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Цьогоріч виповнюється 80 років із дня народження перекладача, громадсько-полі-
тичного діяча, поета Івана Федоровича Драча. «Його ім’я стало одним із символів повно-
цінності сучасної української культури, її здатності посісти гідне місце в культурі люд-
ства», – зазначав Іван Дзюба [1, с. 27]. Творчість поета зацікавлювала літературознавців 
і мовознавців, оскільки вона дуже багата як тематичним діапазоном, так і стилістичним 
колоритом. Про поезії Івана Драча писали Іван Дзюба [1], Анатолій Ткаченко [4], Микола 
Ільницький [3] та інші дослідники. Мовний аспект глибокої та невичерпної лірики Іва-
на Федоровича залишається малодослідженим явищем в українському мовознавстві. Її 
багатоплановість і суголосся з часом зумовлює актуальність вивчення творчих надбань 
поета. Метою нашого дослідження є визначення особливостей ідіостилю митця через 
культурологічну інтерпретацію його поетичних творів.

Починаючи писати лірику та шукаючи себе як поета, Іван Федорович звернувся до 
мистецької спадщини інших народів. «Певно, Іван Драч як інтелектуальна і естетично 
«заряджена» особистість у цей час інтенсивного становлення жадібно відкривав для себе 
світове мистецтво у його вершинних виявах, і вдячне його переживання відбилося в по-
езіях збірки (мається на увазі перша поетична збірка «Соняшник» – авт.) – у гострій ін-
терпретації мистецьких тем і мотивів, у сміливих суб’єктивних версіях ряду мистецьких 
постатей» [1, с. 13]. Показово, що коло зацікавлень світовими культурними здобутками 
окреслюється авангардними явищами [1, с. 13]. Такі вірші поета Іван Дзюба розглядає як 
«своєрідний естетичний маніфест, в якому є і елементи протистояння культурному про-
вінціалізмові та рутині й епігонству, є і сприкреність стереотипом «хуторянства», і палке 
молодече бажання зірвати цей стереотип з образу української духовності, ствердити її 
здатність до сучасного динамізму» [1, с. 13].

Міжкультурні паралелі виразно прочитуються в баладі – одному з найширше пред-
ставлених у художній спадщині Івана Драча жанрі ліро-епічної поезії. Тематичний діа-
пазон балад, як відомо, рухається від соціально-побутового через історико-героїчний до 
фантастичного модусу. У «Баладі про Сар’янів та Ван-Гогів» Іван Драч патетику в істо-
ричному зрізі наближає до соціально-побутових реалій, які оточують українську селянку. 
Наскрізний образ хати апелює до пам’ятки давньогрецької архітектури – храму, присвя-
ченому богині Афіні. Такими ж храмами для українських селянок є хати – «солом’яно-
русі, Синькою вмиті, джерельноводі» [2, с. 30]. Актуалізаторами мистецтва в баладі 
постають іменники «пензель», «палітра». Автор проводить паралелі між українськими 
жінками (граматично узагальнюючи образ у формі множини особових імен) та худож-
никами: «Горпини і Теклі, Тетяни і Ганни – Сар’яни в хустках, Ван-Гоги в спідницях, 
Кричевські з порепаними ногами» [2, с. 32]. Показово, що жіночі образи накладаються 
на чоловічі: Сар’ян Мартирос Сергійович – вірменський художник-пейзажист; Ван-Гог 
Вінсент – нідерландський художник-постімпресіоніст; Кричевський Федір – україн-
ський художник. Такий прийом допомагає підкреслити важку, під силу лише чоловікам 
працю, яку доводиться виконувати жінкам.

У світ образотворчого мистецтва уводить читача також і поезія «Сльоза Пікас-
со». Прізвище іспанського та французького художника Пабло Руїса Пікассо винесено 
в заголовок вірша. У цьому ж тексті Іван Драч називає прізвища й таких митців, як 
Поль Сезанн (французький художник-постімпресіоніст), Оскар Клод Моне (фран-
цузький художник-імпресіоніст), Едуард Мане (французький художник-імпресіоніст). 
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Мистецько-культурологічний струмінь поезії підсилюється й уживанням таких номі-
націй на позначення об’єктів матеріальної культури, як: «Король Лір» (п’єса Вільяма 
Шекспіра, написана в 1605-1606 роках), «Сніги Кіліманджаро» (оповідання Ернеста Хе-
мінгуея, надруковане 1936 року), «Герніка» (картина Пабло Пікассо, написана в травні 
1937 року в манері кубізму).

Музична термінологія широко представлена в поезії «Соната Прокоф’єва». У тек-
сті автор уживає утворений від прізвища відомого російського композитора, піаніста й 
диригента прикметник «прокоф’євський». Образ музиканта пронизує весь текст. Ана-
толій Ткаченко наголошував: «Ліричний герой «Сонати Прокоф’єва» в кожній із частин 
передає різні грані сприйняття твору композитора» [4, с. 255]. Текст багатий лексемами 
з музичної сфери: соната (жанр інструментальної музики), хорал (загальна назва тради-
ційних одноголосих піснеспівів західнохристиянської церкви), ораторія (великий кон-
цертний твір на певний сюжет для солістів, хору чи симфонічного оркестру), басистий 
(від іменника «бас», що означає один із видів класичного чоловічого голосу, який ви-
різняється найнижчим діапазоном), ноти (умовні графічні знаки, що розташовуються на 
нотному стані), мелодія (провідний голос, що складається з ряду інтервалів у музич-
ному творі), скрипковий смичок (пристрій для звуковидобування із струнно-смичкових 
інструментів), фагот (дерев’яний духовий музичний інструмент), валторна (мідний ду-
ховий музичний інструмент), скерцо (частина симфонії, сонати або самостійна музична 
п’єса в стрімкому темпі), акорд (ритмічне сполучення кількох різних за висотою звуків). 
Автор проводить міжмистецькі паралелі: у художній тканині тексту вжито прізвище дав-
ньогрецького філософа Сократа, яке контекстуально поєднано з прикметником «музич-
ний»; до того ж, власна назва має форму множини, чим підкреслюється узагальненість 
образу: «Сократи. Сократи. Музичні Сократи» [2, с. 37].

Музична тема продовжена й у поезії «Венеційська елегія», у якій автор апелює до 
образу Вагнера – німецького композитора, диригента, теоретика музики [2, с. 52].

У творчій спадщині поета можна виділити блок поезій, присвячених письменникам. 
У формі листа звертається автор до грузинського поета Тиціана Юстиновича Табідзе [2, 
с. 80]. Грузинському поетові XVIII ст. присвячений вірш «Бути Давидом Гурамішвілі». 
Як бачимо, антропонім винесено в заголовок тексту. Крім того, це речення починає всі 
строфи поезії, які й закінчуються однаково: «Бути Давидом!» (остання строфа – «Бути 
Гурамішвілі!») [2, с. 113-114]. Анафора і епіфора містять антропонім, який тримає увагу 
читача в полі опису грузинської поезії. Іван Драч згадує у своєму тексті поему Давида 
Георгійовича Гурамішвілі «Давитіана». Із біографії грузинського поета відомо, що на-
родився він у селі Сагурамо в Грузії, а помер – у Миргороді Полтавської губернії. Тому 
зрозумілим стає вживання в художньому мовленні Івана Федоровича гідронімів «Араг-
ва» й «Хорол»: «Бути Давидом – Арагву в Хоролі Чути» [2, с. 114]. Життєствердна ін-
тонація вірша Івана Драча підсилює стилістичний колорит усезагальної об’єднувальної 
сили мистецтва й культури: «Бути Давидом – єднати народи» [2, с. 114]. 

Окреме місце в образній системі художньої тканини творів Івана Драча відведено ві-
рменським письменникам. Так, Григор Магістрос Пахлавуні є центральним персонажем 
поезії «Вірменський хліб» [2, с. 135-136], яка присвячена вірменському письменникові 
Гайку Хачатряну. 
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Аналізуючи творчий доробок Івана Федоровича, Микола Ільницький зауважував: 
«Коли вже зайшла мова про Вірменію Івана Драча, то вона чи не найповніше розкрива-
ється в його творчості через осмислення й творче засвоєння постаті великого вірменсько-
го поета сучасності Паруйра Севака. Драч написав статтю, переклав по-українськи книгу 
його поезій, написав про нього надзвичайно глибокий вірш «Наближення до Паруйра 
Севака». Це синтез новели і притчі, точності опису і символіки, гостроти конкретної 
ситуації і майже міфологічної багатозначності» [3, с. 81]. Наскрізним образом вірша є 
дзвіниця. Автор починає поезію так:

Я часом підіймаюсь сходами 
Крутосходами підіймаюсь на цю вірменську дзвіницю [2, с. 114]; продовжує роз-

гортання сюжету:

А Паруйр Севак став дзвіницею 
Поруч дзвіниці Месропа Маштоца
Поруч дзвіниці Григора Нарекаці
 Поруч дзвіниці Комітаса
Поруч дзвіниці Єгіше Чаренца [2, с. 115];

 завершує вірш: 

 … І боюсь налякати видзвоном
 Двох біленьких чистеньких ягнят
 Що пасуться біля дзвіниці
 Я підіймаюсь… [2, с. 116]. 

Символічний образ дзвіниці є об’єднувальною силою контексту вірменської культу-
ри. «Дзвіниця, – зауважував Микола Ільницький, – багатоплановий символ, який єднає 
постать Паруйра Севака з історією і культурою Вірменії, робить його часткою цієї історії 
і цієї культури» [3, с. 82]. До світового культурного простору долучається й автор, що 
стає зрозумілим через повтор речення «Я підіймаюсь». 

Стилістичною особливістю лексичного рівня поезій Івана Драча є вдале поєднання 
культуронімів із побутовізмами. Цей прийом яскраво простежується в прозовій частині 
вірша «До джерел»: «Тут колоратурне сопрано леггорнки зветься сокорінням білої кур-
ки – залицяється до галагана, та ще й Бах – імператор органа – зводиться над коровар-
нею з репродуктора, зводиться таїною єгипетською, біла перука виглядає з-за піраміди 
Хеопса, та батько сидить в фуфайці та лежанку гріє, та мати сидить на лаві, постріленій 
шашелем, і голкою ловить сонце на рушники, вітер такий надворі, тиша така навколо, 
кошеня куняє, і коли є серце – тримай оту пташку, бо полетить і щезне в безвість…» [2, с. 
55-56]. Такий же прийом наявний також і в поетичній частині художнього твору: «І шка-
рубке матусине рядно Горить абстрактним взором Мондріана» [2, с. 55] (Пітер Корнеліс 
Мондріан – нідерландський художник ХХ ст.).

Стилістичний колорит широкомасштабності освоюваного митцем культурного про-
стору виразно звучить у вірші «На шекспірівську тему». Автор згадує в тексті п’єсу ан-
глійського драматурга «Гамлет». Цікавим у художній тканині поезії є відантропонімний 
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іменник «моцартіанство» (від прізвища геніального австрійського композитора Воль-
фґанґа-Амадея Моцарта): 

Звідки пекельна розкованість,
Моцартіанство, як біль,
І ця геніальна розкованість
Усього, що лине звідтіль?! [2, с. 130-131].

Мистецькі паралелі позначені й в інтимній ліриці Івана Драча. Так, у вірші «Закохані 
під сонцем» автор апелює до жіночих образів – Суламіф (біблійний персонаж, героїня 
Пісні Пісень) і Джульєтти (героїня трагедії Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєтта»): 
«Вона йому так виказує, слова її пахнуть медом, Як в Суламіфі а чи Джульєтти, вуста її – 
щирий мед, А дощ понад ними шугає, спадає навкісним наметом» [2, с. 95]. 

Звернення Івана Федоровича до витоків національних культур інших народів засвід-
чує прагнення митця розширити горизонти української культури, знайти спільні риси й 
процеси, утвердити власну позицію у світовому мистецькому просторі. «Пізнаючи ін-
ших, краще і глибше розумієш свій народ, свою культуру, усвідомлюєш, що культури 
всіх народів – то розгалуження єдиного, вічнозеленого древа життя, древа пізнання», – 
зазначав дослідник творчості Івана Драча Микола Ільницький [3, с. 82]. 

У мовній тканині художнього мовлення письменника простежується вживання ан-
тропонімів на позначення видатних особистостей не тільки мистецького спрямування, 
а й представників точних наук, філософії, історії релігії тощо. Скажімо, у тексті «Си-
зий птах із гніздов’я Курбаса» автор згадує прізвище французького філософа, філолога, 
письменника, історика релігії Жозефа-Ернеста Ренана:

Сиділи ми вдвох на грабових латах,
Говорили задумливо про Ренана,
І випало ластів’я з гнізда на долівку,
Прямо на галльські святі сентенції…[2, с. 63].

У «Баладі про кібернетичний собор» Іван Драч згадує ім’я американського математи-
ка початку ХХ ст., основоположника кібернетики Норберта Вінера. А у вірші «Таємниця 
початку» вжито антропоніми «Ньютон» (Ісаак Ньютон – видатний англійський учений-
фізик кін. ХVІІ – поч. ХVІІІ ст.) та «Ейнштейн» (Альберт Ейнштейн – один із найвизна-
чніших фізиків ХХ ст.).

Антропоніми видатних людей забезпечують високі регістри звучання художнього 
мовлення Івана Драча, підкреслюючи стилістичний колорит усебічної освіченості автора 
та його бажання утвердити українську культуру в загальноєвропейському мистецькому 
контексті.

У своїх художніх творах митець слова апелює до власних назв на позначення видат-
них людей попередніх років. Хронологічний діапазон цих асоціативних маркерів широ-
кий: від XVII ст. (В. Шекспір) до авторової сучасності. Художній контекст Івана Драча 
найширше репрезентує коло художників ХІХ-ХХ ст. Мовний аналіз поетичної спадщини 
письменника засвідчує вживання антропонімів на позначення талановитих особистос-
тей минулого, які зробили вагомий унесок у розвиток національних культур. Маркера-
ми культурологічного простору світового масштабу є особові імена діячів мистецтва як 
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зарубіжжя, так і України. Вивчення стилістичного навантаження українських етнокуль-
туронімів потребує подальших ґрунтовних розробок. 
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ЧУТЛИВІСТЬ ОЛЕКСІЯ КУНДЗІЧА ДО ІДЕОЛОГІЧНОГО ЗАПИТУ 
ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ФОРМИ ЕСТЕТИЧНОГО ДІАЛОГУ З ВЛАДОЮ

У статті досліджується та аналізується на конкретних прозових текстах вну-
трішня боротьба митця, чутливого до словесної імпресії, та письменника, який напере-
додні 1930-х років намагається пристосуватися до «ідеологічного запиту» літературі, 
а потім поступово втрачає художні ресурси. 

Ключові слова : словесна імпресія, «ідеологічний запит» літературі, проза, вульгар-
ний реалізм, новела.

Сучасний науково-дослідницький дискурс вирізняється ґрунтовним осмисленням 
літературного ренесансу тридцятих років ХХ століття. З’явилося чимало літературознавчих 
праць, які активно заповнюють інформаційні лакуни щодо художньої практики 
репресованих письменників, необхідні для уможливлення наступних аналітичних студій. 
Помітно активізувалося українське літературознавство у вивченні складної й суперечливої 
літератури в системі “естетики тоталітаризму”. Творчість Олексія Кундзіча довгий час 
залишалась поза увагою дослідників, тому актуальність роботи полягає в досліджен-
ні складного періоду життєвого і творчого шляху Олексія Кундзіча, простеженні форм 
естетичного діалогу з владою, реалізованого в ідеологічно благонадійних текстах (збірки 
“Шахтарі”, “Дорога на Крем’янець”, цикл мініатюр “Біля великих джерел” та ін). 

Метою даної статті є дослідження та аналіз на конкретних прозових текстах вну-
трішньої боротьби митця, чутливого до словесної імпресії, та письменника, який напе-
редодні 1930-х років намагається пристосуватися до «ідеологічного запиту» літературі, а 
потім поступово втрачає художні ресурси. 

«Вже в страхітливих суспільних умовах 30-х рр., – зазначає К. Рибалко, – О. Кундзіч 
мусив у своїй творчості дедалі більше «вростати в епоху», вписуватися в ідеологічно-те-
матичні рамки тодішньої радянської літератури» [23:60]. Збірку «Шахтарі»1, мляву та по-
літично заангажовану, написану за всіма вимогами заідеологізованої та малохудожньої 
«пролетарської літератури» після «ідеологічного перевиховання» – праці О. Кундзіча 
шахтарем на Донбасі, – критика одностайно проголосила визначним творчим досягнен-
ням митця. На думку А. Горішнього, сам Кундзіч, адекватно поціновуючи цю художньо 
низьковартісну річ, почувався приниженим, гірко розчарувався у собі й у тодішній літе-
ратурі, навіть пережив серйозний нервовий зрив [1:6]. «Художнє слово – завжди правда. 

1  Ідеологічно «благонадійна» літературна критика вимагала від Кундзіча «служіння» 
соціалістичній ідеології. Взірець такого «служіння» критики являли і власною літературно-
художньою творчістю. Так, один із запеклих опонентів О. Кундзіча Андрій Клоччя надруку-
вав у журналі «Молодняк» (1927, № 2) збірку оповідань «Шахтарське», до цього майже 4 роки 
відпрацювавши у донбаській шахті: становлення промисловості, боротьба з білогвардійцями та 
шкідниками становили зміст цього схематичного циклу про шахту доби воєнного комунізму. 
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Ця формула чинна в усіх аспектах… Фальш в цілому чи в деталі одразу виносить ціле чи 
деталь за межі художньої сфери» [11:46], – скаже О. Кундзіч набагато пізніше, 1959 р.2, 
виступаючи перед письменниками-початківцями і, очевидно, усвідомлюючи, що йому 
добре знайоме таке вимушене випадіння за межі художньої сфери.

Авторське мислення О. Кундзіча впродовж 1930-х років частково розвивається у рі-
чищі актуальної для того часу «виробничої літератури», особливості якої переконливо 
аналізує О. Філатова: «по-перше, виразно окреслюється образ, який утілює риси особи 
автора як феномену психічного життя (персональної специфічності з авторитарно визна-
ченою сферою життєвої та творчої «поведінки»), а не феномену естетичної реальності. 
По-друге, літературний текст на індустріальну тематику експліцитно засвідчує явище 
конвергенції (швидше, тотожність) ціннісно-смислових домінант автора, героя та адре-
сата художньої комунікації, яке остаточно нівелює принцип діалогічних взаємовідносин 
і призводить до заміни події естетичного буття серією художньо-ідеологічних ритуалів. І 
насамкінець, нова онтологічна модель художньої картини світу, артикульована естетич-
ним суб’єктом, структура «авторитарної» свідомості якого формується в специфічних 
умовах тоталітарної держави, а рriоrі визначає читачеві світоглядний орієнтир у соці-
альному просторі радянського буття» [25:377]. Аналізуючи повість «Моцарт і Ботоку-
ди» у розлогій оглядовій рецензії 1936 року, Б. Коваленко відніс її автора до шерегу 
письменників, які ще «не опанували мистецтва художнього узагальнення» [3:153], адже 
«з дрібних побутових деталей Кундзіч хоче зробити широкі висновки, і ці його «уза-
гальнення» вражають насамперед наївним спрощенством» [3:153]: критикові забракло у 
творі передовсім масштабу «соціально-визначних» колізій. Герої цього роману були схо-
жі на живих людей, а не на фальшивих оптимістів багатьох «виробничих» романів, що 
належали перу сучасників індустріалізації («Тинда» Д. Гордієнка, «Кварцит» О. Досвіт-
нього, «Тракторобуд» Н. Забіли, «Бурун» та «Помилка» С. Скляренка, «Петро Ромен» 
Г. Епіка, «Народжується місто» О. Копиленка, «Справа серця» В. Вражливого, «Море 
відступає» О. Донченка). Автор намагався окреслити самобутні характери трударів, і 
це йому почасти вдалося. Щоправда, повість О. Кундзіча не аналізувала серйозних кон-
фліктів і суперечностей (з тенденції «безконфліктності» вибивалися хіба що «Кварцит» 
О. Досвітнього, «Вершники» Ю. Яновського, «Людолови» З. Тулуб).

 Б. Корсунська, навпаки, побачила, як у цьому творі «письменник опоетизовує соціа-
лістичні перетворення в країні, зокрема, на Донбасі, дає відсіч міщанству, що намагалося 
поширити ідею про нівелювання особистості за соціалізму, і отже, ствердити власну мо-
нополію у житті молодої республіки» [7:81], вона ж висловила сподівання, що «письмен-
ник вчить бачити, вчить вірити, що «помарки й ляпки» минулого зникнуть» [6: 83], і ми 
побачимо у всьому блиску нову людину. 

Тож яку людину формувала оновлена «літературна традиція»3 від середини 1930-х років?

2  В. Поліщук наголошує, що навіть у 1959 році виголошення подібних думок «вимагало від 
письменника неабиякої мужності і суспільно-історичної прозорливості, і до подібної переоцінки 
цінностей наше суспільство прийшло тільки після квітня 1985-го» [20: 50].
3  Саме в цей період Б. Коваленко наполягав, що «боротьба проти формалізму, натуралізму, 
естетства – всього того, що спотворює радянську дійсність, образ її людей – стоїть у центрі уваги 
письменницької громадськості», що всі перелічені ним риси «ідуть від буржуазного мистецтва часів 
його занепаду і несумірні з соціалістичною природою радянської літератури» [4: 17].
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Показовими з точки зору домінування ідеологічного запиту літературі є два твори, 
написані О. Кундзічем наприкінці 1930-х років, коли ідеологічний тиск на художню сві-
домість зазнав апогею – «Потвора» і «Портрет Марини»: в обох взірцях вульгарного іде-
ологічного реалізму ми бачимо навмисно загострене тлумачення «конфліктності», наса-
джуване владою митцям із неодмінною вимогою визначитися, на чиєму боці у конфлікті 
вони перебуватимуть. Оповідання «Потвора» втілює репресивні реалії 1937 року, проте 
автор дивиться на них не в аналітичному ракурсі, а, саме через люстерко соціального за-
питу, чітко фіксує те, чого чекали партійні функціонери від «благонадійних» письменни-
ків: тут є і ворог, якого важко розпізнати, адже він має обгоріле обличчя, тож маскується 
під колишнього сільського ветеринара Ядренка, розповідаючи селянам зворушливу ви-
гадану історію про те, як у сибірському селі куркулі підпалили його хату, в якій живцем 
згоріли його молода дружина і діти, а він насилу вибрався з полум’я; є і пильні колгосп-
ники, які запідозрили ворожу сутність псевдо-Ядренка – молода дівчина Гафійка, від-
чувши щось неладне, невідступно його супроводжує, а стара Бабариха допомагає його 
упіймати; є й відкрита диверсія ворога – саме так твір художньої літератури виправдовує 
репресивні кроки радянської влади, які 1937 року набули тотального масштабу. 

«Портрет Марини» датовано 1938-1939 роками, і тут ми бачимо уже деякі послаблен-
ня і трансформації в художній реалізації моделі ідеологічного тиску. Молода колгоспниця 
Марина, яку обрано до парламенту країни, «викриває» свого чоловіка Ларивона і, навіть 
носячи під серцем його дитину, готова здати його в руки каральних органів, але потім 
із радістю дізнається, що Ларивон лише виконує партійне доручення і «перевербовує» 
ворогів народу, аби їх потім викривати і здавати у ті ж самі каральні органи: таким чином 
у закамуфльованій формі прозаїк обережно ставить питання про можливість «трагічних 
помилок» у викриттях і репресіях, водночас фіксуючи деяке суспільне послаблення тис-
ку на людську психіку. Аби драматизувати цю банальну для кінця 1930-х років історію, 
О. Кундзіч намагається подати її у незвичній для себе формі драматичної новели – текст, 
написаний білим віршем п’ятистопного ямба, автор реплікує і розподіляє між п’ятьма 
персонажами: але цей хід вирішує й іншу задачу – він дозволяє самому авторові «усу-
нутися» від висловлення своєї авторської позиції, вповні логічно редукує виявлення ав-
торського голосу до нульової відмітки. На жаль, це були відчайдушні спроби людини (не 
митця!) забезпечити своє фізичне виживання при розкрученому маховикові політичних 
репресій, і новим маркером вульгарного реалізму у «Портреті Марини» стає увага пись-
менника до обов’язкового нового компонента літературного твору: в уста Марини він 
вкладає осанну Сталіну, яка викликає відповідну єлейну реакцію в інших персонажів – і 
Художника, і Ларивона. Почуття, яке, за словами Марини, кожна радянська людина має 
до Сталіна, порівнюється із першим коханням, коли на свого коханого захоплено див-
ляться зволожені очі, коли «уста всміхаються і щоки пломеніють» [12:101-102]. 

Сам О. Кундзіч завжди розумів, що «письменник, який, маючи тільки тезу і своє сві-
торозуміння і світовідчуття, видумує на дану тезу ситуацію і людей, – ремісник» [10:95], 
тож твори другої половини 1930-х років демонстрували нам своєрідну метафору пере-
творення майстра на ремісника. Показово, що твори «Потвора» і «Портрет Марини», 
надруковані єдиний раз, О. Кундзіч більше жодного разу не включав ні до яких збірок. 

Як розвиток сталінської теми слід розглядати і цикл прозових мініатюр «Біля ве-
ликих джерел», де ленінський образ без будь-якої додаткової художньої або навіть 
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ідеологічної мотивації перетікає у сталінський. В. Хархун довела, що вже від початку 
1930-х років основною стратегією ленініани стає «уніфікація культу Леніна як атрибуту 
влади Сталіна», що із появою Сталіна у тоталітарному культурному проекті не змінився 
сам текст влади, навпаки, «Сталін виступає захисником тоталітарної семіотичної систе-
ми, яка ґрунтувалась на ієрархічній вертикалі, а її вершиною – абсолютом – був Ленін», 
надалі культ Леніна інструменталізувався і слугував возвеличенню Сталіна, а «образ 
Леніна було «ув’язнено», зведено лише до функціонального елементу сталініани» [26: 
227-229]. 1945 року у контексті перемоги у війні вимога вихваляти Сталіна у художніх 
творах вже стала іманентною рисою літератури. В принципі це категорично суперечило 
внутрішньому єству Кундзіча, адже сучасники згадують, що він щиро «дивувався з тих 
письменників, які пишуть твори «про»» [5: 281]. Але у другій половині 1940-х років 
О. Кундзіч іще відчайдушно намагався поновити діалог із владою, тож ішов на деякі те-
матичні й ейдетичні поступки, як-от мимохідь таврував бандерівців (наприклад, Б. Кор-
сунська засвідчує, що книжку «Дорога на Крем’янець», яка вийшла 1946 р. і включала 
оповідання «Ой ти, Галю!..», «Дорога на Крем’янець» і «Тіні старого бору», Кундзіч 
«вважав своїм політичним документом», оскільки її оповідання «були прямими й перши-
ми з позицій української радянської прози пострілами по бандерівщині»1. Ця дослідниця 
також посилається на запис із архіву О. Кундзіча, де він прямо говорить про готовність 
до виконання «повторюваної в нашій пресі вказівки партії про те, що українська літера-
тура повинна затаврувати в художніх образах обличчя зрадників, німецько-українських 
націоналістів» [6: 124]). Такі поступки і компроміси дають письменнику змогу створи-
ти і надрукувати твори зовсім іншого звучання – повість «Як Тарас їхав по Україні» та 
оповідання «Українська хата», швидко затавровані нищівною вульгарно-соціологічною 
критикою. Лише на початку 1990-х років В. Поліщук пояснив причини такої гіркої долі 
талановитих творів О. Кундзіча – їх гуманістичний пафос не вписувався в ідеологічні 
схеми літератури 1940-х рр., прямо конфліктуючи з панівними державними ідейними і 
моральними постулатами, демонстрували тонкий психологізм, певну умовність письма, 
яскравий національний колорит [20: 50-53]. На думку К. Рибалко, лютий погром Кун-
дзічевих творів у 1946 р. став для письменника фактичною межею його оригінальної 
творчості [23: 61], попри те, що до останнього свого дня він плекав перспективні творчі 
задуми і робив начерки великих епічних творів.

1948 року у «Листах з нового млина», ідентифікуючи себе зі своїм пресонажем – ав-
тором трьох листів, – О. Кундзіч фіксує початок власної творчої кризи: «Пишу тобі, дру-
же, коротко, бо став скупий на слова: збираю в мою творчу ощадкасу – в блокноти, у пла-
ни й зарисовки» [14: 181]. А у своєму письменницькому блокноті вже немолодий Кундзіч 
занотував гірку думку: «Працюючи, я мучусь. Завжди я писав запоєм – захоплювався і 

1  Що, втім, не завадило запопадливій перед тоталітарним режимом критиці голосно волати, що 
ця книга «дає невірне, викривлене уявлення про радянське життя». Наведу в оригіналі фрагмент 
жорсткої рецензії М. Постоловського в «Літературній газеті»: «Новая книга рассказов А. Кундзича 
«Дорога на Крем’янець» повторяет те же недостатки. Упорно придерживаясь принятой им ложной 
концепции, автор вводит в рассказы, повествующие о современности, ситуации, чуждые действи-
тельности, уводящие в прошлое; черты, которыми наделяет писатель своих героев, в особенности 
молодежь, делают их мало похожими на советских людей, на примере поведения которых можно и 
должно воспитывать молодое поколение» [21: 4]. 
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мучився день і ніч. Тепер у мене нема сили мучитись. І я побачив: письменник потребує 
моральної і фізичної снаги найперше для того, щоб мати за чим мучитись» [10: 96]. Не 
випадково багато творчих планів і намірів письменника так і не знайшли творчої реа-
лізації, і річ тут не в тому, що письменникові забракло часу, а в тому, що в його діалозі 
з Системою перемогла саме Система, майже придушивши в ньому Митця. Тож, попри 
ортодоксальні критиканські ляпаси, мемуаристи, прижиттєво близькі до Кундзіча, бага-
то в чому мали рацію, приписуючи письменникові «пристрасне боління за високі творчі 
критерії літератури соціалістичного реалізму» [17: 4] (Л. Новиченко), наголошуючи, що 
«гармонійність, краса і велич радянського суспільства були тими ідеалами, що спрямову-
вали творчість Олексія Кундзіча» [5:280] (С. Ковганюк), стверджуючи, що «співцем чер-
воної дороги» [22:202] (К. Присяжнюк), «поборником нового світогляду, комуністичного 
побуту» [8:222] (Д. Косарик), шукачем «крицевих юнаків і дівчат, яким справа революції 
дорожча над усе» [24:252] (М. Талалаєвський), залишиться він для прийдешніх поколінь. 

Будучи витонченим майстром імпресіоністської новели1 (навіть ранні його повісті й 
романи мали новелістичний характер2 та яскраву імпресіоністичну стилістику), О. Кун-
дзіч з 1940-х років повністю полишає новелістичні позиції, адже новела – це гострокон-
фліктний жанр, а кризу прийнятної для себе, проте ідеологічно лояльної конфліктності, 
явлену у «Потворі» і «Портреті Марини», митець так і не подолав. Відтак пізні зразки 
малої прози О. Кундзіча – це виключно оповідання і нариси, але аж ніяк не новели (на 
виправдання власного відходу від новелістики О. Кундзіч розмірковував, що на початку 
1930-х років майже всі прозаїки, навіть найорганічніші новелісти, звернулися до більш 
масштабних творів, адже «час, коли майбутня дійсність мислилася лише окремими епі-
зодами, за якими вгадувалась тенденція формування нового світу, минув, деталі було 
заготовлено, на порядку денному постав монтаж цілого»3 [15:282]). Щоправда, більшість 
нарисів була вщент позбавлена художності – такою стала млява книжечка 1948 року «За-
водський зошит», а пізня спроба повернутися до новелістики 1964 року, скажімо, у творі 
«Петро Павлович», теж виявилася ідеологічно прийнятною, але естетично порожньою, 
адже сюжет цієї псевдо-новели зводився до того, що, помираючи, чоловік переймається 
не вічністю, не проблемами власної душі, а виключно «правом живого» – встигнути від-
дати свій голос на виборах до парламенту. За чисницю до смерті Петро Павлович таки 
голосував, а «по тому він цілком заспокоївся, лежав нерухомо й тихо, і коли смертна 
хвилина підступила йому до серця, в очах його не було сторожкого чекання. Помер він 
на початку восьмої, тоді як сонячний сніп проміння опустився зі стіни на ліжко і золотим 
колоссям лежав у його ногах» [13:2]. Очевидно, мав рацію В. Поліщук, коли стверджу-
вав, що «яскравий і самобутній письменницький талант Олексія Кундзіча, як багатьох 
його побратимів по перу, був понівечений режимом» [20:54]. 

1  Ю. Мартич згадує, що Кундзічеві знання з історії і теорії новели були доволі ґрунтовні – «статті 
Бєлінського, спостереження над новелою Гете, Келлера, Штрома, Меріме, великих майстрів 
вітчизняної класики, зокрема, М. Горького, нотатки про новелу сучасних дослідників і майстрів 
цього жанру…» [16: 264].
2  Наприклад, у рецензії на роман «Dе facto» Є. Кирилюк закидав Кундзічеві, що «роман не по-
винен бути збіркою новель, об’єднаних лише спільністю одного героя» [2: 167].
3  Цікаво, що відмовляючи в актуальності новелістичному жанру, О. Кундзіч встає на захист 
«оповідання» як жанру «оперативного, конденсованого», тобто, по суті, нарису [15: 282].
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Шлях О. Кундзіча від перших новел до опанування іншої літературної царини – ху-
дожнього перекладу – лапідарно схарактеризував Л. Первомайський: «Кундзічу було 
заледве двадцять п’ять, коли він написав книгу прекрасних новел… Його книга новел 
також4 не знайшла справедливої оцінки. Критика не шкодувала ударів і не розраховувала 
їх, забуваючи, що має справу з молодим письменником. Кундзіч був майже хворобливо 
вразливий – знаменита «оглобля», якою оперували тоді через невміння користуватися 
більш тонким інструментом деякі критики, травмувала його назавжди. З природи за-
мкнений і надзвичайно вимогливий до себе, він ще більше замкнувся, став писати дедалі 
рідше, а згодом і зовсім відійшов від художньої творчості» [19:145-146]. Г. Костюк пере-
конаний, що Кундзіч перестав писати і став перекладачем демонстративно, «в протесті 
проти чорносотенних партійних наглядачів» [9:349], саме тому на несумлінних критиків 
та їхніх замовників, які персоніфікували тоталітарну владу, він покладає відповідаль-
ність за те, що новеліст такого таланту, як цей письменник, назавжди добровільно по-
кинув письменницьке ремесло. 
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ФОРМЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА С ВЛАСТЬЮ АЛЕКСЕЯ КУНДЗИЧА 
И ЕГО ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ НА ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАПРОС 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
 В статье исследуется и анализируется на примере конкретных прозаических тек-

стов внутренняя борьба автора, остро реагировавшего на словесную импрессию, пи-
сателя, который накануне 1930-х годов пытался приспособиться к «идеологическому 
запросу» литературы, и постепенно утратившего художественные ресурсы. 

Ключевые слова: словесная импрессия, «идеологический запрос» литературе, проза, 
вульгарный реализм, новелла.
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OLEXIY KUNDZICH RESPONSE TO IDEOLOGICAL INQUIRY CONCERNING 
BELLES-LETTER LITERATURE AND FORMS OF ESTHETIC DIALOGUE WITH 

THE AUTHORITIES
 Using defi nite texts, the article studies and analyses the inner struggle of the author who 

was sensitive to verbal impression. Before the 30-s of the 20th century, the writer made attempts 
to adjust himself to literary “ideological inquiry” followed by gradual loss of his own creative 
resources.
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РЭГІЯНАЛЬНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ АПОВЕСЦІ УЛАДЗІМІРА ЛІПСКАГА 
“АДПЯВАННЕ ЖЫВЫХ”

Разглядаюцца асаблівасці ўжывання анамастычных адзінак, народных прымет, 
элементаў фальклору, дыялектызмаў у аповесці “Адпяванне жывых” Уладзіміра 
Ліпскага. Яны адыгрываюць вызначальную ролю ў адлюстраванні рэгіянальнага каларыту 
Палесся, перадаючы яго непаўторнасць і самабытнасць. Па-мастацку асэнсаваныя 
народныя прыкметы, дыялектызмы, онімы кваліфікуюцца як неад’емныя кампаненты 
мастацкага тэксту, якія з’яўляюцца выразнымі рэгіянальнымі тэкстаўтваральнымі і 
стылёваўтваральнымі кампанентамі. 

Ключавыя словы: онім, тапонім, аўтабіяграфізм, рэгіяналізм, этнаграфізм, 
народная прымета, дыялектызм, гінеконім, андронім, мянушка, народная этымалогія, 
мікратапонім, уласнае асабовае імя.

Уладзімір Ліпскі нарадзіўся на Палессі ў вёсцы Шоўкавічы Рэчыцкага раёна 
Гомельскай вобласці. У 2004 годзе ў паселішчы было 17 жылых дамоў і 22 жыхары [1: 
301]. Тут дарагія для пісьменніка мясціны, самыя, як піша пра землякоў, добрыя людзі, 
прыгожая і багатая прырода. 

Уладзіміра Ліпскага хвалюе жыццё шоўкаўцаў. Пісьменнік трапна адзначае: “Колькі 
жыву, увесь час думаю, якой была тысячы гадоў назад наша зямля, дзе я нарадзіўся? 
Якімі былі людзі, іх побыт, якой тады была прырода? Якой была мова? Як зваліся 
мае продкі, якія мелі імёны?” [2: 5]. І як вынік – з’яўленне кніг пра малую радзіму: 
“Адпяванне жывых” (1993), “Я. Праўдзівы аповед пра твой і мой радавод” (1998), 
“Мама. Малітва сына” (1999), “Бацька. Пісьмы сына” (2004), “Мы. Аповесць пра нашы 
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прозвішчы” (2006) і іншыя. У праграму 6 класа па беларускай літаратуры ўключаны 
твор У. Ліпскага “Ад роду – да народу” з кнігі “Я”. Пра творчасць пісьменніка пісалі 
такія даследчыкі, як І. Буторына, С. Ханеня, М. Яфімава і іншыя. Пісьменнік часта 
наведваецца да сваіх землякоў. У яго баліць сэрца за лёс малой радзімы і яе нешматлікіх 
жыхароў, пра што пісалі іншыя пісьменнікі, бо вёска вымірае. М. Яфімава адзначае: 
“Створаны праўдзівы летапіс жыцця палескай вёскі Шоўкавічы і яе жыхароў, а ў гэтым 
летапісе нямала драматычнага, бо не абышоў увагай пісьменнік тых пераломных 
гістарычных падзей, калі, здавалася, не выжыць ні вёсцы, ні вяскоўцам” [3: 35]. Яго 
хвалюе пытанне: хто і чаму прызнаў Шоўкавічы неперспектыўнымі? Аўтар даводзіць: 
Дзе б чалавек ні аказаўся, кім бы ні працаваў, чаго б ні дасягнуў, яго магнітам цягне ў 
сваю родную мясціну. Тут яго карані. Абарві іх, паруш грыбніцу, і звяне чалавек, дзе б 
ні быў прапісаны [4: 161]. І сапраўды, ён сваёй творчасцю сцвярджаў, дапаўняў вядомы 
афарызм Р. Барадуліна “кожны мае свае Ушачы”. Пра сваю малую радзіму пісалі 
падрабязна М. Улашчык, У. Калеснік, У. Ліпскі, А. Рогалеў, У. Верамейчык, В. Рагойша, 
М. Мятліцкі, А. Бельскі, А. Карлюкевіч. Асабліва пераканальна прасочана гісторыя 
роднага паселішча М. Улашчыка ў кнізе “Была такая вёска”.

Прозе У. Ліпскага характэрна такая мастацкая рыса, як аўтабіяграфізм − 
адлюстраванне ў літаратурным творы падзей з жыцця самога аўтара. Гэта таксама 
“ўласцівасць адметнай манеры творчасці, якая сродкамі мовы перадаецца канцэнтраваным 
насычэннем мастацкіх тэкстаў мясцовымі этнаграфічнымі замалёўкамі, дыялектызмамі, 
тапанімічнымі назвамі, адметнымі фразеалагізмамі, прыказкамі, спецыфічнымі для 
пэўнай этнічнай тэрыторыі рэальнымі асабовымі імёнамі, мянушкамі, прозвішчамі, якія 
перадаюць рэгіянальныя адметнасці адлюстраваных у творы мясцін і падзей” [5: 136]. 
Яшчэ адной адзнакай творчасці У. Ліпскага з’яўляецца этнаграфізм, як асаблівасць 
стылю, які ў мастацкім тэксце “перадаецца статычнымі апісаннямі апавядальніка, што 
характарызуюць месца і час дзеяння, уключаюць звесткі пра звычаі, забабоны, норавы, 
бытавыя паводзіны людзей” [6: 103]. Названыя асаблівасці праяўляюцца ва ўключэнні ў 
мастацкі тэкст разнастайных асабовых уласных імёнаў, уласцівых радзіме пісьменніка: 
Ігнась, Піліп, Хведар, Міхаліна, Лявон, Хрысціна. Жыхары Шоўкавічаў – носьбіты 
размоўных варыянтаў традыцыйных беларускіх імёнаў: Ігнась, Хведар, Матрэна, 
Хвядора, Пятрусь, Адоля, Мікола, Анэта, Цярэшка, Іванка, Дуня, Варка, Марыля, Тодар, 
Марынька, Шура, Аўгіння, Коля, Праксэда, Яўхрася і іншыя. Некаторыя з іх у наш час 
амаль не ўжываюцца, архаізаваліся: Матрэна, Хвядора, Адоля, Цярэшка, Праксэда, 
Яўхрася, Аўгіння, Тодар. Такія імёны падкрэсліваюць асаблівасці іменавання шоўкаўцаў: 
Гэта ж ікона яго маці, а маёй бабкі Праксэды [4: 82]. Як спалася, Пятрусь? [4: 22]. 

Землякі пісьменніка, як сведчыць кантэкст, маюць і мянушкі: Братачка, Ядрон, 
Думка, Цукерка, Капчоны. У аповесці “Адпяванне жывых” ён таксама, прадаўжаючы 
традыцыі Я. Коласа і Я. Брыля, дае кароткае тлумачэнне паходжання некаторых з іх, 
падкрэсліваючы імі характэрныя знешнія і ўнутраныя рысы асобы. Усе мянушкі, ужытыя 
ў аповесці, можна ўмоўна падзяліць на наступныя семантычныя групы:

а) мянушкі, якія падкрэсліваюць характэрныя знешнія і ўнутраныя рысы асобы, яе 
схільнасці, звычкі: Капчоны, Слязінка, Цукерка;

б) мянушкі, якія характарызуюць персанажаў аповесці паводле сацыяльна-
побытавага ладу жыцця: Лапташы, Цадзілка, Буржуй;
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в) мянушкі, якія падкрэсліваюць асаблівасці мовы персанажаў: Братачка, Думка. 
Падобныя семантычныя разнавіднасці мянушак пісьменнік умела выкарыстаў і 

ў аповесці “Аўцюкоўцы”. У мове мастацкай літаратуры такія мянушкі з’яўляюцца 
спецыфічным сродкам для характарыстыкі персанажаў і выконваюць выразную 
мастацка-эстэтычную функцыю: ствараюцца яны ў літаратурных творах на базе 
агульнавядомых апелятываў. Характэрнай прыметай такіх мянушак у гэтага аўтара 
з’яўляецца “характарыстычная і рэпрэзентатыўная: у ёй індывід прадстаўлены праз 
прымету – выпадковую рысу, якая кідаецца ў вочы і вылучае яго з шэрагу падобных” [7: 
58], а таксама трапнасць і дакладнасць. Ажыўленне ўнутранай формы такіх антрапонімаў 
з’яўляецца адной з мэт пісьменніка, рэалізуючы якую можна выявіць семантычныя і 
мастацка-выяўленчыя асаблівасці такіх адзінак [8: 51, 52]. Апелятывы яго мянушак – 
гэта пераважна словы, якія шырока ўжываюцца ў мове жыхароў вёскі, таму такія 
“анамастычныя неалагізмы”, зразумелыя чытачу, і, безумоўна, землякам пісьменніка, 
жыхарам Шоўкавічаў. Некаторыя з іх створаны па мясцовых словаўтваральных мадэлях. 
Так, мянушкай Слязінка называе жонка свайго мужа Васіля, таму што ён “ледзь што – 
праслязіцца” [4: 146], прымаў усё блізка да сэрца, быў жаласлівы. Капчоным пачалі 
называць чалавека за яго знешнасць, бо ён худы і загарэлы. Цукеркай звалі жанчыну-
брыгадзіра. Яна вельмі любіла гэтыя ласункі, і калгаснікі “ўсе ёй з зарплаты па кілаграму 
цукерак куплялі” [4: 149]. Асаблівасці мовы жыхароў Шоўкавічаў перадаюць мянушкі 
Братачка, Думка. Старшыню калгаса празвалі Думка, ён часта любіў казаць: У мяне 
ёсць думка [4: 75]. Пятрусь Братачка “ўсіх “братухамі” заве” [4: 5]. Муж звяртаецца да 
жонкі мой Канаплянічак, бо яе дзявочае прозвішча Верабей. 

У яго творах засведчаны і калектыўныя мянушкі: “такія онімы шырока ўжываліся на 
Беларусі з даўніх часоў, асабліва ў вёсках, дзе шмат аднастайных афіцыйных прозвішчаў. 
І ў наш час шырока карыстаюцца “вулічнымі прозвішчамі-мянушкамі”, каб прасцей 
растлумачыць, пра каго ідзе гаворка” [9: 50]. Лапташамі называлі членаў вялікай 
шоўкавіцкай сям’і таму, што бедна жылі, хадзілі ў лапцях: Бацька ледзь спраўляўся 
кожнаму лапці сплесці. На магазінны абутак не хапала рублёў [4: 159]. Такая мянушка 
характарызуе персанажаў аповесці паводле сацыяльна-бытавога ўкладу жыцця. Сам 
пісьменнік у сваёй кнізе “Я. Праўдзівы аповед пра твой і мой радавод” тлумачыць 
паходжанне гэтага сямейнага наймення: Да нашай сям’і здаўна была прашчэплена 
клічка Лапташы. Відаць, таму, што жылі бедна. Бацька плёў лапці ўсім дзецям. І сам 
не здымаў гэты танны і просты абутак [10: 240]. Праз апісанне такіх мянушак выразна 
выяўляецца этнаграфізм яго прозы. Гэтыя онімы былі аб’ектам апісання ў лінгвістыцы. 
Ужыванне такіх мянушак характэрна для стылю твораў Я. Коласа. Так, калектыўнай 
мянушкай Латакі называлі бедную, у залатанай вопратцы, сям’ю Мажэйкаў у аповесці 
“У глушы Палесся” для адрознення палешукоў з прозвішчамі Мажэйка, якіх у Выганах 
было шмат [11: 32]. Шырока ўжываюцца такія мянушкі ў сучасных вялікіх палескіх 
сёлах, дзе пераважаюць 2 – 4 аднастайныя прозвішчы.

Прадстаўнікоў мясцовай інтэлігенцыі называюць у Шоўкавічах імёнамі па бацьку, 
бо настаўнікі заўсёды былі на вёсцы самымі паважанымі людзьмі: Траіх чалавек 
у Шоўкавічах называюць па бацьку: Мітрафанавіча, Лявонаўну, Рыгораўну. Усе 
настаўнікі [4: 31]. Такім чынам, ужыванне імя па бацьку падкрэслена сведчыць пра 
сацыяльнае становішча вясковага інтэлігента. Як мастацкі прыём такая асаблівасць 
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іменавання прадстаўнікоў інтэлігенцыі засведчана і ў “Палескай хроніцы” І. Мележа, дзе 
настаўнікі і прадстаўнікі ўлады маюць імёны па бацьку: Куранёўцы, усё, што тут, та-
скаць, ізлажыў наш настаўнік і інцілігент Сцяпан Уласавіч, трэба кожнаму запомніць… 
[12: 142].

Яшчэ адной прыкметай рэгіяналізму пісьменніка з’яўляецца шырокае ўжыванне ў 
яго творах андронімаў – найменняў жанчыны, утвораных ад імя, прозвішча ці мянушкі 
мужа: Зайчыха, Каваленчыха, Мікалаіха, Астапіха, Якубіха, Пятрыха, Грышачыха, 
Алесіха, Козічыха: Новічыха – жанчына, муж якой меў прозвішча Новік, Кірыліха – 
жонка Кірылы, Іваніха – жонка Івана і г. д. Андронімы пераважаюць у сферы вусных 
зносін вясковых жыхароў, яны ўтвараюцца пры дапамозе фармантаў – іх – (-ых ), – ов – 
(-ав-), – оў: Іван + – іха → Іваніха, Новік + – іха → Новічыха і інш. Напрыклад: Ідзе па 
вуліцы Мікалаіха [4: 61]. Баба Якубіха сядзіць на етае Акцябра, прадзе кудзельку [4: 
75]. Такія адзінкі шырока выкарыстоўваў Якуб Колас у аповесці “Дрыгва”: Мартынава 
Ева, Грабарава жонка, Талашыха, Латачыха і інш. Гэтая традыцыя іменавання, як 
прасачыла З. Шведава, ідзе са старажытнай беларускай мовы, дзе яны выступалі адным 
з кампанентаў іменавання жанчыны [13].

Разнавіднасцю андронімаў з’яўляюцца гінеконімы – найменні мужа па імені, 
прозвішчы або мянушцы жонкі: Васіль Райчын – муж Раі. Ужывае пісьменнік і 
матронімы Васіль Манін: Васіль Манін – самы цягучы [4: 147]. Такія адзінкі пераважна 
ўжываюцца ў вусных зносінах вясковых жыхароў. Выкарыстоўваючы названыя 
неафіцыйныя іменаванні (гінеконімы і матронімы), аўтар, відаць, арыентаваўся на 
традыцыйна-гутарковую асаблівасць гаворак Палесся. Такія онімы ў яго творах яскрава 
і выразна перадаюць рэгіянальную адметнасць мовы яго землякоў, характэрную для 
сялянскага анамастыкону.

У. Ліпскі адлюстраваў шматлікія прыметы, якімі кіраваліся яго аднавяскоўцы, 
напрыклад, каб прадказаць надвор’е: Калі нізкія і цёмныя воблакі – к працяглай непагадзі. 
А некалькі дзён бачны на небе белыя аблачыны – пахаладае [4: 43]. Было прыкмечана, 
калі “на Благавешчанне, 25 сакавіка па старым стылі, сонца свеціць – будзе лета 
навальнічнае. Калі пахмурна – не будзе восенню добрага свята. Не быць ураджаю, калі 
салавей заспявае ў голым лесе” [4: 44]. Ведалі шоўкаўцы, калі пачынаць земляробчыя 
работы, калі араць поле, калі яго засяваць, калі якую культуру сеяць трэба: Гром 
прагрыміць, лес апранецца ў зеляніну – пара араць [4: 44]. Звеку сеялі авёс тады, калі 
пачыналі квакаць жабы, калі з’яўляліся чырвоныя казяўкі каля каранёў дрэў і на гнілых 
пнях. Ячмень сеялі, калі цвіла каліна. Лён – перад Сёмухай, на нізкай глебе [4: 75]. 

Некаторыя пісьменнікі, як мастацкі прыём, пішучы пра сваю малую радзіму, нярэдка 
тлумачаць паходжанне айконімаў і іншых тапанімічных адзінак з дапамогай “наіўнай 
этымалогіі” (яшчэ такую этымалогію называюць “народнай”, “ілжывай”). Асяроддзе, 
дзе ствараюцца народныя этымалогіі, не карыстаецца распрацаванымі і апрабаванымі 
методыкамі аналізу слова (параўнальна-гістарычным, супастаўляльным, марфемным, 
семантычным і інш.), а найчасцей абмяжоўваецца прыкладдамі выпадковага супадзення 
ў гучанні вядомых у народзе слоў [8: 179]. Такая этымалагізацыя анамастычных 
адзінак у мастацкім тэксце – гэта спецыфічны аўтарскі прыём, пры якім адбываецца 
мэтанакіраванае аднаўленне страчаных лексіка-семантычных і канатацыйных значэнняў 
у онімах. Пісьменнік прыводзіць народнае тлумачэнне камонімаў Баравікі, Чарнейкі, 
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Задзірэеўка, Селішчы, Вузнаж; мікратапонімаў Горы, Хаўруснае, Капішча. Так, ён 
прасочвае тры версіі паходжання назвы роднай вёскі: паводле першай, жыў у паселішчы 
раней Мамэрт – стражнік у панскім лясніцтве: “насіў той Мамэрт лапці з шаўковымі 
аборамі. Дык вось, кажуць, ад тых шыкоўных абораў і пайшла назва вёскі” [4: 11]. 
Яшчэ кажуць, што ў Шоўкавічах добра радзіў лён: Магчыма, было так: прабіліся нашы 
льнаробы праз царства туманоў на нейкі рынак, каб абмяняць лён на соль, свечкі, цвікі, 
а там сустрэўся шчыры гандляр, не стрымаў свайго захаплення: “Ды ў вас жа не лён – 
шоўк!” І закупіў увесь тавар. А пасля чутка пайшла пра майстроў, пачалі цікавіцца: 
“Дзе тыя шоўкаўцы?.. Калі зноў прывязуць свой шаўковы лён?..” Вось і нарадзілася 
назва паселішча – Шоўкавічы [4: 11]. Асноўнай жа і найбольш верагоднай, лічыць аўтар 
версію, што айконім паходзіць ад прозвішча шляхецкага роду Шолкаўскіх, з гэтай мэтай 
ён выкарыстаў архіўныя матэрыялы: Засведчана ў архівах, што ў Мінскай губерні, а наш 
Палескі павет уваходзіў у яе здаўна, жыў-быў дваранскі род Шолкаўскіх. Самыя розныя 
прадстаўнікі яго бадзяліся па многіх паветах. Аднаго з іх, Фаму Шолкаўскага, нават 
судзілі за зладзейства [4: 11]. 

Каменціруючы паходжанне мікратапоніма Капішча (так шоўкаўцы называюць рог 
сенажаці – М. К.) пісьменнік уводзіць у кантэкст элементы навуковага каментарыя, дае 
тлумачэнне апелятыву капішча − “месца, дзе некалі славяне, будучы яшчэ язычнікамі, 
збіраліся на пакланенне Богу. Яно ўяўляла сабой пляц, грудок зямлі. Пасярод стаяў 
альбо вялізны валун, альбо драўляны ідал, альбо магутны дуб. Там палілі кастры і 
маліліся” [4: 109]. 

Такім жа спосабам, тлумачыць ён і назву Вузнаж, перадаючы народную этымалогію, 
паводле якой раней вёска называлася Вужнаш, бо казалі: Вуж – наш! Гэта вельмі 
важна – займець сябрыну з вужамі. Іх ніколі не забівалі і стараліся не палохацца, калі 
яны пачыналі жыць пад сценамі хаты ці пад печчу. Такая вужовая ласка лічылася 
добрай прыкметай [4: 9]. У ёй знайшлі адлюстраванне старажытныя вераванні жыхароў, 
што вуж можа адпомсціць чалавеку за крыўду, напрыклад, падаіць карову або абярнуць 
гладышы з малаком. У мінулыя часы “частымі гасцямі”, як піша пісьменнік, былі вужы 
і ў шоўкавіцкіх хатах. Так, Ч. Пяткевіч у кнізе “Рэчыцкае Палессе” прыводзіць прыклад, 
калі вужы ў тых мясцінах нават пілі малако з адной міскі з сялянскімі дзецьмі [14: 314]. 
Па-іншаму ж тлумачаць паходжанне гэтага айконіма вучоныя. У аснове назвы ляжыць 
“слова узножжа, падножжа ў шырокім сэнсе (падножжа ўзгорка)” [15: 384]. 

Выяўляецца выразна этнаграфізм і праз напаўненне тэксту ўяўленнямі пра 
міфалагічных істот: Зюзю, Русалку, Белага дзядка. Так, адна з жанчын узгадвае, як маці 
ў дзяцінстве расказвала пра Бога зімы Зюзю: “Ён сівы, з доўгай барадой, з босымі нагамі, 
у белым кажусе, без шапкі, з жалезнаю булавою”. Ходзіць, стукае булавою, дак сцены ў 
хатах і пачынаюць трашчаць [4: 82]. Зюзя ва ўсходнеславянскай міфалогіі – “міфічная 
істота, увасабленне холаду, бог зімы. Згодна з павер’ямі, Зюзя ўзнімаў завіруху, мяцеліцу, 
выклікаў сцюжу, маразы” [16: 72]. 

Пісьменнік падкрэсліваў выразную асаблівасць мясцовых людзей: яны прачыналіся 
рана, баяліся доўга спаць, бо “казалі, калі доўга спіш, чорт падкладвае пад коўдру 
яйкі ад чорнага пеўня. А з іх пасля вылупліваюцца вогненныя змеі. Калі падладзіш той 
змяі, дык прынясе табе кучу грошай. А калі не – спаліць хату… шоўкаўцы спяшаліся з 
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усіх чорных пеўнікаў, калі яны яшчэ куранятамі ходзяць, зварыць булён і пакарміць ім 
нямоглых людзей” [4: 7].

У наш час мове жыхароў роднай вёскі пісьменніка ўласціва так званая “трасянка” – 
форма змешанага маўлення, у якой выяўляюцца беларускія і рускія элементы ў 
дыялогах і маналогах. Сам ён гаворыць пра мову сваіх землякоў так: “У шоўкаўцаў – 
свая мова. Часцяком карыстаюцца рускімі словамі, з палескім акцэнтам” [4: 29]. Такія 
русізмы, напрыклад, выразна перадаюць некаторыя асаблівасці беларускай фанетычнай 
сістэмы: хадзяйства, жызня, хвамілія, надзежда і інш. Для маўленчай характарыстыкі 
персанажаў, стварэння рэгіянальнага каларыту ён ужывае разнастайныя дыялектызмы: 
фанетычныя (хверма, кухвайка, хвінагент, райвон, хронт, ня буду, пранцуз, ціляграма 
і інш.), граматычныя (няма мясцоў, быў зламаў, ляціма, пайшліма, дой (карову)), 
словаўтваральныя (адтуляка, ёсцека, іе ‘ёсць’, цяперака, канячына, тамака, бытта, 
жысь, дзялка (дзялянка)), лексічныя (худоба). У. Ліпскі пераважна выкарыстоўвае ў 
творы дыялектызмы, якія не патрабуюць дадатковага тлумачэння і ўжываюцца ў мове 
персанажаў, перадаючы яе асаблівасці. Агульнавядома, што мова беларускай мастацкай 
літаратуры яшчэ дасканала не вывучана, але нават павярхоўны аналіз твораў паказвае, 
што ў іх сінтэзаваны і арганічна знітаваны лексічныя асаблівасці як літаратурнай, так 
і дыялектнай разнавіднасці беларускай нацыянальнай мовы. “Беларускія пісьменнікі 
актыўна выкарыстоўваюць у сваіх творах дыялектызмы, пераважна як моўную 
характарыстыку дзейных асоб, але ў апошнія дзесяцігоддзі некаторыя з іх нават у сваёй, 
аўтарскай, мове стараюцца выкарыстаць усе магчымыя сродкі выражэння сучаснай 
беларускай мовы” [17: 29]. Уводзячы дыялектызмы ў свае творы, У. Ліпскі, як і Я. Колас, 
І. Мележ, дасягнуў больш рэалістычнага адлюстравання сваіх родных мясцін, побыту, 
перадаў асаблівасці мовы дзейных асоб, ствараючы тыповыя характары землякоў. 
Выпрацаваў свой спецыфічна індывідуальны стыль [18: 29]. 

Такім чынам, У. Ліпскі стварыў запамінальныя малюнкі жыцця і побыту жыхароў 
Усходняга Палесся. Уключаў у мастацкі тэкст анамастычныя адзінкі, разнавіднасці 
дыялектызмаў, перадаваў народныя прыметы, этнаграфічныя падрабязнасці, якія 
адлюстроўваюць каларыт Палесся, ілюструюць адметнасць, непаўторнасць вёскі 
Шоўкавічы – родных мясцін пісьменніка.
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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВІСТІ ВОЛОДИМИРА ЛИПСЬКОГО 
“ПОХОРОННА ВIДПРАВА”

Розглядаються особливості вживання ономастичних одиниць, народних прикмет, 
елементів фольклору, діалектизмiв у повісті “Похоронна вiдправа” Володимира Липського. 
Вони вiдiграють визначну роль у відображанні регіонального колориту Полісся, передаючи 
його неповторність і самобутність. По-художньому осмислені народні прикмети, 
діалектизми, оніми кваліфікуються як невід’ємні компоненти художнього тексту, які є 
яскравими регіональними текстотвiрними і стилетвiрними компонентами. 
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REGIONAL PECULIARITIES OF THE NARRATIVE “ADPYAVANNE ZHYVYH” 
BY U. LIPSKI

This article deals with the usage of named units, folk signs, folklore elements, dialectal 
words in the narrative “Adpyavanne zhyvyh” by U. Lipski. They play a signifi cant part in 
the refl ection of the regional colour of Polessie, its originality and uniqueness. Named units, 
folklore elements, dialectal words are classifi ed as inalienable elements of the literary text, as 
text-building and style-building components. 
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ПРО РУКОПИС «ДІАРІУША» КОЗАЦЬКОГО СТАРШИНИ 
Я.А. МАРКОВИЧА

У статті здійснюється текстологічний аналіз пам’ятки XVIII ст., що лише част-
ково є опублікованою українськими дослідниками О. Лазаревським та В. Модзалевсь-
ким. Зокрема авторка зосереджується на змісті неопублікованого тексту – записах від 
1746 по 1767рр. та зіставляє відповідність друкованого тексту із першоджерелом цієї 
історично-літературної пам’ятки.

 Ключові слова: діаріуш, пам’ятка, рукописна книга, нотатки, Яків Маркович.

«Діаріуш» Якова Марковича є однією з найбільших за обсягом та найнасиченіших 
за змістом пам’яток. Досліджена вона частково істориками, але довгий час залишалася 
поза увагою літературознавців. Метою статті є літературознавчий аналіз цієї пам’ятки.

В Інституті рукопису міститься вісім оригінальних рукописних книг «Щоденни-
ка» Якова Марковича загальним обсягом 1932 аркуші. Нотатки «Діаріуша» з 1717 по 
1740 рр. опубліковані без змін і скорочень, зокрема в «Киевской старине» під редакцією 
О. Лазаревського та В. Модзалевським у «Жерелах до історії України-Руси». 

Перше видання цієї пам’ятки здійснив правнук Якова Марковича – Олександр Мар-
кович, охопивши період ведення щоденника (1717-1745 рр.) та дуже скоротивши та 
зрусифікувавши текст.

У колекції В. Модзалевського зберігається ч. І рукопису «Денних записок» Якова 
Марковича з 7 березня 1723 – по 1 грудня 1724 р. на 75 арк. Почерк подібний до козаць-
кого скоропису. 
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Позаяк І частина щоденника уже друкувалася під ред. О. Марковича та О. Лазаревсь-
кого, ми вдалися до співставлення друкованих джерел із першоджерелом цієї історично-
літературної пам’ятки. Наприклад, нотатка від 1 червня 1724 р., яка є у рукописі: «Дом 
Апостола арестован» [4; 40], через певні політичні обставини відсутня навіть у виданні 
українського науковця О. Лазаревського за цією ж датою [1; 99]. Нотатка від 23 червня 
1724р у книзі О. Лазаревського [1; 108] неповна – у ній відсутній запис, що є у рукописі: 
«Купил крестиянина» [4;44]. 

3 серпня 1724 р у «Денних записках» знаходимо такий запис: «Рано був у коллегіи 
и получил указ о том, чтоб за тютюн и пчолу десятину брати по 20 л., а зо всѣх мли-
нов против великороссійского по четвертой долѣ розмѣру, а владѣлцѣ сами мелници 
оправляли б». До цієї нотатки у рукописі є примітка: «Подать за табак, за мед деньгами 
собирал; а с мельниц четвертую долю размеру» [4;49].

29 серпня 1724 р. до нотатки «29. Писма послалем через козака пѣратинской сотнѣ 
села Осюков, Дмитра Макуху до правителей в Ромен о присланню сюда Криштонен-
ка; об овцах, жеби вѣдали силу указу: не овци, але господарей арендовать» на полях 
примітка: «Указ об овцах» [4;53].

У нотатці 1724 р. «Септембрия 1. Архиерей в Гамалѣевцѣ молебен новому году от-
правил, и подпияхом. Сторож сенецкій повернулся з Прилуки з тим от п. суддѣ и п. 
Федора писма привезл, в которих болѣзнь, пухлятиною усугубившаяся, п. суддѣ означа-
ется» [4;52]; [1;125] на полях запис: «Молебен к новому году».

Рукописна копія частини І «Денних записок» Якова Марковича [5] містить зміни 
писаря, вона має відмінності в порівнянні із друкованим виданням Лазаревського [1], але 
у ній міститься єдиний рукописний варіант «Записок полковника Полуботка» [5; 247], а 
також в додатках подаються оригінали документів та важливих листів: «О бунчукових 
товаришах», «Універсал Гетьмана Скоропадского Андрею Марковичу данный на полков-
ничество лубенское», «Письмо Лубенского полкового писаря Савицкого к Якову Марко-
вичу из Санкт-Петербурга», копія указу «О возвращеніи посполытых происходящих из 
козачьего звания, в прежнее состояние».

У копії частини 1 «Денних записок» містяться «Выписки из Малороссійской 
літописи» [5; 280]. У копії колекції В. Модзалевського (ф. 12) поденні записи доведено 
до 1735 р. ( обсяг 289 арк.).

Друга рукописна книга «Денних записок» фіксує події з 1 січня 1725 р.по 31 грудня 
1728 р. Обсяг книги – 602 арк. Цей рукопис також зберігається в колекції О. Лазаревсь-
кого. Рукопис повністю співпадає із друкованим виданням під редакцією О. Лазаревсь-
кого, але все ж є й деякі розбіжності: «6 вересня Неделя. Надзиратель був у мене и го-
ворив о імбарах и придаванню караулов до комор, хлѣбом насипанних, которому указ 
з коллегіи ко мнѣ виправити о том казалем и в тот час тое будет чинитися по оному. 
На службѣ Божой билем у Михайла ст. и на службѣ у церкви. Докторович, на лѣвом 
криласѣ стоявшій, ссор з дяками имѣл и з криласа випхано. Артѣлному барановъ 3, 
а козловъ 1, и по барилу водки даровал» – на полях є запис простим олівцем «Ссора 
Докторовича на криласи» [6; 130].

27 вересня навпроти поденного запису «Сегодня бунчуковіе з всѣми рекгулярнми и 
нерекгулярними войсками в командѣ гг. генералов Кропотова и Шереметова рушили в 
гори» [1; 294] у рукописному варіанті є примітка на полях «Путь. Гори Кавказ» [6; 131].
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Біля нотатки «ІІ. Тарналіот посидѣл у мене и в посидѣнню говорил, что певное 
лѣкарство на сканцерованніе перси женскіе есть такое: цеглу свѣжовипаленую взять и 
разбивши на двое, одну об другую часть терти и пилу цегляного натерти доволно, да 
до того хлѣба ситного мякушки натерти руками столко ж и тое змѣшавши в купу по-
лити добрим оцтом и приложить до персей» [1; 297]; [6; 134] на полях одна з чисельних 
приміток: «Лекарство для женских персей».

Нотатки за 1731-1736 рр. містяться у книзі 4-й з колекції О. Лазаревського, що за 
обсягом становить 275 арк. у картонній оправі, обтягнутій синьою вицвілою тканиною. 
[7; 276], де уже не простежується наявних приміток на полях, а нотатки неділь завж-
ди помічені хрестиком. На останніх сторінках книги 4-ої зустрічаємо примітку олівцем: 
«Окончил читать 19 августа 1819 г. Юль 1819 начал читать» [7; 275.] 

Книги 5-ої у рукописних фондах не віднайдено.Але нотатки щоденника за чотири 
роки (1737-1740 рр.) завдяки історику В. Модзалевському збереглися в друкованому 
вигляді у продовженні видання О. Лазаревського – «Жерелах до історії України-Русі» [3].

Втрачено сліди й книги шостої «Денних записок» Якова Марковича. Проте в колекції 
В.Модзалевського наявна копія «Из дневниковых записей малороссийского генералного 
подскарбия Якова Марковича» [8; 246], де збережено записи з 1741 по 1744 рр. Текст 
копії охоплює 246 аркушів. Зупинимось на ній детальніше. Тут віднаходимо багато 
цікавих нотаток із особистого життя автора та про суспільні події. Так 19 травня 1741 р. 
Я. Маркович записує: «Указом іменним пожалован брат п. Михайло в Подскарбии ге-
неральнии Малороссийские на место родителя моего, которого должность доселе я от-
правлял». 28 липня 1741 р. він пише: «Сегодня в Сваркові заложили церков во имя Свт. 
Николая близ дому моего на посвященіи закладин был протопоп Алексій Галяховский, 
намістник Семеон Вербицкий і Никифор Шолупин, посля окончавшойся церемоніи 
обѣдали у нас и подпіяхом мало» [8; 48] 

Трапляються й нотатки про важливі історичні події. Так 26 серпня 1741 р. Я. Мар-
кович пише: «Манифест августа напечатанний читан в яком обявлена война з короною 
шведскою, которая еще юля 4 обявила войну Россіи в Стокгольме» [8; 55]. А уже 7 вересня 
1741 р. Я. Маркович нотує: «Вѣдомость радостная принесена з СПб по манифесту печал-
ном, что августа 23 получена знатная вікторія над корпусом Шведским. Наши войска под 
командою генерала фельдмаршала и кавалера графа фон Лесія збили их шведское войско 
за Вибургом и командуючого генерала Шведского Врангеля полонили 2 тис. Человек, а 
нісколько тисяч на пляцу положено взятого в полон и артилерію их и крѣпост штурмом 
добули» [8; 56]. Через декілька днів було «молебствие со стрелбою, ради полученного из-
вистия об учинившойся над шведами Виктории и мы у генерала подпіяхом» [8; 57]

Із початку січня 1742 р. Яків Маркович подорожує в Санкт-Петербург й веде 
подорожні нотатки. 6 січня 1742 р. «После обѣда были мы з п. полковником Лубенским у 
генерала и готовились в путь наш предлежащий до двору монаршого в Санкт-Петербург 
в диспутах с поздравлением» [8; 91]. Ще один запис: П’яток 29 «1) День и ноч были по-
добніе прежним 2). Сегодня з Ямской слободи поехали и приехавши рано в Петербурх 
стали во дворе Амплія Степановича Шепелева, за которим сестра Маріи Андріевни Ру-
мянцевой, двор нанят нам по 14 руб. На мисяц» [8; 94]. 

У Петербурзі Яків Маркович відвідує багато відомих людей та різні світські заходи. 
Так лише за один день 2 лютого 1742 р. Маркович занотував подію привітання та балу 
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імператриці: «Сегодня рано были у Ландграфа Гессенгамбурского, також у генералши 
Бутурлиновой и по службі у п. Лексія Григоріевича Розумовского Камергера нашого 
Малоросіянина, оттол до судді Горленка заездили, а обідали в дому» [8; 95]. 7 лютого 
1742 р. занотовано таке: «…2) Сегодня рано были у Алексія Григоріевича Розумовско-
го, которого герцог Гомитинский пожаловал в кавалери Святоя Анни. 3) Мы обідали у 
камергера Михайла Ларіоновича Воронцова, а у вечеру были у духовника Государіна 
отца Феодора Дублянского, ради именин его, також от его зайшли до Ігната Кириловича 
Полтавцова подпіяхом» [8; 48]. 8 лютого Яків Маркович занотував, що «…рано были во 
дворці на операх, где дѣвки итальянки и кастраты пѣли с музикою» [8; 97].У вівторок 23 
лютого 1742 він записує: «…были в академіи за покупкою книг и смотріли куншт камери 
и разних удивительних вещей, глобуса, библіотеки и других диковинок» [8; 98]; п’ятниця 
26 лютого 1742 р.: «… обѣдалисмо у себе, а посля обѣда ездил смотреть слоней, левиц 
2, бобров полосатих 2 и протчіих птиц и звѣрей, в том числе и медведей білих, а повер-
нувшися в свою квартеру ездил я до племянници Салтиковой Настасии Петровни и Івана 
Петровича Толстого с которими и простился. 3). Комета видима была» [8; 99]. 

1 березня Я. Маркович робить запис: «2) Сегодня ездил до академіи, где профессор 
физики Краф многие чинил при нас обсервации optica стеклами зажигательними через 
микроскопіц … через барометр и гідрометр и прочая» [8; 100]. 

У середу 2 березня 1742 р. Яків Маркович виїхав із Петербурга до Москви,на 
церемонію коронації імператриці Єлизавети, і лише в Суботу 13 березня, за записом 
«Денних записок» прибув туди. Записує Яків Маркович все до подробиць, переповідає 
листи: «З писем от 13 февраля з дому отправленных через Телищева увѣдомился, что 
вороний нѣмецкий жеребец и ступак Янушевский здохли» [8; 100]. 

Перед поденним записом від 15 квітня 1742 р. виділено «Страсний четвер» У першо-
му пункті запису за традицією автор розповідає про погоду, а далі про те як провів даний 
день «2) Сегоддня были на ранний службѣ у Богоявленском монастирѣ и там Ст. Тайнам 
Христовим приобщались» [8; 102]. 

25 квітня 1742 р. Я. Маркович пише: «Сегодня была коронация Ея Імператорского 
величества, щасливе царствующей Елизавети Петровны: «Малоросіяне у церемоніи шли 
позадѣ Слободских з предпочтением от них, а за нашими шли Смоляне, а за Смолянами 
мы, 4 депутата Малоросийские, а за нами депутати Лифляндские. По окончании церемо-
нии пожаловани в чини, а именно: А. Г. Розумовский наш патріот в кавалера блакитной 
ленти» [8; 103]. 

Після повернення Якова Марковича із Петербурга та Москви на сторінках «Денних 
записок» описується звичайне повсякденне життя, його поїздки в цей час обмежува-
лися Глуховом і Глухівщиною, хоча іноді автор щоденника бував у Конотопі, Ніжині, 
Путивлі та Ромнах. Змістове наповнення тексту «Щоденника» Якова Марковича доволі 
строкате, тому при перегляді рукописної копії 6-ої книги зупиняємось на важливіших 
моментах. Нотатки в усіх книгах розділені по пунктах і першим пунктом завжди по-
даються метеорологічні відомості, наступними пунктами йдуть записи господарсько-
го характеру, повідомлення про отримання газет, листів, про контакти з родичами та 
друзями. Зупинимося на ключових моментах: «Субота. 12 февраля. 1743 р. 2) Сегодня 
зде в Сваркове мы сей день прожили з детьми; п. Степаном и Ганусею и Михаилом 
Максимовичем» [8; 159].
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Із деяких нотаток можемо побачити, як автор щоденника ретельно відтворює 
достовірність подій: «Середа 23. 4) Отезд мой не сего дня з Сваркова, але вчорайшого 
состоялся и сіе ошибкою написано, а сегодня в Тулиголовах я обідал, а перед вечором 
виехавши приехал смеркома в Подолов и там у сестри Чернишевой ночевал» [8; 160].

Нотатки рукописної копії шостої книги закінчуються 2 квітня 1744р., охопивши текст 
перших трьох місяців книги сьомої, оригінал якої зберігся в архіві О.Лазаревського [9].

Рукопис сьомої книги охоплює події з 1 січня 1744р. по 31 грудня 1747р., пов’язані з 
перебуванням в Україні цариці Єлизавети Петрівни. Обсяг книги 207 аркушів. Чисті ар-
куші відділяють записи за певний рік. Почерк Якова Марковича уже менш розбірливий, 
іноді надто розтягнутий, розгонистий. У деяких поденних записах щоденника містяться 
виписки з газет французькою мовою [9; 146, 169] чи розміщені рецепти латиною.

 Рукописний оригінал восьмої книги «Денних записок» Якова Марковича теж 
зберігся у колекції О. Лазаревського [10; 222]. Книга восьма містить нотатки за 1748 – 
1754 рр, що були завершальними для українського гетьманства. Почерк автора стає 
дрібним та розгонистим, деякі літери затерті [10; 202, 207, 208]. Помітки, поставлені на 
полях книги, належать, мабуть, О. Марковичу.

Дійшла до нас у колекції О. Лазаревського і дев’ята книга [11;222]. Рукопис охоплює 
події з 1 січня 1755 р по 28 січня 1763 р. Багато записів затерто, почерк автора дуже 
дрібний та нерозбірливий.

Остання книга щоденника Якова Марковича – десята – теж зберігається в колекції 
О.М. Лазаревського [11; 169] та охоплює події з 1 січня 1763 р. по 13 грудня 1767 р. Кни-
га є незавершеною у зв’язку з втратою зору Яковом Марковичем. Почерк автора дуже 
нерозбірливий. Нотатки з 1 по 28 січня 1763 р. зроблені іншою людиною, мабуть, під 
диктовку діариста. Нотатки за 1767 р. містять відомості лише про погоду, але розібрати 
написане майже неможливо: записи злиті, рядки викривлені, іноді перехрещуються між 
собою.

На рукописних книгах «Щоденника» Якова Марковича, що зберігаються в колекції 
О. Лазаревського, на розворотах верхніх обкладинок поставлені штампи: «Киевскій му-
зей» – вище, «Всеукраїнський ім. Т.Шевченка історичний музей» – нижче, які свідчать 
про заклади, де зберігалися пам’ятки.

Отже, щоденники є важливими документами певної епохи, тому завдяки фактично-
му матеріалу, що зафіксований у цих творах ми можемо відтворити детальну картину-
побуту, звичаїв, характерів, що є досить важливим для дослідження історії літератури та 
літературних жанрів. 
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О РУКОПИСИ «ДИАРИУШ» КАЗАЦКОГО СТАРШИНЫ Я.А. МАРКОВИЧА
В статье осуществляется текстологический анализ памятника XVIII в., который 

частично опубликован украинскими исследователями А.Лазаревским и В. Модзалевским. 
В частности автор сосредоточивается на содержании неопубликованного текста – за-
писях от 1746 по 1767рр. и сопоставляет соответствие печатного текста с первоис-
точником этого историко-литературного памятника.

 Ключевые слова: диариуш, достопримечательность, рукописная книга, заметки, 
Яков Маркович.
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REVIEW OF «DIARIUSH» – THE MANUSCRIPT OF 18TH CENTURY BY 
COSSACK J.A. MARKOVICH

In this paper, the textual analysis of literary artifact of the XVIII-th century was made. This 
paper is published only partially by Ukrainian researchers O. Lazarevsky and V. Modzalevsky. 
In particular, the author focuses on the content of the unpublished text – records from 1746 to 
1767, respectively, and compares of matching printed text with primary source of this historical 
and literary artifact.
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ТЕМА «А. ЖИД И ДОСТОЕВСКИЙ» В ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ХХ-ХХІ В.

В статье проводится анализ работ, посвященных рассмотрению вопроса о роли ли-
тературного наследия Достоевского в творчестве французского писателя Анре Жида. 
Прослеживается эволюция взглядов разносторонних подходов как зарубежных, так и 
сложившихся в советском и постсоветском филологическом пространстве.

 Ключевые слова: анализ, литературно-критическое наследие, влияние, своеобра-
зие, ницшеанство, психоанализ.

 В историю мировой культуры А.Жид вошел, прежде всего, как литератор, но он был 
также интересным критиком, что раскрывает А. Жида как неординарного мыслителя. 
Как в советском, так и в отечественном литературоведении к вопросу о литературно-
критическом наследии А.Жида обращались довольно редко и, как правило, эта пробле-
ма растворялась в анализе романов писателя. Компаративный анализ творчества До-
стоевского проводился в работах Т. Мотылевой, А. И. Владимировой, Ю.А. Милешина, 
Г. М. Фридлендера, в которых учеными были выделены важнейшие темы и проблемы 
Достоевского в творчестве А.Жида, но оценка его литературного наследия либо замалчи-
валась, либо подвергалась жесткой критике. После выхода книги А.Жида «Возвращение 
из СССР» (1936), в которой французский писатель описал реальную тяжелую жизнь со-
ветских рабочих, его произведения долгое время не издавались на территории Советско-
го Союза, а литературная критика творческого наследия А.Жида сузилась до негативной 
оценки. Такой подход к изучению творчества французского классика был односторонен. 

 В начале ХХI в. интерес к литературному наследию А.Жида постепенно увеличи-
вается. Выходят научные статьи, в которых пересматривается роль творчества А.Жида и 
дается положительная оценка его работам, защищаются диссертации, в которых иссле-
дуется художественное творчество писателя.

 Впервые обратила внимание на А.Жида-критика Т.Л. Мотылева в своей статье «До-
стоевский и зарубежные писатели XX века». В основном исследование сконцентриро-
вано на сопоставительном анализе литературных героев «Преступления и наказания» и 
«Подземелья Ватикана», в котором исследовательница говорит о пародийности героев 
А.Жида, и о «прямых заимствованиях». Т.Л. Мотылева дает также оценку литератур-
но-критическому творчеству французского писателя, выраженному в его книге «Досто-
евский», в которой есть, по мнению ученого «меткие наблюдения, но они подчинены 
ложной концепции» [1:102]. Продолжая свою мысль об искаженном восприятии идей 
русского классика Андре Жидом, исследовательница говорит о том, что «в художествен-
ном творчестве А. Жида тезис «все позволено» – своего рода лейтмотив, и осмыслен 
он, как правило, в ницшеанском плане» [1:235]. Меткие замечания Т. Мотылевой хотя и 
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несли негативную оценку, в дальнейшем стали ключевыми в последующих исследова-
ниях творчества А.Жида.

 А. И. Владимирова продолжила эту тему в своей работе «Достоевский во француз-
ской литературе ХХ в», подчеркивая, что А.Жид «вводит свои размышления, навеянные 
чтением «Преступления и наказания», «Идиота», «Братьев Карамазовых» прямо в худо-
жественную ткань повествования, прибегая к прямым аналогиям, психологическим, сю-
жетным и философским сопоставлениям с романами великого русского писателя» [2:51]. 
Основное внимание исследовательницы сконцентрировано на анализе психологического 
аспекта двух классиков. По мнению ученого, работа А.Жида «Достоевский» отражает 
психологизм, но не учитывается этический аспект романов Достоевского и тем самым 
французской писатель «искажает творческий замысел» русского писателя. А.И. Влади-
мирова отмечает как противоречия в восприятии, так и сродность взглядов писателей: 
«А. Жид и его единомышленники находят в непривычном для французов характере геро-
ев русского романиста тот новый подход к психологии, который они ищут и сами» [2:45]. 
В исследовании акцентируется внимание на «дискредитации интеллекта», которую Жид, 
по мнению А.И. Владимировой, находил в произведениях Достоевского, что позволяло 
ему «утвердиться в собственных идеалах и искать за интеллектом более глубокую об-
ласть человеческой психики — область подсознания» [2: 46-47]. 

 В своей работе «Достоевский и французские романисты первой половины XX века» 
Ю.А. Милешин отмечает, что А.Жид, «испытывая явное влияние Достоевского в подхо-
де к изображению действительности и внутреннего мира человека, избрал путь, имею-
щий мало общего с высоким гуманистическим содержанием творчества русского, худож-
ника» [3:24]. Ученый довольно резко критикует приемы изложения А.Жида, обвиняя его 
в «неумении создавать нераздельное единство множества сюжетных линий». По мнению 
исследователя тон повествования произведений Андре Жида «зачастую слишком без-
различный, что происходит от совершенно нейтральной позиции главного рассказчика 
романа, от его полнейшей незаинтересованности» в то время как в романах Достоевско-
го «лихорадочность, напряженность рассказа порождают эффект вовлечения читателя 
в самое сердце действии, что не может никого оставить равнодушным» [3:25]. Ученый 
занимает одностороннюю позицию, не обращая внимания на оригинальность и своео-
бразие художественного воссоздания А.Жида.

 Г. М. Фридлендер в своей монографии «Достоевский и мировая литература» по 
другому подходит к творчеству А.Жида, и в восприятии писателем идей Достоевского. 
С самого начала ученый отмечает, что «Подземелья Ватикана» представляют попытку 
автора создать свое, французское «Преступление и наказание». Как считает исследова-
тель роман А.Жида – «гротескная, веселая, «шутовская» издевка над современностью, 
где личность автора – изысканного эстета и ницшеанца – прикрыта маской «буффона», 
а его заветные идеи выступают в форме своеобразного парадокса – полушутливого, по-
лусерьезного» [4: 302-303]. Согласно Г. М. Фридлендеру основной ориентир «Подзе-
мелий Ватикана» («ПВ») изначально – «соти» – дурачество, то, что не воспринимается 
всерьез. «Персонажи «ПВ» представляют своеобразное «случайное семейство», – уже в 
этом чувствуется установка автора на ироническое переосмысление традиционных для 
Достоевского тем и мотивов» [4:303]. В своем исследовании ученый проводит паралле-
ли не только с «Преступлением и наказанием», но и с другими романами Достоевского: 
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Лафкадио – своеобразный вариант современного Аркадия Долгорукого, в словах Жюли-
юса ощущается непосредственный «отзвук героя «Записок из подполья» с положением 
философов и моралистов, будто бы человек руководствуется в своих действиях выгодой, 
и его утверждения о том, что акт личного своеволия, «свободный» каприз для человека 
дороже, чем действие, преследующее практическую цель (и в силу этого якобы лишен-
ное внутренней «чистоты») [4: 304]. Огромная разница между Достоевским и А.Жидом 
заключается в том, по мнению Г. М. Фридлендера, что «за криком антигероя «Записок» 
стояла заглушенная этим криком огромная, всепоглощающая тоска по человеческой 
любви и участию, стремление быть услышанным и понятым другими людьми (…) У 
Жида же идея романтического «своеволия» перестает быть выражением внутреннего 
отчаяния и сомнения, она превращается в оправдание слегка приправленного налетом 
поверхностного скептицизма взгляда на жизнь как на легкую гедонистическую «игру» 
[4:306-307].

Следует отметить, что критические работы об Андре Жиде 70-80х годов ХХ в. объ-
единяет то, что главной фигурой в сопоставлении русского и французского классиков 
оставался Ф. Достоевский. Советские критики не обращали своего внимание на само-
стоятельность творчества А.Жида, упускался взгляд «со стороны», который был сфор-
мирован другой культурой, в данном случае французской. В тоже время эти исследовате-
ли делали значительный шаг к расширению пространства А.Жида.

Наиболее целостная картина анализа работы А.Жида «Достоевский» представлена в 
работе С. Л. Фокина «Фигуры Достоевского во французской литературе XX века». Ис-
следователь выводит последовательный анализ размышлений А.Жида о Достоевском, 
которые вначале сосредоточенны «исключительно на личности и мировоззрении писа-
теля», затем обога щаются «положениями эстетики романного творчества», и переходит 
к поэтике «Фальшивомонетчиков», которые выстроены «в соответ ствии с той полифо-
нией повествования, которую французский писатель неоднократно выделял в качестве 
отличительной черты романов Достоевского» [5:107]. В отличие от предыдущих работ 
С.Л. Фокин обращает внимание на увлечение А.Жидом психоанализом, его обращение 
к «фрейдизму», которое сыграло значительную роль в оценке творчества Достоевско-
го, согласно исследователю это «попытка Жида связать антропологию Достоевского с 
психоанализом». В работе просматривается эволюция, расширение взглядов в оценке 
творчества французского классика.

Интересен подход французских ученых к данной проблеме, как носителей другой 
культуры, где ярко выражена европейской ментальность в восприятии творчества двух 
классиков. На протяжении ХХ-ХХI столетия во Франции регулярно издаются труды, ис-
следующие творчество Андре Жида. Первыми литературоведческими работами, посвя-
щенными А.Жиду, становятся критические отклики на его произведения, в том числе и 
на его исследование «Достоевский» (1923), опубликованные еще при жизни писателя. 
Как отмечает С.Л. Фокин «С момента появления книги Жида «Достоевский» во фран-
цузской культуре почти всегда является не иначе как в сопровождении этого «двойника», 
с которым приходилось считаться, соглашаться или бороться А. Мальро и П. Клоделю, 
Л.-Ф. Селину и П. Дриё Ла Рошелю, А. Камю и Ж.-П. Сартру, Н. Саррот и А. Роб-Грийе» 
[5:115]. Французские писатели, критики проводят параллели между героями романов 
Достоевского и А.Жида, анализируя их сходство, различия и преемственность, опираясь 
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на биографический метод, но на первый план выдвигая фигуру французского писателя. 
Во французских исследованиях в вопросе, связанном с влиянием на творчество А.Жида, 
очень часто акцентируют внимание не только на Достоевском, но и на Ф.Ницше. Досто-
евский и Ницше становятся ключевыми фигурами в восприятии А.Жида.

 Эту мысль развивает французская исследовательница Мария Мюрезан в своей ста-
тье с символическим названием «Пустые комнаты Андре Жида» («Les chambres vides 
d’André Gide»). Исследовательница говорит о постоянной «борьбе» Андре Жида, чтобы 
разместить в своем литературном пространстве Ницше и Достоевского: «Avec Nitzsche 
Gide pensera aux formes, au sens et au temps de la prédilection et de la l’amour pour la vie et 
l’ami; avec Dostoievski, il découvrira la rencontre qui transforme la vie et l’ami en problème 
romanesque et en personnage abyssal». [6: 1].

 В ХХI в. появляются работы, в которых анализируется творчество А.Жида и Досто-
евского в тандеме с другими писателями. В этом плане интересна работа Софи Олливье 
«Полемика Между Полем Клоделем и Андре Жидом по поводу Образа Иисуса Христа в 
творчестве Достоевского». Исследовательница подробно останавливается на переписке 
Поля Клоделя и А.Жида, в которой обсуждаются вопросы религии. По мнению С.Оливье 
«Жид находит в русском писателе немного от протестантизма своего детства: любовь к 
евангелическому Христу и враждебность по отношению к католической религии. Писа-
тель пленяет его постоянным смирением, которое он проявляет на каторге, полным от-
сутствием бунта против своей судьбы» [7: 212]. Отмечает также то, что А.Жид противо-
поставляет Достоевского «философу типа Ницше, который прославил волю господства, 
или писателю типа Бальзака, у которого два главных фактора являются ведущими: рас-
судок и воля» [7: 212].

 Особый интерес вызывает монография Даниеля Мутота «André Gide et Paul Valéry. 
Nouvelles recherches», в которой французский исследователь дает высокую оценку книге 
А.Жида «Достевский»: «Dostoieski est un chef-d’oeuvre critique.... il (A.G.) permet de voir 
comment Dostoievski, et ce qu’il représente, a pénétré dans l’imagination française du XX e 
siècle, grâce à Gide qui fut un des principaux artisans de cette présentation» [8:197]. Даниель 
Мутот анализирует влияния (infl uences) произведений Достоевского, но только для того, 
по словам критика, чтобы можно было распознать в «réserve classique» А.Жида отголо-
ски Достоевского. 

 Работа Николаса Ода «L’impossible confession de Fédor Dostoïevski écrite par André 
Gide» выделяется среди других своим критическим тоном и интересными замечаниями. 
Исследователь подчеркивает отход Андре Жида от намерения написать биографию До-
стоевского, в итоге создавшего «биографическое пространство без биографии». Ученый 
подчеркивает разницу между исповедью «по-достоевски» и «по-жидовски»: «…ce mot 
(confession) est aussi le véritable lieu de la rencontre entre ces deux écrivains, rencontre entre 
d’une part le jeu spécifi quement gidien autour de la construction d’une image de soi et d’autre 
part l’univers romanesque singulier de Dostoïevski que caractérise une attitude contradictoire 
vis-à-vis du récit de soi» [9: 6].

 По мере расширения художественно-культурного контекста значение творчества пи-
сателя становится более зримым. В ХХI веке появляются зарубежные исследования, в 
которых поднимается тема «Достоевский и А.Жид». В диссертации Александра Маккабе 
«Dostoevsky’s French reception: from Vogüé, Gide, Shestov and Berdyaev to Marcel, Camus 
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and Sartre (1880-1959)», исследователь говорит о том, что произведения А.Жида – «со-
знательная инверсия Достоевского» [10: 99]. Ученый проводит интересные параллели 
между Мишелем («Имморалист») и Кирилловым («Бесы»), в первом случае – это «по-
беда над смертью», во втором «победа над жизнью». Параллели между Лафкадио («ПВ») 
и Смердяковым («Братья Карамазовы»), где подтверждение правомерности своего пре-
ступления они находят у сводных братьев-интеллектуалов Жюлюуса и Ивана. Обращает 
внимание на то, что А.Жид рассматривает романы Достоевского через «ницшеанское 
преломление».

 Британский литературовед и историк Дональд Рейфельд устанавливает зависимость 
развития художественной концепции А.Жида от евангельских установок: «Евангелие и 
Достоевский действуют в тандеме на развитие Жида», пишет исследователь. [11: 342]. 
В поле зрения ученого так же входят наиболее известные произведения «Фальшивомо-
нетчики», «Братья Карамазовы», «Идиот», из анализа которых делает следующие выво-
ды: «С Фальшивомонетчиками А.Жида освободился от влияния Достоевского, в «ПВ» 
А.Жид показывает тоже видение человеческой природы, силу протестующую против 
прядка и универсума, против морали и разума» [11:354].

 Собранный материал позволяет проследить эволюцию взглядов разносторонних 
подходов как французского, зарубежного так и сложившегося в советском и постсовет-
ском филологическом пространстве.
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ГУСЕЙН ДЖАВИД И ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ

В статье аргументированы философские взгляды поэта-драматурга Гусейн Джа-
вида и его отношение к таким выдающимся западным писателям, как Гёте, В.Шекспир, 
Ж.Ж.Руссо, Гюго, Ницше и другие.

Особое внимание в творчестве Джавида уделено его отношению к европейской и 
русской литературной мысли в предвоенные годы.

Ключевые слова: Гусейн Джавид, русская литература, Леонид Николаевич Андреев.

Выдающийся философ, поэт-драматург, подаривший мировой сокровищнице вели-
колепные и монументальные произведения, Гусейн Джавид (1882 – 1941) интересовался 
также литературой мировой, в частности, русской. Еще в годы обучения в медресе он 
получил определенные знания о мировой литературе. Будучи большим знатоком трудов 
великого Низами Гянджеви, Сади Ширази, которые в течение долгого времени выполня-
ли функции учебников в восточной литературно-культурной идеологии и образователь-
ной системе, Гусейн Джавид в годы дальнейшей учебы в Турции расширил круг чтения 
и ознакомился творчеством Фирдоуси, Низами, Хафиз, Шекспир, Гёте, Ницше, Руссо, 
выдающихся представителей русской литературной мысли, в частности, Пушкина, Тол-
стого, Достоевского, Лермонтова, Андреева и других всемирно известных литераторов.

С молодых лет у поэта сформировались своеобразные взгляды и серьезные суж-
дения о восточной и западной литературе, различных направлениях русской научно-
литературной мысли. Несомненно, что в формировании у Джавида таких взглядов 
ведущая роль принадлежит турецкой среде, в которой проявлялся особый интерес к 
русской литературе.

Гусейн Джавид интересовался как русской литературой, так и русским языком. Бу-
дучи студентом в Стамбуле, он мечтал овладеть этим языком в совершенстве и прочесть 
памятники русской литературы в оригинале. Русский язык он не только изучал в индиви-
дуальном порядке, но и рекомендовал другим, в частности, просил своего друга, Гурба-
нали Шарифзаде, повлиять на его брата Алирза, чтобы тот выучил русский язык [3, 42]. 

По возвращении из Турции на Родину, он делал все возможное, чтобы совершенство-
вать свой русский. В 1912 году, когда Джавид жил в Тифлисе, и попросил своего друга, 
к которому обращался «уважаемый и дорогой мой господин» – видного просветителя из 
Нахчывани Гурбанали Шарифзаде найти для него подходящую работу, хотел, чтобы эта 
работа была «в воспитанной русской семье» [3, 72]. Позже он добился своего. Совре-
менник Джавида А. Шариф писал в своем дневнике: «Гусейн Джавид хорошо говорил 
по-русски».

В его цикле статей под названием «Несби-хал» говорится о значении, которое он 
предавал изучению русского языка. Говоря о преподавании русского языка в школе, 
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литератор отмечал, что «… необходимо со второго года внести (в учебные программы) 
русский язык» (3, 261).

Это были времена, когда для приобщения к европейской, русской культуре, литера-
туре знание русского языка было необходимо. Он как в годы учебы в Турции, так и по 
возвращению на родную землю, серьезно увлекался русской литературой. Существен-
ную помощь в этом деле Джавиду оказал его друг и единомышленник Азиз Шариф, 
при содействии которого он приобретал знания о русских писателях и поэтах. Судьба и 
творческий путь русских писателей, в частности Ф. Достоевского, Л. Андреева, которых 
не смогли сломить ни жизнь, полная трудностей и лишений, ни предрассудки времени, 
в котором они жили, были близки духу Джавида. С этой точки зрения, интерес, про-
являемый Джавидом к художественным образцам, отражающим человеческие судьбы, 
пережитые человечеством трагедии, представляется естественным.

Писатели, обращающиеся в различное время к автобиографии Гусейна Джавида, 
писавшие о его литературно-эстетических мыслях, хотя и упоминают о Достоевском, 
Толстом, Лермонтове, Пушкине и других авторах, поверхностно рассказывают о судьбе 
и творчестве Андреева, почти не затрагивают отношение Джавида к нему, а чаще всего 
довольствуются упоминанием сведений из дневника профессора А. Шарифа. 

Леонид Андреев, считающийся видным представителем нигилистического течения 
в русской литературе, прославился как автор пьес и небольших рассказов. Андреев всту-
пил в мир литературы с момента «открытия» им творчества Максима Горького. 

Леонид Андреев, вошедший в русскую литературу в начале XX века, стал ярким 
представителем русского литературного жанра ужасов.

На английском языке «horror literature», «horror fi ction» или просто «horror» означает 
ужас или мистика, т. е. литературный жанр ужасов. Целью образцов этого жанра являет-
ся пробуждение у читателя чувства ужаса и страха. 

В данном жанре обычно присутствуют взятые из отдельных слоев низшей мифоло-
гии различных народов персонажи – вурдалаки, упыри, демоны, зомби, оборотни, при-
зраки и т. д., сочиненные в середине XIII века с использованием таких инфернальных 
тем, как «пагубное кладбище», готические рыцарские романы, одержимость дьяволом. 
Подобные персонажи стали основанием для написания французских «трагических ми-
фов» XVI – XVII веков, в том числе для романов епископа Жан-Пьера Камью, англий-
ских готических романов: «Франкенштейн» Мэри Шелли, «Аббат» М. Г. Льюиса, «Ски-
талец Мермот» Чарльза Метью, сказок немецких романтиков, психологических новеллы 
Хоффмана, Вильгельма Гауфа, Ахим фон Архима, Шамиссо, Эдгара По, Амброса Бирса. 
На формирование этого жанра в середине XIX века существенно повлияли романы Уил-
ки Коллинза, Эдварда Бульвер-Литтона. Таким образом, в 1860 году в Англии формиру-
ется литературный жанр под названием литература ужаса. «Доктор Чекилл и странная 
легенда мистера Гайда» становится классическим рассказом этой эпохи. Наряду с про-
изведением «Рассказы антиквара о призраках» видного представителя английской ли-
тературы ужасов М. Р. Джеймса, появляются рассказы Эльджернона Блеквуда, Артура 
Мекьена, а позднее Роалда Далина, Джона Колерина Керша, где «сверхъестественное» 
дополняется включением черного юмора. Толчком к развитию жанра в Америке послу-
жил учрежденный в 1923 году журнал «Weird Tales». В этом журнале свои первые шаги в 
жанре литературы ужасов предприняли Х. Ф. Лавкрафт (создатель целого жанра-раздела 



150

«Ужасы Лавкрафта»), Кларк Эштон Смит, Сибери Квинин, Роберт Блохин. Шерли Джек-
сон и Ричард Метьюсон считаются классиками 50-х годов прошлого века. Жанровым 
разнообразием литературы ужасов является проза Франца Кафки («Метаморфоза»). 
Однако истинным королем современной литературы ужасов считается Стивен Кинг. 
Дин Кунс известен циклом некромантных рассказов «Изгоняющий дьявола» (Уильям 
Бретти), «Ребенок Розмари» (Айра Левин), «Восставший из ада» (Клайв Баркер), «Они 
жаждут» (Маккамон), «Хроники вампиров» (Энн Райс) и «Лорен Гамильтон» (Аннита 
Блейк). Яркими представителями литературы ужасов в России являются Леонид Андре-
ев («Дневник дьявола»), А. М. Ремизов («Жертва», «Дьяволенок»). Несомненно, творче-
ство Леонида Андреева, написавшего «Дневник дьявола» и «Анатему», напоминающее 
своей идеей «Фауста», не могло не прилечь внимание Гусейна Джавида. 

Гусейн Джавид был знаком с творчеством Леонида Андреева (1871 – 1919), в частно-
сти, с его произведениями, написанными под влиянием Ф. Ницше и Шопенгауэра. Про-
фессор А. Шариф писал в своем дневнике в 1914 году: «… 7 января. Гусейн попросил у 
меня драмы Андреева для прочтения. Я дал ему драмы Андреева «Анатема», «Анфиса», 
«Гаудеамус» и «Дни нашей жизни»…».

«24 января… Гусейн упомянул о прочтении «Анатема» и «Дней нашей жизни» Ан-
дреева, из этих двух произведений ему понравилась «Анатема». Я спросил Гусейна, ка-
кую идею в этом произведении выдвигает автор. По его мнению, автор здесь критикует 
и отвергает идею отшельничества, затворничества. Он говорил: «Если я хотел выступить 
против философии Толстого, написал бы именно такое произведение. Андреев доказал, 
что отказавшись от самого себя, человек уничтожает себя и окружающих» [1, 285].

Таким образом, из произведений Андреева «Анатема» и «Дни нашей жизни» ему 
понравилась «Анатема». Отчего же мыслитель предпочел написанного в духе «Фауста» 
«Анатема» и так высоко ценил его? – Потому, что данное произведение соответствовало 
литературным наклонностям и непосредственно проблематике Гусейн Джавида. «Ана-
тема» Андреева, также как «Дьявол» Гусейна Джавида, стремились к изучению тайн 
литературы и донесению их человечеству» [3, 154].

Так в 1907 году Андреев готовится к написанию драмы «Бог, человек, дьявол». В его 
«Анатеме» и экспозиции в финале «Дьявола» Гусейн Джавида прослеживается много схо-
жих черт. В первом акте драмы Анатема, герой, стремящийся перешагнуть через границы 
бытия, так же, как и Ариф в «Дьяволе», напоминает в конце действия «дьявола» своим 
саркастическим сатанинським хохотом. В «Анатеме» автором различаются свет и огонь, 
так же как и в «Дьяволе» Джавида. В обеих трагедиях вначале имеется свет, сменяющий-
ся вскорости тьмою. Анатема – человек-дьявол. Создавая этот образ пацифиста, Андреев 
ссылается на известный христианский персонаж вероотступника – Анафему [3, 154]. 

В «Дьяволе» чувствуется определенное влияние творчества Андреева на Гусейна 
Джавида. В статье «Война и литература», напечатанной в газете «Ачыг сёз» за 1915 год, 
Джавид высказал короткие, но веские доводы относительно английской, французской, 
итальянской и русской литературной мысли. Анализируя литературно-теоретические 
взгляды прославленного драматурга, можно столкнуться с интересными нюансами, ха-
рактеризующими его мнение о русской литературе в целом. 

В статье Джавид выражает протест философии Толстого и Леониду Андрееву, в 
трагедиях которого просматривается дух Ницше, а также выражает свое негативное 
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отношение к жесткой критике Толстым литературно-эстетических взглядов Андреева, 
который говорит: «Леонид, Леонид! Ты пугаешь меня, но я не боюсь тебя». По мнению 
Джавида, «Толстой здесь пытается отвлечь от страшных мыслей, посещающих Андре-
ева, в частности, тех, которые приближают его к идеалам Ницше, которого он считал 
противником своих мыслей и рассуждений» [1, 285].

Прославленный литератор вначале поддерживал мировоззренческие ориентиры и 
эстетические идеалы Льва Толстого, к творчеству которого проявлял большой интерес. 
Он многократно перечитывал наследие Толстого и высоко ценил идейно-мастерские до-
стоинства его произведений. Заслуги Толстого в развитии русской литературной мысли 
Гусейн Джавид объяснял так: «Своими фундаментальными и великолепными романами, 
небольшими и простыми трактатами Толстой преследовал монистические идеалы, дея-
ния, пророческие убеждения и добился одобрения россиянами, в частности, стремился 
увековечить свои идеалы всепрощающими евангельскими инструкциями, и более или 
менее добился этого». 

Таким образом, эти рассуждения великого мыслителя имеют большое значение с по-
зиций мировоззрения и эстетических идеалов Толстого. Здесь Джавид высказывается о 
своем восприятии Толстого в его мнении о русской литературной среде. В то же время 
отношение Джавида к философии Толстого дает некоторые представление о мировоз-
зрении и эстетических идеалах самого мыслителя.

Г. Джавид позже решительно отбрасывал мысли Толстого о «терпении к угнетению, 
притеснениям, бедам и невзгодам», оправдывал решительный приговор своего предше-
ственника Гёте: «если хочешь жить, всегда дерись!» и мнение – «Свое право ты заво-
юешь только борьбой!».

Наряду с влиянием русской литературы, Г. Джавид обратился также к влиянию евро-
пейской литературной мысли. Например, Джавид пишет следующее о влиянии Ницше 
на русскую литературу: «В России немало читателей Ницше. Из русских литераторов 
Достоевский, отличающийся стойким стилем и глубоким мышлением, этот великий ду-
ховник, продолжал путь Ницше и выдвигал его идеи, а из нынешних литераторов в тра-
гедиях Леонида Андреева виден дух Ницше» [1, 285].

С другой стороны, согласно Гусейну Джавиду, «Анатема» Андреева является весо-
мым ответом Толстому относительно «терпения гнету».

Как между «Анатемой» Леонида Николаевича Андреева и «Дьяволом» Гусейн Джа-
вида прослеживаются очевидные параллели, так и в биографиях писателей выделяют-
ся сходные черты. Например, Леонид Николаевич Андреев поступил в Петербургский 
университет, но из-за бедности вынужден был покинуть его, даже пытался покончить с 
собой. Вскоре, в 1897 году, он окончил юридический факультет Московского универси-
тета, но проработал по специальности всего лишь год. В 1898 году он оставил работу и 
начал работать в одной из Московских ежедневных газет в качестве корреспондента по 
полицейским и судебным делам. В написанном 1902 году первом рассказе под названием 
«Туман» Л. Андреев описывает свои студенческие годы.

Наибольшую активность Андреев демонстрировал в годы революции 1905 – 1907 
годов. Неудача первой революции оказала на него тяжелое психологическое влияние, 
что, несомненно, сказалось на его произведениях. Первой его драмой стало произве-
дение «К звездам», посвященное событиям революции 1905 – 1907 годов. После этого 
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писатель издает цикл рассказов «Жизнь человека», отражающий различные перипетии 
человеческой жизни, «Царь Голод», затрагивающий проблемы бедных слоев населения, 
мелодрамы «Рассказ повешенных», «Черные маски» и драму «Анатема», напоминаю-
щую «Фауста» Гёте.

После I мировой войны Андреев пишет в основном произведения в антибольше-
вистском духе, становится объектом серьезной критики. В напечатанной в 1912 году 
критической статье относительно этого автора можем прочитать следующее: «умойте 
руки после прикосновения к вонючим мощам книг, наподобие непочтительных Леони-
дов Андреевых».

После 1910 года Андреев возвращается к реализму, но ему не удается полностью 
утвердиться в этом направлении. Он пишет рассказы «Размышление», где упоминает-
ся и он непосредственно, «Клоун, схлопотавший пощечину», рассказывающий о жизни 
интеллигента, начавшего работать цирковым клоуном. Несомненно, эти произведения 
не были однозначно встречены в русской литературной среде, вызвали негативную ре-
акцию со стороны государственных чиновников. Разъяренный Столыпин запретил по-
становку драмы «Анатема». 

Леонид Николаевич Андреев всегда оставлял в центре внимания мучения и чаяния 
простых людей из-за несправедливого к ним отношения. 

Интерес Джавида к Андрееву, с одной стороны, объяснялся невозможностью остать-
ся безразличным к чаяниям и страданиям народных масс, с другой стороны, его оппози-
цией к режиму. 

Гусейн Джавид интересовался наряду с «Анатемой» Л. Андреева и «Демоном » М. 
Лермонтова, в 1912 году ознакомился с «Идиотом» Ф. Достоевского в Тифлисском театре.

Таким образом, оппозиция к существующему режиму, постоянная акцентуация 
внимания на страданиях и чаяниях народных масс, несправедливом к ним отношении, 
способствовали признанию Л. Н. Андреева литературной общественностью России. Ви-
димо, симпатии Г. Джавида к этой личности были связаны с его свободомыслием, миро-
воззрением, которое не вписывалось ни в какие определенные рамки. Джавид высоко 
ценил идейно-профессиональный уровень произведения Л. Андреева, написанного в 
духе «Фауста» Гёте, которое соответствовало наклонностям, интересам и проблематике 
великого писателя [4].

Таким образом, сложная судьба русского писателя, его непримиримая борьба за 
справедливость и торжество истины полностью удовлетворяли нравственные и мораль-
ные потребности Джавида. 

После «Демона» М. Лермонтова и «Анатемы» Л. Андреева, «Дьявол» Г. Джавида 
еще раз подтвердил его силу, и могущество великого мастера слова в ключе культурной 
мировой мысли. 

Мыслитель восхвалял Достоевского за «стойкий стиль», «глубокое мышление», «ве-
личие духа», характеризовал Толстого как «литератора», «философа», «авторитетного 
мыслителя», рассказывал о личных отношениях, переписке Толстого – Андреева, что 
доказывает его интерес к русской литературной мысли, квалифицированный подход к 
оценке литературных фактов. Следует отметить, что подходы к оценке Джавида созда-
ют впечатление о нем как выдающемся литераторе, рожденном из единства научности 
и профессионализма. Из материалов, предоставленных Джавидом, можно получить 
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весомые научные знания об интересных моментах определенного периода русской ли-
тературной мысли. 

Привлекают внимание также некоторые совпадения в биографиях Л. Андреева и Г. 
Джавида. Г. Джавид, как и Л. Андреев, обучались в университете в тяжелых условиях, 
оба были репрессированы и умерли вдали от Родины – Леонид Андреев – в Финляндии, 
Г. Джавид – в Сибири. 

Другим схожим моментом был антибольшевистский дух обоих писателей. Г. Джавид 
и Л. Андреев подвергались большевистскими интеллектуалами острой критике и гоне-
ниям. Андреев горевал по поводу поражения первой русской революции, а Г. Джавид 
был удручен неудачей Мусавата. 

Другой причиной интереса Джавида к персоне Л. Андреева было его свободолюбие, 
своеобразное мировоззрение, защита истины и справедливости. В отличие от Джавида, 
произведения Л. Андреева никогда не ставились на советской сцене. В конце жизни Л. 
Андреев видел спасение театра в панпсихизме (согласно данному течению все одушев-
ленные предметы живут своей жизнью и имеют психику). Его драма «Екатерина Иванов-
на» была поставлена впервые в 1992 году в Москве. 

Как видим, сходство двух авторов прослеживается не только на уровне биографии, но 
и в сфере душевных качеств, мышления, «литературных наклонностей и направлений». 
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ГУСЕЙН ДЖАВІД І ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ АНДРЄЄВ
У статті аргументовано філософські погляди поета-драматурга Гусейн Джа-

віда і його ставлення до таких визначних західних письменників як Гете, У. Шекспір, 
Ж.Ж.Руссо, Гюго, Ніцше та інших.

Особлива увага в творчості Джавіда приділяється його ставленню до європейської 
та російської літературної думки у передвоєнні роки. 
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ТУРЕЦКО-ОГУЗСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ: 

«КИТАБИ-ДЕДЕ КОРКУТ»

В статье речь идет о древнем письменном памятнике тюркских народов «Книга 
Деде Коркут», проводится его сравнение с другими письменными памятниками древно-
сти. Представляется древняя турецкая культура, природные реалии, занятия тюркских 
народов и т.д.

Ключевые слова: турки, эпос, книгa, героические поступки, хан, ашук.

В 2015-м году Президент Азербайджанской Республики отдал распоряжение о празд-
новании 200-летия со дня первого перевода и издания на немецком языке эпоса «Кита-
би-Деде Коркут», который занимает исключительное место в культурной сокровищнице 
азербайджанского народа и уже многие века является неотъемлемой частью националь-
но-духовного наследия. Согласно данному распоряжению, в этом году во всех наших 
образовательных учреждениях, в центрах культуры будут проведен ряд мероприятий. 

«Китаби-Деде Коркут» – эпос тюркских огузов – самый древний памятник письмен-
ной народной литературы Азербайджана (XI-XII века). По традиции, авторство «Китаби-
Деде Коркут» относят к Деде Коркуту. Историки XIV века Айбек эд-Девадари и Фазлул-
лах Рашидаддин писали, что Деде Коркут жил во время пророка Мухаммеда и турками 
был послан к нему в качестве посланца. 

Основные сюжеты эпоса отражены в 12 боях: «Бой сына Дирсе хана Бугаджа», «Бой 
Салур Газана с врагами», «Бой где Бамсы Бейрек попадает в плен», «Бой, в котором 
Бамсы Бейрек убегает из плена», «Бой – заключение Уруза», «Бой Дели Домрул», «Бой 
Гантуралы», «Бой Йейнек», «Бой Басата и Тепегеза», «Бой Бекил оглу Имрана», «Бой 
Ушун оглу Сейрека», «Бой –заключение Салур Газана».

По мнению первого исследователя памятника, представившего его научному миру, не-
мецкого востоковеда Фридриха фон Дитсина, некоторые мифологические образы здесь, 
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например, образ Тепегёза, дал основу для аналогичных образов, созданных в Древней Гре-
ции. Образ Тепегёза в «Китаби-Деде Коркут», так, древнее чем образ Полифема в эпосе 
«Одиссея». До сегодняшнего дня известны две рукописи «Китаби-Деде Коркут». Один из 
них – дрезденский образец, вывезенный немецким востоковедом Ф. фон Дитсом из Стам-
була в Германию и подаренный Дрезденской городской библиотеке, состоит из предисло-
вия и 12 боев (отдельные рассказы в эпосе называются боями), а другой образец, найден-
ный в 50-х годах ХХ века в Ватикане, состоит из предисловия и шести боев. 

Эпосы «Деде Коркут», уходящие корнями в мифологию, были приведены в письмен-
ный вид в ХI веке нашей эры под названием «Китаби-Деде Коркут», а имеющиеся у нас 
на руках образцы были переписаны в XVI веке. 

В большинстве боев эпоса Деде Коркут можно встретить следы мифологического 
мировоззрения. История этих боев хронологически занимают еще более ранние пози-
ции. Например, в бое «Дели Домрул» встречаем древние верования, связанные с культом 
смерти и его осмысленности в русле религиозных верований периода написания эпоса. 
Здесь присутствует образ Азраиля, как и в других боях эпоса, в произведение добавлен-
ный после принятия ислама и вписывающийся в общий дух эпоса. По своим характери-
стикам, этот бой соответствует древнешумерским, – вавилонским, – египетским леген-
дам и мифах, об умерших и воскресших божествах. 

Основную сущность боев Деде Коркут составляет защита родины и народа, крово-
пролитная война древних огузов против нашествия иноземных оккупантов, множество 
этико-дидактические взглядов, актуальных и по сей день. В 50-е годы прошлого столе-
тия под идеологическим натиском советского тоталитарного режима эпос «Деде Коркут» 
был запрещен как литературный памятник, разжигающий национальную рознь, и лишь в 
начале 60-х годов был «реабилитирован». 

Эпосы «Китаби-Деде Коркут» схожи с событиями, произошедшими в Азербайджа-
не в XI-XII веках и еще ранее. Большинство событий в эпосе происходит в Демиргапы 
Дербент, Барде, Гяндже, Дарашаме, Алиндже, Карабахе, озере Гёйчя, гора Гарачуг и т.д., 
человек, который письменно зафиксировал текст «Китаби-Деде Коркут», представляет 
Деде Коркута как создателя, а также участника этих эпосов. Ученый, вышедший из зе-
мель баята, решая самые сложные вопросы огуза, умел предсказывать будущее. По не-
которым данным, могила Деде Коркута находится в Дербенте. 

В «Записках» таких выдающихся путешественников XVII как Авлия и Адам Олеа-
рий можно найти подтверждение этого факта. Адам Олеарий отмечал, что в Дербенте 
между скалами есть могила человека по имени Имам Хорхуд. Позднее, после мощного 
землетрясения в Дербенте могила была завалена обломками скал. 

В боях «Китаби-Деде Коркут» Деде Коркут давал имена героям, в трудную минуту 
приходил на помощь народу, своими мудрыми советами указывал им путь. Имя Деде 
Коркут также связан с гопузом. Другим интересным мнением является то, что Деде Кор-
кут был шаманом, человеком умеющим предвидеть и оценивать события. 

 В эпосах повествуется о пожилых (Газан хан, Дирсе хан, Газылыг Годжа, Бякил, Бай 
беджан, Аруз, Гарагюня) и молодых (Бейряк, Уруз, Басат, Йейняк, Сягряк, Гарабудаг, 
Эмран) героях. Дух героизма составляет основную цель памятника. 

«Китаби-Деде Коркут» богат историко-этнографическими сведениями об обы-
чаях периода своего создания, о кочевом образе жизни и т.д. «Китаби-Деде Коркут» 
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отличается своим удивительным отношением к женщине. Дух героизма эпоса также от-
четливо прослеживается в поведении женских образов. 

В эпосе образ женщины-матери привлекает особое внимание. Она выступает симво-
лом родины, заслуга матери расценивается как заслуга Всевышнего. Поэтический язык 
эпосов «Китаби-Деде Коркут», являющийся памятником художественного мышления 
азербайджанского народа, богат средствами художественного изображения. В них ши-
роко используются тонкости народного языка, пословицы, притчи и идиоматические вы-
ражения. С точки зрения изучения истории азербайджанской тюркологии, «Китаби-Деде 
Коркут» является богатым источником. 

Учитывая героизм огузских бахадуров, число боев, представленных в сборнике, су-
щественно занижено. Например, «известно, что Алп Аран оглы Иляк годжа заполучил 
ключи от пятидесяти семи замков, похитил 37 бекских дочерей. Отдельный эпос «Алпа-
мыш» в честь Бамсы Бейрек, по объему еще больше, чем эпос известный нам. Учитывая 
все это, эпос Деде Коркут объемом вдвое превышает эпос «Манас» [11, 78].

Известно, что героические эпосы – историческая память народа – в том числе и «Ки-
таби-Деде Коркут». Однако, в турецком эпосе «Китаби-Деде Коркут» – единственный 
письменный памятник азербайджанских тюрков огузов. Устная память переходит через 
века от рассказчика к рассказчику, изменяется, и, что печально, подвергается субъектив-
ному вмешательству. 

Например, после вступления Кыргызстана в Российскую империю, в «Манас» был 
добавлен рассказ о «дружбе с русскими», «Китаби-Деде Коркут» же не содержит каких-
либо изменений. 

Деде Коркут и связанная с его именем книга – «Китаби-Деде Коркут» в истории 
нашего мышления превратилась в мистическое понятие. «Китаби-Деде Коркут» назы-
вается праматерью нашей книги и считается уникальным произведением всей турецкой 
художественной литературы. 

 В истории тюрков Мете, Атилла, Эмир Тимур, Оосманские императорства, камен-
ные литературные книги Орхан-Енисей, «Дивани люгат-ит тюрк» М. Кашкарлы расце-
нены как одно из семи чудес. Это книга наряду с эпос-дилогией «Культигин» и «Бильге 
каган» является единственным тюркским эпосом в мировой культуре, дошедшим до нас 
в письменном виде. 

Он, как и наш родной тюркский язык – древний и современный, безупречный и пол-
ноценный, прекрасный и поэтичный. Мы ничего так не любим как свой язык, и поэтому 
«Китаби-Деде Коркут» любим больше чем все наши эпосы и другие памятники художе-
ственного искусства» [11, 86].

Интересно, что наряду с совершенством композиции, оригинальностью образов, 
драматичностью событий, уникальность нашей книги заключается в его языке – в его 
силе выражения, богатстве, поэтичности и, самое главное, – в мудрости. Известно, что 
самая великая загадка священных книг заключается в силе их языка. Например, в пере-
воде «Корана» можно понять его суть, однако в нем нет внушения, проникновения как в 
оригинале. Наша священная книга «Китаби-Деде Коркут», в первую очередь, очаровы-
вает красотой языка. Предложение, начиная с каждого звука, слова является образцом 
гармонии языка. Его язык дает нам представлен о том, каков был наш язык тысяча триста 
лет тому назад, он своей грамматикой схож с нашим сегодняшним языком:
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Дилин учун оляйим, гянджлигим! Йолына гурбан олайым гянджлигим!
Если этот язык своей образной красотой обязан поэту, сочинившему данный ашук, 

то данный ашук, в свою очередь, благодарен мастерству, совершенству народного языка:
Ган узерине ган даммыш кими Ал янаглым… Гурулу йайа бензер Чатма гашлым. 

Гоша бадам сыгмаян дар агызлым. 
Если бы этот язык не был так могуч, то не смог бы с такой полнотой, четкостью и 

простотой перевести с Корана портретные характеристики, указывающие на лик Аллаха 
(за основу берется Ихлас). 

Юджалардан юджасан, Сенин боюн геддин йог! Кимсе билмез неджасан, Я джи-
симле джеддин йог! Гёркли Танры! Урдугун улытмаян Сен атадан олмадын, Улу Танры! 
Анадан догулмадын! Басдыгын бялиртмейен Кимсе ризгин йемедин, Бялли Танры! Ким-
сейе гюдж этмедин. 

Гётюрдуюн Гёкя йетирян Гаму йерде эхедсен, Гёрки Танры! Аллаху семедсен. Гар-
дыгын гэхр эден Адеме сен тадж урдун, Геххар Танры! Шейтана лянят гылдым. Бирлий-
ине сыгындым, Улылыгына хеддин, Челебим, гадир Танры.

Вокруг «Китаби-Деде Коркут» продолжается множество споров, отмечается много 
проблем. 

По сказаниям, эпос «Манас» не каждый ашуг-акын мог исполнять. У них были свои 
исполнители, и их называли манасами. Значит, и в Азербайджане в свое время были 
коркутцы, исполняющие «Эпос Деде Коркут», однако их род вымер. 

Подтверждается, что в эпосе Деде Коркут невозможно пропустить даже одно пред-
ложение. Потому, что каждое предложение – это строчка стиха, и если это предложение-
строчка выйдет из стиха, оборвется связь с сюжетом и произведение станет неполно-
ценным. 

Здесь в каждом отрывке стиха под именем сойлама содержатся свои сюжеты. И дру-
гие части эпоса, как и сойлама, являются стихосложениями, поэзией и одновременно 
сойлама, в свою очередь, как и другие части, служат изложению сюжета. И еще, стих 
Коркут не состоит как наш сегодняшний стих из полустиший и рифм, построенных в 
определенном силлабическом порядке. 

 Естественно, что выучить такого плана стихи наизусть было очень трудно. А значит, 
как и утверждали историки, люди, способные без изменений с начала до конца наизусть 
прочесть эпос, написанный в таком строении, были людьми с чрезвычайной памятью.

Изучая «Китаби-Деде Коркут» в широком смысле этого слова, закрывая глаза на 
бесконечное число отдельных темных страниц тюркской истории, на необыкновенную 
историю государственности, находились люди характеризующие его кочевой этнос. 

В «Китаби-Деде Коркут» соединяется стих обоих этапов. Интересно, что в «Книге» 
нет стиха трехсложного периода – полустиший с одиннадцатью и выше слогами. Значит, 
возраст сюжетов Деде Коркут тянется до того периода или же начинается оттуда. 

Сколько бы язык «Книги» не согласовывался с нашим днем, в нем наблюдаются об-
разцы, не встречающиеся в нашем письменном языке. Например, корень ут слова утан-
маг (стыдиться) как независимое слово используется только здесь: ут+суз// нахальный, 
бесстыжий. Или же корень уз в словах узун, узаг, узаг(мат) опять встречается в языке 
этого памятника: гара полад уз гылындж (можно сравнить с «уз»-ом в полустишье «аз 
гетди, уз гетди»).
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Язык «Деде Коркут» более совершенный литературный язык, нежели образец самого 
совершенного литературного языка, который мог бы появиться в тот период. И еще, если 
нас интересует народ и его язык, то мы должны изучить именно это произведении, кото-
рое нам даст ясное представление об азербайджанском литературном языке VI-VIII века. 

Язык «Китаби-Деде Коркут» и наряду с ним, язык, к сожалению, частично дошед-
шего до наших дней произведения «Дастани-Ахмед Харами» показывает, что в VI-VIII 
веках – в период совершенствования литературного языка, албано-азербайджанский 
язык, по сравнению с образцами XIII века был очень чист, и что под натиском арабского 
и персидского языков не был загружен образцами иностранного языкового синтаксиса, 
и сумел сохранить оригинальный тюркский синтаксис. Синтаксис «Деде Коркут», кото-
рый по сравнению с синтаксисом классического литературного языка XIII-XVI веков, 
безупречно чист, больше схож с синтаксисом промежуточного периода – сегодняшнего 
литературного языка. 

Если рассмотреть связи эпоса «Деде Коркут» с современной национальной лите-
ратурой в модели отношений «фольклор и письменная литература», то выявляется, что 
данный вопрос исторически очень сложен. Профессор К.Абдулла данную модель опре-
деляет еще более в глубоком историческом аспекте, как модель отношений «миф и пись-
менность» и подходил к «Китаби-Деде Коркут» именно в этом контексте. По мнению 
ученого, модель этих отношений находится намного глубже и возможно определение 
первичных особенностей. 

К счастью эпос несет в себе самые значимые черты своего мифологического миро-
воззрения и культуры письменности. Если быть более точным, он отражает в себе огром-
ный и богатый переходный период от одной культуры к другой. Еще повторяем, что он 
отражается не в открытой, а в скрытой форме» (10, 23-24).

Эпос «Китаби Деде Коркут» занимает очень важное место в развитии азербайджан-
ского литературного мышления. Это связано с тем, что эпос «Деде Коркуд», с одной сторо-
ны, – этап национального литературно-художественного творчества, а с другой, является 
источником, хранившим в себе все первичные архетипы национального мышления. Выда-
ющийся государственный деятель Г. Алиев, назвавший «Книгу» достоверным источником 
нашей национальной сущности, данный вопрос четко изложил следующим образом: 

«Китаби-Деде Коркут», являясь достоверным источником нашей национальной эсте-
тики, отражает в себе гармонию духовных и эстетических ценностей. Мысли связанные 
с красотой и уродством, благородством и подлостью, комизмом и трагедией, любовью и 
ненавистью, эстетические чувства наших прадедов в лаконических литературных фор-
мах выражаются в различных боях эпоса. Нерушимая внутренняя гармония красоты и 
мудрости, красоты и чести, красоты и верности, также раскрывает сущности эстети-
ческих и этических категорий, свойственных «Китаби_деде Коркут» (6,.8).

«Китаби-Деде Коркут» и как эпос, и как национальная книга – эпос, является пер-
вичным источником азербайджанского литературно-эстетического мышления. С этой 
точки зрения, азербайджанская литература тоже своими поэтическими корнями напря-
мую связана с этим эпосом. Это, в первую очередь связано с тем, что эпос является 
литературно-художественным памятником. Профессор Т.Гаджиев считает, что в сюжете 
и построении, в психологической эволюции образов, художестве языка «Китаби-Деде 
Коркут» соединяются черты и устной, и письменной литературы» [11, 5]. 
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Мы считаем, что по сегодняшний день эпос достаточно изучен. Однако язык эпоса 
настолько богат, настолько загадочен, что нуждается в изучении его еще долгие годы. 
Наверное, в будущем исследования, связанные с «Китаби-Деде Коркут», будут продол-
жены, появятся новые факты, будут выдвинуты новые идеи, соображения. 
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ТУРЕЦЬКО-ОГУЗЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ «КІТАБІ-ДЕДЕ КОРКУТ»
У статті йдеться про давні писемні пам’ятки тюркських народів «Книга Деде Кор-

кут», здійснюється її порівняння з іншими писемними пам’ятками давнини. Репрезен-
тується давня турецька культура, природні реалії, заняття тюркських народів тощо. 
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TURKISH OGUZ ENCYCLOPEDIA “KITABI – DEDE KORKUT”
In the article the ancient monument “The book of Dede Korkut” is analysed with the com-

parisons made. Ancient Turkish culture, nature, occupations and so on are under considera-
tion. Saga opinions about the researchers are mentioned.
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«МАЛЕНЬКИЕ ЛЮДИ» В КИТАЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ О ЧИНОВНИКАХ
(НА ПРИМЕРЕ РОМАНА СЯО ЖЭНЬФУ «СУДЬБА ЧИНОВНИКА»)

В 1990-е годы в китайских литературных кругах большую популярность приобрели 
романы о чиновниках, а одним из самых влиятельных и успешных авторов был признан 
Сяо Жэньфу. Как типичный представитель литературы о чиновниках он пытается с 
точки зрения маленького человека показать проблему борьбы за власть и другие важ-
ные проблемы современного китайского общества. Посредством описания внутренней 
психологической борьбы, а также взлетов и падений в судьбе героев, он ярко изобража-
ет разносторонность их характеров.

Ключевые слова: романы о чиновниках, реализм, маленькие люди. 

В конце 1990-х годов в Китае появилась художественная проза о мире чиновников, 
которая получила название «чиновнической литературы». Эта литература «представляет 
собой политические произведения, в которых описывается современное чиновничество, 
жизни конкретных чиновников, случаи коррупции, борьба за власть и правила игры в 
чиновнических кругах, причем посредством данных описаний отражается жизнь, харак-
тер человека, мысли и чувства писателей» [1: 21]. «Чиновническая литература» в Китае 
является не только результатом развития общества, но и воплощением его некоторых 
уродливых явлений и недостатков. Эти явления возникают в процессе экономического 
развития и не могут быть проигнорированы китайским обществом.

Китайская литература о чиновниках отражает социальные противоречия современ-
ного Китая. Литературные критики горячо обсуждают популярность чиновнической 
литературы. Однако, несмотря на обилие критических статей по данной теме, напри-
мер Ван Мэйюня «Город и чиновничество: другая тема в городской литературе нового 
века» [2: 92-95]; Бай Хуа «Обратная сторона популярности чиновников» [3: 40-42] и Хуан 
Шэнбо «Оценка исследований чиновничьей литературы на рубеже веков» [4: 121-125], 
специальных теоретических работ по данному виду литературы еще очень мало. При-
чем основное внимание исследователей в этих критических статьях концентрируется но 
обсуждении человеческих слабостей, при этом почти не уделяется внимание вопросам 
стиля романов, языка, психологии героев и т.п. Поэтому в данной статье было решено 
определить особенности стиля одного из представителей чиновнической литературы – 
Сяо Жэньху посредством анализа содержания романа «Судьба чиновника». 

Объектом данного исследования является роман современного китайского писа-
теля Сяо Жэньфу «Судьба чиновника», который исследуется на предмет специфики 
изложенной в нем точки зрения на судьбу современных китайских чиновников, или 
«маленьких людей». 

Актуальность данного исследования заключается в том, что необходимо выявить на-
бор литературоведческих средств, с помощью которых авторы современной китайской 
реалистической литературы описывают характер, судьбу и психологию своих героев, 
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благодаря чему удовлетворяется потребность в глубокой социальной критике и форми-
ровании целостного взгляда на произведение. 

Следует отметить, что китайская «чиновническая литература» и по своему содержа-
нию, и по способам создания персонажей тесно связана с гоголевским героем Чичико-
вым из поэмы «Мертвые души». В китайской «чиновнической литературе» есть тысячи 
«маленьких людей» – чиновников, которые и по своему менталитету, и по образу дей-
ствий напоминают Чичикова [5], вызывают жалость и сочувствие, смех и ненависть. Все 
они имеют очевидное сходство между собой, но при этом каждый из них отличается 
своими уникальными особенностями.

Если мы говорим, что живой человек имеет душу, то кого же можно назвать «мерт-
вой душой»? Очевидно, что понятие «мертвые души» имеет два объяснения: во-первых, 
это физическая смерть, а во-вторых, это понятие может быть истолковано как отсутствие 
духа, веры, или как обман души властью, деньгами или другими желаниями. Например, 
в произведении Гете «Фауст» описывается история продажи души дьяволу.

После Гоголя были созданы сотни тысяч портретов «маленьких людей» – в разных 
странах, на разных социальных фонах и под разными культурными ценностями. Напри-
мер, кроме Чичикова из «Мертвых душ» Гоголя можно еще назвать Жюльена из романа 
«Красное и черное» знаменитого французского писателя Стендаля. Китайские писатели 
тоже внесли свой вклад в развитие данной темы.

С 80-х годов ХХ века в Китае начали внедрять политику «реформ и открытости» – 
переход от плановой экономики к рыночной. Но осуществление любых реформ требует 
времени, поэтому до сих пор рыночная экономика в Китае ещё несовершенна, а ориенти-
рованная на демократию политика имеет много недостатков. В такой особенный истори-
ческий период литература о чиновниках стала ярким феноменом культуры Китая, будучи 
составной частью китайской литературы. Современные китайские писатели представи-
ли разные аморальные явления – продажность чиновников, их бездушие и жадность. 
Они написали книги о «мёртвых душах» в китайских чиновнических кругах.

Из китайской чиновнической литературы можно узнать, что чиновники в современ-
ном обществе Китая занимают низкое положение, но благодаря своему большому коли-
честву имеют сильное влияние на общественную жизнь страны. Будучи «маленькими 
людьми» в самой нижней прослойке властных структур, они мечтают стать великими . 
Писатели рассказывают, как эти «маленькие люди» пытаются подняться на верх карьер-
ной лестницы, используя при этом все возможные методы. 

Среди современных писателей чиновнической литературы особое положение зани-
мает Сяо Жэньфу（肖仁福）. В его романах описано много обычных явлений чиновни-
ческой жизни и представлена «житейская мудрость» данной прослойки общества. Этот 
писатель старается разносторонне представить своих персонажей и показать их внутрен-
ний мир, изобразить их алчность и коррумпированность. Он описывает саму сущность 
чиновнического мира и его разрушающего влияния на народ страны.

В романе «Судьба чиновника» Сяо Жэньфу（肖仁福） описал чиновника, который 
был заместителем секретаря горкома, а потом стал секретарем партии, но через несколь-
ко лет потерял это место.

Главный герой романа – заместитель секретаря горкома Гао Чжицян （高志强）, 
молодой и перспективный чиновник, который надеется на то, что на пути по служебной 
лестнице его ожидает огромный успех .
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Он планировал различные инженерные работы, хотел построить государственную 
автодорогу, рынок, открыть фабрики, руководить крестьянами в выращивании ценных 
хозяйственных растений, чтобы ускорить экономическое развитие страны. В борьбе за. 
правительственное могущество он тайно подсказал людям раскрыть инцидент с обвалом 
в шахте и указал конкуренту на ошибки в его работе. В то же время, в романе описыва-
ются его любовные похождения. И вот, хотя он добился немалых успехов в политике, 
на перевыборах всё же проиграл. В послесловии к этому роману автор вводит понятие 
«хороший чиновник»: «Я не писал о том, что Гао Чжицян и Би Юнтянь герои. Героев 
не существует. Если бы история была написана героем, она обязательно была бы глупо-
стью. Но в то же время без героя никак нельзя, он важен как воздух. Однако если героев 
слишком много, то общество станет ненормальным. В моих глазах Гао Чжицян – нор-
мальный человек, он – самоотверженный, таких как он ни власть, ни деньги никогда не 
испортят» [6: 318-319].

Позволим себе еще одну цитату из этого автора: «Перед силой чиновник должен 
быть здравомыслящим, он должен осознавать, что власть – это не только политика, но 
и самоконтроль, обязанности и общественный долг. Несмотря на то, что он (как Гао 
Чжицян) тоже впадает в политиканство, он при этом должен властью защищать власть… 
Этот хороший чиновник (как Гао Чжицян) не совсем хороший чиновник, поскольку на 
самом деле трудно по-настоящему быть хорошим чиновником» [7: 319].

Автор высказывает следующее пожелание: «В нашу эпоху трудно стать хорошим 
человеком, но стать хорошим чиновником еще труднее. А стать способным чиновником 
еще сложнее. «Культурное общество не должно отсеивать хороших чиновников, а остав-
лять плохих, наоборот – нужно создать оптимальные условия для появления хороших 
чиновников. Хорошим чиновникам нужны хорошие условия, нужно как можно меньше 
давать им возможностей для совершения неверных поступков» [8: 319]. Таков основной 
критерий оценивания героев в романе. Через такую призму автор показал свои надежды 
на то, что в будущем хороших чиновников будет больше. 

Авторы «чиновнической литературы» говорят о продажности, личных связях и мо-
ральном упадке городских чиновников. В этих романах отражаются многочисленные 
проблемы, приходится сталкиваться с чиновниками средней руки, попавшими в сети 
личных амбиций, денежных соблазнов и чувственных желаний. На самом деле, в конце 
правления последней феодальный династии Цин в Китае литература о чиновниках ока-
залась очень популярной, были написаны такие произведения, как, например, «Записки 
о подлинном состоянии чиновничества» Ли Боюань (李伯元) и «Неофициальная история 
конфуцианцев» У Цзинцзы（吴敬梓）.

Теперь как жанр «чиновническая литература» возродился с появлением новых по-
литических романов, но современные китайские писатели наследуют опыт Гоголя и ис-
пользуют достижения метода критического реализма. Глубоко переосмысливая пробле-
мы современного общества, они намерены отразить его подлинное состояние. При этом 
они беспощадно критикуют политическую коррупцию и человеческую алчность.

Я думаю, что описанные выше китайские «маленькие люди» не имеют стабильного 
мировоззрения и системы ценностей. Они, как «мёртвые души», потеряли себя, у них 
нет идеалов и они не надеются перестроить нездоровое общество или исправить мир. Их 
мысли занимает только проблема о том, как использовать власть в своих руках в частных 
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эгоистических интересах. В таких обстоятельствах их характер медленно и незаметно 
становится более сложным. Над ситуацией, в которой они оказываются, стоит подумать 
каждому человеку. Финал большинства романов о чиновниках печален –смертная казнь 
как высшая мера наказания или тюрьма. Хотя писатели критикуют указанное выше от-
ношение чиновников к жизни, однако они не предлагают путей исправления ситуации. 
Считается, что в этом проявляется ограниченность и несовершенство «чиновнической 
литературы».

В настоящее время в Китае написано много романов о чиновниках, которые имеют 
определенную художественную ценность. Однако они еще ждут своего исследователя. 
Что касается романа Сяо Жэньфу «Судьба чиновника», то необходимо, чтобы литерату-
роведы глубже рассмотрели затронутые в романе вопросы, а также угол зрения, эстетику 
и художественные особенности произведения.
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«МАЛЕНЬКІ ЛЮДИ» В КИТАЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПРО ЧИНОВНИКІВ
(НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ СЯО ЖЕНЬФУ «ДОЛЯ ЧИНОВНИКА»)

У 1990-ті роки в китайських літературних колах широкої популярності набули ро-
мани про чиновників, а одним з найбільш впливових і успішних авторів було визнано Сяо 
Женьфу. Як типовий представник літератури про чиновників він намагається з точки 
зору маленької людини показати проблему боротьби за владу та інші важливі проблеми 
сучасного китайського суспільства. Описуючи внутрішню психологічну боротьбу, а та-
кож злети й падіння героїв, він яскраво зображує їхні різнобічні характери. 

Ключові слова: романи про чиновників, реалізм, маленькі люди.
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THE CHARACTER’ FATES OF XIAO RENFU’S OFFICIALDOM NOVEL 
“OFFICAIL CAREER” 

In 1990s, the offi cialdom novels prevailed in Chinese literary circles, and Xiao Renfu is 
one of the most infl uential and successful writers. As a representative writer of offi cialdom 
literature, he tries to show some major issues of the contemporary Chinese society, such as the 
power struggle with the perspective of the marginals. Through the description of the ups and 
downs of characters’ inner psychological struggle and destiny, he always attempts to present 
the rich characters, and successfully avoid the single creation mode heroism.
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«МОТИВ ПРОСВЕТЛЕНИЯ» В ПОВЕСТИ Л.Н.ТОЛСТОГО
«СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА»

В статье исследованы сюжетные мотивы в повести Л. Н Толсто го «Смерть Ива-
на Ильича»». Проанализированы взаимосвязи сюжетных мотивов и «лейтмотива» в 
тексте. Обоснована ведущая роль «мотива просветления» в сюжетной структуре по-
вести.

Ключевые слова: сюжет, сюжетные мотивы, лейтмотив, компози ция сюжета.
 

Постановка проблемы обусловлена тем, что в последнее десятилетие повысился ин-
терес к изучению творчества «позднего» Л. Толстого (работы Е. В. Николаевой, О. В. 
Сливицкой). Отмечается что, для Толстого жизнь представляет собой сознательное и не-
устанное движение к идеалу, к самоусовершенствованию, т. е, постоянное движение от 
одного предела (животное, эгоистическое существование) к другому пределу (отречение 
от эгоистического существования и участие в духовной жизни бесконечного мира). Для 
того, чтобы пройти этот путь необходимо некое «прозрение», «просветление».

В трактате «Понятие жизни» выражена следующая мысль Толстого: “Один предел 
есть совершенное безучастие к жизни бесконечного мира, деятельность, направленная 
только к удовлетворению потребностей своей личности. Другой предел – это полное 
отречение от своей личности, наибольшее внимание к жизни бесконечного мира и со-
гласие с ним, перенесение желания блага со своей личности на бесконечный мир.... По-
этому всякий человек всегда движется от одного предела к другому, т. с, живет. Это-то 
движение и есть сама жизнь» [9, 127].
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В «Войне и мире» есть интересный вещий сон Пьера Безухова, который дает нам 
в некоторой степени ключ к пониманию того, как Толстой представляет себе модель 
бытия. Он выражает заветную мысль писателя о «единении», лежащую в основе рома-
на. Небезынтересно добавить, что и в 80-90-е годы Л. П. Толстой часто возвращается в 
своем дневнике к этой модели толкования жизни человека, повторяет и само сравнение 
отдельной человеческой жизни с «каплями».

В этой модели мироздания центральной является идея об индивидуальном 
существовании человеческой жизни и картине всеобщего существования. Для Толстого 
человеческая жизнь в земном мире, является крайне малой, по времени и по значимости, 
частью всеобщего. Человеческая жизнь в этом мире является подчинением себя формам 
пространства, времени, причин и следствий, и потом постепенным «освобождением» от 
всего индивидуального, слияние со всеединым, от которого «всплывала поверхность» 
наша жизнь. Рождение человека он понимает как индивидуализацию, как переход из 
жизни общей в жизнь обособленного индивидуума» [9, 127].

В таком понимании Л.Н.Толстым сущности человека принципиально важное 
значение приобретают «бесконечно малые моменты настоящего», когда человек, 
преодолевая временную, пространственную, причинную необходимости может в 
каждое «мгновение настоящего» по воле своей осуществить выбор, принять решение. 
Этот момент проявления свободной воли (сознания) в художественном произведении 
Л. Толстого выражается именно «просветлением» героя. В момент настоящего герой 
как бы «изымается» из условии времени, конкретно-исторического бытия, мгновенно 
становится свободным, т. е. выходит из цепи причинно-следственных связей, из ряда 
всеобщей обусловленности. 

Толстой заключает: «Людям кажется, что жизнь их проходит во времени в 
прошедшем и будущем. Но это только, кажется; истинная жизнь... всегда есть в той 
безвременной точке, в которой прошедшее сходится с будущим.... В этой безвременной 
точке настоящего и только в этой точке, человек свободен, и потому в настоящем, и 
только Б настоящем истинная жизнь человека» [9, 130]. В указанных тезисах изложены 
самые основные моменты толстовской философии жизни и сущности человека такие, 
как «сознание» и «разум», «свобода» и «необходимость», «мгновение в настоящем» и 
«просветление», и наконец, «жизнь и смерть».

Это положение, на наш взгляд, предоставляет некоторую теоретическую основу 
«просветления», как проявлению нравственного сознания человека, его абсолютной ду-
ховности в «малые моменты» настоящего. «Просветление» же, как цель жизни в тол-
стовской философии, обусловливает существенную роль и место «диалектики души» в 
изображении толстовских героев, преимущественно ищущих смысл жизни, даже перед 
смертью, как было с Иваном Ильичом.

Понимание жизни как движения к духовному просветлению, самосовершенствованию 
имеет принципиальный характер не только для философии писателя, но и для его 
принципа создания характера героев. Как определяет В.Б.Ремизов, «идея движения – 
ядро толстовской концепции бытия. Она лежит не только в основе его миропонимания, 
но и его человековедения».

Проблема “просветления” героев становится особо значимой в позднем творчестве Л. 
Толстого. В жизненном пути каждого из героев «духовное просветление» занимает теперь 
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исключительно важное место, приобретает новый смысловой оттенок. Л.Толстой неодно-
кратно говорит, что «времени нет, есть только мгновение. А в нем то, в этом мгновении, вся 
наша жизнь. И поэтому в одно мгновение надо полагать все свои силы» [9, 176 ].

В произведениях позднего периода творчества Л.Толстого не могло не 
отразиться особенное истолкование «просветления». На смысловом уровне происходят 
следующие изменения: «оттесняется» на второй план «космологический» 
характер, который был преобладающим в творчестве писателя до 80-х годов, на 
первый план выступает «этико-религиозное» содержание, в духе христианства [6, 120 ].

Одна из существенных особенностей «создания героев» в творчестве позднего пери-
ода писателя — ставить обыкновенного, заурядного человека в драматическое, исклю-
чительное положение, как это было с Иваном Ильичом. Л. Толстой понимает, что только 
катастрофа может сбить человека с обычной накатанной дороги жизни и быта, и повер-
нуть его мысли и чувства по совершенно другому руслу. По этой причине катастрофы 
и резкие сдвиги, служащие причиной “духовного просветления”; осознание истинной 
жизни, становятся теперь обязательным и существеннейшим моментом драматического 
сюжета; моментом, «развязывающим события» или движущим их.

В позднем творчестве писателя путь от «просветления до воскресения» более 
короткий, чем в раннем творчестве. Сейчас писателя мало интересует – «предыстория». 
Она дается в кратком авторском пересказе. В центре внимания писателя – душевная 
жизнь героя, осудившего свое прошлое, стремящегося к «просветлению». Катастро-
фа, как правило, происходит с героем случайно и внезапно, без видимых причин. 
«Случайность» и «внезапность» катастрофы подчеркивает Л. Толстой для того, чтобы 
показать, что она может произойти с любым человеком в любой момент его жизни. 
Художник дает герою возможность самому увидеть свою прежнюю жизнь и окружаю-
щий его мир с совсем новой точки зрения, готовит героя к «перелому и воскресению». 
(«Смерть Ивана Ильича»).

Метод изображения момента «просветления» и душенных драм тоже претерпевает 
некоторые изменения. В отличие от раннего периода творчество, в 80-90-е гг. Л. Толстой 
прибегает к изображению переломных

моментов героев без «запечатления длительных психических процессов». Само изо-
бражение «духовного просветления» становится более, если можно так сказать, «при-
земленным», дано лаконично, как принятие уже установленной этико-религиозной ис-
тины. Во многих случаях вводится христианская символика [8, 310].

Процесс самоотречения и стремления к просветлению, к познанию истинного смысла 
жизни и смерти получает пластическое воплощение в повести «Смерть Ивана Ильича». 
Композиционное выстраивание произведения, описания жизни людей, окружающих героя 
и его самого, а также контрастность духовной жизни героя на пути к «просветлению», 
психологическая глубина и предметная насыщенность повествования, символика деталей 
все эти приемы способствуют выполнению этой художественной задачи.

«Символ» смерти в повести «воплощает» оппозиция «света – тьмы»: «Он мертвый 
человек, посмотри в его глаза. Нет света»; «Он потушил свечу и лег на бок» [8, 145]; 
«То был свет, а теперь мрак»; «Он вскочил, хотел зажечь свечку, пошарил дрожащими 
руками, – уронил свечку с подсвечником на пол и опять повалился назад, на подушку»; 
«Огонь тух в глазах»; «Вместо смерти был свет» [ 8 ,  145].
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Герою понести дано пройти через «две жизни» – мнимую и истинную – и 
соответственно испытать «две смерти» – физическую и духовную. Изображение «двух 
жизней» и «двух смертей» нашло отражение и в сюжетно композиционной структу-
ре произведен им, где, как и о «Крейцеровой сонате» эпилог становится прологом, а 
развязка «предшествует» основному повествованию. Иными словами, уже композиция 
ориентирует на возможность символического прочтения повести.

Двойное значение, которое заключает в себе понятие «жизнь» и «смергь», 
«смерть» и «воскресение», «просветление» распространяется и на детали, входящие 
в символический ряд «свет». Образ света символизирует не только момент «смерти-
воскресения», но и детство героя: «Одна точка светлая там, в начале жизни, а потом все 
чернее и чернее» [8, 146].

Оппозиционное употребление эпитета «черный» в сугубо символическом контексте 
заставляет более пристально относиться и к другим его упоминаниям. Возникнув как 
цвет траура /черная рамка некролога, черные платья женщин/, эпитет «черный» в 
дальнейшем упоминается и описании новой квартиры Ивана Игната: «Шторы, черное 
дерево, цветы, ковры и бронзы» [8, 146]. Это позволяет включить в символический ряд 
света и реалии, связанные с мотивом вещей, которые самостоятельно выполняют в по-
вести весьма существенную функцию. Черный и белый цвета присутствуют также в 
описании мужской одежды, как бы намекая на две возможности в предстоящем жизнен-
ном выборе: «Вошел и Федор Петрович во фраке... с шеей обложенной плотно белым 
воротничком, с огромной белой грудью и обтянутыми сильными ляжками в узких чер-
ных штанах, с одной натянутой белой перчаткой на руке и с кулаком» [8, 147]. 

Мы далеки от мысли, что каждое упоминание в повести эпитетов «черный» и 
особенно «белый» обязательно символично. В символическом ряду «света – тьмы» они 
могут являться вспомогательными звеньями, но легкий оттенок двусмысленности зна-
чения черного и белого цвета, вне всякого сомнения, намечен и в описании одеж-
ды Федора Петровича. Косвенным доказательством этого может служить отсутствие 
«цветовой» характеристики стоящей рядом и «раздетой» дочери Ивана Ильича, Лизы, на 
описание платья которой иной художник не пожалел бы красок.

В финале повести эпитет «черный» обретает ярко выраженную символическую 
функцию, выступая на равных правах с центральным символом повести — светом: «... он 
барахтался в том черном мешке, в который просовывала его невидимая непреодолимая 
сила... Он чувствовал, что мучает его в том, что он всовывается в эту черную дыру и 
еще больше в том, что он не может пролезть в нее... Вдруг какая-то сила толкнула его в 
грудь... и там , в конце дыры, засветилось что-то» [8, 147].

Стремление к более или менее конкретному объяснению художественного символа 
представляется маловероятным. Можно говорить лишь об общей смысловой направ-
ленности, о тенденции значения, полное выявление которого невозможно, даже с 
максимальным учетом совокупности художественных компонентов, поскольку всякий 
символ заключает в себе определенную историко-культурную традицию и в этом смыс-
ле выходит бесконечно далеко за рамки данною произведения. Так, скажем, представ-
ляются однозначными попытки только религиозно-мистической трактовки символики. 
Видимо, здесь следует указать, что понятие «свет» восходит к солярной символике. 
Выводя своего героя, И в а н а  Ильича Головина, на солярный, космический уровень, 
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Л.Толстой погружает его в систему таких духовно-нравственных ценностей, которые 
предполагают, прежде всего, масштабные отношения человека и мира, а потом уже бы-
товые, семейные, служебные, государственные и прочие отношения. В этой связи детали 
и образы, способствуют восприятию «света как центрального символа повести, – свечи, 
горящие у гроба и карточного стола, черно белое решение цветовой гаммы, «бунтующие 
вещи» и т, д. являются еще и образами-напоминаниями об истинных возможностях 
человека, его истинном предназначении. Именно эти функции дают основание включить 
разнородные и разномасштабные художественные явления, которые, на первый взгляд, 
выполняют установленную автором сюжетную программу, в один символический ряд и 
усиливает «просветление» в повести «Смерть Ивана Ильича».

Последний этап творчества Л. Толстого связан с личным экзистенциональным 
кризисом писателя. Результат этого кризиса – изменение онтологических акцентов в ху-
дожественном мире Л. Толстого, прорыв от абстрактного к конкретному, от общего к 
частному, от «переживания» чьей – либо смерти до «собственной смерти».

Мотив «просветления» – это событие, некий чрезвычайный опыт, приводящий 
человека к конфронтации с его – экзистенциональной «ситуацией» в мире. Конфронтация 
с личной смертью – это ни с чем не сравнимая тираничная ситуация, способная вызнать 
значительное изменение стиля и характера жизни индивида в мире. «Физически смерть 
разрушает человека, но идея смерти может спасти его» [1, 245].

Смерть действует как катализатор перехода из одного состояния бытия в другое, 
более высокое – из состояния, в котором мы задаемся вопросом о том, каковы вещи, 
в состоянии потрясенности тем, что они есть. «Осознавание смерти» выводит нас из 
поглощенности тривиальным, придавая жизни глубину, остроту и совершенно иную 
перспективу. Поэтому мотив “просветления” является центральным и сюжетообразующим в тексте, 
лейтмотивом.
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«СМЕРТЬ ІВАНА ІЛЛІЧА»

У статті досліджуються сюжетні мотиви в повісті Л. М. Толстого «Смерть 
Івана Ілліча». Зокрема, аналізуються взаємозв’язки сюжетних мотивів та «лейтмоти-
ву» у даному тексті. Також обгрунтовується провідна роль «мотиву просвітлення» у 
сюжетній структурі повісті.

Ключові слова: сюжет, сюжетні мотиви, лейтмотив, композиція сюжету.
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PLOT MOTIVES IN THE NOVEL «THE DEATH OF IVAN ILYICH» 
BY LEO TOLSTOY

The present article is dedicated to the investigation of the plot motives in the novel «The 
death of Ivan Ilyich» by Leo Tolstoy. The immediate aim of the work is to analyse the particu-
lars of the interrelation of the plot motives and the tenor in the given text. The leading role of 
«the motif of enlightenment» in the plot structure of the novel is justifi ed.
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МОТИВ БЕЗУМИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.С. ГРИНА

Цель статьи – обозначить основные направления понимания содержания и роли мо-
тива безумия в рассказах А.С. Грина, изучить обусловленность развития этого мотива 
у Грина усвоением им романтической традиции, определить своеобразие решения писа-
телем истоков безумия героя и возможных путей выхода из этого состояния. Сделан 
вывод о том, что безумие в рассказах Грина, как и у писателей-романтиков – это одно-
временно и болезнь, и состояние, позволяющее совершить прорыв за пределы видимой 
оболочки мира. 

Ключевые слова: мотив, рассказ, романтизм, неоромантизм, авторская концепция, 
безумие, А.С. Грин.
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Одна из ключевых задач в освоении наследия А.С. Грина – установление места пи-
сателя в современном ему литературном процессе. Это, в свою очередь, предполагает 
исследование его произведений в аспекте определенных художественных направлений, 
к которым они могут быть отнесены. Наиболее фундаментальной работой в этом пла-
не остается книга польского ученого Е. Литвинова «Proza Aleksandra Grina» (Познань, 
1986). В ней содержится вывод об эклектическом характере поэтики произведений 
А.С. Грина, признаках натурализма в повествовании и технике персонажа, импрессио-
низма в создании картин природы, места в них символики, приемов неореализма и ча-
стично декаданса. Об усвоении художником принципов и приемов символизма идет речь 
в диссертации Е.А. Козловой «Принципы художественного обобщения в прозе А. Грина: 
развитие символической образности» (2004). В ряде работ проза А.С. Грина рассмотрена 
с точки зрения развития в русской литературе неоромантизма. Как, к примеру, в моногра-
фиях Д.К. Царика «Типология неоромантизма» (Кишинев, 1984), В.Е. Ковского «Реали-
сты и романтики. Из творческого опыта русской советской классики» (М., 1990). Целью 
предлагаемой статьи является выявление связи малой прозы А.С. Грина с романтизмом 
на уровне одного из ключевых для романтиков сюжетного мотива безумия. 

Интерес А.С. Грина к пограничным состояниям психики, к бессознательному, а 
также временному или же окончательному погружению человека в безумие выразил-
ся во многих его произведениях. При этом он отказывается от однозначности толкова-
ния безумия. В этом нам видится следование писателем традициям его предшествен-
ников романтиков. «Противоречивость романтического понимания безумия, – замечает 
В.Б. Мусий, – заключается в том, что оно оценивалось писателями и как заболевание, 
и как проявление исключительности их героев. Это не просто болезненное состояние 
психики, а еще и один из этапов духовного развития человека. Герой романтиков, ис-
ходя из субстанциальных интересов, сознает опасность для человечества современного 
состояния мира, и своей осознанностью, а тем более неприятием бесчеловечности мира, 
возвышается над толпой. Но в силу того, что его сознание расколото, он сосредоточи-
вается исключительно на своем субъективном переживании, полностью уходит в мир 
воображаемых образов, абсолютно отчуждаясь от действительности» [5: 166].

В рассказе А.С. Грина «Ученик чародея» (1917) включение мотива безумия связано 
с образом д’ Обремона. Живущий в «загадочном жилье» в Арденнском лесу и полно-
стью отчужденный от реальности «дряхлый старик» уходит в мир мечты и фантазий. С 
точки зрения пробивающегося воровством «плотного и кряжистого» «малого» Франсуа, 
он – «придурковатый старик, полупомешанный хвастун» [1: VI, 391]. Повествование в 
рассказе строится на оппозиции этих двух персонажей. С одной стороны, готовность 
питаться одним черствым хлебом старика, с другой – мечта о «жирной, сладкой пище 
и кружке винца» вынужденного играть роль его ученика бродяги. С одной – энтузиазм 
рыцаря, мечтающего покрыть Францию великолепными дворцами, превратить болота 
в сады, «какие снятся лишь разве влюбленным ангелам», и наполнить леса прекрас-
ными статуями [1: VI, 395-396], а с другой – погруженность в картины «веселой раз-
гульной жизни» в Париже вора и убийцы. В какой-то степени этот рассказ А.С. Грина 
перекликается с написанным им чуть позже «Белым огнем» (1922), хотя Лейтеру, его 
герою, в отличие от д’ Обремона, удается преодолеть безумие. Их сближает образ статуи, 
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предстающей перед взором человека, наделенного исключительно тонким чувством пре-
красного. Мечтатель д’ Обремон представлял себе, как сделает леса похожими на укра-
шенные великолепными статуями парки, а сбегающий из психиатрической лечебницы 
и постепенно убеждающийся в «благополучном состоянии своего рассудка» [1: VI, 261] 
Лейтер то ли в своем воображении, то ли и в самом деле обнаруживает в гуще леса мра-
морную лестницу, украшенную статуями – роем молодых женщин. «Перед ним, – сооб-
щает повествователь о Лейтере, – блистало подлинное произведение чистого и высокого 
искусства, брошенное, подобно аэролиту, – телу непостижимой звезды, – в стомильные 
дебри лесной пустыни» [1: VI, 264]. Однако не только образы героев сближают эти рас-
сказы, но и отношение к ним окружающих: оба являются безумцами с точки зрения лю-
дей «толпы». Показательна в этом отношении концовка рассказа «Белый огонь». Герой 
не говорит об открытой им в лесу скульптурной группе не только врачам, которые под-
твердили выздоровление Лейтера, но могли бы после такого рассказа отправить его в 
психиатрическую лечебницу вновь, но и другим людям. «Никто не верил ему», – замеча-
ет повествователь [1: VI, 265]. А потому историю встречи с прекрасным произведением 
искусства Лейтер оставил только для себя. 

В свою очередь, старик-безумец из «Ученика чародея» похож на героя рассказа «Элда 
и Анготэя» (1928) Фергюсона, о котором его друг Готорн говорит: «он помешанный». 
Они близки и по тому, что оба живут в воображаемом мире и отчуждены от реальности, 
и потому, что мечтают о спасении чего-то или кого-то. «Чародей» д’ Обремон поглощен 
желанием сделать весь мир прекрасным. Фергюсон – надеждой спасти заблудившуюся 
в мире зазеркалья Анготэю. «Основным пунктом его помешательства, – сообщает Го-
торн, – является исчезновение жены, которой у него никогда не было; это подтверждено 
справками. Возможно, что, будучи нестерпимо одинок, он, выдумав жену, сам поверил в 
свою фантазию» [1: V, 486]. Но для нас в данном случае важны не отмеченные совпаде-
ния, а решение вопроса об отношении автора к его героям. На наш взгляд, безусловным 
является то, что в каждый из них – и д’ Обремон, и Лейтер, и Фергюсон – ненормальны. 
И в то же время не менее очевидным является то, что автор каждого из них возвеличи-
вает над их окружением, наделяя в той или иной степени признаками избранности. Все 
они возвышаются над толпой обывателей. Подобное, на наш взгляд, роднит названные 
рассказы А.С. Грина с произведениями романтиков. Поэтому мы считаем, что автор не 
случайно наделил героя рассказа «Элда и Анготэя» именем Фергюсон. Если рассматри-
вать этот рассказ в контексте «Легенды о Фергюсоне», написанной А.С. Грином чуть 
ранее, в 1927 году, то становится понятным, что жизнь в мире фантазии является не 
только проявлением болезни, ненормальности героя. «Легенда о Фергюсоне» строится 
на оппозиции «реальные факты – восприятие этих фактов». Старик, которому, когда он 
был еще одиннадцатилетним мальчишкой, Фергюсон дал пряник, придерживаясь фактов 
сообщает, что тот был заикой, болезненным человеком малого роста. Таким образом он 
развенчивает образ ставшего легендарным Фергюсона. Знающий, каким был Фергюсон 
на самом деле, но желающий извлечь материальную выгоду из бытующей в этих ме-
стах легенды о том, как Фергюсон «обрушил на притон бандитов» скалу, Горький Сироп 
предпочитает искажать эти факты. Но это обман, рассчитанный на простаков. Обоим 
противопоставлена девочка Рой Маненгейм, которая в силу своей непосредственно-
сти соединяет то, что услышала из уст старика-правдолюбца и пройдохи-лжеца. В ее 
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рассказе о Фергюсоне действительность предстает в преображенном фантазией виде. 
«Он был красивый, с черной бородой, сильный и храбрый, – говорит она о Фергюсоне. – 
Так нам сказал какой-то старик. Он говорил – как пел. Все боялись его, а он – никого. И 
когда он сбросил на разбойников эту большую скалу, он дал какому-то мальчику пряник, 
потому что был очень прост и доступен…» [1: VI, 381]. При этом ее фантазия – не ложь, 
не искажение действительности и не «голая» безжалостная правда. Это восприятие мира 
через призму преображающей его мечты. Собственно, как и большая часть прозы самого 
А.С. Грина.

Как уже было отмечено нами выше, одно из оснований сближения рассказов 
А.С. Грина о безумцах-мечтателях с романтическими произведениями – сосредоточен-
ность их героев на красоте как абсолюте. Не случайно они в ряде случаев являются 
людьми искусства. К примеру, Лейтер, который был служителем зала художественных 
аукционов. Но, в отличие от многочисленной публики, видевшей в произведениях ис-
кусства лишь ценные «вещи», имел «второе внутреннее лицо». Его второе «я» было на-
делено способностью переживать восторг перед эстетическим совершенством картин, 
статуй и гобеленов, выставляемых на продажу. Собственно, переживание им безумия 
становится этапом в освобождении от суеты жизни. Теме искусства посвящен и рассказ 
А.С. Грина «Сила непостижимого» (1918). В значительной степени он близок романти-
ческой повести В.Ф. Одоевского «Сильфида». Герои обоих произведений устремлены к 
преображению мира красотой и наделены «острейшей духовной чувствительностью» 
[1: VI, 417], оба воспринимаются окружающими как безумцы и оба, в конечном ито-
ге, вынуждены лишиться того, о чем они мечтали. Однако, как представляется, рассказ 
А.С. Грина-неоромантика в большей степени обращен к решению вопроса, чем может 
обернуться для мира творение его героя. Скрипач Грациан Дюплэ создает так и остав-
шийся неведомым миру шедевр. «Музыка эта, – сообщается о его сочинении, – была 
откровением гармонии, какой не возникало еще нигде. Ее красота ужасала сверхъесте-
ственной силой созвучий, способных, казалось, превратить ад в лазурь. Неохватываемое 
сознанием совершенства этой божественно-ликующей музыки было – как чувствовал 
всем существом Грациан Дюплэ – полным воплощением теней великого обаяния, с кото-
рым он проходил жизнь и которое являлось предположительно эхом сверкающего перво-
источника» [1: VI, 418]. Однако эту совершенную музыку дано было услышать лишь 
ему самому и только во сне, а также доктору Румиеру и случайному прохожему – быв-
шему офицеру, плакавшему навзрыд, когда она звучала. И дело здесь не только в зауряд-
ности толпы, отчужденной от прекрасного и превращающей гения в обывателя, как у 
В.Ф. Одоевского. Мир не готов воспринять гениальное творение Грациана Дюплэ в рас-
сказе А.С. Грина, поскольку его музыка активизирует в слушателях страсти, которые, как 
известно, могут быть не только созидательными, но и разрушительными. То есть суть 
заключается не в заурядности толпы, а в наличии в глубине натуры каждого человека 
неуправляемого, стихийного начала. «Румиер, – сообщает повествователь о том состоя-
нии, которое переживает ученый, слушая игру Дюплэ, – лишь почувствовал, что вся его 
жизнь в том виде, в котором прошла она до сего дня, совершенно не нужна ему, постыла 
и бесполезна и что под действием такой музыки человек – кто бы он ни был – совершит 
все с одинаковой яростью упоения – величайшее злодейство и величайшую жертву» [1: 
VI, 421]. Таким образом, акцент переносится с антитезы «гений – толпа» на антитезу 
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«стихийные начала натуры – начала, упорядочивающие душевное состояние». Поэтому 
концовка рассказа, содержащая описание пребывающего в психиатрической лечебнице и 
проявляющего «все признаки неизлечимой меланхолии, перемежающейся время от вре-
мени припадками самого разнузданного бешенства» скрипача, неоднозначна. С одной 
стороны она трагична, поскольку мир так и не узнал сочиненной им гениальной музыки, 
шедевр умер вместе с его сочинителем. Но она является и позитивной в то же время: 
этот шедевр обладал такой непостижимой силой, что, возможно, его утрата спасла мир 
от погружения в хаос. 

Герои-безумцы А.С. Грина часто оказываются на грани открытия непостижимого, 
того, что определит не только их собственные судьбы, но имеет универсальный смысл. 
Как, к примеру, пациент начинающего психиатра из рассказа «Мат в три хода» (1908), 
пытающийся освободиться как от наваждения от рассуждений о «вечности, смерти, тай-
не вселенной, пространстве» [1: IV, 439]. Он не гений-избранник, как, к примеру, Граци-
ан Дюплэ. Напротив, это человек массы, в сознание которого мысль о тайнах вселенной 
«после сытного ужина и крепкого чаю лезет» [1: IV, 439]. Но и для него состояние без-
умия оказывается связанным с приближение к открытию тайны, имеющей субстанци-
альный смысл.

В ряде случаев безумие становится результатом переживания героями А.С. Грина 
потрясения. И это и в самом деле главным образом – болезненное состояние. Так проис-
ходит с капитаном Чербелем в рассказе «Ночью и днем» (1915). Под влиянием «событий 
на посту Каменного Ручья» [1: IV, 462]. офицер, который привел отряд солдат, чтобы 
покорить сопротивление дикарей, сходит с ума и днем выполняет свой воинский долг, а 
ночью, ощущая себя вождем туземцев Бану-Скапом, убивает собственных караульных. 
Судя по тому, насколько верно А.С. Грин в этом рассказе воссоздает картину душевного 
состояния психически больного человека, писатель всерьез интересовался вопросами 
психиатрии. На это обратил внимание и Н.А. Кобзев, когда писал: «Глубокое знание пси-
хологической науки, творческий опыт в изображении парапсихических состояний – все 
это сказалось на росте психологического мастерства Грина-художника. Писатель при-
ходит к созданию собственного психологического метода. Сердцевину этого метода со-
ставляет интроспекция, которая носит у Грина многоуровневый характер. Превосходное 
знание “сверкающей душевной вибрации” позволяет писателю останавливать свое вни-
мание на мельчайших оттенках чувств и мыслей, на сложной игре ассоциаций и интуи-
тивных предположений, а также на психических процессах, которые отличаются особой 
утонченностью, эфемерностью, едва уловимым протеканием» [3: 16]. Позволим выска-
зать предположение, что в свете того, что опубликованная в России в 1886 году работа 
одного из выдающихся психологов Т.А. Рибо, с которой мог был знаком А.С. Грин, назы-
вается «Болезни личности», не является случайным, что рассказ А.С. Грина, известный 
читателям как «Ночью и днем», вначале назывался «Больная душа». Кстати, Т.А. Рибо 
исследуя процессы амнезии у пациентов с больной психикой, описывал случаи подобно-
го тому, что переживает капитан Чербель раздвоения личности. 

 Безумие героя является одной из мотивировок загадочных событий в рассказе «Се-
рый автомобиль» (1925). Пережив потрясение от того, насколько восковой манекен по-
хож на настоящую девушку, он принимает свою возлюбленную Корриду за куклу и ре-
шает убить ее, чтобы она потом ожила, то есть обрела душу. По сути речь может идти об 
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архетипической ситуации инициации. Выделив ее в качестве одной из наиболее показа-
тельных для произведений современника А.С. Грина Андрея Платонова, О.А. Корниенко 
следующим образом определяет своеобразие ее воплощения: «В мифопоэтическом кон-
тексте платоновской прозы идея преодоления смерти реализована модификационными 
моделями возвращения из забвения и нового рождения (перерождения, возрождения и 
т.п.), сопряженными с духовной сферой человеческой сущности» [4: 99]. Как видим, 
отмеченная исследовательницей особенность характерна не только для А. Платонова. Ге-
рой А.С. Грина тоже видит суть превращения манекена в человека в переходе Корриды 
«к чувственному переживанию жизни», наделении ее душой. 

 Это, безусловно, одно из возможных прочтений рассказа А.С. Грина. Нельзя исклю-
чить и наличия в нем мистического плана, заключающегося в том, что Сиднею и в самом 
деле удалось проникнуть в тайну механизмов, все больше подчиняющих себе людей и 
принимающих облик людей, но лишенных душ. В любом случае в обоих рассказах идет 
речь о том, что цивилизация – это не только развитие научной и технической мощи чело-
вечества, но и подавление духовности. На подобное переживание писателем опасности 
дегуманизации мира, увлеченного технократической концепцией прогресса, обратила 
внимание Т.Ю. Дикова, когда писала: «Повернутый к “мистическому”, взгляд писате-
ля способствует особо утонченному его мировидению выразить свою обеспокоенность 
неконтролируемым движением человеческой цивилизации, обнаруживая в тайниках 
собственного сознания ее признаки: он поднимает острейшие, в своей драматической 
противоречивости, темы экзистенциального одиночества человека, угрожающего авто-
матизма жизни, порабощения ее вещами, и, наконец, дегуманизации искусства и актив-
ное “участие” в создании подобного, теряющего свою человечность и духовность образа 
мира» [2: 81]. В конечном итоге, независимо от того, каковы истоки загадочных событий 
в «Сером автомобиле» (обыкновенное предстает в воображении сходящего с ума героя 
как содержащее угрозу всему человечеству или же и в самом деле им угадана мистиче-
ская природа прикидывающихся людьми механизмов), из рассказа очевидна обеспоко-
енность самого писателя антигуманностью действительности. И передана эта обеспо-
коенность с помощью мотива безумия, которое овладевает героем. Однако обращает на 
себя внимание не только то, что Сидней все сильнее страдает от того, что «невидимый, 
спокойный туман давит» на его мозг [1: IV, 333], но и то, что он до конца сопротивляется 
и последние имена, которые он произносит, это «Любовь, Свобода, Природа, Правда и 
Красота» [1: IV, 347]. Он признает, что принадлежит к числу слабых людей, которые, по 
его словам, «вынуждены нести в себе … внешний вихрь бессмысленных торопливостей, 
за гранью которых – пустота» [1: IV, 346]. И все же для автора этот безумец гораздо 
выше, чем заставляющее героя замолчать «усатое, хихикающее лицо» [1: IV, 347]. И 
сосредоточен его безумец не на мысли о возможности собственного освобождения, но 
на попытке спасти все человечество. Подобное находится в полном согласии с теми ха-
рактеристиками, которыми сопровождается описание неоромантизма в литературе. Так, 
к примеру, исследовательница из Польши Агнешка Лис-Чапига к наиболее характерным 
свойствам неоромантического произведения относит «веру в возможность осуществить 
идеал в обыденной жизни, попытку преодолеть разрыв между мечтой и действительно-
стью, протест против окружающей среды (внешнего мира), интерес к исключительному, 
стремление выразить духовную красоту индивида. Литературный герой – представитель 
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общества (иногда отчужденный от него), необыкновенный, активный деятель, неза-
урядная личность, подвергающая себя риску» [6: 34]. В подобном представлении героя 
сконцентрированным на субстанциальных задачах, даже если этот герой и является без-
умцем, проявляется усвоение А.С. Грином и другими его современниками традиций их 
предшественников романтиков. 

Выводы. Безумие может быть связано в произведениях А.С. Грина с уходом от мира, 
погрязшего в низости и меркантильности («Ученик чародея»), как неизбежное следствие 
погружения в фальшь действительного мира («Белый огонь»), как результат попытки по-
стигнуть непостижимые универсальные тайны жизни и смерти («Мат в три хода») или 
же создать неведомый еще миру шедевр искусства («Сила непостижимого»), а также как 
результат потрясения человека жестокостью или же механичностью жизни («Ночью и 
днем» и «Серый автомобиль»). Но каждый раз писатель старается избежать однознач-
ности оценки происходящего с героем, так как все его герои-безумцы, в конечном итоге, 
отрешаются от будничного интереса и осознают причастность проблема универсального 
характера. 
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МОТИВ БОЖЕВІЛЛЯ У ТВОРАХ О.С. ГРІНА 
Мета статті – окреслити основні напрямки розуміння змісту і ролі мотиву боже-

вілля в оповіданнях А. С. Гріна, вивчити обумовленість розвитку цього мотиву у Гріна 
засвоєнням їм романтичної традиції, визначити своєрідність вирішення письменником 
витоків божевілля героя і можливих шляхів виходу з цього стану. Зроблено висновок про 
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те, що божевілля в оповіданнях Гріна, як і у письменників-романтиків – це одночасно і 
хвороба, і стан, що дозволяє здійснити прорив за межі видимої оболонки світу

Ключові слова: мотив, оповідання, романтизм, неоромантизм, авторська концеп-
ція, божевілля, О.С. Грін.
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MOTIVE OF MADNESS IN A.S. GRIN’S ARTISTIC WORKS
The article aims at outlining the basic directions of understanding the content and role of 

the motive of insanity in the stories by A.C. Greene, to examine the conditionality of the devel-
opment of this motif in his artistic works, the assimilation of romantic tradition, to determine 
the originality of Grin’s solution of roots of the madness and possibilities of ways out of this 
condition. The author concludes that the madness is like the romantic conception – both a dis-
ease and a condition to make a breakthrough beyond the visible shell of the world.

Key words: motive, story, Romanticism, Neoromanticism, author’s conception, madness, 
A.S. Grin. 
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КОНЦЕПЦІЯ КОХАННЯ У КИТАЙСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ 
КІНЦЯ 70-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

(НА МАТЕРІАЛІ ОПОВІДАННЯ ЧЖАН ЦЗЄ 
«КОХАННЯ НЕМОЖЛИВО ЗАБУТИ»)

У статті на основі ґендерного підходу визначено особливості концепції кохання у 
ранній творчості китайської письменниці Чжан Цзє. Особлива увага приділяється ана-
лізу наративних стратегій оповідання «Кохання неможливо забути» (1979), спрямова-
них до руйнування традиційних моделей кохання і шлюбу.

Ключові слова: сучасна китайська жіноча проза, Чжан Цзє, кохання, наративні 
стратегії.

Любовна історія здавна визначає жіночий дискурс у національній літературній тра-
диції і водночас виступає сталою ментальною ознакою жіночої художньої творчості. За 
думкою китайського літературознавця Чжоу Є, упродовж віків кохання не лише репрезен-
тує особливий життєвий простір жінки, але й виступає єдиним або ж основним інстру-
ментом здійснення усіх її сподівань [1: 61]. З допомогою любовного сюжету жінки-пись-
менниці вибудовують власну аксіологічну систему і репрезентують ґендерно чутливий 
досвід особистісного буття. Китайська дослідниця Ван Юнся визначає художній простір 
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самовираження жінки як такий, що відокремлюється і віддаляється від глобальних тем 
чоловічого «гранднаративу» за рахунок заглиблення у внутрішній чуттєвий світ людини 
[2: 17]. Моделюючи й руйнуючи ілюзії ідеальних стосунків між статями письменниці ре-
алізують можливість сформувати альтернативний погляд на стан сучасного суспільства у 
ґендерних перспективах. Любовні сценарії у жіночих текстах розглядаються як відобра-
ження сукупності реалій жіночого буття, перш за все – нове/інше осмислення одвічного 
конфлікту «кохання – шлюб». Лі Сюецінь простежує трансформації любовних сюжетів 
у китайській жіночій прозі останньої чверті ХХ ст., корелюючи їх з відповідними про-
блемно-тематичними напрямами літератури, а саме: повернення втраченої жіночності 
(з поч. 1980-х рр.), визначення жінками «нової локалізації» в суспільстві (із сер. 1980-х 
рр.), «конструювання» внутрішнього світу сучасної жінки (1990-ті рр.) [3: 66-67]. Лю-
бовна тематика представляється як простір формування нової художньої концепції жін-
ки, репрезентації альтернативного знання про жіночу екзистенцію. Відтак, дослідження 
різних аспектів феномену кохання у жіночій літературі не втрачає своєї актуальності.

За спостереженням російського психолога В.Руднєва, будь-які сценарії кохання за-
вжди протиставлені нормі, тобто «кохання як прояв аксіологічної (ціннісної – І.Н.) мо-
дальності протиставлене обов’язку як прояву деонтичної (нормативної – І.Н.) модаль-
ності» [4: 160]. Проекція його міркувань на галузь літературної творчості актуалізує 
письменницькі стратегії (перш за все жіночі), як спосіб формування альтернативного 
змісту щодо існуючого нормативного дискурсу. На це звертає увагу Г.Улюра, яка до-
водить, що любовний сюжет у жіночій літературі завжди засвідчує «контракт щодо ре-
презентації ґендерної розбіжності» [5: 26]. Порушення цього контракту породжує ряд 
підривних практик жіночого письма відносно домінантного стилю. Це знаходить відо-
браження у китайській жіночій прозі останньої чверті ХХ ст., що розробляє різні сценарії 
сучасних історій кохання.

У кінці 1970-х рр., по закінченню «культурної революції» (початок т.з. «постмаоіст-
ського» періоду у китайській літературі), письменниці отримують можливість вислов-
лювати власні суб’єктивні погляди на проблеми жінок, долаючи приписи соціально мо-
тивованого ґранднаративу. Загальний контекст визнання цінності людської особистості 
та унікальності індивідуального досвіду породжує в літературі увагу до приватного жит-
тя та внутрішнього світу людини. Тема кохання якнайкраще репрезентує інтимний про-
стір, протиставляючи його суспільному. Відтак, любовні сюжети стають інструментом 
самоаналізу письменниць, визначення глибинних конфліктів жіночого буття, що зрина-
ють у поєднанні традиційних/патріархатних уявлень про систему міжстатевих відносин 
і нових законів суспільної. У цей час тема кохання знаходить авторські інтерпретації у 
творчості таких письменниць, як Чжан Цзє (张洁), Чжан Канкан (张抗抗), Цзен Пу (增
璞), Ван Аньї (王安忆) тощо. Серед них на особливу увагу заслуговує доробок Чжан 
Цзє, де самовизначення жінки завжди пов’язується із болісним переживанням досвіду 
кохання. Китайські літературознавці приділяють увагу вивченню таких аспектів ранньої 
творчості письменниці, як моделювання авторської концепції «ідеального кохання» [1; 
6], відтворення трагізму жіночої долі в конфлікті особистісних почуттів і моральних за-
конів суспільства [7], висловлення жіночих міркувань щодо проблеми кохання і шлюбу 
[8] тощо. У переважній більшості праць визначені смислові особливості ґендерно чут-
ливого досвіду письменниці. Натомість російська дослідниця А.О.Стаховська [9] віддає 
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перевагу культурно-історичному методу, вписуючи ранню творчість Чжан Цзє у загаль-
ний реалістичний контекст китайської літератури кінця 70-х років. Отже, нерозкритими 
лишаються наративні стратегії письменниці, які дають змогу простежити механізми руй-
нування традиційної моделі кохання і шлюбу, що й визначає мету нашої роботи. Мате-
ріалом дослідження обране знакове оповідання Чжан Цзє «Кохання неможливо забути» 
(《爱，是不能忘记的》, 1979).

Оповідання «Кохання неможливо забути» китайські критики називають одним із 
перших творів сучасної літератури, що репрезентує суто жіночі уявлення про ідеальне 
кохання [6; 7]. Цим не вичерпуються його новаторські настанови, оскільки сама тема 
оповідання кидає виклик моральним стереотипам суспільства: письменниця доводить 
етичну неоднозначність проблеми кохання поза шлюбом; вона ідеалізує відверті почуття 
та виносить їх за межі буденного оцінювання. Текст оповідання є багатомірним про-
стором, де співвідношення між коханням і шлюбом подається у проекції на конкретний 
жіночий досвід.

Письменниця ставить під сумнів засади традиційної китайської родини, які базу-
ються не на чуттєвих стосунках між чоловіком і жінкою, а на зв’язках поколінь. Етичні 
категорії традиційного «шлюбного контракту» – «обов’язок» (义) і «повага до старших»
（孝）− не залишають місця для такого регулянта як кохання [10: 58]. Марно було б 
стверджувати, що пуританська мораль конфуціанства позбавляла китайців можливості 
відчувати природні емоції, зокрема й почуття кохання. Втім, як зазначає Л.Васильєв, кон-
фуціанці «виправили» сутність поняття «кохання», використовуючи його для позначення 
глибоких почуттів до батьків, старших, імператора, рідних, і лише в останню чергу – до 
жінки [11: 137-138]. Вустами своєї героїні Чжан Цзє дорікає, що і наприкінці ХХ ст. 
для більшості китайців шлюб залишається «засобом продовження роду, інструментом 
обміну та продажу» [12: 155]. Втім, письменниця фіксує момент зламу у свідомості су-
часної жінки, яка інтуїтивно відчуває внутрішній спротив і прагне з’ясувати, «чи є щось 
міцніше і надійніше, ніж закон і мораль», що могло б поєднувати людей [12: 155]. У 
процесі пошуку відповіді на це запитання Чжан Цзє створює «ілюзорний світ чистого 
кохання» [6: 70 ], який протиставляється суспільним законам і оприявлює жіночі потреби 
у чуттєвих стосунках між статями та духовному єднанні. Таким чином, художній простір 
оповідання будується за принципом двосвіття «духовне/ідеальне – реальне/перебутнє». 
Зв’язок між цими світами авторка відтворює через ритуалізоване побутописання.

М.Бахтін вказує на нерозривний зв’язок реального побуту та символічного обряду, 
що приховує виражальний потенціал літературного твору: «Людський побут завжди 
оформлений і це оформлення завжди ритуальне (хоча б «естетично»). На цю ритуаль-
ність і може спиратися художній образ» [13: 359]. Такий підхід набуває особливої акту-
альності в китайській літературі, яка відображає традиційний ритуалізм способу життя 
і ментальності китайців. Як зазначає В.В.Малявін, «знання ритуалу» в Китаї означає 
уміння відкривати «небесне» (внутрішнє, безмежне) в людському. Саме ж поняття «ри-
туалу» пов’язується із принципами символічного світорозуміння [14: 22-23]. Симво-
лізація речей і дій у китайській літературі є способом вираження одвічного, цілісного 
через фрагментарне, зникоме. Прикметно, що ритуалізоване побутописання пов’язують 
сьогодні із техніками жіночого письма [5: 36], спрямованими до «розмивання» універ-
сальних символів та їх перекодування у системі жіночих цінностей. Саме таким шляхом 
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іде Чжан Цзє, ритуалізуючи власне сприйняття феномену кохання як на сюжетно-мотив-
ному рівні, так і на рівні наративних конструкцій.

Сюжет оповідання базується на історії кохання двох жінок – матері Чжун Юй (钟雨) 
і доньки Шань-Шань (珊珊). Прикметна символіка імен: Чжун Юй можна перекласти як 
«Подзвін Дощу», Шань-Шань – «Бряцання Яшмових [підвісок]». Звукова динаміка імен 
об’єднує жінок різних поколінь в одну групу, демонструючи їх спільне прагнення визначи-
ти пріоритети жіночого буття. «Дощ» і «яшма» − амбівалентна пара символів, що викликає 
множинні асоціації із кодами традиційної культури. Це може бути розтлумачено як діалек-
тичне протиставлення жіночого/прихованого і чоловічого/ясного первнів, або ж як компле-
ментарна пара жіночої символічної неоформленої потенції (вода) [15] і жіночої тілесності 
(нефрит) [16: 307] тощо. Окреслені символічні відносини зумовлюють появу нових жіно-
чих ритуалів, що стосуються феномену кохання. Шань-Шань (образ героїні співпадає з об-
разом оповідача) перебуває в болісному пошуку відповіді на питання: що по-справжньому 
може об’єднувати чоловіка й жінку? Вона прагне прояснити трагічний досвід кохання сво-
єї матері, про який довгий час дівчина лише здогадувалася (адже ранній і недовгий шлюб з 
її батьком не містив любовної історії). Наративно цей процес оформлюється як ритуальне 
здобуття таємного знання. По смерті матері донька порушує її заборону і читає «інтимний 
щоденник» Чжун Юй, який має назву «Кохання неможливо забути». Номінативний збіг 
всього оповідання Чжан Цзє і «щоденника» героїні репрезентує циклічність жіночого часу 
і змішування наративних кодів автора – оповідача – персонажів. 

Із «щоденника» матері Шань-Шань дізнається про її божевільне кохання до одру-
женого чоловіка − старого партійного працівника і літературного критика, ім’я якого 
залишається таємницею. Важливо, що його шлюб з іншою подається як благородний 
жест і моральний обов’язок, що змушує зректися власних почуттів (отже герой ідеалі-
зований). Чжун Юй провела разом з коханим менш як добу, однак до самої смерті вона 
залишалася у стані «духовного єднання з ним» [6: 70], що відображається у низці риту-
альних дій. Вона щодня читала вибрані твори із зібрання А.П. Чехова, колись подаро-
ваного коханим, і робила записи у своєму «щоденнику». Прикметно, що за формою цей 
текст не був подібним ні до щоденника, ні до нотаток чи листів, це швидше − відбиток 
вільного потоку думок закоханої жінки (класичний зразок жіночого афективного пись-
ма), певна сублімація почуттів у творчому процесі (за фахом Чжун Юй була письмен-
ницею). Зібрання творів А.П.Чехова і «щоденник» – це сакральні атрибути ритуальної 
дії, які Чжун Юй ретельно оберігає і не дозволяє торкатися навіть найближчим людям. 
Окрім того, жінка заповідає спалити речі разом із її тілом після смерті. Тут актуалі-
зується давній китайський ритуал поховання, згідно якого у труну клали дорогоцінні 
речі небіжчика, зокрема й книги [11: 150]. Донька порушила заповіт матері відносно 
«щоденника», поставивши під сумнів основну етичну категорію родинності «повагу 
до старших». У сприйнятті Шань-Шань «щоденник» матері – це фрагментований, розі-
рваний текст із смисловими лакунами, які можуть бути заповнені уривчастими спога-
дами самої дівчини. У такий спосіб утворюється спільний духовний простір, де донька 
бере участь у ритуалах матері, подумково занурюючись у почуття й оцінюючи стани 
жіночого любовного переживання. «Здається, − говорить Шань-Шань, − я сама пере-
ймаюся цим болісним і трагічним почуттям. <…> Нехай воно прекрасне і зворушливе, 
однак я не згодна пережити це знову» [12: 170]. 
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Важливою категорією ритуальних дій Чжун Юй є чекання. У традиційній культурі 
цей процес визначає суто жіночі чесноти – жертовність, самозречення, суцільну присвя-
ту себе чоловікові (варто згадати міфічний образ жінки, що дожидаючи чоловіка пере-
творилася на «скелю чекання»). Героїня оповідання моделює подвійну ситуацію. Кожно-
го разу, повертаючись із відрядження, вона забороняє донці зустрічати її, оскільки «праг-
не залишитися на пероні самотньою, плекаючи ілюзію, що він прийде її зустрічати» 
[12: 165]. Кожного разу вона переживає відчуття тотальної порожнечі, яку неможливо 
заповнити, однак знову й знову змушує себе повертатися до уявної ситуації взаємного 
чекання. Ця ситуація зрештою перетікає у трансцендентну площину. У своєму перед-
смертному зверненні до коханого, який трагічно загинув під час «культурної революції», 
Чжун Юй говорить: «…Якщо справді існує Царство Небесне, я знаю, ти неодмінно че-
каєш на мене. Я вже готова йти на зустріч із тобою, ми будемо навіки разом, більше не 
розлучатимемося» [12: 170]. 

Категорія чекання визначається у межах взаємності. У такий спосіб авторці вдається 
похитнути традиційно асиметричну модель ґендерних ролей у коханні: жертовну жіночу 
й приймаючу чоловічу. Втім, китайська дослідниця Ван Айхуа наполягає, що утопічна мо-
дель взаємного кохання героїв – це втеча від реальності у духовний світ, яка мотивується 
саме традиційними моральними та естетичними приписами й табу. Кохання між Чжун Юй 
та партійним працівником репрезентують ґендерні відносини, що відповідають усталеній 
концепції: «почуття розвиваються, допоки це дозволяє ритуал»¹ [7: 71]. Іншої думки до-
тримується Ґо Хуайюй, який підкреслює вагомі зрушення в аксіологічній системі ідеально-
го кохання у творах Чжан Цзє. Головними передумовами такого кохання дослідник визна-
чає: 1) обожнювання (崇拜) жінкою чоловіка, 2) демонстрацію чоловіком своєї надійності/
вірності (可靠), 3) взаємну повагу закоханих (尊重); 3) спроможність почути один одного 
та відгукнутися (呼应) [6: 214]. Очевидно, що тільки перша умова (обожнювання жінкою 
чоловіка, а не навпаки) може бути співвіднесена із традиційними ролями жінки, що пе-
редбачають служіння і поклоніння. Втім, на наш погляд, у самих підставах обожнювання 
Чжун Юй свого коханого, простежується вихід за межі традиційної опозиції «господар – 
служниця». Усі чесноти чоловіка часто представляються як віддзеркалення внутрішнього 
світу закоханої жінки, що зазвичай передається у коментарях і роздумах Шань-Шань. Ді-
вчина доходить висновку, що він підкорив матір «потужною силою духу», широтою мис-
лення, наполегливістю у праці, прагненням до духовно-мистецького самовдосконалення 
[12: 163]. Усе це імпонує самій Чжун Юй, відображає її моральні та культурні пріори-
тети. На користь цього говорять і спогади Шань-Шань, яка в дитинстві випадково поба-
чила партійного працівника: «Він справляв враження суворої, відповідальної, витонченої 
та кришталево-чистої людини. Особливо прикметними були його очі, які випромінювали 
холодний блиск. Коли він похапцем кидав погляд, здавалося, що спалахнула блискавка або 
промайнув меч. Наповнити теплом ці крижані очі могло лише надзвичайно сильне почут-
тя – кохання до жінки, яка абсолютно варта цього [виділення наше – І.Н.]» [12: 161]. 
Портретні характеристики вирізняють суворі/маскулінні риси вдачі героя (промовистою 
є метафора меча), однак вони подаються не як самоцінні позитивні якості, а як спосіб не-
прямого визначення чеснот героїні та гармонійного їх доповнення. 

Концепція взаємовіддзеркалення і взаємодоповнення чоловіка і жінки у коханні стає 
провідною для Шань-Шань. Материнські ритуали обожнювання коханого змінюються 
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в її свідомості на культивування духовної єдності чоловіка і жінки. Ця єдність набуває 
символічного осмислення в категоріях природного перебігу життя і протиставляється за-
конам і моралі людського суспільства. Шань-Шань вдається до пантеїстичного пейзажу, 
сакралізуючи єднання матері та її коханого у потойбіччі: «… минуть тисячоліття, і як 
тільки одна біла хмарка наздоганятиме іншу, одна молода травина схилятиметься до 
іншої, одна морська хвиля накочуватиме на іншу, один подих вітру летітиме за іншим…. 
Повірте мені – це будуть вони» [12: 170]. Розгорнута символічна метафора апелює до 
даоського світовідчуття, яке за спостереженням Л. Васильєва, завжди відображало при-
сутність містичного, ірраціонального, індивідуального в людській психіці і не вписува-
лося в суворі обмеження раціоналізму і авторитаризму [11: 218]. В оповіданні Чжан Цзє 
не йде мова про філософську доктрину, а лише про мимовільні асоціації, які руйнують як 
патріархатний конфуціанських дискурс, так і владний ґранднаратив соцреалізму. Пись-
менниця використовує традиційні образи природи із символікою сексуальності (вітер) 
та плодовитості (хмара) [15], водночас продукуючи нові контекстуальні значення – при-
родної парності суб’єктів буття, їх рівноцінності і взаємодоповнюваності.

Зрештою Шань-Шань перекодовує постульовану матір’ю ритуальну категорію че-
кання. Вона звертається до західного літературного досвіду, цитуючи вислів британсько-
го письменника Томаса Гарді: «Серед тих, хто кличе і кого кличуть, дуже мало людей 
взаємно відгукуються» [12: 170]. Поняття взаємності почуттів закоханих переміщується 
у свідомості героїні у площину надзвичайного, дивовижного, такого, що не може бути 
оціненим з погляду повсякденної моралі. На думку китайського дослідника Ґо Хуайюя, 
саме взаємний «відгук душ» Чжун Юй і партійного працівника робить їх історію кохання 
ідеальною, казковою [6: 215]. Це визначається і в ритуалі постійних прогулянок героїні 
стежкою, де колись відбулося її єдине побачення. Шань-Шань сприймає цей ритуал як 
зустрічі матері із душею коханого, однак її одвічне чекання осмислює по-своєму: ритуал 
вірності й відданості перекодовується на процес пошуку спорідненої душі. Донька вва-
жає, що чекати ватро того самого «взаємного відгуку», про який говорив Т.Гарді: «Якщо 
б ми всі могли дочекатися один одного і не виходили б заміж навмання, то скільки тра-
гедій можна було б уникнути!» [12: 170-171]. Ця думка є лейтмотивом оповідання, який 
звучить у різних дискурсах – сумнівів, роздумів, порівнянь і вагань. Тут збігається духо-
вний досвід старшого покоління (матері) і досить прагматичні міркування молодого по-
коління (доньки). Втім жодного однозначного висновку із цієї історії автор не пропонує, 
оскільки дискурсивні настанови тексту спрямовані до постійних роздумів, вагань та ін-
дивідуального вибору. Цьому сприяє і постійне вживання метафоричних питань, які час-
то мають риторичний характер: «Напевно, ми ні в якому разі не повинні оминати увагою 
найменші непримітні закутки нашого світу, хто ж знає? Скільки таємних страждань 
і радощів приховують вони у своєму мовчанні?» [12: 161].

Таким чином, ритуалізована нарація оповідання Чжан Цзє фіксує мінливість жіночо-
го досвіду і неоднозначність моральних норм самовизначення жінки у прагненні до вза-
ємного кохання. Актуалізується, але не знаходить остаточного вирішення конфлікт між 
коханням (як феноменом духовного, ідеального) і шлюбом (як інституцією прагматичної 
реальності, що відображає моральні норми патріархатного суспільства). Втім, у тексті 
оповідання формується жіноча аксіологічна система, де чільне місце посідають взаємні 
почуття і духовне єднання чоловіка й жінки. 
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_____________________________ 
¹ Вираз “发乎情，止乎礼” («почуття розвиваються, допоки це дозволяє ритуал») 

тлумачиться у смисловому полі канонічного конфуціанського трактату «Бесіди і суджен-
ня». Останній містить висловлювання: “《关雎》乐而不淫，哀而不伤。”(Коли викону-
ють пісню «Водяні птахи співають», усі віддаються веселощам, але не надмірно, усіх 
охоплює печаль, але без скорботи) [17: 45-46]. У згаданій пісні із збірника «Шицзін» 
говориться про пристрасне кохання юнака – у роздумах про дівчину він втрачає сон. 
Конфуцій застерігає, що почуття, які виникають між чоловіком і жінкою, повинні обмеж-
уватися правилами поведінки (ритуалу) , а не розвиватися вільно.
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КОНЦЕПЦИЯ ЛЮБВИ В КИТАЙСКОЙ ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ 
КОНЦА 1970-Х ГОДОВ

(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА ЧЖАН ЦЗЕ 
«ЛЮБОВЬ НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ»)

В статье на основе гендерного подхода определены особенности концепции люб-
ви в раннем творчестве китайской писательницы Чжан Цзе. Особое внимание уделе-
но анализу нарративных стратегий рассказа «Любовь невозможно забыть» (1979), 
направленных на разрушение традиционных моделей любви и брака. 

Ключевые слова: современная китайская женская проза, Чжан Цзе, любовь, 
нарративные стратегии.
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THE CONCEPT OF LOVE IN CHINESE WOMEN’S PROSE OF THE LATE 1970s
(THE NOVEL “LOVE MUST NOT BE FORGOTTEN” BY ZHANG JIE)

In the article on the basis of gender approach the author defi nes the features of the love 
concept in the early work by the Chinese writer Zhang Jie. Particular attention is paid to the 
analysis of narrative strategies in the novel “Love must not be forgotten” (1999), that are 
aimed at the destruction of the traditional model of love and marriage.

Key words: contemporary Chinese women’s prose, Zhang Jie, love, narrative strategies.
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ПУАНТ КАК СПОСОБ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЗАВЕРШЕНИЯ КОМЕДИИ 
«РЕВИЗОР» Н.В. ГОГОЛЯ

В статье рассматривается пуант как способ эстетического завершения пьесы 
Н.В. Гоголя «Ревизор». Проясняется, что эстетическое завершение – это наглядно-чув-
ственное выявление сокрытой сущности художественного произведения, а пуант – сво-
бодный, неканонический прием, выраженный в «Ревизоре» театрально, и наделенный 
одновременно комической и трагической природой. Выявляется различие между сцени-
ческим и текстуальным пуантом, подчеркивается афористическая доминанта пуанта. 
Анализируется значение терминов «развязка» и «концовка», а также осмысливается 
значение «немой сцены» в финале комедии.

Ключевые слова: развязка, концовка, эстетическое завершение, фабула, пуант.

Комедия «Ревизор» Н.В. Гоголя произведение необычное, вызвавшее сразу массу про-
тиворечивых впечатлений у зрителей и актеров. Как отмечает Ю.В. Манн: «Весной 1836 
года – в дни появления «Ревизора» на сцене и в печати, русское общество сполна пережило 
то приподнятое, волнующее чувство, которое обычно рождает встреча с великим произ-
ведением искусства… Но пожалуй преобладающую ноту в нем составляло недоумение» 
[1: 5]. Недоумение и восхищение вызывали как тематика комедии, так и совершенно новое 
построение драматургического действия. После первого представления выяснилось, что 
многое в комедии осталось непонятым. «…“Ревизор” сыгран – и у меня на душе так смут-
но, так странно…Мое же создание мне показалось противно, дико и как будто вовсе не 
мое» [2 (4: 369)]. Н.В. Гоголь стал в срочном порядке переделывать свое творение, уделив 
особое внимание финальной «немой сцене», которая, по мысли автора, «совершенно не 
вышла»: «Занавес закрывается в какую-то смутную минуту, и пьеса, кажется, как будто не 
кончена … последняя сцена не будет иметь успеха до тех пор, пока не поймут, что это про-
сто немая картина, что все это должно представлять одну окаменевшую группу, что здесь 
оканчивается драма и сменяет ее онемевшая мимика, что совершиться все это должно в 
тех же условиях, каких требуют так называемые живые картины» [2 (4: 373)]. Н.В. Гоголь 
решил объяснить замысел комедии «Ревизор» в «Отрывке из письма, писанного автором 
вскоре после первого представления «Ревизора» к одному литератору» и в художественно-
публицистическом произведении «Театральный разъезд после представления новой коме-
дии» (1836-1842), которое является не просто авторским комментарием к «Ревизору», а и 
программно-эстетическим документом. Отдельно написанная «Развязка Ревизора» (1846) 
вообще переносит действие комедии из сферы реального в сферу онтологического. Но вер-
немся к последней сцене «Ревизора». Концовка гоголевской пьесы зачастую рассматри-
вается как образец гротескной, «оглушительной» развязки. Фабула в комедии такова, что 
повествование не останавливается на мотиве развязки и продолжается дальше в концовке, 
в «немой сцене». «Внезапная» развязка комедии обусловлена драматическим развитием 
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художественного действия. «Живая картина» – это нравственная сентенция, которая как 
бы разъясняет смысл всего произошедшего: «Последняя сцена «Ревизора» должна быть 
особенно сыграна умно. Здесь уже не шутка, а положенье многих лиц почти трагическое» 
[2 (4: 381)]. Как замечает исследователь Л.В. Карасев: «“Живая картина” – понятие, ко-
торое могло бы стать центральным для поэтики Гоголя. Его искусство – в представлении 
ряда удивительных «живых картин», показывающих людей, Россию, то с одного бока, то с 
другого» [3: 21]. Н.В. Гоголь внедрил в свою пьесу «живую картину» для усиления эффек-
та, этот способ эстетического завершения можно назвать пуантом. Пуантом в литературе 
называют заключительную фразу или часть фразы, шутки, загадки. В «Літературознавчій 
енциклопедії» мы находим такое определение данного термина: «Пуант (франц. pointe: 
вістря, гострий кінець, лезо) – гостродраматичне завершення сюжету у прозовому, драма-
тичному чи ліричному творі, найвищий вияв розв’язання конфлікту, семантичної градації… 
П. притаманний байкам, притчам, баладам та ін. жанрам, що завершуються лаконічним або 
афористичним висловом» [4 (2: 296)]. Пуант есть краткое резюмирование конца текста. Ко-
медия Н.В. Гоголя обладает такой резкой концовкой с афористической доминантой и эф-
фектом удивления. Пуант является свободным, а не каноническим приемом. В гоголевском 
«Ревизоре» пуант выражен театрально (без текста). Хотя в творчестве Н.В. Гоголя очень 
часто встречается такой прием как пуант, выраженный текстуально. В силу литературной 
традиции такие концовки имеют больший вес, так как они наделены скрытым, потенциаль-
ным эмоциональным содержанием. Так в «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем» звучит заключительная фраза «Скучно на этом свете, господа» [2 
(2: 243)], обрывающая повествование, не приведшее ни к какой развязке. 

Н.В. Гоголь внимателен к каждому созданному им образу, и тщательно выписывает 
свое видение каждого героя в финальной сцене: «… в этом онемении … бездна раз-
нообразия. Испуг каждого из действующих лиц не похож один на другой, как не похо-
жи их характеры и степень боязни и страха, вследствие великости наделанных каждым 
грехов …Словом, каждый мимически продолжает свою роль» [2 (4: 373-374)]. Почему 
это важно, потому что помимо уровня идей, есть художественные образы, и об эстети-
ческом завершении поэтического целого возможно говорить лишь на уровне образов; 
«на уровне словесно-речевом – только о законченности, тогда как на уровне идей – о 
принципиальной незавершимости поэтического произведения» [5: 103]. Полемически 
и в заостренном виде эта мысль была высказана В.В. Набоковым: «…Мы должны обра-
тить внимание не на идеи. В конце концов, необходимо иметь в виду, что идеи в литера-
туре не так важны, как образы и магия стиля» [6: 248]. Таким образом, эстетическое за-
вершение – это наглядно-чувственное выявление сокрытой сущности художественного 
произведения. «Истина в ходе развертывания поэтического целого приходит к полному 
выявлению, поэтому может быть адекватно осмыслена лишь из завершенного» [5: 103-
104]. Если говорить об идеях, то в первую очередь «немая сцена» – это единство гибели 
и возрождения, напоминающая апокалиптическое безмолвие. «Вирус окаменения» (по 
Ю.В. Манну), поразивший гоголевских героев, проявление раз-лада, всемирного кризи-
са. Эффект скульптурности возможен благодаря пуанту, усиливающему контраст живого 
и мертвого, поэтому финал «Ревизора» – «шедевр живописного и лепного искусства» 
[7: 171]. «Гоголь дал немую сцену как намек на торжество справедливости, установле-
ние гармонии. А в результате – ощущение дисгармонии, тревоги, страха от этой сцены 
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многократно возрастало» [1: 76]. Не смотря на то, что финальная сцена окрашена в апо-
калиптические тона, она, по задумке автора, обладает психотерапевтическими свойства-
ми, потому, что это начало перерождения. Н.В. Гоголь использует линейную перспективу 
при организации своей «живой картины», но в этой статике есть намек на обратную 
перспективу, присущую иконическим образам. Только на иконе мы видим мученический 
лик, а у Н.В. Гоголя – страдальческую гримасу, некоторую пародию на «страдание»: 
«Всякому лицу должна быть назначена поза, сообразная с его характером, со степенью 
боязни его и с потрясением, которое должны произвести слова, возвестившие о приезде 
настоящего ревизора» [2 (4: 381)]. С помощью такого способа эстетического завершения, 
как пуант, живое в комедии оборачивается мертвым, каменеет, и в мертвой неподвиж-
ности останавливается. Страх, перерастающий в ужас, должен передаться зрителю, и 
даже после того, когда падает занавес, действие продолжается в душах людей. Именно 
эмоциональное потрясение призвано стать отправной точкой для последующего всеоб-
щего перерождения. Немая сцена «Ревизора» пронизана болью за все человечество, она 
представляет трагедию целого мира, разрозненного и стремительно несущегося в без-
дну. Автором указан путь ко спасению, когда стремительно обрывается поток речи и 
остается глубокомысленное молчание.

Итак, пуант в «Ревизоре» театральный и сценический, он обладает одновременно 
трагической и комической природой. Пуант-пантомима выступает у Н.В. Гоголя как фи-
лософское заключение, катартически воздействующее на зрителя. 
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ПУАНТ ЯК СПОСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ЗАВЕРШЕННЯ КОМЕДІЇ «РЕВІЗОР» 
М.В. ГОГОЛЯ

У статті розглядається пуант як спосіб естетичного завершення п’єси М.В. Гого-
ля «Ревізор». Прояснюється, що естетичне завершення – це наочно-чуттєве виявлення 
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прихованої суті художнього твору, а пуант – вільний, неканонічний прийом, виражений 
у «Ревізорі» театрально, де його наділено комічною і трагічною природою одночасно. 
Визначається відмінність між сценічним та текстуальним пуантом, підкреслюється 
афористична домінанта пуанта. Аналізується значення термінів «розв’язка» та 
«кінцівка», а також осмислюється значення «німої сцени» у фіналі комедії.

Ключові слова: розв’язка, кінцівка, естетичне завершення, фабула, пуант.
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POINTE AS A WAY OF AESTHETIC COMPLETENESS OF THE COMEDY «TНЕ 
INSPECTOR-GENERAL» BY N.V GOGOL

The article discusses the pointe as a way to complete the play “The inspector general” of 
N.V. Gogol in an aesthetic way. It is explained that the aesthetic completion is a visual-sensual 
revealing of the hidden nature of the art work and pointe is a free, non-canonical reception, 
which is expressed theatrically in “The inspector general”, endowed with both comic and 
tragic nature. The differences between stage and textual pointe is highlighted and the aphoris-
tic dominant of pointe is emphasized. The meaning of terms “denouement” and “ending” and 
“silent scene” is also analyzed in the comedy fi nal.

Key words: denouement, ending, aesthetic completion, the plot, pointe.
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ГОТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ЦИКЛЕ ЛИВОНСКИХ ПОВЕСТЕЙ 
А. А. БЕСТУЖЕВА-МАРЛИНСКОГО

В статье рассматривается система готических мотивов в цикле ливонских пове-
стей А. А. Бестужева-Марлинского. Автор учитывает особенности исторического и 
литературного контекста и акцентирует внимание на том, что готические элементы 
присутствуют в цикле на всех уровнях поэтики. В выводах подчёркивается мысль о 
том, что в художественной практике писателя традиции готического и исторического 
романа тесно переплетены. 

Ключевые слова: исторический роман, готический роман, готическая традиция, 
мотив, литературный процесс, повесть, поэтика, цикл.

Творчество А. А. Бестужева-Марлинского на протяжении многих десятилетий рас-
сматривалось сквозь призму идеологических подходов. Вначале, после 14 декабря 1825 
года, его осмыслению и популяризации мешала репутация Бестужева-декабриста, а в 
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советское время исследователи, как правило, уделяли преимущественное внимание его 
гражданской позиции и свободолюбивым взглядам. Переосмысление вклада писателя в 
развитие русской литературы происходило постепенно. Так, В. И. Кулешов в предисло-
вии к двухтомному собранию сочинений Марлинского констатировал: «…Бестужевская 
проза на протяжении 20-х и начала 30-х годов была «лучшей». Она своеобразно сосу-
ществовала с прозой Пушкина, Гоголя, соперничала с ними и во многом их предваря-
ла» [1: 22]. Сегодня очевидно, что не все грани творческого наследия писателя изучены 
равномерно, в частности, это касается поэтики прозы Марлинского, её новаторства и 
традиций. Влияние готической литературы на творчество писателя также требует даль-
нейшего осмысления, что и является целью данной статьи. 

Отдельные наблюдения над природой готических элементов в творчестве А. А. Бес-
тужева-Марлинского, как правило, содержатся в немногочисленных монографических 
работах или во вступительных статьях к изданию его сочинений. Так, Н. Л. Степанов 
усматривает влияние готики в использовании писателем элементов «фантастики, нагро-
мождении ужасов, мелодраматизме сюжетных ситуаций и диалогов», в «обязательной 
бутафории средневековых замков» [2: 39]. Н. И. Мордовченко отмечает, что в ливонских 
повестях «Бестужев был еще связан с традициями готического романа тайн и ужасов, 
созданного А. Радклиф» [3: 365]. Т. А. Никольская в кандидатской диссертации «Жан-
ровая система А. А. Бестужева-Марлинского» (2002) также констатирует факт влияния 
готической литературы на прозу писателя [4]. В частности, исследовательница приходит 
к выводу, что А. А. Бестужев-Марлинский экспериментировал в различных жанрах, на-
ходясь под влиянием иррационализма и мистицизма Т.А.Гофмана, готицизма Г.Уолпола 
и Анны Радклиф, фольклоризма В. Скотта. 

Наибольший вклад в изучение готического начала в творчестве А. А. Бестужева-
Марлинского внёс В. Э. Вацуро, который обратил внимание на истоки интереса писателя 
к готической тематике [5: 354]. Так, формирование читательских интересов А. А. Бес-
тужева совпало с пиком «готической волны» в русской литературе в 1800 – 1810 го-
дов. В детстве, по воспоминаниям брата Николая, он зачитывался «чёрным» и разбой-
ничьим романом, в частности читал «Ринальдо Ринльдини» Вальпиуса и произведения 
А. Радклиф [5: 355]. Исследователь проследил взаимосвязь между процессом падения 
читательского интереса к готической прозе и спецификой её влияния на писателя: «К 
моменту первых литературных выступлений А. А. Бестужева в 1818 г. жанр был дискре-
дитирован. Наступила эпоха его пародирования и травестирования» [5: 356]. 

Проблема готической традиции возникла в бестужевской историографии в связи с 
ливонскими повестями, а также повестью «Латник», написанной гораздо позже – в 1831 
году. К текстам ливонского цикла исследователи относят «Замок Венден» (1821), «Замок 
Нейгаузен» (1823), «Ревельский турнир» (1824) и «Кровь за кровь» или «Замок Эйзен» 
(1825). В названии трёх произведений отражён мотив замка - один из наиболее заметных 
маркеров готической литературы. По наблюдениям М. М. Бахтина, замок как образ-хро-
нотоп концентрирует в себе историческое время как в своём внешнем облике, так и в 
облекающей его легенде [6: 394]. 

Готические мотивы ярко выражены уже в первом произведении ливонского цикла - 
«Замок Венден», которое обычно называют повестью, но на самом деле и по объёму, и по 
структуре это небольшой рассказ с подзаголовком «отрывок из дневника гвардейского 
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офицера». Дневниковая форма повествования, фигура рассказчика – офицера, который 
вместе со своим полком оказался в Ливонии, придают повествованию черты достовер-
ности. И в следующих повестях ливонского цикла А. А. Бестужев-Марлинский будет 
использовать фигуру рассказчика, что является нарративной особенностью поэтики го-
тической литературы. Как отмечает Г. В. Заломкина, «система вставных повествований 
в форме рассказов очевидцев, писем, снов, пересказанных преданий, дневниковых за-
писей, научных отчётов создает специфическое нарративное пространство готического 
сюжета» [7: 76].

Городок Венден ассоциируется у автора с древним ливонским рыцарством, знамени-
тыми битвами и с владельцем замка Венден ‒ Винно фон Рорбахом, первым магистром 
Меченосного ордена, который предстаёт в рассказе воплощением типа готического 
злодея. В основе сюжета лежит конфликт между магистром и рыцарем Вигбертом фон 
Серратом, который выступает защитником своих подданных. Традиционные для литера-
турной готики мотивы мести и справедливого возмездия играют ключевую роль в даль-
нейшем развитии действия. 

Готическое начало выражено и в воссоздании мрачного колорита эпохи. Примеча-
тельно, что в рассказе нет подробного описания замка, характерного для готических ро-
манов. Представление о нём создаётся постепенно, визуальная картинка складывается у 
читателя кадр за кадром. Так, в финальной сцене мести автор описывает, как оскорблён-
ный рыцарь преодолевает ров, водное препятствие, как поднимается по высоким стенам 
к окну, вырывает оконницы с петель, проникает в спальню обидчика и убивает его. Ав-
торское сообщение о том, что не стало магистра, но и «самосудный убийца, растерзан-
ный муками погиб на колесе» сопровождается авторским размышлением: «Ненавижу 
в Серрате злодея; но могу ли вовсе отказать в сострадании несчастному, увлеченному 
духом варварского времени, силою овладевшего им отчаяния?..» [8: 76]. Таким обра-
зом, уже в первом произведении ливонского цикла А. А. Бестужев соединяет мотивы 
готической прозы – мотив замка, мотив мести и справедливого возмездия с традициями 
исторического романа В. Скотта. 

В отличие от повести «Замок Венден» в повести «Замок Нейгаузен» автор стремится 
дать полное и живописное представление о роковом месте, в котором происходят ос-
новные события. Произведение начинается и заканчивается описанием замка Нейгаузен, 
полуразрушенного и одновременно величественного. Как и в романе А. Радклиф «Удоль-
фские тайны», замок изображён в лучах заходящего солнца. Автор выделяет традицион-
ные детали средневековой архитектуры: «круглые стены замка», речку, которая обтекала 
его твердыни, «терема рыцарские», остроконечные кровли, покрытые разноцветной че-
репицей, «двухъярусные переходы вокруг бойниц» и т. д. 

 «Эпохой своей повести избрал я 1334 год, заметный в летописях Ливонии взяти-
ем Риги…», ‒ замечает автор [8: 98]. Как и в предыдущей повести, сюжет построен на 
противопоставлении благородных героев (рыцаря Эвальда фон Норбека, его отца Отто 
и жены Эммы, русских воинов Всеслава и его брата Андрея) готическим злодеям ‒ Ро-
муальду фон Мею и его вассалу Конраду. В авантюрном сюжете, богатом на перипетии 
ощущается влияние рыцарских романов В. Скотта. Однако в повести «Замок Нейгаузен» 
А. А. Бестужев-Марлинский использует целый ряд готических мотивов, которые играют 
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сюжетообразующую роль. К ним относятся мотивы преследования, похищения, тайного 
суда, мотив тайны рождения и её раскрытия с помощью фамильных реликвий.

Повесть «Замок Нейгаузен» ‒ первое произведение в творчестве А. А. Бестужева-
Марлинского, в котором средневековый готический замок описан достаточно подробно. 
Именно это сооружение объединяет время героев и время автора, поскольку замок даёт-
ся в его восприятии. Нарратор подчёркивает силу времени: «Лишь одна круглая башня, 
прекрасной готической архитектуры, устояла; остальное распалось. По карнизам сте-
лется плющ, деревья венчают зубчатые стены; из бойниц, откуда летали некогда мет-
кие стрелы, выпархивает теперь мирная ласточка, и ручей, пробираясь между развалин, 
омывает главы обрушенных башен, которые когда-то глядели с высоты в его поверх-
ность» [8: 122].

В последней повести ливонского цикла «Кровь за кровь» готическая составляющая 
выражена наиболее ярко. Впервые это произведение было опубликовано в альманахе 
«Звездочка» в 1825 году, но в связи с событиями 14 декабря издание было запрещено до 
1861 года. И всё же, несмотря на участь опального автора, повесть была напечатана в 
«Невском альманахе» за 1827 году под другим названием ‒ «Замок Эйзен». Оба названия 
вызывают ассоциации с готической традицией, которая нашла отражение в тексте произ-
ведения в трансформированном виде.

В небольшом предисловии к тексту А. А. Бестужев-Марлинский мотивирует своё 
обращение к событиям далёкого прошлого, повествуя о том, как во время похода под На-
рвой увидел на берегу моря старинный крест, жернов из надгробного камня с рыцарским 
гербом и развалины старинного замка над обрывом. Желая удовлетворить своё любопыт-
ство, он обратился с вопросами к одному из капитанов, «известному охотнику до исто-
рических былей и небылиц», который пересказал всё, что узнал от местного пастора. 

Таким образом, автор вводит в повествование персонифицированного рассказчика 
‒ капитана, современника автора, но поскольку он излагает историю, услышанную от 
пастора, в его рассказе ощутимы интонации другого лица. Так, с начала и до конца пове-
ствование пронизано фольклорными сравнениями, поговорками. Это может свидетель-
ствовать о том, что и пастор не сочинитель этой истории, а лишь хранитель предания.

Повесть «Кровь за кровь», как и «Замок Нейгаузен», начинается с описания замка. 
«Этому уж очень давно, стоял здесь замок, по имени Эйзен, то есть железный. По всей 
правде он был так крепок, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Все говорили, что 
ему по шерсти было дано имя», – сообщает рассказчик [8: 176]. В этом описании ав-
тор сохраняет все внешние атрибуты замка рыцарских времён: высокие стены, «провал» 
вместо рва, дубовые ворота, задвижки с замками. Однако сам замок, как и многие эпи-
зоды повести, не внушают чувства страха в отличие от подобных эпизодов в готических 
романах. А. А. Бестужев умышленно травестирует приёмы готической прозы, при этом 
снижению суггестивной напряжённости повествования в немалой степени способствует 
позиция рассказчика, который повествует о событиях прошлого в фольклорном стиле, 
употребляя пословицы и поговорки, фразы, встречающиеся в сказках. Сказочная гипер-
болизация ощущается и в описании владельца замка, барона Бруно фон Эйзена. Палаш 
у него «пуда чуть не в полтора весил», «латы он носил всегда вороненные, как осенняя 
ночь <…>; глядел на свет только сквозь две скважины в наличнике, и сказывают, взгляд 
его был так свиреп и пронзителен, что убивал на лету ласточек…» [8: 177]. 
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Замок Эйзен изображён в повести как разбойничье гнездо, а сам барон – как главарь 
шайки разбойников, которые грабили не только чужие, но и свои земли. Коварство баро-
на проявляется в отношении к своим родственникам. Так, решив жениться, он останав-
ливает свой выбор на Луизе, невесте своего племянника Регинальда. Барона не смущало 
то, что Луиза не любит его. Своими поступками он приводит в ужас молодую жену: «Она 
вздрагивала при каждом звоне шпор своего мужа, и ее так напугали рассказы о его свире-
пости, что она замирала от страха, когда он целовал ее, будто он хотел высосать ее кровь, 
или когда он её ласкал, то представлялось, что подбирается к ее шее для удавки» [8: 182]. 

В образе Бруно фон Эйзена автор создаёт концентрированное воплощение черт готи-
ческого злодея, а для развития сюжета использует распространённый готический мотив 
заточения в темнице. Через год после женитьбы барон, завидовавший силе и сноровке 
племянника, приказал бросить его в подвал. Далее следует задержка сюжетного дей-
ствия, а напряжение достигается с помощью другого готического мотива – мотива пред-
сказания. Во время похода барона на русские земли старая чухонка-колдунья предрекла 
ему, что он возвратиться домой: «…И потом ляжешь спать под крестом, в головах зеле-
ные ветки. Слышишь ли колокол? Это похороны. Это свадьба…» [8: 187]. 

Предсказание сбылось. Бруно вернулся из похода живым, но застал свою жену и 
племянника вместе. Во время поединка Регинальд хладнокровно убивает Бруно фон Эй-
зена из лука, не смотря на просьбы Луизы пощадить законного мужа: «Не убивай… ‒ за-
кричала она пронзительно. Он злодей, но он мой муж, но он твой кровный!» [8: 189]. И 
с точки зрения Луизы, и с точки зрения Регинальда, Бруно фон Эйзен ‒ злодей. Однако 
отношение рассказчика к происходящему неоднозначно. Об этом свидетельствует то, как 
он комментирует происходящие события. «Бруно погиб ‒ и дельно: он был виноват; да 
только правы ли убийцы?» [там же]. Подобные размышления рассказчика готовят чита-
теля к трагической развязке событий.

Свадьба Регинальда и Луизы описана в мрачных тонах. «Славная парочка, ‒ говори-
ли гости; только славная парочка стояла под венцом как обреченная на смерть. Бледны 
оба, не смея взглянуть друг на друга.» [8: 190]. Эпизод венчания в церкви двух греш-
ников приобретает всё более напряжённый характер. Чувство страха усиливается, ког-
да вдруг неожиданно что-то сорвалось со стены, брякнуло и покатилось по полу: «Все 
вздрогнули. Это был шишак какого-то воина, повешенный здесь на память» [8: 191]. 
Слово «шишак» означает старинный боевой головной убор в виде высокого сужающего-
ся кверху шлема с шишкой наверху.

Указанный эпизод корреспондирует с началом романа Г. Уолпола «Замок Отранто», 
в котором описывается ожидание церемонии венчания в интригующе-таинственной ат-
мосфере. Церемония задерживается в связи с отсутствием жениха. Слуга, посланный на 
его поиски, очень скоро возвратился со словами: «Шлем, шлем!» [9: 60]. Это же слово 
повторяют и другие слуги. Наконец отец сам видит тело своего сына, раздавленное и 
прикрытое гигантским шлемом. Итак, в романе Г. Уолпола и в повести А. А. Бестуже-
ва-Марлинского наблюдаем сходство отдельных деталей и сюжетных ситуаций. В част-
ности, роковую роль в жизни героев играет «шлем» романе «Замок Отранто» и «ши-
шак» как разновидность шлема в повести «Кровь за кровь». Кроме того, ужасное и свер-
хъестественное в рассматриваемых произведениях происходит в знаковый для героев 
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момент ‒ накануне венчания в замковой церкви. В обоих произведениях падение шлема 
символизирует начало мести, осуществляемой сверхъестественной силой.

Подобно авторам готических романов А. А. Бестужев-Марлинский нагнетает ат-
мосферу таинственности и передаёт состояние ужаса. Присутствующим на церемонии 
венчания «вдруг почудилось, будто кто-то, гаркая, скачет к крыльцу», они услышали 
«страшный голос». «И вдруг двери, застонав от удара, соскочили с петлей и рухнули на 
пол… Воин в воронённых латах на вороном коне, в белом с крестом мантии, блистая 
огромным мечом, ринулся к налою, топча испуганных гостей. Бледное лицо его было от-
крыто… глаза неподвижны…» [8: 191]. Все узнали в неожиданном госте покойника Бру-
но. С криком «Кровь за кровь, убийцы!» он бросился на Регинальда, который погиб под 
копытами его коня. «…Подхватил мертвец полумертвую Луизу, перекинул её через луку, 
взглянул на всех как уголь яркими очами и стрелой выскакал вон из церкви. <…> Страх 
всем запечатал уста. Крестясь, разбежались гости», ‒ продолжает рассказчик[8: 191]. Та-
ким образом, финал повести отсылает нас к известному в фольклоре и романтической 
литературе сюжету о том, как мертвец приходит за своей суженой. Наиболее известные 
образцы воплощения этого сюжета – немецкая баллада «Ленора» и литературная балла-
да Г. А. Бюргера под таким же названием. 

В фольклорном тексте «Леноры» ночью «мертвец к луке припал» и приглашает свою 
подружку отправиться с ним в дорогу, но она отвечает ему отказом: «С тобой не поскачу 
я, // Кровать твоя узка, // Дорога далека» [10: 123]. Г. А. Бюргер варьирует, изменяет сю-
жетную схему фольклорной баллады, используя отдельные приёмы готической прозы. 
Суггестивный характер имеет эпизод неожиданного появления таинственного ездока: 
«И вот… как будто легкий скок // Коня в тиши раздался; // Несется по полю ездок; // 
Гремя, к крыльцу примчался; // Гремя, взбежал он на крыльцо… // И двери брякнуло 
кольцо…» (пер. В. А. Жуковского) [10: 273].

Сопоставление указанного фрагмента с эпизодом появления призрака в повести 
А. А. Бестужева-Марлинского «Кровь за кровь» свидетельствует об их типологической 
и даже интертекстуальной близости. Но, в отличие от бюргеровой «Леноры», мертвец не 
уговаривает свою жертву последовать за ним. Он использует грубую силу. И в одном, и в 
другом произведении всадник и его жертва оказываются на кладбище. Бюргер использу-
ет приём метаморфозы: друг Леноры у неё на глазах превращается в мертвеца.

В повести А. А. Бестужева-Марлинского, героиня, придя в себя, оказывается в ситу-
ации не менее страшной. «Месяц бил прямо на черного рыцаря, который палашом рыл 
яму, под тем самым крестом, где совершено было убийство… Луиза очень ясно узнала 
лицо бледное покойника…» [8: 191]. 

Как и в романах А. Радклиф, автор даёт рациональное объяснение сверхъестествен-
ных событий, происходящих в финале повести. Рассказчик сообщает, что утром в замке 
явился «чёрный латник-мститель» – брат рыцаря Бруно, похожий на него «волос в волос, 
голос в голос». Вернувшись из заграничного похода и узнав от случайно выжившего 
оруженосца брата о том, при каких обстоятельствах погиб хозяин замка, он отомстил за 
него. «Мотив родового сходства функционирует именно так, как это типично для готи-
ческого романа; Луиза в свои предсмертные минуты поражена суеверным ужасом, ибо 
убеждена, что её казнит выходец из могилы», – отмечает В. Э. Вацуро [5: 367]. Месть 
настигает страшного рыцаря и тех, кто действует по его же правилам. При этом гибнут 
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не только они, но и сам замок как символ проклятого места. Не случайно в конце повести 
даётся информация о том, что, войдя в Эстонию через десять лет, русские захватили за-
мок Эйзен и сожгли его. 

Рассмотренные выше ливонские повести свидетельствуют о постепенном освоении 
А. А. Бестужевым-Марлинским техники и приёмов готического романа. В. Э. Вацуро 
обратил внимание на то, что Бестужев открыл для русской литературы Ливонию как ис-
точник исторических сюжетов именно в то время, когда исторический метод Вальтера 
Скотта утверждал свое господство в европейских литературах: «Ливония была ареной 
исторических событий и своего рода оазисом западного Средневековья в пределах Рос-
сии; феодальные замки, упомянутые в русских летописях, западных хрониках и исто-
рических сочинениях, потенциально были центрами кристаллизации исторического по-
вествования» [5: 352]. Можно согласиться с выводами исследователя о том, что в первых 
ливонских повестях А. А. Бестужева-Марлинского мотив замка перестает быть сюжет-
ным мотивом, превратившись в формальный элемент композиции. 

«В ливонских повестях писатель следует традициям готического романа тайн и ужа-
сов А. Радклиф, готицизма Г. Уолпола, эстонских эпических песен “Калевипоэга” и на-
родных преданий о рыцарях», – указывает Т. А. Никольская [4]. В этом цикле А. А. Бес-
тужева-Марлинского нашли отражение такие важные особенности готической прозы, 
как хронотоп замка, образы героев-злодеев, мотивы рока, мести, мрачной природы, 
преступления и справедливого возмездия, преследования, заточения в темнице, пред-
сказания, тайны рождения и др. Непременными атрибутами художественной реализации 
указанных мотивов является атмосфера таинственности и страха. Готическая традиция 
у А. А. Бестужева-Марлинского сосуществует с традициями повествования, восприня-
тыми от В. Скотта.
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ГОТИЧНІ МОТИВИ В ЦИКЛІ ЛІВОНСЬКІХ ПОВІСТЕЙ О.О. БЕСТУЖЕВА-
МАРЛІНСЬКОГО

У статті розглядається система готичних мотивів у циклі лівонських повістей 
О.О. Бестужева-Марлінського. Автор враховує особливості історичного і літературного 
контексту і акцентує увагу на тому, що готичні елементи присутні в циклі на всіх рівнях 
поетики. У висновках підкреслюється думка про те, що в художній практиці письменни-
ка традиції готичного і історичного роману тісно переплітаються.

Ключові слова: історичний роман, готичний роман, готична традиція, мотив, 
літературний процес, поетика, цикл.

Matsapura L., PhD
Kharkiv

GOTHIC MOTIVES IN THE CYCLE OF THE LIVONIAN SHORT-STORIES 
BY A. A. BESTUZHEV-MARLINSKIY

In article dwells on the system of Gothic motives in a cycle of the Livonian short-stories 
by A.A. Bestuzhev-Marlinskiy. The author considers historical and literary context features, 
focuses attention that Gothic elements are present at a cycle at all levels of poetics. In conclu-
sion the author emphasizes the thought that in artistic practice of the writer the tradition of the 
Gothic and historical novel are closely bound.

Key words: historical novel, gothic novel, gothic tradition, motif, short-story, poetics.
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА В ПЬЕСЕ ДЭВИДА ХЭЙРА «ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЭМИ»

 В статье на основе анализа проблематики и структуры пьесы «Точка зрения Эми» 
современного английского драматурга Дэвида Хэйра, признанного в Европе и США, но 
мало известного в Украине, рассматриваются некоторые особенности его драматур-
гического метода. Д.Хэйр наследует традиции реалистической «новой драмы», он руко-
водствуется, главным образом, художественным опытом А. Чехова и Б. Шоу в постро-
ении композиции, реализации конфликта и создании диалога. 

Ключевые слова: Дэвид Хэйр, структура, традиция, интертекстуальность, реализм. 

 Постановка проблемы. В начале ХХI века уже можно говорить о новом поколении 
«классиков» английского театра, получивших широкое признание не только у себя на 
родине, но и за ее пределами. Это Алан Беннетт, Алан Эйкборн, Гарольд Пинтер, Кэрил 
Черчилль, Том Стоппард, Питер Шеффер. Среди них достойное место занимает драма-
тург, режиссер, киносценарист, обладатель множества престижных театральных и кино-
премий и наград Дэвид Хэйр (род. 5 июня 1947г.).

 Д.Хэйр начал свою карьеру в начале 70-х годов прошлого века, сразу проявил себя 
как способный драматург и самостоятельно думающий человек. Впоследствии он вы-
рос в зрелого художника, умного аналитика, тонкого психолога и хорошего стилиста. 
Д.Хэйр занял последовательную позицию критика политического истеблишмента и со-
циальной действительности послевоенной Англии. Он остается верен на протяжении 
своей творческой жизни социалистическим взглядам, но не марксистского толка, откли-
кается на все болевые вопросы современности как неравнодушный гражданин. Живя в 
обществе потребления и засилья «массовой» культуры, художник постоянно задается 
вечным вопросом: «Как изменить мир?» и «А если мы не сможем изменить мир, как 
мы будем в нем жить?». Хэйр – драматург в своем творчестве следует преимуществен-
но реалистической традиции, он признался однажды, что обожает Дж.Осборна, а вот 
взгляды С.Бэккета «противоположны» его собственным. Вместе с тем автор находится 
в постоянном поиске новых художественных форм. Он пишет многоактные, двухакт-
ные и одноактные пьесы, владеет арсеналом сатирических средств, политического дис-
курса и приемами психологического анализа, пользуется продуктивными наработками 
модернистов и постмодернистов, прибегает к адаптациям или ремейкам произведений 
Б.Брехта, А.Шницлера, А.Чехова, не игнорирует и такие модные жанры, как вербатим. 
Пьесы Хэйра с успехом идут на сценах театров Британии, Европы и США, вызывая по-
вышенный интерес критики, многочисленные рецензии и обзоры, его творчество из-
учают западные литературоведы и театроведы. Сам писатель любит давать интервью, 
в которых высказывает свои политические взгляды, оценивает состояние современного 
английского театра, размышляет о проблемах искусства и путях его развития. Напри-
мер, в одном из последних интервью Хэйр сказал: «Когда я был молодым, британский 
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театр напоминал дерево, на ветках которого могли вить гнезда разные птицы. Сегодня он 
только для ястребов. Он не для птиц с плюмажем, которых не слишком жалуют, главным 
образом потому, что они не следуют коммерческим требованиям и не обеспечивают за-
полняемость мест. Боюсь, что это решение художественных руководителей» [1]. Несмо-
тря на более, чем тридцатилетний творческий путь и признание на Западе, Д.Хэйр начал 
прорываться на постсоветское пространство лишь в «нулевые» годы. В 2000 году в киев-
ском издательстве «Радуга» была напечатала одна из его пьес «Небесный свет» (2000 г.) 
В России, правда, интерес к произведениям Д.Хэйра неуклонно растет: на русский язык 
переведены: «Поцелуй Иуды», «Голубая комната, «Дыхание жизни», «Залив в Ницце», 
киносценарий «Часы», некоторые из этих пьес ставятся на сценах ведущих российских 
театров. Имя Д.Хэйра упоминается в ряде диссертаций как представителя «сатириче-
ской драмы» или «театрального истеблишмента», хотя специального исследования еще 
не написано. Две статьи творчеству Д.Хэйра посвятила автор данной работы [2, 3].

 В творчестве Д.Хэйра социально-политическая проблематика сочетается с мораль-
но-этической, политические сюжеты с более романтическими и общечеловеческими. 
Это позволяет английским исследователям утверждать, что в Д.Хэйре парадоксально 
сочетается «романтик со скальпелем хирурга» [ 4 ]. Так, драматург посвятил несколько 
пьес вечной проблеме любви и предательства, среди которых три необычайно популярны 
на Западе: «Голубая комната» (The Blue Room, 1998), «Поцелуй Иуды» (The Judas Kiss, 
1998), «Точка зрения Эми» (Amy’s View, 1997). Эти произведения нередко представляют 
как своеобразный «триптих», объединенный одной проблемой, хотя в действительности 
все пьесы разные по содержанию, жанровой направленности и форме. Так, двухактный 
«Поцелуй Иуды» – реконструкция последних трагических лет жизни Оскара Уайльда, 
представляющая сочетание собственно текста драмы и метатекста, т.е. цитирование про-
изведений известного парадоксалиста, создающее впечатление внутренней полемики 
автора пьесы со своим героем, с его эстетической теорией. Одноактная пьеса «Голубая 
комната» – адаптация или точнее ремейк популярной в начале ХХ века пьесы австрий-
ского драматурга А.Шницлера «Круг». Д.Хэйр долгое время считал, что обращаться к 
чужому тексту неприлично, истинный драматург должен сочинять только свой. Но со 
временем пришло осознание того, что адаптация – это хорошая школа для глубокого из-
учения чужого стиля и способ донести до зрителя новые смыслы с помощью известного 
сюжета. Четырёхтактная пьеса «Точка зрения Эми», по замыслу Д.Хэйра, трогательная 
история о «жертвенной любви». Но, по сути, она намного сложнее, многоаспектнее и 
позволяет выявить некоторые стилевые особенности драматургического метода англий-
ского драматурга.

Актуальность статьи определяется необходимостью ввести в отечественный лите-
ратуроведческий контекст творчество еще неизученного в Украине английского «класси-
ка» ХХ века Дэвида Хэйра.

 Цель статьи – исследовать на материале пьесы «Точка зрения Эми» содержатель-
ные и структурные ее особенности, характерные в целом для художественных поисков 
английского драматурга Д.Хэйра. 

В основу пьесы «Точка зрения Эми» положена история сложных взаимоотноше-
ний дочери Эми, 23-летней девушки, работающей в издательстве, ее матери Эсме, из-
вестной актрисы театров Вест – Энда, и мужа Эми – Доминика, делающего карьеру 
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кинопродюсера, которая завершается неожиданной смертью молодой женщины и при-
мирением двух других конфликтующих сторон. На первый взгляд, это типичная семей-
но-бытовая пьеса, в которой число действующих лиц ограничено, конфликт происходит 
между членами одной семьи, а сюжет разворачивается по схеме пирамиды Фрейтага. 
Заявленная самим автором тема «жертвенной» любви, разбившейся о стену упрямства 
нежелающих поступиться своими принципами дорогих для Эми людей, раскрывается по 
законам линейной композиции. Первый акт – знакомство Доминика, молодого, амбици-
озного журналиста, бойфренда Эми, с Эсме и бабушкой Эми – Эвелин, вызвавшее сразу 
взаимную антипатию. Однако, узнав о беременности Эми, ее мать считает необходимым 
сообщить об этом Доминику и тем самым поддержать союз дочери с неприятным для 
нее зятем. Во втором акте совместное проживание Эми, Доминика с двумя детьми, Эсме 
и Эвелин под одной крышей завершается откровенным конфликтом и разрывом отноше-
ний дочери и матери, уходом молодой семьи из отчего дома. В третьем акте Эми делает 
попытку найти общий язык с матерью, но ситуация осложняется тем, что Эсме, доверив 
свое состояние страховой компании по совету соседа и поклонника Фрэнка, разорилась, 
ушла из театра. Однако своего отношения к Доминику, который очень преуспел в ка-
рьере, не поменяла и довела к тому же до сведения дочери его измены. Эми вновь пред-
почитает остаться с мужем, а не с матерью, покинув ее дом навсегда. В четвертом акте 
выясняется, что Эми умерла при странных обстоятельствах от кровоизлияния. Доминик 
приходит к Эсме, вернувшейся в театр, с просьбой примириться ради памяти дочери и ее 
«точки зрения», заключающейся в том, что «любовь побеждает все». 

Вместе с тем, довольно типичная семейная история, не лишенная психологических и 
эмоциональных акцентов, наполнена другими смыслами, затрагивает ряд актуальных, а 
главное, волнующих Хэйра – писателя и гражданина социальных и эстетических проблем. 
Содержанием конфликта становятся не бытовые или сугубо личные противоречия, а те, 
которые напрямую связаны с профессией героев, с изменениями, происходящими в социо-
культурной жизни Англии, со сменой поколений, образовательным уровнем, результатами 
прогресса в области информационных технологий, или внешними экономическими фак-
торами. При этом «противоборствующие» стороны (Эсме – Доминик) не желают принять 
точку зрения другого. В результате профессиональный спор приводит к семейному разры-
ву. Эми в этой ситуации достается роль не столько арбитра, сколько страдающей стороны, 
вынужденной искать компромисс и с мужем и с матерью, а в итоге уйти из жизни.

 В художественной реализации своих задач Дэвид Хэйр использует, бесспорно, опыт 
представителей «новой драмы» конца Х1Х – начала ХХ века: Г.Ибсена, Б.Шоу, А.Чехова, 
а также представителя «рассерженных» Дж.Осборна. Пьеса Хэйра навряд ли превос-
ходит по художественному уровню драматургию предшественников, но представляет 
интерес, как пример преемственности живых традиций реалистической социально-по-
литической и психологической драматургии прошлого, передаваемых средствами интер-
текстуальности. Уже во внешней структуре пьесы «Точка зрения Эми» прослеживается 
чеховское влияние. Русский драматург признан в Англии вторым по популярности после 
Шекспира. Хэйр, естественно, увлекся творчеством Чехова, изучал его стиль. В 1997 
году одновременно с «Точкой зрения Эми» он создал свою первую адаптацию пьесы 
Чехова «Иванов». В 2001 году Хэйр напишет еще одну адаптацию «Платонов», что явля-
ется доказательством его устойчивого интереса к творчеству русского писателя.
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«Точка зрения Эми» включает четыре акта, что характерно для большинства чехов-
ских пьес. Каждый акт четко датирован: в первом действие происходит в 1979г., во вто-
ром в 1985, в третьем 1993, в последнем в 1995. В общей сложности охвачено шестнад-
цать лет жизни героев. К такому приему часто прибегал А.Чехов. Это позволяло вводить 
частную жизнь персонажей в большой исторический контекст, акцентировать опреде-
лённые моменты прошлой и настоящей жизни, расширять пространство пьесы, выводя 
ее за пределы бытовой ситуации. Так, семейная история начинаются в период правления 
Маргарет Тэтчер, к политике которой драматург относится критически как представи-
тель левых взглядов. В одной из статей в газете «Гардиан» Хэйр написал: «Они заявляли 
о спасении Британии от хаоса в промышленности. Но фактически Маргарет Тэтчер и 
ее последователи создали эгоистичное и разделенное общество, в котором политики и 
народ смотрят друг на друга с взаимным презрением» [ 5 ]. Неприязнь Доминика, сиро-
ты, вышедшего из демократической среды, к Эсме, состоявшейся хорошо обеспеченной 
актрисе, имеет под собой социальную подоплеку. Его будет угнетать и раздражать, как и 
Джимми Портера из пьесы Осборна «Оглянись во гневе», присущий известной актрисе 
снобизм и высокомерие по отношению к нему и окружающим. И далее в третьем акте ав-
тор разорение, постигшее Эсме, связывает с экономическим кризисом начала 90-х, при-
ведшего к крушению известной страховой компании Ллойда в Лондоне. Эсме доверила 
ей свое имущество по совету соседа и поклонника Фрэнка и осталась ни с чем. 

 Заданный драматургом полемический тон всей пьесы, естественно, определил по-
строение диалога в форме дискуссии, начало которой положил в театре Ибсен и блестя-
ще развил Бернард Шоу, великий спорщик и полемист. Так, предметом жестких дебатов 
и противоречий в пьесе является проблема театра и новых видов искусства. Именно эта 
проблема волновала самого драматурга, начинающего свою деятельность в пору интен-
сивного развития кинематографа, телевидения и падения интереса к театру. Поэтому 
он умело вписал ее в текст пьесы, придав обсуждению особую эмоциональность, юмо-
ристическую окраску и даже сатирическую остроту. Эта форма конфликта позволила 
драматургу ярче раскрыть характеры героев. Спор начинается с первого дня знакомства 
Доминика с Эсме, продолжается на протяжении всей пьесы, завершившись в последнем 
акте сближением позиций. Доминик выступает от имени своего поколения. Ни разу не 
видя спектаклей, в которых играла Эсме, он, тем не менее, говорит: «Это должно быть 
смешно. Да, я знаю о вашей известности. Но мое поколение по большому счету не ходит 
в театр. Он нам кажется неважным»[ 6. с.16]. Доминик, начиная свою деятельность как 
кинокритик, будучи не слишком образован, строил амбициозные планы, мечтал сделать 
карьеру кинорежиссера, посвятить себя индустрии кино и телевидения. Эсме в свою 
очередь ненавидит телевидение, никогда не смотрит телепередачи, критически относит-
ся к кино. Насколько успешно идут дела у Доминика, который стал ведущим модной 
передачи на телевидении, кинорежиссером, достиг высот карьеры, настолько сходит на 
нет слава Эсме. Некогда она играла классику, потом была занята в развлекательных коме-
диях, и, наконец, сошла со сцены. Но свою точку зрения не меняет никто из них на про-
тяжении всей пьесы. Доминик продолжает настаивать на том, что «театр умер» (с.52), 
театральное искусство «скучно», предлагая Эсме поговорить на эту тему в его телепере-
даче. Сам он считает, что людям интересно и необходимо телевидение, которое показы-
вает реальную жизнь и их самих. Эсме, признавая некоторые недостатки современного 
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театра, отсутствие интересных женских ролей, остается его приверженцем навсегда. Она 
живет театром, часто подменяя жизнь сценой, общается со своими близкими как с пар-
тнерами в театре, в чем ее постоянно уличает Эми. И лишь в финале пьесы Доминик, 
пришедший на дневной спектакль к Эсме в театр, куда она вновь вернулась спустя годы, 
признает правоту позиции актрисы. А Эсме готова принять его карьеру кинорежиссера, 
но фильмы, потрафляющие вкусам обывателя, в которых преобладает насилие и кровь, 
снимаемые ее бывшим зятем, она все же не приемлет. По ее мнению, настоящее искус-
ство должно касаться таких жизненных тем, как «горе, предательство, любовь и несча-
стье.. и потери … потери людей, которых мы любим» [6. с.120].

В традициях реалистической социально – психологической драмы ибсеновского типа 
в пьесе поднимается и проблема выбора, которая напрямую связана с Эми, но так или ина-
че стоит перед всеми персонажами пьесы Хэйра. Каждый из героев отстаивает свое право 
на профессию, собственное мнение, поступок, не желает терять свою индивидуальность, 
быть зависимым от другого. Однако, признав за собой право на свободный выбор, они не 
стали дружной семьей, единым целым. Автор удачно доказывает это построением диало-
гов и ремарками, демонстрирующими существующую между всеми разобщенность. Эми, 
казалось бы, склонная к компромиссу, тоже отстаивает свое право выбора решительно и 
непреклонно. Она уверенно добивается Доминика, хотя знает его недостатки, склонность 
к депрессии или ярости, увлечение женщинами. Несмотря на предупреждения матери, она 
полагает, что сможет «вселить в него веру в себя», помочь в карьере. Она отстаивает свое 
право выбора даже тогда, когда узнает об измене мужа, и признает правоту матери в от-
ношении Доминика. Это право выбора закреплено в названии пьесы «Точка зрения Эми». 
Еще в ранней юности она написала эссе на такую тему, смысл которого стал понятен ее 
близким после ее смерти. Доминик доносит ее мысль до Эсме: «Вы знаете точку зрения 
Эми. Вы должны любить людей… Вы просто без всяких условий должны давать свою 
любовь. Просто отдавать. И однажды вы будете вознаграждены» [6.с.121]

 Смерть Эми подается Хэйром по-чеховски. Незаметно в «Чайке» и «Трех сестрах» 
для окружающих ушли из жизни Треплев, Тузенбах. Так же странно и незаметно умер-
ла Эми, поэтому пьеса не перерастает в трагедию, а скорее своей развязкой и финалом 
сближается с трагикомедией. Однако уход Эми – это тоже ее выбор, который помог по-
вернуть отношения любимых ею людей в нормальное русло. Эсме недаром произносит: 
«Вы хотите сказать, что смерть Эми была необходима» [6. с.121]

Выводы. Пьеса Д.Хэйра «Точка зрения Эми», задуманная писателем как история 
«жертвенной» любви и предательства, поднимает еще целый ряд актуальных проблем 
и является убедительным примером приверженности драматурга традициям реализма, 
удачным развитием опыта «новой драмы» конца Х1Х – начала ХХ века, в частности 
Чехова и Б.Шоу.
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ПРОБЛЕМА ВИБОРУ В П’ЄСІ ДЕВІДА ХЕЙРА «ТОЧКА ЗОРУ ЕМІ»
 У статті на основі аналізу проблематики та структури п’єси «Точка зору Емі» су-

часного англійського драматурга Девіда Хейра, визнаного в Європі та США, але невідо-
мого в Україні, розглядаються деякі особливості його драматургічного методу. Д.Хейр 
наслідує традиції реалістичної «нової драми», він керується, головним чином, художнім 
досвідом Чехова, Б.Шоу в створенні композиції, реалізації конфлікту, побудові діалогу.
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THE PROBLEM OF CHOICE IN DAVID HARE’S PLAY “AMY’S VIEW”
 In the paper on the basis of problematic and structural analysis of the play “Amy’s View” 

belonging to the pen of David Hare, a famous dramatist in Europe and in the USA and is still 
unknown in Ukraine, some peculiarities of his dramaturgic method are studied. D.Hare follows 
mainly the traditions of realistic «new drama» especially guided by the artistic experience of 
Chekov and B.Shaw in constructing composition, realizing confl ict, creating dialogues.
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МЕХАНІЗМИ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО ЕФЕКТУ
В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ “НИЗОВІЙ” ЛІТЕРАТУРІ:

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті досліджується специфіка творення комічного начала в різнонаціональних 
жанрах західноєвропейської “низової” літератури пізнього Середньовіччя та Відро-
дження. Акцентується увага на утвердженні сфери земного буття індивідуума, рене-
сансного культу життєво активної людини, як провідних чинників становлення коміч-
ного. Виокремлюються основні прийоми структурування комічного ефекту.

Ключові слова: фабліо, шванк, джест, комічне, карнавальність, гра.

Загальновизнано, що категорія комічного належить до найбільш складних катего-
рій естетики і протягом століть спричинює досить жваві дискусії у колах філософів, лі-
тературознавців, лінгвістів, психологів і культурологів. Загальним місцем у сучасному 
науковому дискурсі навколо комічного стала теза про те, що створення універсальної 
теорії комічного – завдання абсолютно непосильне для людського розуму. Наводячи на 
користь цієї тези велику кількість аргументів і цитат із класичних праць таких авторів, як 
Арістотель, Жан-Поль, А.Шопенгауер, Г.Гегель, М.Чернишевський, А.Бергсон, науковці 
ХХ століття все ж неодноразово вдавалися до чергових спроб (згадаймо лише найфун-
даментальніші роботи узагальнюючого характеру – Ю.Борєва та В.Проппа), і накопиче-
ний сучасною наукою досвід є, безперечно, цінним і вагомим. Якщо Ю.Борєв, йдучи у 
річищі концепції Г.Гегеля, згідно з якою розмежовуються поняття “комічне” і “смішне”, 
виокремлює два види комізму – природно комічне і суспільно комічне [4], то В.Пропп, 
полемізуючи з Ю.Борєвим, доводить, що неправомірно вважати “несатиричний сміх по-
збавленим суспільного значення” [10: 156]. Визнаючи справедливість розподілу сміху на 
сатиричний і несатиричний, В.Пропп переконливо обґрунтовує, що “комізм є засобом, 
а сатира є ціллю. Комізм може існувати поза сатирою, а сатира не може існувати поза 
комізмом” [10: 156]. Незалежно від того, якою постає сміхова стихія “низових” жанрів 
фабліо, шванків і джестів – соціально спрямованою чи орієнтованою лише на рекреацій-
ність, сатиричною чи гумористичною, естетичною чи вульгаризованою, – у будь-якому 
випадку вона містить комічне начало. Отже, мета розвідки полягає у з’ясуванні того, 
яким саме виявляється це комічне начало у різних національних модифікаціях “низової” 
літератури високого Середньовіччя і Ренесансу, і як саме створюється у її художньому 
просторі комічний ефект.

Специфіка комічного начала у фабліо, шванках і джестах має яскраво виражений 
карнавалізований характер, причому метою карнавалізації може виступати як сатирич-
но-викривальний імператив, так і рекреаційний ефект. Однією з ключових ознак карна-
вальності як специфічної візії буття можна вважати наявність певного концептуального 
протиріччя. Це протиріччя структурувало пуант – один із ключових сюжетоутворюючих 
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компонентів у таких жанрових моделях, як фабліо, шванк і джест. Втім, не кожне проти-
річчя, як і не кожний пуант, може бути співвіднесене з карнавальністю. Згадаємо, що пу-
ант має місце також і у жанровій структурі таких, інколи далеких від карнавальної стихії 
моделей, як анекдот, повчальний приклад, новела. У середньовічному жанрі exemplum 
пуант, як правило, вибудовувався на основі антонімічних констант: “верх” – “низ”, “ви-
соке” – “низьке”, “потойбічне” – “земне”, при чому перший компонент опозиції зазвичай 
набував яскраво вираженої позитивної оцінки, оскільки пов’язувався зі стихією транс-
цендентного. Що ж до творів міської комічної літератури, то тут спостерігається посту-
пова відмова від аксіологічної детермінованості опозиції, і зрештою суттєво змінюються 
складові опозицій. Протягом високого Середньовіччя – Відродження у західноєвропей-
ському культурному ареалі утверджується ренесансний культ життєвоактивної людини, 
то ж у літературних творах (у тому числі фабліо, шванках і джестах) об’єктом першо-
чергової уваги виявляється сфера земного буття індивідуума.

Цю сферу репрезентують і виведені опонентами типи героїв, і зображені проблеми, 
що концентруються здебільшого не на одвічних істинах, а на повсякденних проблемах. 
Злободенні питання і конфліктні ситуації, із якими об’єктивно могла зустрітися пере-
січна людина тогочасся, висвітлюються у жанрах “низової” літератури, а комічне начало 
постає при цьому оригінальним засобом винесення вердикту. Піднятий насміх персо-
наж, чи клірик, рицар чи державець, десакралізується, а проблема, піддана осміянню, 
перестає сприйматися як загрозливо серйозна. Саме у такий спосіб демократичний за 
своєю природою сміх виконує важливу ідеологічну функцію у соціокультурній ситуації 
XIV-XVI ст., а жанрові форми, які структуруються в цей період, постають як адекватний 
спосіб цієї важливої місії. Сутність місії – забезпечення так званої мобільності (термін 
С.Ґрінблатта), тобто розхитування усталених культурних кордонів, світоглядних орієн-
тирів і уявлень Середньовіччя.

В епоху Відродження, як слушно наголошує Ю.Борєв, “комедіографія за відправ-
не начало бере людську природу, уявлення про людину як міру стану світу” [3: 91], то 
ж цілком природно, що в аналізованих творах головні герої самі найчастіше виступа-
ють своєрідними критеріями оцінки суспільної ситуації. Будучи провісниками нового, 
утверджуючи радість буття, вони викривають недоліки світу, які прагнуть ліквідувати, 
пропустивши їх через горнило комедійного сміху. Тобто фактично аналізовані в роботі 
оповідки будуються на контрасті між “старим” і “новим”.

Однак, зважаючи на повсякчас наголошувану спорідненість “низової” літератури з 
культурою карнавальною, а також приналежність героїв-антагоністів до різних щаблів 
соціальної ієрархії, культурно-ментальних сфер тощо, все ж доцільніше цей контраст 
найменувати як контраст між “верхом” і “низом”. При цьому поняття “верху” не є то-
тожним середньовічному, оскільки його семантичні межі суттєво розширюються, а саме 
воно майже втрачає безпосередні зв’язки зі стихією сакрального.

Зазначений засіб творення комічного ефекту є обов’язковим і продуктивним за умо-
ви, коли в результаті в оповідках відбувається взаємозаміна “верху” і “низу”, і перш за 
все, взаємозаміна на рівні ієрархічної вертикалі, де бідніший бере верх над соціально 
вищим за себе, таким чином, ніби компенсуючи минулі поневіряння. Саме це дозво-
ляє презентувати реалізацію хитрим і спритним героєм своєї мети, що і становить сут-
ність будь-якої історії зазначеного різновиду літератури. Зокрема, саме так захищає свої 
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поругані права, наприклад, Тіль Уленшпігель в історіях, присвячених висвітленню суто 
шванкової тематики стосунків майстрів та підмайстрів. Прикметно, що ця тематика ві-
дображає буржуазні відносини, які зароджувалися в Німеччині, однак і бунтарство Тіля 
проти соціальної несправедливості, і форма покарання своїх кривдників-майстрів носять 
карнавалізований характер і трактуються читачами як виклик тогочасному суспільству.

Загальновідомо, що під час карнавалу люди тимчасово не дотримувались пануючої 
соціальної ієрархії, яка була “земним” втіленням середньовічної трансцендентної вер-
тикалі, і на нижчих щаблях якої знаходилися необтяжені матеріальним достатком люди. 
Так, головний персонаж народної книги прагне урівнятися з майстром. Звісно, його дії 
не можуть призвести до конкретних соціальних змін, зате Тіль, хай тимчасово, як під час 
карнавалу, але бере верх над майстром, завдаючи йому матеріальних збитків. Взявши іні-
ціативу в свої руки, шахрай домагається свого і займає місце на вищому щаблі “верху”, 
на якому ще не так давно перебував герой – його антагоніст. 

Поява саме такого типу особистості, який втілюють головні герої шванків, джестів 
і почасти фабліо, була не лише спричинена конкретною соціокультурною реальністю, 
але і до певної міри підготовлена впливом карнавальної стихії, яка формувала своєрідні 
культурні коди і досить прогресивну, в історичному плані, самооцінку індивідуума. За-
вдяки карнавальності – як специфічній візії буття – стали можливими суттєві зрушення 
в світогляді, формах художнього бачення, етико-естетичних смаках. Добре засвоївши 
правила гри, яка склала сутність карнавалу, головні герої “низових” творів стають ви-
разниками карнавального начала в повсякденному житті. Оскільки карнавал – це свято 
оновлення, то вони кожним своїм вчинком заперечують усталені патріархальні звичаї та 
сприяють становленню нового світогляду. 

Для адекватного розуміння специфіки комічного начала, іманентна природа якого 
значною мірою детермінована карнавальністю, варто пам’ятати, що карнавальний сміх 
амбівалентний. З одного боку, він веселий, життєстверджуючий, відроджуючий. З іншо-
го боку, карнавальний сміх викриває, заперечує, знищує. Тобто комедійний сміх даного 
різновиду літератури носить і яскраво виражений сатиричний характер, спрямований 
проти вад тогочасного суспільства. Головні герої є виразниками суспільної критики, яка 
“напередодні Реформації ... була можлива лише під прикриттям блазенського ковпака” 
[2: 64]. Безперечно, така завуальованість в оцінці реальної картини дійсності була цілком 
у дусі народної “низової” літератури. Так, літературознавець А.Михайлов, досліджуючи 
французький “низовий” жанр фабліо, писав, що “за всіма зовнішніми веселощами і ба-
лагурством приховується вельми песимістична оцінка суспільства і людини” [8: 204]. Це 
ж саме спостерігаємо при уважному прочитанні і в німецьких шванках, і в англійських 
джестах: за розважальним характером постають непривабливі картини життя західно-
європейського передреформаційного і реформаційного суспільства. 

Разом із тим спорідненість міської “низової” літератури із карнавальним сміхом не 
завершується на рівні його амбівалентності. Наступними провідними рисами карнаваль-
ного сміху є його всенародна природа, універсальність. У процесі посилення ренесанс-
них тенденцій у культурному поступі західноєвропейської цивілізації сутність карна-
вального сміху якісно змінюється, і це переконливо демонструє дослідження характеру 
комічного начала у фабліо, шванках і джестах. У цих жанрах провідний герой (блазень 
чи то шахрай), організовуючи комічну ситуацію, висміює інших, викриває за допомогою 
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сміху їхні вади, а сам при цьому залишається медіатором, виконує функцію сценариста. 
Завдяки цьому комічний сміх незрідка не поширюється на нього, на відміну від карна-
вального середньовічного сміху він однонаправлений. 

На відміну від середньовічного карнавалу, загальна картина якого реконструйована 
у фундаментальній праці М.Бахтіна, у фабліо, шванках і джестах карнавальними при-
йомами вдало користуються не всі учасники сюжетних перипетій, а лише герої-шахраї, 
котрі облаштовують ситуацію для своїх опонентів, а самі залишаються ніби осторонь, 
спостерігаючи і координуючи хід подій. Таким чином, у творах “низової” літератури 
карнавальний сміх односпрямований: персонажі сміються над іншими і не допускають 
сміху над собою. Вони не прагнуть подивитися і оцінити себе нібито з боку, як це про-
пагувала стихія середньовічного карнавалу. 

Карнавальне світовідчуття головних героїв якнайтіснішим чином пов’язане також 
і з ігровим началом, що становило серцевину всієї народної культури Середньовіччя. 
М.Бахтін у всесвітньовідомій роботі “Творчість Франсуа Рабле і народна культура серед-
ньовіччя і Ренесансу” наголошував, що гра є невід’ємною приналежністю саме народної, 
“низової” культури, яка протистоїть соціальному порядку з його строгою ієрархічністю 
[1]. Безперечно, наголошувати на грі як на домінантній ознаці суто цієї культури непра-
вомірно. 

Проте в даному дослідженні бахтінська концепція посідає провідне місце. Пояс-
нюється це наступним. Як наголошує російський учений М.Епштейн, є два види гри. 
Перший вид – це гра вільна, позбавлена усіляких правил, “принада її в тому і полягає, 
що будь-які обмеження серйозного життя можуть у ній легко долатися” [6: 281]. Осо-
бливість же наступного виду полягає в організованості гри, учасники якої мають діяти 
за чітко встановленими правилами, “вона внутрішньо куди більше організованіша, ніж 
саме життя” [6: 281]. Саме така диференціація дозволяє, думається, віддати пріоритет 
особливої значимості ролі ігрового фактора в “низовій” культурі, а це, в свою чергу, 
сприяє тому, щоб глибше “відродити” ментальний універсум тих, хто давно і безпово-
ротно канув у минуле” [5: 8]. Не підлягає сумнівам, що сфери як церковної, так і куртуаз-
ної культур були жорстко регламентовані чітко визначеною системою правил, а будь-які 
правила обмежують волевияв колективу і окремої людини зокрема. Що ж стосується 
культури “низової”, то її провідним лейтмотивом була вільна гра, не обтяжена штучними 
умовностями.

У цьому контексті варто пригадати роздуми Платона, котрий одним із перших вдався 
до теоретичних узагальнень про значення ігрового чинника. Платонівське вчення пред-
ставлене двояким баченням ролі гри в житті людини. Перше бачення можна звести до 
тези “людина ... це якась вигадана іграшка бога” [9: 283], а друге – “потрібно жити гра-
ючи” [9: 283]. Саме гра за правилами, яка передбачає протистояння людини людині, що 
має увінчатися виграшем одного, відповідає першій платонівській тезі. Що ж стосується 
вільної гри, яка взята на озброєння народною культурою, то вона націлена на об’єднання 
людей, котрі своїм основоположним принципом беруть гасло “потрібно жити граючи”. 

Цей принцип найбільше втілюється в життя під час карнавалу. Саме в ньому реалізу-
ється чи не основоположна ознака гри, яку виділяє голландський вчений Й.Гейзінґа в сво-
єму базовому дослідженні “Homo Ludens”. За його словами, гра “вільна, вона є воля...”, 
бо “гра не є “буденне” або “справжнє” життя. Це вихід із такого життя в скороминущу 
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сферу діяльності з її власними прагненнями” [11: 27]. А відтак гра прагне відмежуватися 
від дійсності, вона має свій замкнутий хронотоп, розігруючись в межах чітко визначено-
го часу та місця. Проте “зіграна один раз, вона залишається в пам’яті як певне духовне 
творіння або духовна цінність, передається від одних до інших і може повторитися в 
будь-який час” [11: 29]. 

Головні герої більшості фабліо, шванків і джестів, як правило, схильні до найрізно-
манітніших виявів ігрової природи людини, а заголовні персонажі збірок, де присутній 
напівлегендарний герой-протагоніст (Тіль, Скоггін, Скелтон та ін.) взагалі жодного разу 
не зраджують принципу “потрібно жити граючи”. Вони не просто вдаються до гри, сама 
ідеологія цих жанрових утворень передбачає, що все їхнє життя становить суцільну гру, 
причому незрідка гру карнавальну. Завдяки їй вони почуваються завжди абсолютно віль-
ними. Це досягається, в першу чергу, за допомогою того, що, будучи зорієнтованими на 
гру вільну, вони, як правило, вступають у контакт із супротивниками, котрі, навпаки, є 
представниками “цивілізованого” соціуму, обтяженого строго визначеними правилами. 
Тобто відбувається свого роду протиборство “гри” та “серйозності”. У такому “двобої” 
гра без правил забезпечує набагато ширше поле діяльності, що, врешті-решт, приносить 
перемогу. Однак прикметним є те, що ця перемога тимчасова, бо “в грі є деяке зрушен-
ня і переворот законів серйозного світу, причому суттєвий сам момент перевороту, а не 
його результат, який переходить у нову серйозність…” [6: 299]. Ймовірно, саме цим по-
яснюється специфічна композиційна побудова цих творів, які закінчуються практично з 
реалізацією пуанта.

Цим, думається, можна пояснити і провідний для аналізованої німецької народної 
книги мотив подорожі. Подорож стала для людини пізнього Середньовіччя визначаль-
ною ознакою, бо саме подорож стала єдино можливою спробою зберегти свободу. Так і 
Уленшпігель розуміє, що гра не триватиме вічно, тому відчувши отой “момент перево-
роту”, який приносить йому виграш, не чекає на настання “нової серйозності”, а подо-
рожує далі, аби на новому місці вступити в нову гру.

Для головних героїв фабліо, шванків, джестів суть не важливо, хто стане наступним 
їх “ігровим опонентом”: ні соціальний статус, ні професійна приналежність антагоніста 
не беруться до уваги. Ймовірно, це пояснюється тим, що в грі “на зміну послідовному 
розвиткові особистості приходить карнавальність зі зміною облич, ролей та протестом 
проти усталеного й завершеного” [7: 10]. Ця думка яскраво прослідковується на прикладі 
Тіля Уленшпігеля, адже постійна зміна ним своєї ролі, як правило, означає фіктивне про-
голошення його причетності до того чи іншого професійного цеху. Тіль із легкістю видає 
себе за лікаря, художника, помічника пекаря, коваля, шевця, пивовара, сукняра, кушніра 
та ін. Така активна зміна “професійних амплуа” героя не лише прояв домінуючого ігро-
вого начала, а й, думається, пропагування нового підходу до творення кожною людиною 
своєї життєвої дороги. Нагадаємо, що середньовічна людина мала орієнтуватися і макси-
мально наслідувати чиєсь життя. Нова модель поведінки, безперечно, легко накладається 
на кожного типово “низового” героя.

Такий “універсалізм” героїв, як бачиться, дозволяє в межах одного твору передати 
назріле вже на той час заперечення існуючої суспільної ієрархії з її усталеною систе-
мою цінностей, адже інтенсивний розвиток ігрового фактора в культурі певного періоду 
спричинений об’єктивними чинниками. На думку Й.Гейзінґи, нагальна необхідність у 
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грі постає тоді, коли суспільство переживає кризу загальноприйнятої картини світу. В 
художньому просторі “низової” комічної літератури високого Середньовіччя та Ренесан-
су гра, по суті, злита воєдино із карнавалом. Вони залучають спільні прийоми творення 
комічного (а це, перш за все, гра розуму, реалізована чи то у вдалих шахрайських ви-
вертах, чи то на рівні гри словами) і утворюють карнавально-ігровий простір. У межах 
цього простору досягаються результати бажані для авторів фабліо, шванків і джестів: 
відбувається інверсія ролей, перевернутість суспільних відносин.

Іманентна природа комічного у більшості зразків “низової” літератури високого Се-
редньовіччя і Відродження детермінована визначною роллю карнавально-ігрового на-
чала. Джерелом творення комізму виявляється сама сміхова стихія (наявність пуанта, 
сміхові мотиви, специфічний розподіл функціональних ролей між персонажами), а осно-
вний масив прийомів формування комічного ефекту безпосереднім чином пов’язаний із 
карнавальною культурою. 
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У статті здійснено спробу визначити місце романів про козацтво в історії 
української романістики, літературі загалом. З’ясовано причини актуалізації козацької 
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Із другої половини ХХ ст. фактично у всьому світі відмічено сплеск інтересу до ми-
нулого, що знайшло своє вираження як у науці, так і в мистецтві, зокрема в літературі. 
Друга світова війна сколихнула національно-історичну самосвідомість українського та 
інших народів. У літературного покоління «дітей війни» сформувався такий душевний 
лад, в лоні якого проявилися драматизм і масштабність світосприйняття, злет уяви й 
історизм мислення, дух відповідальності за тривожні події на всій планеті. Письменники 
звернулися до історичного минулого, розкриваючи водночас актуальні питання життя 
тогочасного суспільства. Роль автора в повістуванні при цьому збільшується. Приміром, 
П. Загребельний, окресливши своє місце в історії української літератури, висловив пере-
конання, що виступив від імені цілого покоління письменників-прозаїків, хто в юному 
віці з початком Великої Вітчизняної війни пішов на фронт, а як повернувся до мирного 
життя, то почав писати, бо багато наболіло на душі [9: 7]. З повоєнного часу історична 
тематика переходить в епіцентр дослідження письменників, і впродовж другої половини 
ХХ ст. провідним жанром історичної прози (і прози взагалі) стає роман [4: 4; 8: 385].

У 50-ті роки почав літературну діяльність і молодий учитель В. Малик, відчувши 
моральне полегшення в час хрущовської відлиги, оскільки воювавши, він потрапив у 
полон і два роки провів у фашистських концтаборах. Як згадує сам письменник, причи-
нами його звернення до історичної тематики були розповіді його діда про події минулих 
літ (перша світова війна), а також прочитання «Кобзаря» Т. Шевченка. А задум написа-
ти роман про козацтво у В. Малика виник під враженням побаченої картини І. Рєпіна 
«Запорожці пишуть листа турецькому султану» [1: 8–12].

Науковці пояснюють стильову неоднорідність літературного процесу 60-х років в 
Україні розвитком соціалістичного реалізму та, водночас, піднесенням національного 
духу. Тож українські письменники осмислювали історію або відповідно соцреалістичним 
канонам, або утверджуючи загальнолюдські цінності та національні інтереси. З позицій 
сьогодення можна зрозуміти, у яких умовах вимушені були працювати письменники, 
й по-новому сприйняти їхню художню правду. Так, Л. Ромащенко стверджує, що на 
відміну від тогочасних творів про Хмельниччину, в романі «Гомоніла Україна» П. Панч 
природно втілив творчий задум, проявив обізнаність в історичній дійсності та вдало 
застосував український фольклор, уникнувши ідеалізації козацьких ватажків – Хмель-
ницького і Кривоноса [8: 64]. 

Як розповів в одному інтерв’ю письменник Р. Іваничук, він перейшов з новелістики 
на історичні романи, щоб привернути увагу до історії України, тому болісно пережив 
наприкінці 60-х років заборону його «Мальв» і «Журавлиного крику», коли їхнє видання 
було саме на часі. Духовний мотив «Мальв» і «Журавлиного крику» з погляду сьогоден-
ня набирає все більшого звучання.

Самобутньою новинкою в літературному житті того часу з’явився химерний роман 
«Козацькому роду нема переводу…» (1958) О. Ільченка. Дослідник Є. Гуцало просте-
жив творчу еволюцію письменника, який пройшов складний літературний шлях від 
написання нарисів, оповідань і повістей (що передбачають реалістичність зображен-
ня) до узагальнень химерного роману. Як пояснює дослідник, О. Ільченко «кохався» в 
українському фольклорі, тому саме він створив незвичайний роман з народних уст про 
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козака Мамая [2: 145–147]. Звертання до міфу з другої половини 50-х років збагатило 
художні можливості літератури [4: 341].

У статті «Обрії роману» (1978) П. Загребельний окреслив визначальне місце 
українського роману у процесі взаємозбагачення національних літератур. Так, гучне сло-
во українських романістів прозвучало і задало тон цілого напряму в романістиці упро-
довж десятиліть. Зокрема, своєрідність бачення світу українськими літераторами полягає 
у трагічних і водночас комічних вимірах, що «химерно» відтворені в окремих образах або 
навіть у стилістиці романів О. Ільченка, В. Земляка та інших. Серед досягнень у галузі 
історичної романістики П. Загребельний називає збагачення тематики, привнесення 
національних прикмет і оновлення цього жанру. Долаючи межі роману, письменники праг-
нуть неповторності, тому, за висловом П. Загребельного, відбувається оновлення вільного 
у своїх можливостях роману в кожному його народженні [3: 14–16, 19].

Твори епічного змісту починають займати провідне місце в літературному процесі 
другої половини 50–70-х років, що характеризується зміною звичних форм повістування. 
Науковці (Л. Новиченко, В. Оскоцький, С. Долгов, К. Волинський та інші) звернули 
увагу на збільшення діапазону тем і форм історичної прози: у цей час з’являється нове 
трактування історичних подій, посилюється роль документа і відбувається поглиблен-
ня історизму в літературі, водночас зростає її філософічність – тяжіння до умовності, 
притчевості, часового зміщення, всебічного розкриття характеру людини. Тому говорять 
про відродження історичного роману у 60–70-ті роки.

Яскравим прикладом вищесказаного є творчість Володимира Малика, який про-
довжив традиції світового, зокрема, французького роману. Його тетралогія «Таємний 
посол» (1968–1977) є своєрідним розвитком історико-пригодницького жанру, що 
видозмінений на українському національному ґрунті. Так, образи персонажів-козаків В. 
Малик створив на кращих українських традиціях героїчного романтизму народних дум 
та історичних пісень, «Гайдамаків» Т. Шевченка і «Тараса Бульби» М. Гоголя [1: 7, 17]. 

Причинами нового «спалаху» історичної романістики у 80-ті роки дослідники (В. 
Чумак, Р. Хасанов, А. Віннічук та інші) вважають і розширення обріїв історичного та 
філософського мислення письменників, і, відповідно, масштабність художніх узагаль-
нень, а також естетичні й інтелектуальні потреби читачів, що набагато зросли. Тож у 
новому «діалогічному» романі автор не дає однозначної оцінки конфлікту, а запрошує 
читача до роздумів.

У романі «Я, Богдан (Сповідь у славі)» (1983) П. Загребельний обрав сповідь як 
форму нарації, психологічно тонко зреагував на кризовість історичного часу в Україні, 
яка здобувала собі незалежність, розкривши переломний етап Визвольної боротьби у 
свідомості та в житті гетьмана Хмельницького, який мужньо відповів на виклик долі 
[5: 192]. Літературознавець М. Слабошпицький захоплюється вмінням П. Загребельного 
вести прозове повістування щоразу новими прийомами, тому романи митця виявляються 
знахідками у формі [9: 7].

Хвилю зацікавлення козацькою тематикою у другій половині ХХ ст. спричинило 
й затоплення козацьких пам’яток Каховським водосховищем. Особливого розголосу 
набуло розкопування могили Івана Сірка в с. Капулівка у 1967 році, потому багаторічні 
поневіряння його «заклятого» праху і, нарешті, урочисте перепоховання кошового у 
2000 році. 
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У 1987 році виходить друком роман Ю. Мушкетика «Яса», і за три роки – його друге 
(доповнене) видання, хоча перший варіант твору був написаний ще у 1970–74 роках. 
Історик Г. Сергієнко побачив, що в романі «Яса» Ю. Мушкетик повною мірою, «правди-
во» застосував спадщину Д. Яворницького по козацтву, особливо – змальовуючи образ 
кошового Івана Сірка [11: 15]. Тому роман «Яса» історик називає «монументальним по-
лотном», на якому відтворене життя Запорозької Січі.

Маловідомий історичний факт заслання кошового отамана Івана Сірка до Сибіру 
включив до художньої канви роману у віршах «Чисте поле» (1990) Л. Горлач, а В. Ку-
лаковський сказав про це у формі спогадів героя свого роману «Іван Сірко» (1992). 
Відомості для написання роману «Іван Сірко» В. Кулаковський почерпнув перш за все з 
літописів, історичних джерел та епістолярію. Свої розвідки митець виклав у статті «Ли-
цар низового війська». Водночас у романі думки молодого козака Сірка про сенс життя 
людини, його мрії про мирне життя є актуальними для сучасних і майбутніх поколінь.

Відміна цензури після перебудови наприкінці 80-х і здобуття Україною незалежності 
на початку 90-х років позначилися на культурному, в тому числі й літературному, житті 
українського народу. Відбувається відкриття і переосмислення чисельних історичних 
фактів і реабілітація ролі видатних українських діячів-патріотів. Саме в цей час виходять 
друком романи Р. Іваничука, сповнені національного українського звучання: «Мальви» 
(повторно) і вперше – «Журавлиний крик» (1989), героєм якого є останній кошовий от-
аман Запорозької Січі Петро Калнишевський. 

Р. Іваничук плідно працює і над новими творами – наприклад, пише в Батурині роман 
«Орда» (1992), присвячений гетьману І. Мазепі. Цей твір дослідники (О. Слоньовська, 
Г. Насмінчук) називають яскравим зразком химерного роману. Художній світ роману 
«Орда» відзначається природним поєднанням реального і фантастичного, що сягає своїм 
корінням в українську міфологію (Мотря перетворюється на білу Лебедицю, а зрадник 
Батурина полковник Нос – на вовкулаку), а також є сатиричним памфлетом на радянсь-
ку добу («Серед карликів») [8: 261–265]. Структурно складаючись із трьох частин, які 
по-різному відображають дійсність, твір, відповідно, набуває ознак історичного рома-
ну (в першій частині), роману-антиутопії – в другій і насамкінець – роману-параболи 
або роману-подорожі («Дорога до храму»). Філософською мовою архетипів і загально-
людських біблійних норм письменник розкриває перспективу розвитку української нації 
і вказує шлях порятунку.

«Нова хвиля» української історичної романістики 80–90-х років позначилася увагою 
до морально-етичної проблематики, національних і загальнолюдських цінностей. При-
чинами цього стали й екологічні катастрофи (особливо – вибух на Чорнобильській АЕС), 
що розвіяли міф про доцільність науково-технічного прогресу. Атмосфера загальної 
моральної і духовної кризи суспільства на межі ХХ–ХХІ століть впливає на літературу. 
Замислюючись над причинами глобальної катастрофічності, письменники надають 
перевагу художньому вимислу, умовно відтворюючи історію прийомами міфу, притчі, 
казки, фантастики, гри, компіляції, колажу, порушуючи тим самим просторово-часову 
лінійність і видаючи множинність інтерпретацій минулого [8: 5, 234–237, 245]. Яскравим 
прикладом вищесказаного є роман «Северин Наливайко» (1993) М. Вінграновського. У 
таких творах дослідники вбачають стилетворчі риси постмодернізму, який із посиленням 
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аналітико-філософських тенденцій, опорою на фольклор, проявляється наприкінці 
ХХ ст. в історичній романістиці багатьох країн світу.

У праці «Заради грядущого» (1979) Б. Хотимський зауважив, що письменники 
відповідально ставляться до виховання нових поколінь, тому й оглядаються назад, щоб 
виваженіше йти вперед. При цьому особливу увагу митці приділяють моральному облич-
чю політичного лідера, який відповідальний за долю народу [10: 3, 13, 39]. В. Оскоцький 
зазначив, що історичний роман допомагає поглибити почуття історії та пам’ять історії, 
що посилює й розуміння сьогодення. До того ж, минуле, особливо – побачене в час за-
гострення визвольної боротьби, збагачує читача духовно й формує його як свідомого 
громадянина й патріота [6: 382–383].

О. Червінська зробила висновок, що образ історичної особистості перш за все 
асоціюється зі своєю історичною епохою і може мати власну загальновідому історію, тому 
ім’я стає центром фабули-історії художнього твору. Проте в іншому випадку історичний 
образ символізує певну ідею або явище, що функціонує поза своїм історичним контек-
стом. Крім того, якщо митець уявить і подасть історичну особистість у незвичайних об-
ставинах, то створить таким чином несподівану розповідь [7: 154].
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КАЗАЦКАЯ ТЕМАТИКА В УКРАИНСКОЙ РОМАНИСТИКЕ ВТОРОЙ 
ПОЛОВИНЫ ХХ СТ.

В статье предпринята попытка определить место романов о казачестве в исто-
рии украинской романистики, литературе в целом. Указаны причины актуализации ка-
зацкой тематики в большой прозе этого времени (исторические основания, всплески и 
спады внимания авторов к теме). Обозначено стилевые, методологические, аксиологи-
ческие особенности украинской романистики второй половины ХХ ст., её идейно-вос-
питательную ценность.
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COSSACK THEME IN THE UKRAINIAN NOVEL IN THE SECOND PART 
OF THE XXth CENTURY

In the article we have made an attempt to defi ne the place of cossack novels in the history of 
the Ukrainian novel and in literature on the whole. We also defi ne the reasons of cossack theme 
actualization in prose of that time (historical background, ups and downs of authors’ attention 
to the theme). We also speak about stylistical, methodological, axiological peculiarities of the 
Ukrainian novel, its ideological-educational value.
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АРХЕТИПНИЙ СИМВОЛ ЖІНКИ-МАТЕРІ У КАЗЦІ-ЕСЕЇ 
«БЛАГОСЛОВИ, МАТИ!» ДОКІЇ ГУМЕННОЇ

У статті досліджується архетипний символ жінки-матері, жінки-родоначальниці 
у творі «Благослови, Мати!» Докії Гуменної. Доводиться, що першоелементом буття 
у світобаченні письменниці-науковця як-от: земля, вода, вогонь мають жіноче начало. 
Архетипні образи печери, лабіринту, вирію – також актуалізуються як жіночі.

Таким чином, у художньому осмисленні Докії Гуменної міфологема «мати» являє со-
бою сакральний образ, якому притаманна світотворча функція.

Ключові слова: архетип, символ, міфологема, жінка-мати.
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Уже перші літературні виступи Докії Гуменної свідчили про зацікавленість письмен-
ниці минулим України («З історії Сивої давнини» (1940), «Романці на схилах» (1939), 
«Таємниця черепка» (1941). Але в передостанні роки творчості «жанр історіософічності 
та мітологічної візії» [2; 350] стає чи не найбільш об’ємним. Пильний інтерес до сховано-
го у глибинах віків є найприкметнішою особливістю творчих уподобань Докії Гуменної.

Малодосліджена творчість Докії Гуменної останнім часом привертає увагу читачів, 
науковців. 

Оскільки міфологічний зміст твору «Благослови, Мати!» Докії Гуменної, ще не ста-
вав предметом наукового дослідження, то ставимо за мету у цій статті окреслити пара-
метри розуміння письменницею «жіночого начала» в людській культурі, своєрідну типо-
логію смислів-значень образу «матері». 

Озброївшись численними працями авторитетних дослідників із історії, археології, 
етнографії, філології, Докія Гуменна у творі «Благослови, Мати!» пройшла минулими 
тисячоліттями нашої історії. Почала від доби оріньяку і закінчила сучасністю. Письмен-
ниця не просто поєднала народну пам’ять і народну уяву, сліди справжніх історичних 
подій та їхню фантастичну інтерпретацію, яка виражає народну філософію історії, на-
родні уявлення про добро і зло, а найголовніше, вона зуміла відтворити провідне місце 
людини, відшукати якнайглибші джерела її історичного існування.

Докія Гуменна розвиває ідею про велике значення жінки-матері в історії розви-
тку людства. Архетип жінки-матері є одним із фундаментальних у структурі україн-
ської ментальності. Особливе значення архетипу матері відзначали відомі такі вчені, як 
К. Г. Юнг, Б. Цимбалістий, Д. Донцов, Є. Онацький. 

У концепції К. Г. Юнга виокремлюється система жіночих архетипів (архетип Великої 
Матері). К. Г. Юнг зазначає, що «багато речей, які оточені поклонінням або набожністю 
такі, як церква, університет, місто або країна, небеса, земля, ліси, моря і взагалі будь-яка 
вода, матерія і навіть підземний світ або Місяць, можуть бути материнськими символа-
ми» [7; 129].

Богдан Цимбалістий у своїй праці «Родина і душа народу» підкреслює роль жінки у 
родині, в ментальності українців: «Життя в лоні родини в перших роках земного існуван-
ня дає ключ до розуміння структури характеру, до усвідомлення того, як численні почу-
вальні конфлікти малої дитини доводять до видтворення своєрідних рис характеру… Ці 
переживання раннього дитинства, звичайно, забуваються, але їхні сліди в підсвідомості 
діють і керують поведінкою дорослої людини» [6; 78)].

Твір «Благослови, Мати!» Докія Гуменна називає «казкою-есеєм». «Казкою зву тому, – 
пояснює авторка, що всяке відтворення минулого – казка. Ніхто з живих не бачив на власні 
очі, як було навіть двісті років тому. Всякий заглядач у минуле на свій лад бачить минувши-
ну – залежно від матеріалів, що Бог послав… та від своєї внутрішньої візії» [1; 3]. 

У творі письменниця використовує наукові матеріали, які, як слушно зазначила Та-
мара Николюк, «доповнювала власними думками вже існуючі гіпотези, іноді робила свої 
припущення, застосовуючи першотекст для їх аргументації або реінтерпретувала чужі 
тексти» [3; 7].

Казка-есей складається із семи розділів: «Камертонодзень», «Жени», «Господи-
ня дикого звіра», «Леле», «Благослови, Мати!», «Золотий плуг», «У вирій». На думку 
письменниці, саме в первісному роді формувався культ жінки. Досліджуючи культуру 
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предків і приводячи приклади із культури Єгипту, індусів, гетитів, авторка казки-есе на-
водить читача на думку: головою сім’ї є жінка. Жінка була посередницею між людьми 
і вищою силою; саме їй мисливці приносили здобич; іменем матері звалася споріднена 
група. Жіночий образ вважався символом родової спільноти, який пізніше екстраполю-
ється в культ матері, що далі стає богинею.

Докія Гуменна часто асоціює жінку із землею. Ілюструючи «складну мозаїку й пе-
реплетання старіших матріярхальних і новіших патріярхальних уявлень та ідей» [1; 
67], ототожнює різні культури: Господиня Мамутів із палеоліту – це та сама Артеміда у 
грецькій міфології, вона ж Діана, Господиня Дикого звіра, Гекаерга, що означає «страш-
на для звірів», Діва.

Та й у християнстві Діва-Мати є родоначальницею божественного – Божою Матір’ю. 
Тобто на підсвідомому рівні людство продовжує старовинну традицію назви одвічного 
божества матері. Землю величають святою, бо з неї створено першу людину і вона є го-
дувальницею всього живого світу. 

Велика Мати, Земля – одна субстанція із жінкою в людській подобі, тому від жінки 
залежить врожай. Український народ, як нація землеробів часто ототожнює образ Ма-
тері-Землі, Матері-Божої. Давні боготворення землі залишились до цього часу: клятва 
землею вважається непору шною; вираз недовір’я «хоч ти землю їж» – і тепер дуже часто 
вживається, а побажання – «щоб тебе свята земля не прийняла» є вираз найбільшої нена-
висті, і навпаки, «щоб ся мав, як свята земля» – належить до найкращої доброзичливості.

Ці приклади іще раз доводять достовірність слів Докії Гуменної: «слова «мати», 
«земля», «божество» – рівнозначники» [1; 85].

Водна стихія завжди була пов’язана з людьми, їхньою долею. Тому поряд з архе-
типом матері та землі Докія Гуменна виокремлює архетип води. Символіка образу-по-
няття «вода» у світовій міфології доволі складна, глибока і багатопланова. Як безмірна і 
безсмертна, вода є початок і кінець усього на землі. Вода – це чистота, праматір усього 
живого, межа між світами, етапами життя. 

Шанобливе, майже побожне ставлення українців до води є на стільки виразною, по-
мітною рисою їхнього світосприймання, що майже всі дослідники звичаїв, традицій на-
шого народу торкаються у своїх працях цієї проблеми. Таке ставлення до води, одного 
з першоелементів світотворення, спостерігаємо у всіх народів світу. Первісна людина 
помічала, що вода приносить велике добро, бо оживляє землю і робить її плодючою , 
тому вважала її святою. Перси уявляли ріки жи вими істотами, єгиптяни розуміли під 
іменем води саму богиню Ізіду. У світобаченні та світорозумінні багатьох народів світу 
вода складає жіночий принцип, є вираженням жіночого начала. Всеохопна причетність 
води до майже всіх моментів люд ського існування і визначає багатогранність її міфопо-
етичної сим воліки – від принципів всезагального зачаття і народження, ко хання аж до 
образу смерті. Отож не дивно, що в українському фольклорі міфологема «води» є одним 
із найбільш насичених образів. 

Вогонь як один із першоелементів світу також наявний у творі Докії Гуменної, однак, 
на відміну від загальноприйнятої точи зору, авторка подає його в жіночому образі, тобто 
вона асоціює жінку-матір із культом сонця. На її думку, сонце у своїй першооснові було 
жінкою. Про це свідчать багато гімнів Рігведи, які прославляють жіноче божество Сурію; 
хетти мали свою богиню сонця; у древніх семітів сонце фігурувало богинею Шамшу. 
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У багатьох народів поряд з божеством сонця наявне божество вогню, яке мислиться 
теж у жіночому образі (римська Веста, грецька Гестія, скитська богиня Табіті, охорон-
ниця вогню). Це пояснюється тим, що в побуті з вогнем працювали жінки. Жінка є «охо-
ронниця огнища і вогню» [1; 18]. Ця обставина могла вплинути на уяву і про господиню 
вогню. Із такими архетипними образами була пов’язана і міфологія неоліту, де сонце 
уявлялось вогненною жінкою. Навіть у індоєвропейській міфології виокремлювали два 
види вогню: жіночий мав символ кола, а чоловічий, зображений прямокутником.

Цікаво інтерпретує Докія Гуменна і поняття «печера»: «як храм-святилище, або її на-
подібнення, лишається на всі віки, починаючи з мадлену... Сама назва мітраїчного храму 
була «печера» [1; 55]. Міркуючи про роль печери в міфології, Докія Гуменна вибудовує 
багатовекторні паралелі, які можна без перебільшення назвати свідченням універсальної 
обізнаності письменниці та вченого не лише з міфологіями основних світових культур, 
але й глибокого знання про природу різних векторів руху людської цивілізації від пра-
давніх часів і до сьогодення. Міркування про роль і характер печери у світовій міфології 
не втратили актуальності і на сьогодення. Про це свідчать як твори популярних у світі 
письменників (П. Коельо, М. Павич, Б. Акунін), так і новітні шукання науковців та но-
ваторське осмислення прадавнього архетипу печери, який сформувався ще в добу мад-
лену. Без перебільшення, можна зауважити, що як письменниця і як дослідниця, авторка 
«Благослови, Мати!» на кілька десятиліть і в цьому питанні випередила у своїй творчості 
новітні розробки й художньо-творче осмислення цього явища.

Міркуючи про роль печери у формуванні прадавнього світоосмислення, Докія Гу-
менна зауважує: «Багато індійських храмів влаштовано в пече рах. Та й не забудьмо, що 
перші християни молилися в катакомбах... Цей «печерний» екскурс зробили ми тому, що 
ідея печери відограла велику ролю в мітології, а також зв’язана з нею ідея лябиринту» [1; 
55-56]. Панорамне мислення митця дозволяє побачити типологічні сходження у, здава-
лося б, ніяк не пов’язаних між собою типах міфотворення, типах творення світоглядних 
основ. Архетип печери допомагає віднайти такі ти пологічні точки дотикання не лише 
тому, що є присутній майже у всіх сві тових культурах, але й тому, що авторка казки-есея 
«Благослови, Мати!» подає його універсальне прочитання, тяжіючи у своєму потракту-
ванні до віднайдення основи основ, праміфологічної одиниці, з якої слід починати відлік 
міфологічного світогляду у всіх без винятку культурах.

Архетип печери в концепції Докії Гуменної тісно пов’язаний зі ще од ним прадавнім 
міфологічним поняттям. Йдеться про вирій, тобто те міс це, де і знаходиться початок по-
чатків, час часів, який ще ненароджений. Місце, де зустрічаються простір, час, міжчасся у 
одній єдиній структурі: «Щоб добитися вирію, лона всесвіту, безчасового джерела, треба 
пройти дуже велику, важку й небезпечну дорогу, – кажуть міти й вірування всіх релігій. 
Так відбилося в пам’яті людства те, що тисячоліттями практикува лося в мадлені. Адже він 
тривав щонайменше двадцять тисячоліть, то й маємо право сказати, що звичай відклався в 
мітах, ба, навіть у підсвідомо сті нашій, із практики десятків тисячоліть» [1; 57].

Привертає увагу у цьому міркуванні декілька принципових момен тів. Першим із 
них, очевидно, слід вважати оригінальне бачення письменницею і вченим ключового 
для міфологій багатьох національних культур архетипу вирію. Вирій розглядається тут 
як семантично й символічно тісно пов’язана з архетипом всевладної жіночності катего-
рія. Точніше, з тією сми словою стороною, згідно з якою вона є предковічним началом, 
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основою основ, у якій ще немає нічого сущого, й водночас, вже є все для того, щоб все 
суще мало змогу невдовзі з’явитись. Вирій, а точніше, дорога до нього, це дорога од-
ночасно й у минуле й у майбутнє, адже Докія Гуменна недарма підкреслює, що вирій 
розглядається саме як «безчасове джерело». Водночас «вирій» візуально може символі-
зуватися якраз у буттєвому архетипі печери, у якому єднаються сакральний, магічний й 
матеріально-фізичний виміри. Саме на універсальності архетипу вирію, що характерний 
за версією митця й дослідника для «міфів і вірувань всих релігій», – наго лошує Докія 
Гуменна тоді, коли звертає увагу, що сам вирій є нічим іншим, як лоном Всесвіту, тобто 
явищем трансцендентним й позачасовим. «Лоно Всесвіту» – це також один із усталених 
праобразів універсаль ної архетипально-міфологічної картини всевладної жіночності. 
Жінка є охорон ницею, оберегом входу до еару, тобто раю, за давньоєгипетськими уявлен-
нями. Таке бачення походить ще з доби палеоліту. Цікаво, що сама Жінка вже не сприй-
мається лише як універсалія. У семіосфері міфології Давнього Єгипту її присутність вже 
може замінювати приналежний їй символ – трикутник. «Цим трикутником запечатано 
вхід до лябиринту» [1; 60-61]. Невипадково, що функцію оборони царства мертвих, або, 
точніше, функцію оборони кордону між матеріальним і нематеріальним, між буттєвим та 
езотеричним знову покладено на жінку. Саме її символ є тим універсальним генокодом, 
який може стати або ключем або замком між дво ма величезними смисловими й буттєви-
ми просторами, що є світи духовного й матеріального або візуального й невізуального. 
Лабіринт також є ззовні подібним до людської анатомії, адже мав, за міфологічними уяв-
леннями, повернути назад у лоно матері (у вирій) людину, яка пройшла земне коло свого 
життя. Всі ці три виміри єднає універсальна метаодиниця – постать Жінки, що згодом 
прибирає й своє символічне втілення у формі трикутника.

Архетип Матері, таким чином, полишивши своє сакральне домінантне місце, не по-
лишив домінування у всьому сакральному просторі формування прадавньої міфології. 
Його роль стала, як уже було зазначено, визначальною в дещо іншому дискурсі і відтепер 
ближче наблизилася від суто магічного виміру до соціально-ієрархічної функції. Докія 
Гуменна звертає увагу на ту обставину, що світська влада, позірно залишаючись у руках 
чоловіків, сакрально як належала, так і належить жінці. Саме від жінки залежить ви-
знання або невизнання цієї влади, освячення її. Відтак жінка не була позбавлена в добу 
мадлену своєї основної функції – вирішення до лі чоловіків й суспільства загалом. Матрі-
архат у образно-художній філо софській концепції Докії Гуменної не поступився місцем 
патріархату, а лише видозмінив форму своєї присутності в семіопросторі буття людства 
доби міфотворення. Тамара Садівська у своїй статті «Твори Докії Гуменної в контексті 
«наукової белетристики» зазначає, що у творі «Благослови, Мати!» «дослідниця пору-
шує актуальні для науки проблеми: становлення матріархату впродовж усієї історичної 
епохи України, розвитку скіфської культури та Трипілля» [5; 72].

Докія Гуменна у своєму творі «Благослови, Мати!» не тільки розкрила роль і зна-
чення жінки-матері у прадавні часи, а й на прикладах довела конструктивну духовність 
жінки в давньоминулому і цим ствердила її історичне почесне місце у суспільстві.

Таким чином, у художньому осмисленні Докії Гуменної теми міфологеми «мати» 
можна простежити витворений авторкою сакральний образ жінки-матері, який увираз-
нюється багатьма етнонаціональними штрихами. 
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 Визначаючи постать жінки-матері священною, авторка виокремлює її архетипи: а) 
архетип землі; б) архетип води; в) архетип сонця, вогню.

У творі «Благослови, Мати!» Докія Гуменна прагне актуалізувати історичне минуле 
не шляхом його модернізації, не вкладанням у вуста своїх гасел, а відшуканням у мину-
лому тих моральних якостей, які не втратили свого повчального значення в наш час та 
будуть актуальними в майбутньому. Письменниця не просто поєднала народну пам’ять 
і народну уяву, а справжні історичні події та їхню фантастичну інтерпретацію, яка ви-
ражає народну філософію історії, народні уявлення про добро, зло. На слушну думку Б. 
Романчука, авторка твору зуміла знайти «сполучні нитки, які в’яжуть далеке минуле, 
праісторичне з історичним і сучасним, та в кожній історичній добі знайти підкріплення 
для своєї тези чи гіпотези» [4; 511].

Авторка також вважає Україну мітогенетичною зоною, звідси «розходяться універ-
сальні міти, які підмурували засновки сучасної нашої культури» [1; 65], насамперед. Ці 
висновки є наслідком великої роботи письменниці над осягненням міфологічного спадку 
українців. 

Саме твори про минуле дають можливість конкретизувати риси нового у підході до 
минулого, простежити основні лінії мистецьких пошуків. Осягнення закономірностей 
історичного розвитку є необхідною передумовою художнього освоєння минулого, при 
якому той чи той період постає як ланка взаємопов’язаного і безперервного руху епох. 
Адже трактування історичної теми в літературі – це утвердження спадкоємності прогре-
сивних ідей багатовікового минулого досвіду. 
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В статье исследуется архетипный символ женщины-матери, женщины-родона-
чальницы в повести «Благослови, Мать!» Докии Гуменной. Доказывается, что первоэле-
ментом бытия в мировоззрении писательницы-ученого есть земля, вода, огонь, которые 
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НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

 
Стаття торкається проблеми формування національної ідентичності в сучасно-

му багатонаціональному суспільстві. На прикладі двох творів документальної прози 
канадської письменниці українського походження М. Косташ аналізується “гібридна 
ідентичність”, яка виникає на перехресті двох культур: рідної та набутої. Шлях, яким 
прямує етнічна письменниця до своєї національної самоідентифікації, пролягає через 
реінтеграцію в історію, культуру, мову її народу . 

Ключові слова: іммігранти, “гібридна ідентичність”, етнічна/національна ідентич-
ність, україно-канадці, українська громада, мультикультуралізм, інтеграція, асиміляція.

Сучасна політика відкритості суспільств, міграційні та глобалізаційні процеси да-
ють можливість говорити про стирання кордонів між державами, народами, культурами. 
Отже, сьогодні більш актуальним, напевно, стає вже не мультикультуралізм, а транскуль-
туралізм. У такому плюралістичному суспільстві національним культурам стає дедалі 



219

важче втриматися на плаву, не потрапити у загальний “плавильний котел” (“melting pot”). 
Етнічна свідомість у сучасних реаліях теж переосмислюється, набуваючи нових ознак. 
Так, якщо говорити про етнічну ідентичність переміщених осіб – людей транспонованих 
у чужорідне соціально-культурне середовище, то її [ідентичність] прийнято вважати “гі-
бридною”: такою, що поєднує риси рідної та успадкованої культур. 

 Нині ідентичність розглядають не як сталу сутність, а як мінливу, плинну, нестабіль-
ну ознаку самоідентифікації людини. Таке розуміння ідентичності вписується в постмо-
дерністську концепцію розвитку культури (М. Саруп). Отже, ми вважаємо її процесом, а 
не даністю. Інші ознаки постмодерністської ідентичності: фрагментарність та множин-
ність. Вона знаходиться на перетині спадкового та особистого досвіду. Множинність пе-
редбачає поєднання різних ідентичностей: діаспорної, етнічної, національної, мульти/
культурної, гендерної постколоніальної тощо [12:379]. 

 Ідентичність у сучасному розумінні – це складний конструкт, що може бути пред-
ставлений у вигляді вісі, на яку нанизуються різні фрагменти соціального та культурного 
досвіду, що триває у часопросторі. 

 Мета даної розвідки – з’ясувати природу та особливості етнічної ідентичності су-
часних україно-канадців, послуговуючись дослідженнями канадської письменниці укра-
їнського походження Мирни Косташ, викладених у її книгах документальної прози “Усі 
бабині діти” та “Кровні лінії: подорож до Східної Європи”.

Проблему національної самоідентифікації української діаспори в Канаді свого часу 
досліджували М. Мандрика, М. Марунчак, О. Гай-Головко, Яр Славутич, Ярс Балан, 
Дж. Кулик Кіфер, М. Косташ, М. Тарнавський, Н. Тучинська, М. Кирчанов, Л. Грекул, 
Л. Ледоховскі та інші. 

Мирна Косташ (Мирослава Косташ) – канадська письменниця, перекладач і журна-
лістка українського походження. Народилася 2 вересня 1944 р. у м. Едмонтон, провінції 
Альберта, де мешкає і нині. Член Спілки письменників Канади, яку очолює з 1993 р. 
М. Косташ – автор численних публіцистичних статей та короткої прози. Належить до 
покоління шістдесятників, була активною учасницею феміністичного руху. 

Мирна Косташ стала відомою не тільки серед україно-канадської інтелігенції, а й у 
широких літературних колах завдяки своєму публіцистичному твору “Усі бабині діти” 
(“All of Baba’s Children”, 1977), який критики називають “журналістським дослідженням 
життя української громади в Канаді”. Інші книги письменниці: “Далеко від дому: Історія 
покоління шістдесятих років у Канаді” (“Long Way from Home”: The Story of the Sixties 
Generation in Canada”, 1980), “Кровні лінії: Подорож у Східну Європу” (“Bloodlines: A 
Journey into Eastern Europe”, 1993), “Приречений наречений: Спогади” (“The Doomed 
Bridegroom: A Memoir”, 1998) тощо [2].

Мирна Косташ належить до третього покоління українських канадців. Її предки – ви-
хідці з селища Тулова на Західній Україні – на своїй новій батьківщині змінили прізвище 
Костащук на Косташ, яке, на їхнє переконання, було більш прийнятним для англомов-
ного середовища.

Мирослава Косташ – англомовна авторка, котра називає себе канадською письменни-
цею, щоб підкреслити свою інакшість поряд із квебекськими письменниками (вони тво-
рять франкомовну літературу). Аби “ …окреслити свою специфічність серед канадського 
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письменства, –зізнається Косташ, – я також називаю себе українсько-канадською пись-
менницею, феміністкою, західною канадкою” [3: 154].

Перебуваючи в центрі інтернаціонального руху шістдесятництва, відчуваючи себе 
безпосередньо причетною до “руху молодої, оптимістичної, миролюбної енергії проти 
всього цинічного і старого духом”, Мирослава не замислювалась про свою належність 
до якогось конкретного народу [3: 156]. “Батьки Мирни були шкільними вчителями. І 
як би там не було, – стверджує Роб Маккленан, – зростаючи в еру Нового Лівого ради-
калізму, наркотиків, року та жіночої свободи, Косташ відмовилась від своєї етнічності, 
втратила інтерес до неї”. Роб Маккленан [9]. З цього приводу вона в своєму інтерв’ю 
згадує: “Я зовсім не цікавилась своїм українським походженням. Воно здавалось мені 
несуттєвим” [3: 156]. За її власними словами, вона не могла усвідомлювати себе укра-
їнкою, оскільки була інтернаціоналісткою. Втім, письменниця чітко окреслює час, коли 
прийшла нарешті до розуміння необхідності пошуку свого місця в світі, яке визначається 
також і завдяки національним кореням. “…Щоб належати до “світу”, треба спершу на-
лежати до якогось “місця”, – таку думку вона висловлює пізніше, в сімдесяті роки, коли 
її увагу починають приваблювати політичні переслідування дисидентів у Східній Європі 
та СРСР [3: 156].

 Свідомість Косташ буквально перевернула зустріч із українським дисидентом Л. 
Плющем, якого після тривалого утримування в психіатричній лікарні було вислано з 
СРСР разом з родиною. 

 Тривала розмова з ним наштовхнула письменницю на думку, наскільки вони духо-
вно близькі. І вона не змогла утриматись від запитання: “Чому це так – хоч ви і я походи-
мо з різних куточків світу і наш життєвий досвід зовсім різний, чому ви такий близький 
мені?” На що він відповів: “Це тому, що ми походимо з одного села”. Висновок Косташ: 
“Українці і я: рідня. Цього разу я не заперечувала” [8: 190]. Саме ця зустріч стала точкою 
відліку її, як вона сама називає, “інтелектуальної та емоційної пригоди…, що привела її 
до власних коренів (“повернення до початків” (Стюарт Холл)) – cпочатку в українських 
поселеннях в Альберті, а потім і в селах її дідів у західній Україні” [3: 156]. 

 Вперше до української тематики Мирна Косташ звертається в книзі “Усі бабині 
діти”, яка була опублікована 1977 р. Друге і третє видання побачило світ відповідно 1987 
р. і 1992 р. Авторка зізнається, що рішення написати цю книгу для неї самої було неспо-
діваним: “Із усього, про що можна було написати, чому я вибрала україно-канадців? Я 
не почувалася причетною до їхньої громади. Я не говорила українською, уроки з україн-
ської історії та літератури не справили враження” [6: 145]. 

Книга присвячена вивченню історії виживання перших українських переселенців в 
жорстоких умовах канадських прерій, дослідженню специфіки національної ідентичності 
у контексті мультикультуралізму та аналізу канадського досвіду існування української гро-
мади. Для досягнення максимально правдоподібного ефекту причетності до української 
громади, про життя якої оповідає, Мирна на чотири місяці оселяється в містечку Ту Хіллз, 
де компактно проживають вихідці з України. Для написання історії Ту Хіллз, письменниця 
використовує архіви і офіційні джерела, розповіді-спогади старшого покоління, водночас 
не забуваючи про власні враження і спостереження за життям всередині громади. 

Цікаво, що після завершення дослідження Мирна Косташ купила невеличку ферму 
неподалік Ту Хіллз і назвала її “Тулова”, на честь селища в Україні, з якого походили її 
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предки. Там вона мешкає протягом кількох місяців на рік. На думку дослідниці україн-
ського походження Лізи Грекул це виглядає як символічне повернення на батьківщину 
прадідів [11: 105]. Так Мирослава будує своєрідний місток до історичної батьківщини. 

Книга складається з 16 розділів, кожен з яких фокусується на окремому аспекті з 
історії україно-канадців (“Еміграція”, “Прибуття і поселення”, “Школа”, “Церква”, “По-
літика”, “Міфологія” тощо). 

Поява книги стала знаменною подією для української громади, яка завдячувала пись-
менниці за “вписування” їхньої історії (що до того перебувала на маргінесах) в офіційну 
національну історію Канади [6: 145]. На думку Джорджа Мельника, книга “збудила мит-
тєву національну увагу” [цит. за: 6: 145].

У поле дослідницького інтересу Мирни Косташ потрапляє історичне, соціальне, 
культурне, економічне тло існування української спільноти в Канаді. У перших розділах 
книги “Усі бабині діти” перед читачем розгортається широка епічна картина масового 
переселення українців до Країни кленового листка: здебільшого зображено труднощі 
“вживання” емігрантів у чужомовний і чужоментальний світ. Перші десятиліття пере-
бування на новій землі для українських сімей були “суцільним тестом на виживання” не 
тільки в суворих кліматичних умовах, але і в атмосфері відторгнення корінним населен-
ням, що в цілому було досить природним. Новоприбульці залишались “закритим етніч-
ним субстратом”, несприйнятливим до чужих традицій і вивчення англійської мови, без 
володіння якої дорога до канадського суспільства була практично закрита. Як зазначає 
авторка, офіційна позиція канадської влади спонукала переміщених осіб асимілюватись 
у канадському соціумі, забувши свою мову, культуру, традиції. Це фактично була вимога 
вимкнення захисного механізму етнічного самозбереження. Офіційна політика інтегра-
ції переміщених осіб в канадський соціокультурний простір проявлялася у нав’язуванні 
англомовного середовища через такі впливові соціальні інституції, як школа, церква. 
Так, газета “Геральд” (м. Калгарі) 1950 р. писала: “Головна наша думка, що українці в 
Канаді повинні прагнути бути добрими канадцями і що їхня вартість як громадян цієї 
держави зменшується в тій мірі, в якій вони переймаються справами України” [1: 149]. 

У цій частині книги Мирна Косташ позиціонує себе більшою мірою як документа-
ліст. Вона подає історію заселення українцями канадських прерій переважно оперуючи 
фактами, взятими із архівів та спогадів свідків, але водночас їй не вдається зробити це 
відсторонено: письменниця явно симпатизує переселенцям, засуджуючи політику уря-
ду Канади. Водночас детальне вивчення канадської історії українців захоплює Косташ, 
вона мимохіть відчуває себе причетною до неї, адже це також історія і її сім’ї. Авторка 
“не може дистанціюватись від того, про що пише, в тому сенсі, що [сама] стає дійовою 
особою власної оповіді про особисту та сімейну історію” – твердить Л. Грекул [11: 105]. 
Відтак, відбувається поступове зміщення акцентів в її етнічній самоідентифікації.

Досліджуючи причини негостинного ставлення до українців, Косташ приходить до 
думки, що канадців насторожує неготовність української спільноти сприймати виробле-
ні канадським суспільством моделі співіснування. Резистентність до входження в нове 
етнічне поле проявлялась у відособленому проживанні іммігрантів, спілкуванні винят-
ково рідною мовою. Втім, авторка засвідчує, що “ніяка англо-канадська агітація, ні по-
грози, ні розсудливі переконування не могли в кінцевому рахунку зробити з українських 
іммігрантів англосаксів” [1: 149].
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На проблемі формування національної свідомості канадських українців найбільша 
увага сфокусована в трьох останніх розділах: “Націоналізм”, “Асиміляція”, “Міфологія”. 
Очевидно, прагнення Мирни Косташ розібратись у всіх перипетіях формування націо-
нальної свідомості у представників широкої української громади, це насамперед спроба 
етнічної ідентифікації і для самої письменниці: у даному випадку вторгнення в чужий 
етнопростір (хоча, напевно, точніше буде сказати реконструкція ідентичності, втраченої 
за два покоління, що відділяють Косташ від її предків – корінних українців). На думку 
Л. Грекул: “Для Косташ ідентичність це не щось готове, а процес, який перебуває в по-
стійнному, тривалому, уявному зв’язку з мовою ” [10: 201].

 Вислів Косташ “націоналізм… не моя справа” свідчить, що вона досить далека від 
адорації позицій українських націоналістів Канади і не бере на себе відповідальність 
за детальний аналіз цього явища в осередку україно-канадців. Проте авторка докладно 
вивчає процес становлення національної свідомості переселенців. Так письменниця на-
водить слова 1913 р. П. Зварича, активного громадського діяча серед емігрантів, який 
заявив у газеті “Обсервер”, що “в цілому світі немає нації, яка б називалася “галицькою”. 
Нашим канадським друзям варто це знати, – підкреслює Зварич, – ми не галичани, буко-
винці, австрійці, росіяни, але ми назавжди русини, народ, який разом з нашими братами 
українцями в Росії складає націю в 34 мільйони” [7: 336]. Косташ зазначає, що тут Петро 
Зварич розрізняє західних українців (русинів), які жили під владою Австро-Угорщини, і 
східних українців, що були під владою Росії. Утім, як наголошує письменниця: ”Вже за 
два роки мій батько, племінник П. Зварича, на запитання шкільного вчителя про його на-
ціональність, відповів: “Українець”. Ніхто не знав як це написати англійською” [7: 336]. 

Чільну увагу присвячено неминучій з точки зору Косташ асиміляції. Вона наводить 
кілька інтерв’ю на початку розділу з однойменною назвою, які свідчать про невідворот-
ність поступового поглинання етнічних меншин домінантною культурою. Наприклад, 
Аліса Мельник згадує, як її батько перед смертю часто повторював: “Будьте добрими 
канадцями”! Авторка констатує, що процес асиміляції тривалий і болісний, але в цілому 
необхідний для нормальної інтеграції в панівну культуру. Позитивне ставлення Косташ 
до цього, напевно, пояснюється тим, що і сама вона вимушена була долати наслідки де-
націоналізації, якої, як представниця покоління, уже народженого в Канаді, цілком про-
гнозовано не змогла уникнути. Адже, якщо перші переселенці з України змогли зберегти 
свою етнічну своєрідність, демонструючи високий рівень опірності асиміляційним про-
цесам, то їхні діти фактично ставали “подвійними громадянами” через свою відкритість 
до англо-канадської культури, яка активно насаджувалась в усіх сферах життя. 

Авторка засвідчує, що розчинення українців у канадському соціумі супроводжува-
лось нав’язливою англізацією, що відповідно призводило до поступової втрати материн-
ської мови. Білінгвальні школи з часом вітіснялись англомовними, вчителями переважно 
призначались англо-канадці, а отже англійська фактично стала основним інструментом 
в процесі асиміляції української молоді. Відтак, кількість україно-канадців, які не во-
лоділи вільно мовою предків, стрімко збільшувалась (з 5% до 10% всього лише за 10 
років – від 1941 до 1951 року). 

Церква (православна та греко-католицька) виконувала функцію підтримання психо-
логічної рівноваги для першого покоління українців в умовах надскладної адаптації в 
чужій країні, виступала гарантом збереження національної свідомості і непроникнення 
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всього англо-канадського в громаду переселенців. Проте, наступне покоління вже не по-
требувало жодних психологічних трансформацій задля інтеграції в чужий соціокультур-
ний простір, а відтак, за словами Л. Тарнашинської було “більш сприйнятним до вібра-
цій чужих етнічних полів, оскільки мало меншу духовну резистентність”, а отже майже 
не вимагало допомоги в сфері духовногo [5: 420]. Таким чином, і цей фактор, що за-
безпечував збереження етнічної свідомості україно-канадців, з часом практично втратив 
свою актуальність. 

У розділі “Міфологія” Мирна Косташ резюмує сказане в попередніх розділах сто-
совно двох складових духовної сутності канадських українців. “Я знаю, що я – украї-
нець, – наводить вона слова одного з представників другого покоління діаспори, – і не 
маю надмірних почуттів щодо цього, і я також знаю, що я – канадець. Я народився тут. 
Часто думаю, що було б добре поїхати і подивитися місця, звідки походять мої батьки, 
але я не хотів би там жити” [7: 395]. По суті, це висловлювання артикулює “гібридну 
ідентичність” україно-канадців. Авторка називає це компромісом – уміння пристосува-
тись до нових життєвих обставин, не зрікаючись повністю традицій та цінностей свого 
народу. Це було своєрідною умовою виживання. 

Оголошена в 60-ті роки політика бікультуралізму зустріла рішучий спротив з боку 
етнічних меншин: адже підтримка лише двох панівних культур у країні (англо-канадців 
та франко-канадців) означала повну ігнорацію з боку держави решти населення, яке не 
належало до них (а це близько чверті усіх громадян Канади). Як наголошує Косташ, 
лише спільними зусиллями найактивніших представників національних меншин вдало-
ся досягнути компромісу. На початку 70-х років їхні голоси нарешті були почуті. Ін-
теграція нацменшин в канадське суспільство не повинна означати повне розчинення і 
зникнення в ньому, натомість продуктивне “вживання” в новий простір можливе лише за 
умови збереження своєї мови, культури та національної ідентичності. Це основна ідея, 
яку громадські активісти з етнічних меншин намагались донести до уряду. Косташ до-
речно зауважує, що провідна роль у цій боротьбі за рівні права всіх народів у мульти-
національній державі належала якраз українцям за походженням.

З одного боку, після ухвалення політики мультикультуралізму на офіційному рівні 
збільшилася матеріальна підтримка різного роду програм, спрямованих на збереження 
культурної спадщини етнічних меншин, а з іншого боку, як твердить авторка, це стало 
джерелом творення нових національних міфологій. Відтак, український міф, (оспіва-
ний у художній творчості перших переселенців), звучить так: “Канада вільна країна, 
яка звільняє від попередніх страхів, і хоча життя тут поки що надто суворе, але завдяки 
важкій праці воно рано чи пізно стане легшим, а надто добре житиметься нашим ді-
тям” [1: 152]. 

На думку Мирни, ілюзорний світ “українського буття в Канаді”, створений штуч-
но завдяки політиці мультикультуралізму, ніяк не може допомогти українцям в Канаді, 
оскільки не має нічого спільного із соціальною дійсністю. Водночас молодих українців, 
народжених у цій країні, й укорінених в англо-канадський соціокультурний ґрунт, тра-
диції їхніх предків цікавлять дуже опосередковано, оскільки ніякої практичної цінності 
для існування в канадському суспільстві не мають. Отже, всі зусилля та асигнування, 
що витрачаються на збереження культурної спадщини етнічних українців, є марними, а 
ефект від заходів – лише позірний. 
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Таким чином, завдяки своєму дослідженню і написанню книги “Усі бабині діти”, – 
стверджує Л. Грекул, – Косташ приходить до усвідомлення, що її літературна подорож до 
Ту Хіллз – це також символічне повернення до її українсько-канадських коренів” [11: 105].

Отже, попри заяви Мирни Косташ про непричетність до української спільноти, пись-
менниця все ж переймається проблемами останньої в соціальній та культурній сферах, об-
стоює право на рівність українців з корінними народами країни. Л. Грекул наголошує на “її 
неспроможністі ігнорувати емоційний зв’язок з їхньою історією та культурою” [11: 105].

І хоча Косташ поки що розглядає етнічну свідомість з точки зору прагматики ви-
живання україно-канадців у країні, яка стала їхньою батьківщиною за народжен-
ням, думається, що сама вона вже перетнула кордон між опозиційними поняттями 
“батьківщина”/”чужина”. Отже, можемо говорити про так звану “подвійну ідентичність” 
у Косташ. “Завжди вважаючи себе канадкою, вона переглянула свою ідентичність, коли 
писала […] “Усі бабині діти”, переживаючи таким чином своє етнічне відродження”, – 
вважає В. Сучака [12: 110]. Прикметно, що еволюція поглядів письменниці просте-
жується вже у передмові до третього видання книги. Реінтеграція в культуру предків 
здійснюється через вивчення історії, неодноразові подорожі до землі дідів та вивчення 
української мови. 

 “Її письмо не про повернення додому, а радше про відкритий, вічний пошук дому. 
Творчий процес це ключ до нового розуміння себе, cуспільства, історії та дому”, – так 
говорить про творчість Косташ Л.Грекул у книзі “Виходячи з тіні: література канадських 
англійською мовою” (2005 р.) [10: 201]. 

Інша книга Мирни Косташ, яка засвідчила тривання пошуку її етнічної ідентичнос-
ті, – це “Кровні лінії: подорож у Східну Європу” (1993 р.).

Відомо, що спочатку письменниця мала задум, здійснюючи мандрівку країнами 
Східної Європи, дослідити діяльність шістдесятників – покоління, до якого вона сама 
належала і якому вже присвятила книгу “Далеко від дому: Історія покоління шістдеся-
тих років у Канаді”, (1980). Утім, розмови з творчою інтелігенцією, дисидентами і та 
соціальна й історична реальність, з якою вона зіткнулась впродовж подорожі, змусили 
переосмислити її мету: виникло прагнення побачити життя братніх народів, відчути ауру 
їхньої культури, доторкнутися до історії, зрозуміти особливості національного характеру 
кожного з них [1]. Найбільший інтерес викликала Україна – земля її предків, яка колись 
виштовхнула їх із свого лона, примусивши шукати щастя в чужих краях. Через пізнання 
невідомих і незрозумілих для неї слов’янських країн вона сподівалась зрозуміти пере-
дусім себе. “Кровні лінії” пропонують подорож Чехословакією, Югославією, Польщею 
та Україною, отже книга має 4 розділи з відповідними назвами. Як зізнається Мирна, 
східнослов’янський світ, який відкривався перед її очима, прикро вразив її. “Я була при-
голомшена тим, що бачила, – отруєні міста, убогі села, бруд та щурі на вулицях і, куди 
не глянь, сумні виснажені жінки, що працюють у державних крамницях, де нічого про-
давати, – описує вона свою подорож по Україні 1991 року, – Я знаю, що повинна радіти з 
незалежності України, але мене переслідують образи цих жінок” [3]. 

Прагнучи віднайти внутрішню рівновагу, Мирна наважується на зустріч із україн-
ськими родичами, з якими вони двадцять років тому переписувались впродовж кількох 
місяців. Цей досвід нелегко дається канадській письменниці. Її дивують і насторожують 
їхнє вбрання і їхня поведінка. “Я збентежена їхнім хвилюванням, слізьми, незграбними 
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обіймами. Обличчя знайомі по фотографіях, але я думаю: хто ці люди?” [4: 163]. Розпо-
відь про їхню зустріч просякнута жалем і соромом за убогість існування цих її далеких 
родичів. Тут, очевидно, слід сказати про зіткнення двох реальностей існування Косташ: 
тієї, в якій вона жила все своє життя і тієї, в якій вона опинилась завдяки своєму дослі-
дженню. Цей конфлікт трансформується у внутрішній багаторівневий діалог, провоку-
ючи кризу ідентичності. Це зустріч двох абсолютно різних світів, культур, історій. “Як 
ми будемо спілкуватись? Ми з моїми родичами не маємо нічого спільного, навіть мови, 
окрім того, що моя бабця та їхній дід були сестрою та братом. Баба померла. Кінець за-
гальної історії. Це було два покоління тому” [4: 162-163].

Подорож різними регіонами України також пригнічує Мирну Косташ. Не менше за-
непокоєння, ніж повсюдне спустошення і занедбаність, викликає духовне виродження її 
народу, спричинене насильницьким більшовицьким режимом. Російську мову, яка була 
її профільною дисципліною під час навчання в університеті, як зізнається письменниця, 
тепер вона починає просто зневажати. Студенткою Косташ була закохана в російську 
мову, літературу, надто поезію, а тепер із здивуванням констатувала: й подумати не могла 
про те, що в СРСР вивчення російської нав’язане насильно, а мови інших народів ніве-
люються або просто забороняються. “Я чула, що у Східній Україні україномовні школи в 
селах позачиняли”, – свідчить авторка під час своїх перших відвідин України 1984 року з 
певною недовірою до почутого. “Українська мова нібито за якимось науковим, філологіч-
ним законом занепадає. Російська, навпаки, “живе у віках”” [4: 73]. Приголомшена без-
ликим російським словом “хлеб” написаним, на фургоні на одній з київських вулиць (в 
Україні – хлібному кошику Східної Європи!), спантеличена повсюдним використанням 
російської мови жителями української столиці (!), збентежена засиллям більшовицької 
мови на українському телебаченні (один із трьох каналів у готелі – український – передає 
дитячу програму російською), Мирна важко переживає своє знайомство з історичною 
батьківщиною, мимовільно засвідчуючи тим самим власну етнічну регенерацію. Гнітю-
че враження від сучасного стану оспіваної й міфологізованої її канадськими земляками 
землі пращурів посилює страх тотального стеження органів КДБ – відчуття практично 
не знайоме їй у Канаді. “То що ж тепер зненавидіти Пушкіна?” – це питання для Косташ 
стає риторичним [4: 176]. 

Непрості відносини складались у Мирни за її власними словами і з історією України. 
Чимало фактів, про які вона дізнавалась із джерел, доступних у Канаді, видавались не-
реальними в умовах благополучного західного існування. Внутрішній опір, наприклад, 
викликала книжка англійською мовою з дивною на думку письменниці назвою “Чор-
ні справи Кремля: Біла книга”. Хроніка подій, пов’язаних з голодомором в Україні, не 
сприймалась як достовірна інформація, факти насторожували і провокували глухе роз-
дратування: “Я не вірю, що сім мільйонів українців померли під час голодомору” [4: 
188]. Жахливі картини канібалізму, описані в книзі, зустрічають спротив: “Це огидно. 
Закриваю книгу. Не вірю жодному слову” [4: 188]. Косташ прагне подолати внутрішній 
конфлікт. Чому вона не може відчути трагедії власного народу? Вдома про голодомор 
майже не говорили, її родина походила з Західної України, якої голод не торкнувся, теми 
голодомору не зачіпали в школі, не освітлювали в періодиці, отже цей страшний біль 
залишився чужим, “це не було подією” [4: 188]. “…Ми друге покоління, народжене в 
Канаді. З утраченою мовою, втраченими оповідями, навіть з утраченою територією. Так 
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звана діаспора. Ми мали дім, він був прямо тут, під нашими ногами. З утраченим від-
чуттям трагедії. Не тому, що ми не могли ненавидіти ворога: ми не могли відчувати жаху 
і страждання цих жертв. А тим закутком серця, де мала жити любов до українців, котрі 
борються за своє життя, володіла байдужість”, – такий “діагноз” ставить Мирна собі та 
своїм україно-канадським співвітчизникам [4: 189]. 

Лише через тридцять років, після того, як уперше взяла до рук книгу “Чорні справи 
Кремля”, після кількох подорожей до України, після вивчення чималої кількості історич-
них документів, Мирна нарешті визнала: “…жертви російського комуністичного теро-
ру… я читаю їхні історії тепер з відкритим серцем. І я вірю їм.” [4: 193]. 

Наступним етапом у процесі етно-ментальних зрушень у свідомості канадської 
письменниці українського походження було студіювання української мови. Косташ за-
писується в недільну школу, де в одному класі із підлітками – нащадками українських 
переселенців – вона повернеться до того, що покинула тридцять років тому. Аналізуючи 
роль української мови в житті української громади в Канаді, Мирна визнає, що вона 
не була лише засобом спілкування, її вивчення прирівнювалось до “акції культурного 
та політичного значення”, відмова від неї сприймалась як “катастрофа національного 
масштабу” [4: 193-194]. 

Як згадує Косташ із свого дитинства, українська мова призначалась для виняткових 
випадків та місць – церкви, концертів, промов, гімну. Діти з емігрантських сімей, які 
читали книжку українською мовою разом з матір’ю, жили типовим канадським життям, 
і мало чим відрізнялись від англосаксів. Читання ж української книги – це лише своєрід-
ний ритуал, символічне повернення до національних витоків. 

Її бабця говорила з нею українською, коли Мирна була ще зовсім малою, разом з тим 
формувалось її світовідчуття. “Що ж відтрутило її [мову] від моїх вуст?” – задається 
питанням Косташ [4: 195]. 

Спостерігаючи за підлітками, правнуками галичан-переселенців, авторка констатує, 
що вони випромінюють самовпевненість та етнічну приналежність, але їхній “етнічний 
багаж містить лише канадський зміст, а останні іммігранти в їхніх сім’ях давно померли” 
[4: 195].

Для того, щоб піднятись на новий рівень “етнічного самопізнання”, пройти своєрід-
ну ініціацію, Мирні доводиться пережити, як вона сама називає, “вимушене повернення 
до дитячого лопотіння”, сидіти в одному класі із зарозумілими підлітками, розбираючи 
українську граматику. “Це принизливий досвід, але я напружуюсь і наполегливо продо-
вжую навчання” [4: 195]. 

Студіюючи мову, Мирна Косташ подумки звертається до своєї бабусі, єдиної людини 
в їхній сім’ї, яка говорила виключно українською, дякує їй за розуміння, за те що вона 
жодного разу не дорікнула онуці за її мовчазність. “Я розірвала ланцюг, – визнає Кос-
таш, – взагалі не говорячи [українською], і от зараз я намагаюся це виправити і з’єднати 
ланки розірваного ланцюжка” [4: 196]. 

 Таким чином, це “мовне паломництво” – свого роду плата Косташ, яку вона сама 
собі призначила, за колишню байдужість до своїх коренів, до історичного минулого сво-
го народу, до мови її дідів. 

 Прикметно, що, якщо в книзі “Усі бабині діти” відчувається лише дослідницький 
інтерес авторки до канадської історії українських іммігрантів, а отже вона фактично є 
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сторонньою споглядачкою за чужими поневіряннями, то “Кровні лінії” демонструють 
зовсім інакше ставлення до свого народу і країни походження: Косташ позиціонує себе 
як українку, яка забула своє коріння (тут вона уособлює усіх україно-канадців другого й 
третього поколінь), а тепер спокутує провину за байдужість до страждань свого народу. 

 Подорожі до землі предків, накопичення власного “українського досвіду” під час ви-
вчення канадської історії свого народу, як також і власне української історії, студіювання 
мови розширюють горизонти письменниці. Тепер Мирна Косташ не тільки “західна канад-
ка”, як вона називала себе до того, але також відчуває спорідненість із землею прадідів, яка 
до недавнього часу була для неї “terra incognita”. Отже, подорожі, здійснювані протягом 
дослідження, сприяють накопиченню власного досвіду разом із аналітичним осмисленням 
“досвіду предків”, що своєю чергою веде до поступового (ре)конструювання гібридної 
ідентичності, притаманної не тільки переміщеним особам, але і їхнім нащадкам. 

 Книги Мирни Косташ, які є своєрідним пошуком її власного етнічного коріння, не 
лише забезпечують примирення з історичним минулим свого народу, але також допо-
магають письменниці відчути себе його частинкою, відкрити в душі ту сутність, що була 
до цього прихованою, нерозвиненою. Думається, що культурно-історична розвідка, здій-
снена письменницею, може слугувати путівником для багатьох канадців українського 
походження не тільки на шляху до етнічного самовизначення, але й стати в пригоді для 
кращого розуміння свого місця в канадському соціумі. Книги М. Косташ, як власне всю 
україно-канадську літературу, можна вважати такими собі “цеглинками”, що сприяють 
поступовому вибудовуванню колективної етнічної свідомості канадських українців.
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ЛИТЕРАТУРА КАНАДСКИХ УКРАИНЦЕВ. МИРНА КОСТАШ: В ПОИСКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Статья затрагивает проблему формирования национальной идентичности в совре-
менном многонациональном обществе. На примере двух произведений документальной 
прозы канадской писательницы украинского происхождения М. Косташ анализируется 
“гибридная идентичность”, которая возникает на соединении двух культур: родной и 
приобретенной. Путь, которым следует этническая писательница к своей националь-
ной самоидентификации, пролегает через реинтеграцию в историю, культуру, язык ее 
народа. 

Ключевые слова: иммигранты, “гибридная идентичность”, этническая/националь-
ная идентичность, украино-канадцы, украинская община, мультикультурализм, инте-
грация, ассимиляция.
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LITERATURE OF CANADIAN UKRAINIANS. MYRNA KOSTASH: 
LOOKING FOR NATIONAL IDENTITY

The article deals with the problem of formation of national identity in the modern multi-
national society. Taking two works of non-fi ction as a pattern by a Canadian author of Ukrai-
nian origin M. Kostash we analyze the «hybrid identity”, which occurs at the junction of two 
cultures: native and acquired. The ways which the ethnic writer chooses towards her own na-
tional identity lies through re-integration into history, culture, language of her people. In fact 
we move towards cross-cultural or multi-ethnic societies. Under such circumstances identity is 
considered to be not a stable entity, but a process. It’s changeable, multiple and fragmentary 
(a postmodernist view). So, we observe the situation where the Ukrainian-Canadian author 
demonstrates the construction of the ambivalent identity. Starting as a writer with a distinct 
Canadian identity (she is a representative of the third generation of Ukrainians in Canada) 
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in her book “All of Baba’s children” Myrna Kostash explores the history of surviving the 
Ukrainian immigrants in the Canadian prairies. But coming to the next book “Bloodlines: A 
Journey into Eastern Europe” gradually she begins to feel a Ukrainian also. Thus the journey 
to the motherland of her ancestors, their history and language provokes the crisis of Kostash’s 
identity which is keenly revealed in her texts. 

Key words: immigrants, “hybrid identity”, ethnic/national identity, Ukrainian-Canadians, 
Ukrainian community, multiculturalism, integration, assimilation.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІЗІЇ ІТАЛІЇ В ПОЕЗІЇ ОСКАРА ВАЙЛДА

У розвідці з позицій геопоетики висвітлюються особливості візії Італії у поетичній 
творчості Оскара Вайлда. Основну увагу приділено культурологічній концептуалізації 
території, а також символізації домінуючих рис місцевого ландшафту як засобів тво-
рення Італійського тексту в поезії Вайлда.

Ключові слова: локальний текст, Італійський текст, локус, топос, геопоетика, об-
раз географічного простору.

Науково-критична “Oscarwildeana”1 починає формуватися ще за життя митця – на-
прикінці ХІХ століття і на сьогоднішній день становить потужний, цілком сформований 
напрямок наукових студії. В англофонному літературознавчому просторі (Англія, Ірлан-
дія, США, Канада тощо) основний інтерес науковців викликає особистість одіозного ір-
ландського митця і подробиці його приватного життя, що приводить до появи чималої 
низки праць біографічного спрямування (Л.К. Інглебі, Ф. Харріса, Р. Елманна, М. Хайда, 
Д. Еріксена, М. Нокс та ін.). 

У царині російського літературознавства ім’я Вайлда входить в обіг на поч. 1890-х 
рр., коли, як зазначає Ю.А. Рознатовська, про нього вперше почули у Росії [докладніше 
див.: 9]. Однак попри спалах надзвичайної популярності Вайлда на поч. ХХ ст. в Росії, 
куди його принесла «хвиля символізма (З. Венгерова, К, Бальмонт, В. Шкловський, К. 
Чуковський та ін.), активне вивчення творчості письменника – внаслідок добре відомих 
соціально-політичних й ідеологічних факторів – розпочинається лише у другій половині 
ХХ ст. (праці А. Анікста, С. Белзи, А. Звєрєва, А. Образцової, М. Урнова та ін.). Провід-
ною для літературознавства цієї доби стає концепція соціально-критичної спрямованості 
творів Вайлда як засобу викриття «міщанської посередності і вульгарності» вікторіан-
ського суспільства [7]. 

На розвитку української «вайлдіани»2 «фатально позначилися обставини трагічного 
ХХ століття» [10: 142], а також та обставина, що «слава Оскара Вайлда в Україні ніколи 
не була такою гучною, як у сусідній Росії» [10: 139]. Активне, позбавлене ідеологічної 
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заангажованості розвідок радянського періоду, висвітлення проблем творчості митця 
розпочинається на українських теренах лише на поч. 1990-х рр. – після набуття Україною 
незалежності і запровадження в середніх навчальних закладах навчальної дисципліни 
«Всесвітня / світова / зарубіжна література». Це переважно статті в методичних журна-
лах (В. Ботнер, В. Братко, Г. Гавришко, Л. Дереза та ін.), передмови до публікацій творів 
Вайлда українською мовою (Р. Доценко), статті у довідкових виданнях (Є. Васильєва і 
Ю. Пернатьєв), поодинокі наукові розвідки (Р. Доценко, Є. Онацький, О. Посудієвська, 
В. Хорольський, Ю. Янченко) та єдина монографія М. Соколянського «Оскар Уайльд: 
Очерк творчества», надрукована російською мовою у видавництві «Либідь» ще далекого 
1990-го року. Представлені у цих студіях погляди на О. Вайлда і проблеми його творчості 
практично не виходять за межі концепції «апостола естетизму» і «принца парадоксу».

На поч. XXI ст. спостерігається помітне зміщення акцентів у вивченні творчої спад-
щини знаменитого естета [7], зумовлене, серед головних чинників, і появою нових на-
укових методологій.

Суттєві можливості для більш сучасного «перепрочитання» творчості митця і за-
повнення зяючих лакун в осмисленні його художньої спадщини, на наш погляд, надає 
геопоетика, що набула поширення в сучасних гуманітарних студіях і одним з ключових 
аспектів якої є концепт МІСЦЕ. Геопоетична доктрина передбачає фокусування уваги 
вчених на «образах географічного простору в індивідуальній творчості» письменників 
і поетів [1: 17]. Що стосується безпосередньо Вайлда, то просторові аспекти його твор-
чості спорадично розглядалися у розвідках загального біографічного спрямування (зо-
крема, у монографії Р. Елманна “Oscar Wilde”), а також у деяких спеціальних розвідках 
(Рой Морріс, П. Руні, Дж. О’Флаерті та ін.) та працях, що містять загальний літературоз-
навчий аналіз творчих доробків митця (К. Бексон і Б. Фонг та ін.). 

При цьому доводиться констатувати відсутність спеціальних праць, в яких спатіальні 
виміри творчості Вайлда досліджувалися б системно і послідовно. Ця обставина й зу-
мовлює актуальність обраної нами теми і її новизну.

Метою пропонованої статті є аналіз поетичної візії Італії як одного з ключових ас-
пектів творчості О. Вайлда у проблемному полі геопоетики.

Завдання, які ми поставили перед собою в межах даної розвідки, полягають: а) у 
дослідженні культурно-естетичних кодів, трансльованих образом Італії в поетичній кар-
тині світу Оскара Вайлда; б) у з’ясуванні шляхів моделювання цього образу як «образу 
географічного простору».

Вивчення «образів простору» в художній спадщини письменників і поетів, що на-
буває дедалі більшого поширення у літературознавчих студіях помежів’я XX-XXI ст., 
передбачає не лише актуалізацію спатіальних вимірів їх життя і творчості, але й про-
читання їх як локальних «текстів». 

У сучасному літературознавстві локальний текст мислиться як культурна реалізація 
локального міфу, послідовний розвиток тієї чи іншої теми на основі певних смислових і 
стилістичних «ядерних» констант, які передбачають постійне «самоцитування» і навіть 
самозамикання в «концентричному колі самоаналізу» [11: 211]. 

При цьому слід узяти до уваги слушну тезу І. Абрамовської про те, що локальний 
текст в літературі «створюється не лише представниками місця, яке є предметом рефлек-
сії, а й (як у випадку Оскара Вайлда – А.О.) чужинцями – мандрівниками, літераторами, 
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які опинилися з різних причин причетними до життя цього місця. Погляд з боку, мабуть, 
виокремлює з загального потоку життя явища з історично сформованою, стійкою репу-
тацією ‘знаковості’ і символічності для даного простору» [2].

У цьому сенсі методологічно значущим є положення Ол. Люсого, який наголошує, 
що поняття «локального тексту» охоплює два явища. По-перше, так можна назвати текст 
про певну місцевість, яка має загальне немісцеве значення, як, наприклад, Петербурзь-
кий, Лондонський чи, в тому числі, й Італійський текст. По-друге, так можна назвати 
текст, який обслуговує лише певну місцевість і є практично неактуальним за її межами 
[5] (ми визначили цей тип як «власне локальний» / місцевий текст).

В. Коркунов істотнім при визначенні локального тексту вважає цілий комплекс еле-
ментів: сукупність гетеростереотипних (а) і автостереотипних (б) текстуальних втілень 
локусу, що мають невипадковий характер, в яких виявляються культурні константи краю 
(в) (або його особисте сприйняття), що відтворюють образ місця (г) [4].

Н. Медніс свого часу зазначила, що будь-який локальний надтекст («сверхтекст») 
являє собою систему інтегрованих текстів, центрація якої відбувається навколо певної 
«топологічної структури» [6]. Специфіка цієї «топологічної структури» зумовлює, за В. 
Топоровим, і різний рівень і масштаб локальних «текстів культури» (міські – столичні чи 
провінційні, власне локальні, регіональні тощо).

Геопоетичні аспекти творів Оскара Уайльда та «особиста географія» митця дозволя-
ють окреслити контури цілої низки ‘міських’ і ‘регіональних текстів’ у його літературній 
спадщині. На основі творчих доробків Уайльда можуть бути актуалізовані такі різно-
рівневі локальні надтексти, як Американський, Італійський, Лондонський, Римський, 
Середземноморський та ін. 

При цьому найбільш раннім за часом оформлення слід вважати саме Італійський 
текст. Його актуалізація розпочинається 1875 року, коли поет вперше побував в Італії, 
під час своїх перших літніх канікул в Оксфорді. Відвідавши Флоренцію, Болонью, Вене-
цію, Падую, Верону, Вайлд через брак коштів змушений був відмовитись від подорожі 
до Риму; свою тугу з цього приводу він висловив у вірші «Rome Unvisited», який можна 
вважати відправною точкою в еволюції Італійського тексту творчості Вайльда.

Стрижнем Італійського тексту поезії Оскара Вайлда, як власне й більшості інших 
митців, є передусім територіальна ознака: Італія – держава в південній Європі, в центрі 
Середземноморського регіону; вона займає Апеннінський півострів, невелику частину 
Балканського півострова, Паданську рівнину, південні схили Альп, острови Сицилія, 
Сардинія і низку дрібних островів. Таким чином, структурою, навколо якої відбувається 
центрація Італійського надтексту, тією «спільною позатекстовою орієнтацією», про яку 
писала Н. Медніс [6], у творчості Вайлда є «фрагмент дійсності», що обіймається топо-
графічним концептом ІТАЛІЯ. Базовий вербалізатор – топонім ІТАЛІЯ (… I reached the 
Alps: the soul within me burned Italia, my Italia… («Sonnet on approaching Italy»); Gone is 
that last dear son of Italy («Humanitad»), Italia! thou art fallen … («Italia») тощо) дозволяє 
ідентифікувати маркований ним локальний текст як регіональний. При цьому та надзви-
чайна роль, що її територія Італії відіграла як культурно-мистецька зона у розвитку євро-
пейської цивілізації і – ширше – усього західного світу – дозволяє розглядати Італійський 
текст як, за Ол. Люсим, локальний текст «немісцевого» значення.
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Для окреслення змісту поняття «Італійський текст» ми спроектували в царину гео-
поетичних студій запропоноване Б. Гаспаровим визначення Пушкінського текста. Відтак 
ми розуміємо Італійський текст як певну сукупність «ретроспективних проекцій», «асо-
ціативних нашарувань» [Гаспаров, с. 320] як тих культурних «слідів», що дозволяють 
виявити особливості образу Італії так, як він склався у картині світу митця і відобразився 
в його творчості. 

Тому доречно, мабуть, говорити про авторський культурний міф Італії, що вбирає у 
себе природно-географічні, релігійно-світоглядні, культурно-історичні тощо особливос-
ті регіону. Розгортання Італійського тексту в поезії Оскара Вайлда визначається низкою 
взаємопов’язаних семантичних векторів. У межах пропонованої розвідки ми зупинимо-
ся лише на деяких з них.

Отож, семіотизація відповідного географічного простору в поезії Оскара Вайлда від-
бувається насамперед шляхом вибудовування «вертикальної» геокультурної опозиції 
ПІВНІЧ-ПІВДЕНЬ, яка чітко окреслюється уже на найбільш ранній стадії формування 
Італійського тексту (починаючи від «Rome Unvisited») і ціннісним «верхом» якої висту-
пає простір омріяної, але далекої і чужої для поета країни, пор.: … my spirit wandered 
forth || From the drear cities of the north, || And to Italia’s mountains fl ed («Rome Unvisited»); 
… What joy it were for me || To turn my feet unto the south … («Rome Unvisited»); A pilgrim 
from the northern seas («Rome Unvisited»); A year ago I breathed the Italian air, – || And 
yet, methinks this northern Spring is fair … («Ravenna»); Look southward where Rome’s 
desecrated town || Lies … («Italia»); O much-loved city I have wandered far || From the wave-
circled islands of my home … («Ravenna») тощо. 

Контрастний, антитетичний опис північної / англійської (northern Spring; English 
Spring) і південної / італійської (lordly southern clime) весни, якою побачив її Вайлд в Іта-
лії, становитьі оcнову композиції першої частини поеми «Ravenna», якою «Вайлд заявив 
про себе як про сформованого майстра саме поетичного слова» [12: 351]. Водночас, , як 
слушно наголошує Н. Рауд, у такий спосіб через прийом поетичного підтексту митець 
заявляє про своє неприйняття вікторіанської Англії [8: 127].

 У моделюванні Італії як південного локуса задіяно також елементи рослинного, 
пейзажного, ландшафтного кодів, пор.: Dark olive-groves and noble forest-pines; And 
oleanders bloom to deeper red («Ravenna»); By many a vineyard-hidden home, || Orchard, 
and olive-garden grey («Rome Unvisited») тощо.

Іншим вектором розгортання Італійського тексту поезії О. Вайлда є сприйняття Іта-
лії як грандіозного культурно-мистецького феномену. З цього приводу Р. Елманн своїй 
студії «Oscar Wilde» зазначає, що «домінуючим» у творчості поета залишається «стійке 
уявлення про Італію як про ‘естетичний простір’». [13: 75]. Відповідна семіотизації 
географічного простору Італії забезпечується насамперед широким використанням ан-
тропонімів на позначення митців, імена яких є знаковими для італійського мистецтва і 
світової культури загалом. Це, передусім, імена «титанів» італійського Відродження – 
Данте, Джотто, Рафаеля – які назавжди закарбовані в історії культури: the grave where 
Dante rests from pain («Ravenna») і т. ін. 

Концептуалізація Італії як естетичного простору відбувається в поезії Вайлда й че-
рез літературно-мистецькі алюзії і ремінісценції, що апелюють до мистецьких шедев-
рів італійського Ренесансу. Так, Флоренція презентується через згадку про т. зв. «башту 
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Джотто» – town, || Where the tall tower of Giotto seems to rise («Ravenna»). Мається на ува-
зі дзвіниця собору Санта-Марія-дель-Фьоре у Флоренції (офіційна назва архітектурної 
пам’ятки – Campanile di Giotto), яка була спроектована і будівництво якої було розпочато 
1337 року знаменитим флорентійський художником і архітектором Джотто ді Бондоне.

Не менш важливим елементом є й натяк на «Божественну комедію» при описі над-
гробка Данте в Равенні – The lips that sang of Heaven and of Hell («Ravenna»). Міфоніми 
HEAVEN і HELL, що співвідносні з назвами двох з трьох частин «Божественної комедії» 
(«Пекло», «Чистилище», «Рай»), актуалізують інформацію про Данте і його геніальну 
поему як про одне з найвищих – знакових – досягнень італійського Ренесансу і візитну 
картку італійського мистецтва, що забезпечує їх «впізнавання».

Аналогічну функцію виконує й згадка про зображення Данте на фресці Джотто у па-
лаці Барджелло у Флоренції, яке вважається чи не єдиним достовірним портретом фло-
рентійського вигнанця: The almond-face which Giotto drew so well («Ravenna»).

Уявлення про Італію як про культурно-мистецьку зону виняткового позачасового і 
позанаціонального значення передається й через актуалізацію італійських «контекстів» 
митців Нових часів, передусім співвітчизників Вайлда, блискучих поетів-романтиків 
Байрона і Шеллі, бунтівний дух яких резонував з його особистістю, а також відомого 
англійського романтика Дж. Кітса, якого Вайлд боготворив. «Апостол естетизму» апе-
лює до фактів біографії Байрона, який прожив тут кілька років разом зі cвoєю коханою 
Терезою Гвічоллі і саме звіди вирушив у Грецію назустріч смерті: Byron dwelt here in love 
and revelry || For two long years … («Ravenna»); натякає на загибель Шеллі в морській 
катастрофі біля італійського берега тощо.

Культурні ідеї і смисли, що пов’язуються у свідомості митця з ‘феноменом Італії’, 
об’єктивуються через низку топонімів, що входять до культурного тезаурусу і конкре-
тизують лексему ITALY як «загальний недиференційований знак» (В.І. Карасик). Пере-
дусім, це назви міст – політичних, торгових, мистецьких центрів, що є знаковими для 
італійської історії і культури: ROME, VENICE, FLORENCE, VERONA (Though the grey 
shadows of the night || Lie yet on Florence like a pall («By the Arno») тощо).

Назви міст використовуються Вайлдом здебільшого для рефлексії з приводу колі-
зій історії Італії. Зокрема, це стосується драматичної долі Равенни, яка в добу раннього 
Середновіччя (V–VIII ст. н.е.) мала важливе військово-політичне значення і тричі була 
столицею (Римської імперії, Королівства Остготів і Візантійського екзархату), однак че-
рез зміління гирла річки По втратила своє стратегічне значення, а 1512 року була спалена 
французькими військами і на 300 років зазнала повного занепаду. Локус Равенни в по-
етичній картині світу О. Вайлда символізує втрату колишньої величі і забуття, пор.: 
O lone Ravenna! many a tale is told || Of thy great glories in the days of old («Ravenna»); … 
Ravenna … || Thy ruined palaces are but a pall || That hides thy fallen greatness! («Ravenna»); 
… And of the peoples thou wast noble queen, || Till in thy streets the Goth and Hun were seen. || 
Discrowned by man, deserted by the sea, || Thou sleepest, rocked in lonely misery! («Ravenna») 
тощо. Інші топоніми – НЕАПОЛЬ / NAPLES, ВЕНЕЦІЯ / VENICE, ГЕНУЯ / GENOA, МІ-
ЛАН / MILAN– позначають локуси, що резонують з ідеєю відродження нової і сильної 
італійської держави, мрію про яку плекав великий Данте: And Naples hath outlived her 
dream of pain. || And mocks her tyrant. Venice lives again, || New risen from the waters and 
the cry || Of Light and Truth, of Love and Liberty, || Is heard in lordly Genoa, and where || 
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The marble spires of Milan wound the air. <…> And Dante’s dream is now a dream no more. 
(«Ravenna»).

Окремої розмови у цьому сенсі заслуговує топос Риму, контури структурування яко-
го в поезіях Вайлда визначаються амбівалентними семантичними моделями – колиш-
ньої величі (модель А); занепаду / вмирання (модель Б) і нового піднесення / від-
родження / невмирущості (модель В), а також їх поєднанням у контексті (синтетична 
модель), пор.: 

модель А: Rome! <…>|| In the fi rst days thy sword republican || Ruled the whole world for 
many an age’s span:  <…> || And all the nations trembled at thy rod («Urbs Sacra 
Æterna») ;

модель Б: Rome’s desecrated town || Lies mourning for her God-anointed King! («Italia»); 
To-day at Rome the silent nations kneel («The New Helen»); … in the days of old || When 
Rome was indeed Rome («Humanitad»);

 модель В: Rome’s lordliest entrance, and hath worn his crown || In the high temples of the 
Eternal Town! («Ravenna»);

синтетична модель: Ah, city crowned by God, discrowned by man! («Urbs Sacra Æterna»).
Висновки. Підсумовуючи викладені спостереження, зазначимо, що в поетичній кар-

тині світу Оскара Вайлда осмислення і структурування Італійського тексту відбуваєть-
ся через розгортання низки пов’язаних між собою семантичних векторів (М. Голянич). 
Об’єктивація цих смислових домінант (кодів) і моделювання образу Італії як «образу 
географічного простору» відбувається головним чином за рахунок різних тематичних 
груп лексики (антропоніми, топоніми тощо) і специфічних риторичних прийомів (анти-
теза, алюзія, ремінісценція), що актуалізують ті чи інші елементи культурного тезаурусу, 
забезпечуючи «впізнавання» відповідного локусу.

У своїй розвідці ми розглянули лише деякі з питомих для Італійського тексту О. 
Вайлда семантичних векторів. Виявлення і вивчення інших смислотворчих компонентів 
цього інтегрованого утворення визначає подальший напрямок нашого дослідження.
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ОСОБЕННОСТИ ВИДЕНИЯ ИТАЛИИ В ПОЭЗИИ ОСКАРА УАЙЛЬДА
В cтатье с позиций геопоэтики освещаются особенности видения Италии в 

поэтическом творчестве Оскара Уайльда. Основное внимание уделено культурологи-
ческой концептуализации территории, а также символизации доминирующих черт 
местного ландшафта как средств создания Итальянского текста в поэзии Уайльда.

Ключевые слова: локальный текст, Итальянский текст, локус, топос, геопоэтика, 
образ географического пространства.
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THE PECULIARITIES OF VISION OF ITALY IN THE POETRY BY OSCAR WILDE
The article deals with the specifi c features of vision of Italy in the poetic works by Oscar 

Wilde which have been analyzed from the viewpoint of geopoetics. The focus is on the aspects 
of the territory’s cultural conceptualization. The issues of symbolization of the dominant fea-
tures of the local landscape as a means of creating Italian text in Oscar Wilde’s poetry have 
been studied too.

Key words: local text, Italian text, locus, topos, geopoetis, the image of the geographical 
area.

Примітки
1. Ми використали термінопоняття, що було ужито як заголовок статті в американській 

газеті “Daily Republican” (Omaha, Nebr.) за 21 березня 1882 року (с. 2). Інформацію 
узято з “Oscar Wilde. An Annotated Bibliography of Criticism” [14: 186].

2. Термін запозичено з розвідки М. Стріхи «Оскар Вайлд на тлі українських сюжетів».
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ПРОЛЕГОМЕНЫ К МЕТАМОДЕРНИЗМУ

В статье на материале русской литературы рассматриваются теоретические по-
ложения метамодернизма, делается попытка переосмысления и дополнения этих по-
ложений.

Ключевые слова: метамодернизм, Шишкин, Сорокин, Померанцев.

I. Intro
Когда Андроник Родосский выбирал название для нескольких текстов Аристотеля, ко-

торые он хотел поместить в собрании сочинений великого философа после трактата «Фи-
зика», он остановился на варианте «τὰ μετὰ τὰ φυσικά», то есть «то, что после физики». 

31-го марта 1809-го года в селе Сорочинцы Полтавской губернии родился Николай 
Васильевич Гоголь – и это событие кардинальным образом изменило мировую литерату-
ру. Гоголь, несмотря на свой статус безусловного классика и одного из зачинателей рус-
ской литературной традиции, всегда оставался в тени своих великих коллег – Толстого и 
Достоевского. Между тем, при внимательном прочтении становится ясно, что его проза 
с одной стороны – порождает, поглощает и перерастает прозу Достоевского, с другой – 
замыкает, «берёт в осаду», душит прозу Толстого.

В основе всякого явления лежит единство и борьба противоположностей. Для удоб-
ства будем обозначать борющиеся силы ницшеанскими ярлыками – «аполлоническое» 
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и «дионисийское». Очевидно, что из двух зачинателей всемирно значимой русской ли-
тературы Александр Сергеевич Пушкин будет представлять аполлоническое начало, а 
Николай Васильевич – дионисийское. Такая модель заложена не только в их творчестве, 
но и в проживании ими жизней. Пушкин гармоничен в своём бытии, Гоголь находится в 
постоянном конфликте с собой и с окружающим миром. 

Для того, чтобы началась история человечества Адам и Ева должны были бежать из 
Рая. Пушкин устами Сальери даёт очень точную автохарактеристику: «…Как некий хе-
рувим, он несколько занёс нам песен райских, чтоб, возмутив бескрылое желанье, в нас, 
чадах праха, после улететь!.. [1]». Искусство Пушкина находится за гранью эпох и жан-
ров, за гранью оценочных суждений. Он даёт своим читателям ощущение литературы, 
ощущение радости и полноты, создаёт само пространство для слов и творчества. Други-
ми словами – Пушкин для других писателей – одновременно Эдем и царство пресвитера 
Иоанна. Они не могут наследовать его – ввиду исчерпанности метода, отсутствия воз-
можностей для собственного развития, но Пушкин всё равно остаётся одним из главных 
ориентиров не как эстетический идеал, но как идеал гармонический. 

Если продолжать эту аналогию, Гоголь, конечно, первый из изгнанных. Как страстно 
причитает он в знаменитом отрывке из «Мёртвых душ», что не суждено ему быть пев-
цом радости, но только певцом порочного и смешного! Но Адам познаёт свою жену – и 
Гоголь создаёт продуктивную ветвь литературы.

Будучи по литературному происхождению романтиком, Николай Васильевич очень 
быстро преодолевает романтизм, интуитивно осваивая модернистский и даже постмо-
дернистский методы, предугадывая метамодернистский дискурс. Он опережает своё 
время на столетия. И поэтому предмодернист Достоевский захлёбывается в нём, может 
только «брать анализом, а не синтезом», может только углублять и расширять, но не 
создавать что-то новое.

Только один метод не был описан Гоголем – реалистический. Толстой выводит его 
собственными силами, преодолевая романтизм, и прежде всего преодолевая Виктора 
Гюго. Реализм вырастает из классицистических пьес (ещё Эйзенштейн и Пудовкин, чи-
тая лекции по киноискусству, отмечали удивительную кинематографичность Толстого – 
его проза как бы создана для того, чтобы быть экранизированной – а главенство действия, 
главенство ситуации над языком и рецепцией происходящего – развивается из классици-
стических канонов). И барокко и романтизм имеют под собой обширную философскую 
базу – Гоголь добавляет к типичным барочным и романтическим темам переосмысление 
культурообразующих мифов, актуализировавшееся уже в модернизме и постмодерниз-
ме. Гоголь заполняет собой всё литературное пространство, он равен величайшим из 
великих: но одна очень важная деталь отличает его от Эсхила или Данте. Творчество 
Гоголя соединяет в себе черты всех родов литературы, кроме того, творчество Гоголя 
становится выше литературы, вбирая в себя и музыку, и живопись. Если, читая Шек-
спира, мы ощущаем, по словам профессора Арндта, «прикосновение к самим истокам 
Бытия» [2], сладкий отзвук истинного и прекрасного, и этот отзвук эвристичен для нас, 
потому что оставляет пространство для экспериментов и мыслей, то в случае с Гоголем 
мы ощущаем только безусловность и неотвратимость, Гоголь навязчиво исчёрпывающ – 
и у русских писателей есть только два выхода – либо становиться очень талантливыми 
эпигонами Толстого (Шолохов, Гроссман, Владимов, Горький, Солженицын, Прилепин 
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etc) либо пытаться довести до совершенства какой-либо из оттенков гоголевской прозы 
(Достоевский, Тургенев, Чехов, Андрей Белый, Булгаков, Платонов etc.).

Как тут не вспомнить Дмитрия Быкова? «Вся русская литература занимается тем, что 
дописывает «Мёртвые души»[3]…

Две самые удачные, на наш взгляд, попытки обойти влияние Николая Васильевича 
были предприняты в конце 19-го, первой половине 20-го веков. Первая – по тому же 
принципу, по которому действовали прерафаэлиты – связана с именем Ивана Бунина. 
Бунин пытается продолжить и переосмыслить традицию Пушкина – и если в стихах 
остаётся очень даровитым его подражателем, то в прозе добивается значительных успе-
хов. Но эта линия не имеет продолжения в русской литературе и заканчивается на учени-
ке Бунина – Валентине Катаеве. Вторым был Владимир Набоков. Он очень вниматель-
но изучал творчество Гоголя – и фактически изобрёл внеинтуитивный метод писания 
изысканным слогом. По его стопам пошли многие авторы (Саша Соколов, Битов, Берг, 
Липскеров, Шмараков). И этот тип прозы наименее зависел от гоголевского, или, тем 
более, толстовского или пушкинского влияния. Однако чрезмерное увлечение вычурным 
составлением слов завело писателей в творческий тупик – наиболее ярко это можно уви-
деть, читая роман Саши Соколова «Полисандрия» – «Слово слову о слове» – как выра-
зился об этом романе Михаил Шишкин.

II. Corpus
В 2010-м году голландские философы Тимотеус Вермюлен и Робин ван дер Аккер 

в статье «Notes on Metamodernism» ввели термин «метамодернизм» как альтернативу 
громоздкому и всем уже приевшемуся «пост-постмодернизму». Рассуждая о главных 
чертах зарождающейся эпохи, голландцы не говорят о каких-то новых художественных 
средствах, приёмах, не говорят о творческом поиске. Метамодернизм в их интерпрета-
ции – это жанровый маятник, раскачивающийся между достижениями прошлых эпох в 
литературе и искусстве. Ключевым отличием нового течения от постмодернизма они на-
зывают его неогуманистическую, неоромантическую направленность, так называемую 
«новую искренность», которая противопоставляется постмодернистскому цинизму.

Я взял на себя смелость переосмыслить, может быть, даже, домыслить теоретиче-
ские построения уважаемых коллег. Так как Вермюлен и ван дер Аккер не описывают 
принципиальных новшеств, которыми обогатит искусство и литературу новая эпоха, их 
размышления можно принять за гиперболизированную попытку переосмысления базо-
вых постмодернистских понятий; очевидно, что представленная ими концепция метамо-
дернизма как новой культурной эпохи не является исчерпывающей. 

Основываясь на наблюдениях за современным состоянием российской словесности, 
я рискнул ввести несколько новых параметров для характеристики метамодернизма:

 – «действие» метамодернистсткой литературы разворачивается между «телом» про-
изведения и жизнью его автора, такое произведение обрастает контекстами вне искусства.

В романе Михаила Шишкина «Взятие Измаила» главный конфликт происходит 
между биографией писателя и собственно художественным текстом. Начиная сложно, 
интертекстуально и символично, Шишкин постепенно «развоплощает» свой текст до 
автобиографического. Марио Варгас Льоса пишет, что писатель подобен стриптизёру, 
только он не раздевается, а наоборот, набрасывает на себя как можно больше «одежды». 
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Михаил Павлович как раз-таки раздевается, демонстрирует «из какого сора растут сти-
хи», если угодно.

Игорь Померанцев в своей повести «***» обосновывает само появление её ещё юно-
шеской мечтой написать хорошую прозу под звёздочками. И в этой мечте всё «оправда-
ние» текста, весь его смысл. Другой важный для него текст – «Читая Фолкнера» – при-
знание в любви к «Шуму и ярости», попытка зафиксировать своё понимание этого гени-
ального романа. При этом, текст Померанцева – это не критическая или научная статья, 
а именно художественная проза.

Владимир Сорокин в рассказе «Месяц в Дахау» ведёт повествование от первого 
лица, даже от себя лично – Владимира Георгиевича Сорокина. В концлагере Дахау с 
базовыми элементами немецкой культуры (как-то, гётевской Гретхен) происходит то же, 
что и с узниками реального лагеря смерти происходило во время Второй мировой войны. 
И сам писатель, заполняющий в начале рассказа совершенно реальную биографическую 
анкету, принимает участие в этих событиях.

Марк Липовецкий поставил под сомнение правдивость биографических отрывков в 
произведениях Шишкина и Померанцева. Что же может остаться несомненно правдивым 
в таком случае? Александр Кораблёв в статье «Михаил Булгаков как мистический писа-
тель» отмечает: «…Что такое мистерия, мы не знаем. В древности за разглашение тайны 
мистерии можно было лишиться жизни, поэтому о том, что там происходило на самом 
деле, приходится догадываться по скудным и недостоверным сведениям. Известно не-
многое, но, вероятно, главное: это были ритуальные, театрализованные техники измене-
ния сознания, открывающие возможность созерцания некоторых тайн. <…> Современ-
ный аналог древней мистерии – театр, но не тот, который отражает жизнь, пусть даже в 
самых условных формах, а тот, который экстраполирует иную реальность в формах жиз-
ни. В этом же смысле мистериальны и некоторые произведения мировой литературы: Бо-
жественная Комедия, Фауст, Евгений Онегин, Мертвые души, Мастер и Маргарита. Это 
не только современные мистерии, но и виртуальные школы эзотерического знания» [9]. 
Отталкиваясь от утверждения, что лучшие образцы мировой литературы мистериальны, 
я рискну предположить, что одной из основных черт метамодернизма будет преодоле-
ние мистериального начала в литературе, выход на новый, эмоционально-теоретический 
уровень. За счёт чего возможен такой выход? Сергей Аверинцев в своей статье «Ритм 
как теодицея» пишет следующее: «Так называемая форма существует не для того, что-
бы вмещать так называемое содержание, как сосуд вмещает содержимое, и не для того, 
чтобы отражать его, как зеркало отражает предмет. «Форма» контрапунктически спо-
рит с «содержанием», дает ему противовес, в самом своем принципе содержательный; 
ибо «содержание» – это каждый раз человеческая жизнь, а «форма» – напоминание обо 
«всём», об «универсуме», о «Божьем мире»; «содержание» – это человеческий голос, а 
«форма» – все время наличный органный фон для этого голоса, «музыка сфер»» [10]. И 
разрушение в романах Шишкина нарративной, логической, всякой структуры, их, как 
отмечалось выше, хаосмостическое устройство разрушает мистериальную структуру 
художественного текста, оголяя чистые эмоции и теоретические знания о литературе 
(например, использование Михаилом Павловичем фрагментов, полностью состоящих 
из чужих фраз для усиления эмоционального эффекта, для акцентирования подтекстов, 
для декларации универсальности человеческого бытия могут полностью осознать только 
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искушённые читатели). Аналогичные процессы происходят и в прозе Владимира Со-
рокина (хотя Сорокина нельзя отнести к метамодернистам, только к «способствующим 
появлению метамодернизма» постольку, поскольку мы будем рассматривать его в связке 
с Михаилом Шишкиным). Романы Владимира Георгиевича начинаются в каноне, а в фи-
нале вырождаются в радикальный авангард, даже, возможно, в чистую графоманию – и 
можно сказать, что тотальная сорокинская деконструкция коснулась и мистериального 
имманентного.

 – синтез модернизма и постмодернизма. В монографии «Русский постмодернизм» 
Марк Липовецкий вводит понятие «высокий модернизм», подразумевая модернизм Се-
ребряного века, возрождающийся в русской литературе после соцреалистического дик-
тата. И на этот «модернизм по сути» наслаивается постмодернистский литературный 
инструментарий, что рождает ситуацию «μετὰ» – между.

 – личность автора, контекст, эпоха, в которую создавался текст, превалирует над 
собственно художественным текстом. Наиболее яркие примеры – незаковыченный от-
рывок из дневников Веры Пановой в «Венерином волосе» Михаила Шишкина. Писатель 
не может передать всю художественную полноту предреволюционного Ростова-на-Дону, 
потому что важны не сами слова, но то пространство, та атмосфера, в которой они про-
растали. Стилизаторские игры Сорокина, особенно важные в «Голубом сале», показы-
вают как раз полную несостоятельность любых попыток стилизации – чего-то важного 
всегда недостаёт, из текста веет постмодернистской пустотой, бессилием. В этом контек-
сте знаменитая новела Борхеса «Пьер Менар, автор Дон Кихота» может читаться не как 
рассказ о множественности интерпретаций, но как постулирование главенства автора 
над творимым.

Метамодернизм в русской литературе происходит из единства и борьбы двух самых 
новаторских писателей в современном контексте – Михаила Шишкина и Владимира 
Сорокина. Впервые мысль об их противоборстве и взаимодополнении была высказана 
Сергеем Оробием в его монографии «Вавилонская башня Михаила Шишкина». Филолог 
противопоставляет друг другу «Записки Ларионова» Шишкина и «Роман» Сорокина. В 
первом случае, пишущий пытается сохранить язык, создать для языка ковчег, в кото-
ром бы он смог спастись от деформирующей действительности (как здесь не вспомнить 
Бродского), во втором – максимально разрушить язык, обнажить его самые грубые, пер-
вобытные основы. Недаром же критик называют прозу Сорокина «мясом литературы».

III. Outro
Метамодернизм – это попытка искусства двигаться дальше. Попытка вырваться из 

системы постмодернистских аллюзий и интертекстуальных игрищ в реальную жизнь. 
Литературе катастрофически не хватает жизни. Настоящая, действительная литература 
замкнулась в академической среде и инстинктивно ищет пути для самовосстановления. 
И в условиях тотальной деконструкции, иронии, симулякра только реальная жизнь может 
дать силы для такого восстановления. Жизнь писателя. Жизнь читателя. Сумма всех че-
ловеческих жизней исторического момента – эпоха. И Михаил Павлович Шишкин одном 
из первых понял эту эпоху, почувствовал новое, и перенёс это новое на бумагу… А перед 
тем, как он сел за письменный стол, Владимир Георгиевич Сорокин промокнул густые 
чернильные пятна, оставленные на бумаге многочисленными предшественниками… 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ДЕКАДЕНТСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В СТИХОТВОРЕНИИ 
ЗИНАИДЫ ГИППИУС «МОЛИТВА»

В статье рассматривается реализация концептуализации земного мира как ада, в 
котором блуждает лирический герой. Протагонист испытывает сложные чувства, с 
которыми он не в состоянии справиться. Помощи ищет в молитве, используя символы, 
вписывающиеся в семантическое поле демонологии. В данном исследовании мы пытаем-
ся проникнуть в их тайный смысл.

Ключевые слова: поэзия, символизм, молитва, Бог, демонология, молчание, безмол-
вие, страдание.

«Две области: сияния и тьмы
Исследовать равно стремимся мы». [5: 234]

«Мешается, сливается 
действительность и сон…». [9: 453]

Приведенные в качестве эпиграфа слова Евгения Баратынского, под влиянием кото-
рого сформировался «интеллектуальный профиль» Зинаиды Гиппиус [13: 23], отлично 
отображают характер творчества этой знаменитой русской поэтессы. Ведь, как сказал 
Гегель, только поэт в состоянии проникнуть глубину духовного содержания и разобла-
чить перед миром то, что скрыто в глубине [2: 289]. Не удивляет, что Гиппиус, как один 
из главных представителей символизма, в своих произведениях замечательно передала 
характерную для человека fi n de siècle «метафизическую тоску».

Сосредоточим наше внимание на блуждании души лирического героя, которое ведет 
к драматическим признаниям, ставшим ультрадекадентскими лозунгами [7: 858]: Мне 
нужно то, чего нет на свете – эти слова начали поэтическую известность Гиппиус. 
Юрий Терапиано сказал следующее: «изречение Гиппиус вовсе не было только дека-
дентской позой. Она искала какого-то особого состояния или особой степени сознания, 
для определения которых у нее еще не было ни слов, ни форм» [17: 667].

Лирический герой стихотворения Гиппиус будто обречен на блуждание, он не в со-
стоянии справиться с жизнью, все оборачивается против него. Чувства самой поэтессы, 
которые в некой степени можно отнести к переживаниям протагониста, Наталья Осьма-
кова комментирует следующим образом: «она [Гиппиус – А.П.] не может жить тем, «что 
есть на свете», что те святыни, которыми другие люди живут или делают вид, что живут, 
ее оставляют «голодной» в высшем смысле. Для нее мертвы общепринятые понятия о 
счастье, о любви, о Боге, привычное разделение добра и зла, греха и добродетели, порока 
и святости, нравственность, выродившаяся в морализаторство. Все эти святыни она за 
таковые не считает, жить ими не может, не хочет и не будет» [15: 14]. 
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Перейдем сейчас к анализу стихотворения Гиппиус Молитва (1897) из тома Собра-
ние стихов (1889-1903). Большое значение для наших рассуждений имеет уже само за-
главие произведения. Следует подчеркнуть, что поэтесса прямо называла свои стихотво-
рения молитвами. Анализируя поэзию символистки, Николай Богомолов замечает: «суть 
молитвы не в ее форме и не в безукоризненной точности слов, а единственно в смысле» 
[8: 18]. В дневнике Гиппиус читаем: «пишу их [стихи – А.П.] и повторяю потом – как мо-
люсь» [11: 34]. Литературоведы подчеркивают, что слово «молитва» в творчестве поэтес-
сы имеет широкое значение и не относиться только к религиозным обрядам: «Предпо-
лагая исповедальную искренность и устремленность к метафизическим основам бытия, 
возносящуюся в конечном своем пределе в религиозные сферы, молитвенность связыва-
лась в ее сознании с воплощением того внутреннего трепета, который обычно называют 
творческим вдохновением» [12: 29]. Религиозная основа поэзии Гиппиус далеко не цер-
ковная, а скорее имеет характер «манихейски, гностически смелый, причудливый и фан-
тастический» [12: 29] . Мариетта Шагинян подчеркивает, что стихотворения-молитвы 
Гиппиус «не являются общим выражением молитвенного пафоса, отнюдь нет, – главное 
свойство их заключается в их конкретном содержании, в их, если можно так выразиться, 
насущности» [20: 11]. 

Анализируя стихотворение Молитва, мы постараемся доказать, что прав был Поль 
Бурже, говоря, что декаденты – это виртуозы сладострастия и страдания. Посредством 
этого стихотворения, являющимся криком страдающей души, поэтесса изображает ак-
туальное состояние психики лирического субъекта, который упрекает Создателя в том, 
что дал ему жизнь и умоляет Его о возможности «возвращения в вечность». Несомненно 
стоит обратить внимание на следующий факт: несмотря на то, что стихотворение явля-
ется молитвой Богу, использованные поэтессой символы вписываются в семантическое 
поле демонологии. 

Начальные строки произведения определяют лирическую ситуацию, которая спо-
собствует размышлениям протагониста: 

Тени луны неподвижные...
Небо серебряно-черное...

Тени, как смерть, неподвижные...
Следует заметить, что пространство выполняют тени. Согласно культурной тради-

ции, дьявол, как враг света, сам был тенью [19: 165]. Добавим, что в стихотворении эти 
тени неподвижные. Отсутствие их движения подчеркнуто дважды, также посредством 
сравнения их со смертью. Подчеркивается таким образом оппозиция живое – мертвое, 
а следовательно: жизнь – смерть, этот – тот мир [17: 98]. Данное подчеркивает демо-
ническую окраску лирической ситуации. В изображаемом пространстве небо является 
«серебряно-черным», а значит – холодным. В дальнейшей части стихотворения читаем:

Кто-то из мрака молчания
Вызвал на землю холодную

Земля, на которой пришлось жить лирическому субъекту, тоже определяется как «хо-
лодная», а значит: здесь отсутствует любовь. Отличительная черта ада – холод – пере-
носится на землю. Напомним в связи с тем слова Темиры Пахмусс: «„Кромешная тьма” 
в холодном океане становится их [жителей ада – А. П.] наказанием за „нелюбовь” к 
людям на земле. Такое представление об аде сложилось у Гиппиус еще в молодости, что 
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явствует из ее письма Философову от 16 апреля 1905 г.: „Ледяной океан может растаять 
только от тепла любви”» [16: 14]. Из приведенной цитаты явствует, что в жизни про-
тагониста стихотворения Молитва нет места для любви, из-за чего его бытье является 
истязанием. 

Анализ всех этих элементов пространства позволяет сделать вывод о том, что лири-
ческий герой существует в мире подвергнутом инфернальным силам.

Лирическое «я» сомневается в том, что продолжая существование в неподвиж-
ном, мертвом окружении, возможна жизнь, «жизнь сердца»: Живо ли сердце покорное? 
Мария Цимборска-Лебода, рассматривая произведения выдающихся русских мысли-
телей, таких как Флоренский, Гершензон, Вышеславцев, Ильин, Карсавин и др. кон-
статирует: «koncept «serce» jest istotną częścią dyskursu antropologicznego i wiąże się z 
personologią fi lozofi czną – z pojmowaniem człowieka jako osoby, posiadającej hierarchiczną, 
trychotomiczną strukturę (duch-dusza-ciało)» [1: 10]. Исследовательница подчеркивает, что 
Вышеславцев, выделяя семь уровней трихотомической структуры человека, выше всего 
ставит именно сердце [1: 20]. Поэтому вопрос лирического героя стихотворения Молит-
ва является самым важным вопросом. Слова анализируемого произведения: 

Кто-то (…)
Вызвал от сна и молчания
Душу мою несвободную.
Жизни мне дал унижение,

Боль мне послал непонятную...
подчеркивают, что протагонист чувствуется плененным каким-то высшим, транс-

цендентальным существом: «сердце покорное», но «душа несвободная», значит она в 
чьем-то владении. 

Андрей Белый в Воспоминаниях о Блоке пишет, что Гиппиус постоянно употребляет 
местоимения «что-то, где-то, кто-то вместо конкретного Лика и Имени» [6: 154]. Однако, 
становится ясным, что в анализируемом стихотворении этот «кто-то» обозначает Бога. 
Лирический субъект упрекает Бога в том, что воззвал его к жизни, которая является для 
него унижением, невыносимой болью. Но, несмотря на это, он направляет к Создателю 
свою молитву: 

К Давшему мне унижение
Шлю я молитву невнятную.

Он просит сжалиться над созданным Богом сердцем, которое называет «бесконечно 
слабым» и «утомленным стыдом». 

Сжалься, о Боже, над слабостью
Сердца, Тобой сотворенного,
Над бесконечною слабостью
Сердца, стыдом утомленного.

В то же время, «я» лирическое чувствует единство и Богом, говоря: «Я – это Ты», а 
также Его близость и беспрестанное присутствие в своей жизни: «Ты – в Моем сердце». 
Проблема присутствия Бога в сердце становится предметом рассуждений философской 
мысли Памфила Юркевича. Анализируя его учение, Мария Цимборска-Лебода подчер-
кивает, что «сердце оказывается вместилищем морального (религиозного) сознания, 
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высшим критерием нравственной оценки и достоинства поступка, восприятия красоты 
и безобразия мира» [1: 19]. 

Возвращаясь к анализируемому стихотворению Гиппиус, следует отметить, что на-
звание Бога «Обиженный» (Ты – в Моем сердце, Обиженный), в сочетании со стыдом, 
какой чувствует лирический субъект, свидетельствует о том, что человек совершил грех, 
за который его наказали и сейчас он просит прощения:

Так подними же, Неведомый,
Дух Твой, Тобою униженный

Знаменательно, что в стихотворении поэтесса использовала метафору восхождения 
духа, а следовательно, подчеркнула аксиологическую оппозицию «вверх – низ». Стоит 
заметить, что эта оппозиция связана с противопоставлением sacrum – profanum, которое 
связано с легендой о столкновении сатаны из церковной крыши (Мф. 16, 13-19), что обо-
значало победу церкви над властелином ада.

Лирический герой стихотворения Молитва просит Бога о даре молчания («безмол-
вие»):

Прежнее дай мне безмолвие,
О, возврати меня вечности...
Дай погрузиться в безмолвие,

Дай отдохнуть в бесконечности!
Следует отметить, что в предыдущей строке лирический герой был вырван «из мол-

чания», в той – «из безмолвия». Согласно энциклопедии православия Азбука веры, «мол-
чание» – это физическое воздержание от изображения звуков [4], а «безмолвие» – это 
состояние, в котором мыслей не тревожат никакие намерения, это тишина свободы от 
страстей и тишина духовной радости; это состояние сердца в Боге; единство с Богом [4]. 
Ришард Пшибыльски пишет, что молчание может стать началом преображения человека 
в ангела [3: 90]. Учитывая факт, что лирический субъект стихотворения Гиппиус молится 
о „безмолвии” (Прежнее дай мне безмолвие,(…) Дай погрузиться в безмолвие), можно 
заключить, что он жаждет соединения с Богом. 

Учитывая все сказанное выше, можно обнаружить, что душа лирического субъек-
та сначала находилась в аде (о чем свидетельствуют такие элементы пространства, как: 
тени, луна, отсутствие движения, смерть, мрак, молчание, низ, сон), а потом голос Бога 
разбудил ее и воззвал к жизни («кто-то вызвал»); страдая, душа человеческая чувство-
вала стыд из-за совершенного греха, но, все-таки, желает приобрести единство с Богом 
(вечность, безмолвие), о чем она горячо молиться.

Александр Николюкин сказал, что произведения Гиппиус – это «зеркало, в котором 
она видит мир и себя» [14: 6]. В анализируемом стихотворении поэтесса создает мрач-
ный мир, который можем назвать «адом на земле». Трагизм чувств лирического героя, а, 
может быть, и самой поэтессы, подчеркивают слова Закржевского: «она – единственная. 
Она и вправду единственная; тщетно ищу, кого бы сравнить с ней – и не нахожу… Здесь 
она со своей сложностью, со всей многогранностью и глубиной бездонной – как бы не-
нужная, как бы далекая, и такая отдельная… И совсем, совсем новая, как новые люди 
(и, может быть, не люди, а призраки, тайные символы, смутные образы), которых она 
создает…» [14: 457].
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ВИЯВЛЕННЯ ДЕКАДЕНТСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ У ВІРШІ ЗІНАЇДИ ГІППІУС 
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У статті розглядається реалізація концептуалізації земного світу як пекла, в якому 
блукає ліричний герой. Протагоніст відчуває складні почуття, з якими не в змозі впо-
ратися. Допомоги шукає в молитві, для якої використовує символи, які вписуються в 
семантичне поле демонології. В даному дослідженні ми намагаємося проникнути в їх 
таємний сенс.
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страждання.

Potyranska A., candidate of Philology
Lublin

THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPTUALIZATION OF THE PHYSICAL 
WORLD AS A HELL IN THE POEM BY Z.GIPPIUS “PRAYER”

The article discusses the implementation of the conceptualization of the physical world as a 
hell in which the lyrical hero wanders. The protagonist is experiencing mixed feelings, which he is 
not able to cope with. He is looking for help in prayer, to which he uses symbols that are within the 
semantic fi eld of demonology. In this study, we are trying to penetrate into their secret meaning.
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНЕ ПРОЧИТАННЯ ПРИТЧ ЗБІРКИ 
«ХОДІЛЬЦІ» ВАСИЛЯ БИКОВА

У статті розглядаються джерела, дефініції поетики інтертексту як ключової ка-
тегорії дискурсу сучасного літературознавства на матеріалі притч збірки «Ходільці» 
Василя Бикава. Доведено, що інтертекст презентовано в 18 образках, які самі по собі 
є алюзіями та ремінісценціями на біблійні міфи, державотворчі реалії, зооморфні або 
ботаноморфні поняття, тваринні засоби існування.

Ключові слова: інтертекст, інтертекстуальність, система взаємодії текстів, 
«Ходільці» Василя Бикава.

Відсутність детермінованості феномена інтертекстуальності стала предметом непе-
ресічних дискусій критиків та літературознавців. Спільне в усіх дефініціях – зміст понят-
тя «інтертекстуальність» – вихід за межі тексту, відношення «текст – тексти – система» 
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[3: 43]. Інтертекстуальність – багатокомпонентний феномен, що може розвиватися від-
повідно до літературних традицій, специфіки жанрів, на засадах зв’язків між ситуацією 
та смислом; це система міжтекстових взаємодій транстекстуальних та світоглядних кодів 
крізь авторсько-читацьку рецепцію, репрезентована генетичним, інтенціональним, іма-
нентним або рецепційним видами [5: 317].

Твочість білоруського письменника Василя Бикава в аспекті теорії інтертексту не 
ставала дискусійним тлом літературознавчих концепцій, оскільки «В. Быков, несмотря 
на идеологическую критику, активно издавал свои произведения. Со всевозможными ре-
дакционно-издательскими работниками у него сложились особенные отношения. Одни 
его поддерживали, боролись за его произведения (В. Дамашевич, Р. Соболенко, Н. Та-
тур), другие – жестоко критиковали или оказывались инструментами «главлитовской» 
цензуры (М. Танк, И. Колесник, Б. Саченко, Н. Пашкевич, И. Новиков)» [2: 162].

Основна маса студій про автора присвячена творам про війну, їх ідейно-тематич-
ним інтерпретаціям. Не існує (окрім збірки С. Шапран «Василь Быков. История жизни 
в документах, публикациях, воспоминаниях, письмах») і доволі незаангажованої спроби 
систематизувати бібліографічні відомості про автора, бо кінець ХХ століття із-за ідео-
логічних непорозумінь примусив письменника покинути Білорусь і жити в еміграції (у 
Празі). Саме ці чинники спровокували актуальність нашого дослідження.

У запропонованій статті ми поставили за мету вивчити особливості поетики інтер-
тексту притч Василя Бикава. Дослідження побудували на матеріалі притч збірки «Хо-
дільці» [1] (у перекладі українською О. Ірванця), яка презентує авторську візію «само-
тнього в натовпі» сучасника в абсурдному сучасному світі. Серія «Exceptis excipiendis» 
(у перекладі – усе, окрім того, що варте винятку) запроектувала цю збірку в Україні як 
взірець «літератури інтелектуальної», бо за легким прочитанням оповідей класика від-
кривається алегорична епіка буття.

Концепція тотальної множинності тексу за першооснову бере фундаментальну 
ідею некласичної філософії про активну роль соціокультурного середовища в процесі 
смислорозуміння й смислозародження. Характер інтертекстуального рівня малої прози 
письменника потребує ретельної, продуманої «гри з текстом». До речі, наголошуючи на 
своєрідній читацькій грі з авторським міфом у творах, письменник визначив жанр умі-
щених до зазначеної збірки оповідей як «приповістки». І ці притчі, казки для дорослих 
презентує нам зовсім іншого Василя Бикава – глибокого, поміркованого, саркастичного, 
викривального.

Приповістка, притча як літературна оповідь – прекрасний взірець давнього епічного 
жанру повчального характеру з елементами іносказання, що надійшов з фольклору або 
біблійного контекстів. Назва збірки притч «Ходільці» (білоруською – пахаджане, росій-
ською – ходильцы, ходоки) налаштовує реципієнта на «розкодування» авторського міфу 
про суспільство, базоване на псевдоідеологіях «епохи пострадянського простору» кінця 
ХХ століття у світовому інваріанті. 

Змальований автором інтегрований державний устрій – негативне місцепроживання 
людини-гвинтика, у якому не тільки загострюється проблема самореалізації і самоствер-
дження, а й руйнуються загальнолюдські цінності, мораль, боротьба за власний про-
стір переакцинтовується з понять дружби, взаємодопомоги на байдужість і жорстокість 
інстинктивно-хижацького устрою тваринного світу. В анотації до російськомовного 
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перекладу, який вийшов у Росії дещо раніше, автори проекту визначили настрої остан-
нього періоду творчості письменника як «пессимистического творца, который хотел 
быть оптимистом по отношению к белорусскому будущему. Не получилось. Ни дожить, 
ни почувствовать, ни перепроверить...

А Быковские притчи – иносказательные, эзоповские, метафорические, символичес-
кие – в новом тысячелетии живут новой, двойной жизнью, и начинают пророчествовать 
не только белорусскую действительность, но и общеевропейскую – «утиный статок» 
около газовой трубы, тех утомленных ходильцев…»

Інтертекст закодовано в 18 назвах-образках, що самі по собі є алюзіями та ремініс-
ценціями на біблійні міфи («Ходільці», «Камінь»), державотворчі реалії («Хуторяни», 
«Об’єднання», «Вежа», «Головнокомандувач», «Нова цивілізація»), зооморфні або бота-
номорфні поняття, тваринні засоби існування («Качина зграя», «Кішка й мишка», «За-
гибель зайця», «Носороги йдуть», «Маленька червона квітка», «Віслючок»). 

Авторська візія сучасного устрою – це складні історичні цикли, які, на жаль, не вра-
ховуються в якості науки попередніми поколіннями. Звернемо увагу на притчі соціальної 
спрямованості, фабула яких підпорядковує повчальний підтекст творів філософсько-ес-
тетичному переосмисленню народних морально-етичних уявлень. Притча «Ходільці» [1: 
74-82] (алюзія на біблійний міф про виведення пророком Мойсеєм єврейського народу з 
неволі «в землю добру, широку, де тече молоко й мед», яку назвали в Посланні апостола 
Павла до євреїв (11, 9) обітованою (обіцяною) переакцентовує увагу реципієнта з біблій-
них канонів (віри), цінностей на споживацько-хижацькі потреби людини. Саме вони є 
рушійниками «прогресу цивілізацій». Промовисте «… плем’я шукало втрачену іще не-
відь-коли батьківщину» одразу змальовує невизначеність мети мандрів подорожніх, їх 
безцільність. Страшним вироком суспільству виступає пророче: «З того часу плем’я так і 
ходить – із кінця в кінець. Піти іншим шляхом воно не може, бо не знає куди. А цей вже 
закріпився у генетичній пам’яті поколінь. Досвід невдач і страждань не означає нічого, 
бо кожне покоління все починає спочатку».

 І все підпорядковано цьому концепту: несвідомі поводирі, які призначались або 
обирались попередниками. («…шлях-напрямок проводир визначав уночі по зірці Сірі-
ус, від якої брав на шість п’ядей праворуч і туди прямував. Так йому було заповідано 
попередником-проводирем, який нещодавно сконав на довгому шляху і перед смертю 
призначив керувати його» або «згідно з новою революційно-народною методологією – за 
вітром»); безглузді дитячі смерті, на які вели невиразні ідеї старців («Особливо помира-
ли діти. А без дітей – яке ж майбутнє у племені?»); свідоме розуміння народом власних 
помилок і при цьому повне мовчання («Померло також чимало людей, особливо старих і 
малих; живі нічого не їли і страждали без води. Плем’я почувалось дуже невдоволеним, 
почалися розмови про те, що проводир уже остаточно осліп і явно веде не туди. Коли 
про це обурено висловився Кірх, наближені до проводиря задушили його. Тіло Кірха по-
кинули у піску під барханом. Його рід, наляканий і притихлий, обрав нового старійшину, 
покірного й мовчазного. Про попереднього казали без обурення: ну навіщо було говори-
ти вголос? Хіба хтось не знає, що йдемо не туди, але ж інші мовчать! А цей ось виліз... 
Рід злочинного старійшини поставили останнім на шляху, і це був перший рід-ізгой зі 
статусом нижчого за інших»; промовистий пошук і покарання винуватців – «зрадників 
народу» і безпідставна підміна ідеалів («Ідея, заповідана предками, правильна, от тільки 
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у племені мені забракло волі її здійснити, бо його проводирі виявлялися суцільно дур-
нями, мерзотниками і зрадниками. Від сьогоднішнього дня все буде інакше, і плем’я 
нарешті досягне своєї мети»).

Приповістка «Камінь» [1:151-161] (алюзія на давньогрецький міф про Сізіфа) ви-
криває марність безпідставної непотрібної нікому праці, що руйнує, а не будує добробут 
громади. І аксіома «Стається те, що мало статися, все згідно з законами життя. Якщо з 
ними, звісно, рахуватися», хоча й базована на принципах певної ідеології, ніколи не пере-
твориться в нісенітницю. 

Глибокий філософський провокативний підтекст покладено автором у притчу «Ка-
чина зграя» [1: 3-10]. На нашу думку, це своєрідна алегорична картина, яка зобразила 
дещо негативні ментальні риси слов’ян. Розпад Радянського Союзу, економічних, куль-
турних, політичних систем і орієнтирів потягнув за собою цілу низку руйнацій, і, перш 
за все, морально-етичних. Ці явища призвели до руйнації нації, а омріяна інтеграція, що 
сприймалась хибним лозунгом «хай нам допоможуть, якщо ми об’єднались», не покра-
щила добробут людства, неспроможного самому собі допомагати.

Ніцшеанівське «людина – не нуль історії» по-новому зазвучав в авторській інтер-
претації. Старий качур – керманич зграї – уособлення недалекоглядного й слабкого вож-
дя, який повівся на вмовляння народу і призвів його до неминучої загибелі. Надмірна 
ситість качок-громади біля бетонної труби збанкрутованого заводу алегорично показа-
ла обмеженість нації, яка довіряє себе тимчасовим «помічникам», не наслідує традиції, 
звичаї загального побутування попередніх поколінь, не враховує помилок історії. А до-
вірливі ключові слова «може», «можливо» як стиль побутування такого народу вирокує: 
ця спільнота залишиться рабом.

Формування певною ідеологічною системою справжнього гвинтика держави розкри-
то в притчі «Кішка й Мишка» [1: 11-14]. А псевдодемократія як безапеляційний прояв 
диктатури рано або пізно розташовує спільноту за ієрархією, що передбачає панування 
сильнішого над слабшим. Ілюзорність думок Мишки, яка «хотіла бути оптимісткою» 
приводить її до висновку: «Все ж таки, як несправедливо влаштований цей світ, коли 
одні істоти в ньому дужі й нахабні, а інші – слабкі та полохливі. Слабким і полохливим 
живеться кепсько, тож, мабуть, саме тому вони дбають про справедливість, доброту і 
сприяння. Та дужі не зважають на таке. І справді, навіщо дужим сприяння? Дужим по-
трібно іще більше сили, бо сила силу дає».

Казкова історія про загибель зайця з однойменної приповістки [1: 15 19] розгвинчує 
жахливу картину виборчої системи тоталітарного суспільства й є тонкою алюзією на сто-
рінки історії країн пострадянського простору. Автор, скориставшись традиційною сим-
волікою казкового епосу про тваринну ієрархію, змалював традиційний уклад держави, 
що підміняє свої закони лише гучними лозунгами про демократію. У такому суспільстві 
діють інші – хижацькі закони, а боротьба за виживання й жага до накопичення обумов-
люють усі традиції існування. Оманливість Керівника-Зайця щодо справедливого держа-
вотворення спонукала його «догоджати» усім, аби був спокій у країні. Проте загального 
добра ця стратегія не надала. Заєць став заручником власне підписаних законів, і його 
страта вовком на галявині була закономірним вироком такому вождю.

Сучасна казка для дорослих «Хвостатий» [2: 20-29] змальовує жахливу програму 
формування фанатичного захисника ідеології, справжнього воїна, спроможного вбивати 
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заради ідеї, вождя. Ця оповідь – це своєрідний згусток алюзій на попередні державні 
системи, базовані на націоналістичних або на комуністичних «перегинах». Василь Би-
кав створює страшну картину спільноти, де «б’ють своїх, аби чужі лякались». І в цьому 
товаристві залишиться не найкращий та найбільш гідний, а найсильніший, найбільш 
витривалий. На зламі тисячоліть, епох, світоглядних орієнтирів ніцшеанівська «над-
людина» актуалізується в образі пацюка Хвостатого, який методом природного відбору, 
спровокованого людиною Вусатим, залишається єдиним не лише в діжці з сиром, але й 
на всьому складі. 

Гени захисника, а не нападника вкладені в чуйну натуру геополітичних неоднорід-
них слов’ян. Вони ніколи не були завойовниками, тому дуже дивними для героїв опові-
док «Хуторяни» [1: 30-33], «Об’єднання» [1: 34-38] звучать заклики для інтеграції: «Тре-
ба інтегруватися, бо інакше не вийде, увесь світ інтегрується, тож потрібна сила, щоб 
протистояти тому світові». Нав’язані ідеї об’єднання заради суспільного добра проти 
неіснуючого ворога стали синонімом до поняття процесу «ліквідації нації». 

Підміна релігійних богів на партійних нищиться письменником у притчі «Обезбо-
жілий люд» [1: 39-44]. Створені філософські концепції, покладені в основу «новітніх 
партійних релігій» не відрізнялись механізмами впливу на народні думки, але були по-
збавлені морально-етичних цінностей справжньої сакральності. 

Отже, еволюція жанру притчі на прикладі проаналізованих творів Василя Бикава ви-
ражає загальні напрями розвитку сучасної літератури з її прагненням до демократизації 
художнього слова, із тенденцією до посилення полемічності проблем, громадянськості 
та національної самосвідомості, філософської наснаженості, оновлення жанрових тра-
дицій, пошуків і експериментів не лише в національному (білоруському) художньому, а 
й у світовому контекстах. Поєднання стильових, ідеологічних, жанрових, алегоричних 
зображальних поетичних елементів притчевої епіки автора продукує численні інтерпре-
таційні значення, що стануть, сподіваємося, предметом критичних дискусій реципієнта 
думаючого, homo legens (за М. Зубрицькою).
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОЕ ПРОЧТЕНИЕ СБОРНИКА ПРИТЧ «ХОДОКИ» 
ВАСИЛИЯ БЫКОВА

Статья рассматривает источники, дефиниции поэтики интертекста как ключе-
вой категории дискурса современного литературоведения на материале сборника притч 



252

©   Хинкиладзе Е.В.,  2016

«Ходоки» Василия Быкова. Доказано, что интертекст представлен в 18 образках, кото-
рые сами по себе являются аллюзиями и реминисценциями на библейские мифы, созида-
тельные реалии, зооморфные или ботаноморфные понятия, образы жизни животных.

Ключевые слова: интертекст, интертекстуальность, система взаимодействия 
текстов, «Ходільці» Василия Бикава.
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INTERTEXTUAL READING OF THE COLLECTION OF PARABLES «PEASANTS» 
BY VASYL BYKOV

The article considers the sources, defi nitions of intertext poetics as the key category of 
modern literary studies discourse on the basis of the collection of parables «Peasants» by Vasyl 
Bykov. It is proved that intertext is being presented in 18 sketches that themselves are allusions 
and reminiscences of biblical myths, realities of state formation, zoomorphic or botanomorphic 
concepts, animal livelihoods.
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КАКОЙ РОССИЯ ВИДИТСЯ ИЗ ЧУРАЕВКИ

В статье рассматриваются средства создания образа прошлой России в романе 
«Чураевы» путем изучения особенностей точки зрения, то есть его идеологического 
или оценочного слоя. Получается, что комбинация точек зрения персонажа и рассказчи-
ка со временем превращается в доминирование точки зрения именно рассказчика, кото-
рый транслирует идеализированные представления о вечной ценности России. 

Ключевые слова: точка зрения, оценочный уровень, системы оценок, этнографизм, 
эмигрантская проза.

Эпопея Г.Д. Гребенщикова «Чураевы» плохо известна современному читателю. Ее 
первый том публиковался в Париже, остальные шесть – в США, где большую часть 
своей жизни провел писатель, незавершенные 8-й и 9-й тома остались в рукописях. Г. 
Струве сообщает, что первый том печатался в «Современных записках» в самом начале 
1920-х гг. «и тогда же вышел отдельным изданием в Париже и Софии» [2, 95]. Писатель 
«основал издательство ”Атлас”, печатавшее Ремизова, Бальмонта, самого Гребенщикова 
и Рериха» [2, 95]. Начало грандиозной эпопеи, по словам автора обзора, «заставило мно-
гих возлагать на Гребенщикова надежды. Была несомненная свежесть и сила в описани-
ях величественной алтайской природы, в характеристиках некоторых членов кряжистой 
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старообрядческой семьи Чураевых. Но было много и безвкусия, и даже элементарной 
безграмотности. В дальнейших томах безвкусие оказалось преобладающим, начиная с 
самих заглавий отдельных томов (”Веления земли”, ”Трубный глас”, ”Лобзание змия”)» 
[2, 95]. Выдающийся историк и критик литературы русской эмиграции при характеристике 
особенностей этого произведения использует даже такое выражение, как «совершенно не-
терпимо по безвкусию». Г. Струве писал, что «вклада в русскую литературу его эпопея не 
составит», что писатель должен был ограничиться первым томом своего произведения, в 
котором «было гораздо меньше безвкусия и потуг на дешевый символизм»: «У Гребенщи-
кова есть и произведения в стихах, но о них лучше не говорить» [2, 96]. Этот критический 
отклик, признаемся, не потерял своей актуальности и по сей день, хотя современные ис-
следователи предпринимают попытки представить Г.Д. Гребенщикова выдающимся писа-
телем, а его эпопею причислить к лучшим образцам русской прозы. 

Такую задачу удается решить, рассматривая «Чураевых» в контексте региональной 
литературы, как это делает С.С. Царегородцева. Она полагает, что «одна из актуальных 
задач современного литературоведения – изучение регионального уровня литератур-
ного процесса. Историко-литературное сибиреведение в настоящее время находится в 
переходной стадии: расставаясь с марксистскими схемами, оно ищет новые концепции. 
Первостепенной важности проблема: состав сибирской литературной классики. Акту-
альная тема, кроме того, – наследие сибирских писателей эмигрантов, среди которых 
первое место признано за Георгием Дмитриевичем Гребенщиковым. <…> Недооценка 
столь значительного произведения сибирской прозы искажает представление об общих 
историко-литературных закономерностях русской литературы, нарушая системный ха-
рактер представлений о национальной литературе» [4, 3 – 5]. Вероятно, можно говорить 
о том, что на фоне творчества других писателей этого региона наследие Г.Д. Гребен-
щикова, действительно, выделяется своим объемом, масштабностью замыслов, но автор 
диссертации, к сожалению, не вполне точно представляет себе критический градус в 
отношение него. Скажем, она пишет, что Г. Струве отозвался о его «Чураевых» «сдер-
жанно, но в целом положительно», а это, как мы видели, совсем не так. Сомнения вызы-
вает и контекст, в котором она рассматривает это произведение, например, сопоставляя 
его с творениями Л. Толстого. Однако наша цель состоит не в том, чтобы поставить под 
сомнение результаты исследования С.С. Царегородцевой, а в том, чтобы осмыслить об-
раз России, сложившийся в этом произведении писателя-эмигранта. Оказавшись вдали 
от родины, задаваясь вопросами о причинах произошедшего с ней, русские писатели 
стремились осмыслить ее историческое прошлое. Это является основной темой творче-
ства М. Алданова, Б. Зайцева, а также В. Крымова, С. Минцлова, в меньшей степени, но 
характерно и для наследия Д.С. Мережковского. Эпопея Г. Гребенщикова, в этой связи, 
представляет большой интерес.

В ее первом томе, который, по мнению критиков, является лучшим во всем произ-
ведении, достигнуто оригинальное сочетание точек зрения, позволяющее создать объ-
емный образ дореволюционной России и сделать выводы о ценностном контексте, в ко-
тором автор осмысливает ее прошлое. В замечательной работе «Поэтика композиции» 
Б. Успенский обосновывает продуктивность такого подхода к изучению художественно-
го произведения и, в том числе, такого его уровня, «на котором может проявиться раз-
личие авторских позиций (точек зрения), – уровень, который условно можно обозначить 
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как идеологический или оценочный, поднимая под ”оценкой” общую систему идейного 
мировоззрения» [3, 22]. Ученый пишет, что при таком взгляде на произведение стано-
вится возможным определить то, «с какой точки зрения (в смысле композиционном) ав-
тор в произведении оценивает и идеологически воспринимает изображаемый им мир. В 
принципе это может быть точка зрения самого автора, явно или неявно представленная 
в произведении, точка зрения рассказчика, не совпадающего с автором, точка зрения ка-
кого-либо из действующих лиц, и т.п.» [3, 22]. Именно такой инструмент, как выявление 
специфики точки зрения, на наш взгляд, даст возможность выявить своеобразие понима-
ния автором эпопеи сущности исторического прошлого его родины.

Повествование начинается со сцены сплава плотов в отдаленной деревне на окраине 
России. Повествователь описывает большое хозяйство Чураевых, у которых во дворе 
«три дома, один другого меньше, один другого старше. Сразу видать, какой в какие вре-
мена построен, какой какую бережет бывальщину». Последнее предложение, конечно, 
является переключением на точку зрения персонажа – Фирса Чураева, которая снова 
сменяется оценкой повествователя: «Самый большой, сосновый, в два этажа, с распис-
ными окнами, с железной крышей, с раскрашенными хитрой вырезью воротами выстро-
ен недавно, лет семь тому. Внизу в нем лавка и склады для товаров; вверху все шесть 
комнат пустуют, в них никто еще не живет. Средний, выстроенный из листвяги, с крутой 
тесовой крышей на два ската, с глухим крыльцом, с окнами в ограду, уже потемнел и 
смотрит хмуро» [1, 6]. 

Пространство вокруг имения также описано с точки зрения повествователя: «Из 
дома видны: пашни, пасеки, маральник, а с пашни, из пасеки и из маральника, как на 
ладошке, – дом и вся деревня. Река же – как надежная городьба между деревнею и благо-
датью Божьей. Как боярин, князь удельный, всем располагает здесь Чураев.» [1, 8 – 9], 
сменяющаяся точкой зрения старшего Чураева: «И не чувствует ни угрызения совести, 
ни страха перед Богом: все добыто трудом, все дано Богом, землей, водой и солныш-
ком. <…> И сладостно и горестно Чураеву пересматривать прошедшее столетие. Как 
давно прочитанную и любимую книгу, полную скорбных страниц и тихих радостей, 
перелистывает он минувшие года, и крепнет душа его, в сталь отливается его вера, в 
уединенную, нелицемерную молитву – его думы» [1, 11]. Мир, окружающий его, ста-
рый Фирс видел прекрасным и понятно устроенным по Божьему замыслу: «…и ульи, 
и омшаник, старую и новую избушку, городьбу, ручей и даже маленькую меленку, не-
устанно бьющую крылышками деревянного колеса по язычку ботала. Внизу обширный 
луг с свежей кошениной. Налево паутиной тянется по косогорам городьба маральника, 
а направо извивается между лесистыми холмами в каменной своей постели синяя река» 
[1, 12]. Ценность ему придавало не то, что все было обустроено собственными руками 
в недоступном людям далеком крае, а то, что сюда бежал его предок, чтобы сохранить 
веру своих отцов. Точка зрения повествователя здесь постоянно сменяется точкой зрения 
персонажа, что дает возможность создать красочное изображение глухого уголка России 
и определить идеологическую позицию автора: в старообрядческой среде сохранились 
подлинные духовные ценности народа.

С третьей главы точка зрения повествователя становится преобладающей. Он опи-
сывает прочное хозяйство, ухоженные угодья, коллективный семейный труд, являю-
щиеся залогом благополучия Чураевых. Поездка отца Чураева в другую деревню для 
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проповеди также представлена с его точки зрения: «В ущелье было глухо и пустынно. 
Над лошадьми носились оводы и мухи. Над горами плавали тучи с белыми краями и 
опаловыми днищами. В чистой, ясной синеве летнего полудня тучи казались плывучими 
ледяными горами. Они часто закрывали солнышко и черные большие тени их ползли с 
горы на гору легко, беззвучно и таинственно. Тропа вилась долиною гремучего ручья 
и то и дело перебрасывалась через него, теряясь в гальках и каменьях. Не окованные 
копыта лошадей стучали по каменьям и разбивали хрустальную струю ручья в мелкие 
серебряные брызги. Направо и налево круто поднимались горные кряжи, покрытые гу-
стым лесом: на вершинах гор он упирался в небо зубчатыми стенами и яркая зелень его 
лежала на синеве неба хитрым узором, чудесным и нерукотворным», но она сменяется 
коллективной точкой зрения жителей Чураевки, в сознании которых вокруг нет ничего 
дальше гор, отделяющих их мир от остальной России: «Где-то за далекими равнинами 
Сибири лежат Уральские горы и леса» [1, 14]. 

Это почти первобытное, мифологическое ощущение пространства вступает в про-
тиворечие с точкой зрения повествователя, рассказывающего о путешествии Викула с 
Алтая в Москву. Поначалу он отмечает исконность такого нетронутого цивилизацией 
образа мыслей: «Рокот порогов и шепот леса на горах как будто говорили тоже сказку, 
только свою, особую и тайную, которую так хочется услышать и понять... Он видел угол 
лесистых гор и край неба с яркими и далекими звездами и почему-то подумал о царев-
не Ненаглядной Красоте, белой и румяной, в золотом кокошнике и расшитом серебром 
переднике от груди до пояса, о такой самой, какую видел он ее на красочной картинке, 
а где, не помнит... Звезды – это искры в ее ласковых глазах. Это блестки на ее кокошни-
ке, это то, что есть в ней самого красивого и тонкого, самого далекого и непонятного» 
[1, 32]. Викул – носитель того древнего сознания, в котором мир ограничен пределами 
родной Чураевки с окружающими ее охотничьими угодьями. Потому он «глядел назад, 
стараясь уловить хоть тонкую полоску родных далеких гор, но там лежала только степь, 
гладкая, закутанная в дымку и необозримая. Родимых гор, таких могучих и богатых и 
святых, как бы и не было совсем на Божьем свете. Пространство поглотило их, и це-
лый край, казавшийся огромным и непроходимым, сгинул, потерялся за равнинами, как 
малое бревнышко на большой реке. <…> И чем дальше уплывал он, тем тоскливее сжи-
малось сердце Викула, тем ярче воскресали в памяти далекие и синие, похожие на об-
лака горы, тем дороже и милей казался отчий дом, и пасека, и маральи сады, и зеленые 
приволья на родных местах. И тем сильнее пугала даль, никем не измеренная, нево-
образимая и равнодушно-молчаливая, как пустыня...» [1, 49]. В описании путешествия 
персонажа преобладает именно точка зрения повествователя. Вследствие этого описание 
пространства вне глухой старообрядческой деревни дано с позиции ее обитателя. Ины-
ми словами, образ остальной России, оценка ее исторического прошлого и настоящего 
обусловлены представлениями о святости того края, в котором живет старший Чураев. 
Отправной точкой для оценки русской жизни является его система ценностей. 

Так, повествователь подробно описывает иную Россию, в которой много неизведан-
ного для Викула: «Быстро уносились назад пашни и луга, озера и перелески, села и де-
ревни, с гулким стуком перепрыгивали через речки и ручьи железные мосты и с медлен-
ным шуршанием подплывали к поезду и, постояв немного, снова уносились каменные 
станции. Все шире и щедрей развертывалась даль и уже не пугала, а удивляла Викула и 
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вызывала в нем восторженную думу, похожую на сказку и молитву: “Господи, помилуй! 
Вот дак царство! Вот дак государство!”». Фрагмент завершается заключением всеведа-
ющего повествователя: «Но это царство, как и в сказке, было еще присказкой, все цар-
ство впереди» [1, 52]. Точка зрения рассказчика дает возможность передать и глубокое 
потрясение, которое у персонажа вызвала многоголосая Москва: «И здесь на Балчуге, 
потом на Ордынке, где громыхали по булыжнику огромные, тяжелые и грязные телеги, 
где вдоль и поперек несли и везли тяжести, мешки с мукой, крупой, овсом, тюки сена, 
вороха щепных товаров, солдатских одежд, рогож и кож, где рокотали, передвигались 
бочки-стояки и бочки-лежаки, где неуклюжею растяпистой походкой шагал, ругался и 
кричал возле жирных толстоногих и жестоковыйных лошадей всех возрастов рабочий 
люд в засаленных чуйках, поддевках, зипунах, жилетках, пиджаках, рубахах и грязных 
фартуках, где все дома и домишки. Ворота и заборы, двери и окна, так же как и на Твер-
ской, так же, как и во всей Москве кричали своими жирными словами об обоях и муке, 
красках и лаках, о мясе и булках, и о прочей обжорной всякой всячине. Где, как нароч-
но, хлебом и крупами, казалось, торговали Перлов и Хлебниковы, Зерновы и Казачевы, 
мясом – Быковы и Коровины, мехами – Лисицыны и Волковы, а всякой мелочью какие-
нибудь Расторгуевы и Небогатовы. Где парикмахер и аптека, зубной врач и акушерка 
навязывали себя на каждом шагу всем и каждому, и где, опять-таки настойчивее и зазы-
вистее всех, лезло в глаза это огромное и наглое слово: “Трактир” – Викул в первый раз 
за всю дорогу то вокзала произнес с отчаянием и изумлением: – Ну, и Москва-а! Вот дак 
Москва!..» [1, 56]. Обратим внимание на особенности этого описания – оно несомненно 
сделано с точки зрения повествователя: герой, впервые приехавший в город, не может 
использовать, например, наименований торговых фамилий ему, конечно, неизвестных. 

Благодаря тому, что точка зрения рассказчика преобладает над точкой зрения персо-
нажа, их оценки оказываются в позиции противопоставления. Поиски Викулом правды 
в историческом прошлом Москвы, описанные с точки зрения повествователя, столкно-
вение оценок Викула и Василия, Викула и Нади, Нади и Василия, созданные с помощью 
их комбинации, позволяют показать губительность потери исконной системы ценностей, 
растворение ее в меркантильной суете и столичной безнравственности. Вот как пове-
ствователь описывает переживания персонажа: «Мысли Викула медленно сменяли одна 
другую, и глаза его глядели на все окружающее нехотя, но зорко и непривычно удивлен-
но. Движение, суета, походка женщин и мужчин, их платье, разговор, улыбки и режу-
щая пестрота и расфранченность, а главное, беспечность, праздное шатание, как думал 
Викул обо всех, кто живет в этом необъятном городе, – помимо удивления, поднимало 
в нем досаду, почти злобу и тревогу: а вдруг все эти люди уже давно не думают о Боге, 
не молятся, не каются, не веруют, не почитают старших! О том, что здесь не почитают 
старших, он уже знал, но тут закрадывалось в разум совсем другое: может быть, это не 
так уж и грешно? На этой мысли Викул ловил себя и втайне мучился: вот она Москва – и 
его затягивает в свой греховный невод» [1, 77]. Его точка зрения переключается на точку 
зрения героя и сочетается с ней: «…а вдруг все эти люди уже давно не думают о Боге, не 
молятся, не каются, не веруют, не почитают старших!». 

Оценка автора-повествователя явно прослеживается и в описании внутренних пере-
живаний Василия: «И вот картина за картиной, одна другой мрачнее, вставала перед ним, 
нагромождались в рыхлую, высокую и непреодолимую стену, через которую Василий 
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никак не мог пройти и всякий раз попадал между двух огней, одинаково опасных: между 
русской азиатчиной и ложно понимаемой и растлевающей, плохо воспринятой от Запада 
цивилизацией. Ему одинаково были противны и бестолковая, пискливая, с трещинами 
языка и французскими вафлями, с зелененькими чертиками Верба, и дурацкие похож-
дения кинематографического Макса, опрокидывающего на себя и на прохожих помои 
и тем самым доставляющего большое удовольствие русским зрителям. Когда он думал 
о Киеве, о Новгороде, о Варшаве, о Кавказе, об Украине, об Искере, покоренных и по-
глощенных Москвой, он видел, что у тех были своя история, свои герои, эпос, красота. 
Что же было у Москвы, кроме пожаров, казней, измен и провокаций?» [1, 84]. Обратим 
внимание, что точки зрения автора-повествователя и персонажа здесь перекликаются: 
идеологическая позиция Василия выражена через характерные прилагательные: «бес-
толковая, писклявая», «дурацкие». Вопросы, над которыми он мучился, являются неким 
отголоском размышлений старого Чураева о божеской истине, о русской правде.

Россия видится автору-повествователю из Чураевки. Огромные просторы, богатые 
недра, трудолюбивый народ и старая вера составляют ее основные ценности, в их со-
хранении – залог ее будущего. Разрушение вековечного чураевского уклада, которому 
посвящены следующие тома эпопеи, является своего рода аллегорией крушения самой 
России. Начавшись с ложно понятых идей, пришедших с Запада, потеснив веру отцов, 
процесс разложения стремительно захватил огромную страну, неуклонно терявшую свое 
былое могущество. Ее обитатели потеряли прежнее мужество и цельность, растерялись 
и разбрелись, оставив родину на поругание. Конечно, образ России у Г.Д. Гребенщико-
ва идеализирован, генетически связан с преданием о древнем величественном граде, в 
основе которого лежит община и «двуперстная» вера. Как справедливо писал Г. Струве, 
его представления об историческом прошлом вполне укладываются в так называемую 
«этнографическую струю» русской эмигрантской литературы. Этнография эта «более 
узкая, областная, сибирская», однако «у него куда больше претензий, замыслы его често-
любивее, он лишен приятной простоты Минцлова, прямое незатейливое повествование 
его не удовлетворяет» [2, 95]. Автор обзора упоминает здесь имя другого писателя рус-
ской эмиграции, С.Р. Минцлова, автора ряда романов, которые представляют большой 
интерес в связи с рассматриваемой нами проблемой. Но эта тема требует, конечно, спе-
циального осмысления. 
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ЯКОЮ РОСІЯ БАЧИТЬСЯ З ЧУРАЄВКИ
У статті розглядаються засоби створення образу минулої Росії у романі «Чурає-

ви» шляхом вивчення особливостей точки зору, тобто його ідеологічного або оціночного 
шару. Доводиться, що комбінація точок зору персонажу та оповідача згодом перетво-
рюється на домінування точки зору саме оповідача, який транслює ідеалізовані уявлен-
ня про споконвічні цінності Росії. 
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The article deals with the means of creating the image of Russia in the novel “the Chu-

raevs”. The analysis of points of view of the main character and the narrator eventually leads 
to choosing the dominant standpoint of the narrator, which translates idealized notion of the 
eternal values   of Russia.
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ЕКСЦЕНТРИЧНЕ ВІДЛЮДНИЦТВО І «ХОШШІНШЮ» КАМО-НО ЧЬОМЕЯ

У статті розглянуто збірку буддистських притч “Хошшіншю” авторства Камо-
но Чьомея з погляду репрезентації в ній різних типів і способів усамітнення. Виділено 
три основні прийоми розірвання зв’язків зі світом: втеча, імітація божевілля та зану-
рення у творчість, кожен проілюстровано прикладами з тексту збірки.

Ключові слова: доба Камакура, відлюдництво, усамітнення, хіджірі, інтоншя, ін-
джя, традиція удаваного зла.

У добу Камакура (1180-1333 рр.) в Японії почала набирати популярності література, яка 
розвинулася в середовищі буддійської інтелігенції й була присвячена темі втечі від світу, від-
кидання соціальних умовностей і духовному самовдосконаленню через відлюдництво. 
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У центрі таких творів часто стояв новий герой: «непересічна» особистість, яка, руй-
нуючи соціальні й етичні умовності, досягає духовного просвітлення. Удаване божевіл-
ля героя дозволяло йому звільнитися від традиційних поглядів та ілюзорних уявлень і, 
нарешті, узріти істинну реальність. Героями цими були переважно ченці, які порвали зі 
світом двічі: вперше, коли приєдналися до монастирської общини, і вдруге, коли відмо-
вилися жити в цій общині й слідувати правилам і звичаям, надто подібним до мирських.

На думку академіка М. Конрада, причини підвищеного зацікавлення інтелігенції 
у відході від світу слід шукати, зокрема, в характеристиках самої доби Камакура і на-
ступних. Це була епоха боротьби за владу, військових зіткнень, соціального перевороту, 
встановлення військової диктатури, а разом з тим економічного занепаду, загальної не-
надійності суспільного становища. Представники старої аристократії й старої культури 
виявилися непристосованими до цього «нового» життя, не вкладалися в його рамки, ста-
вали нібито зайвими. В таких обставинах лише буддизм міг прийти на допомогу зневі-
реним людям, стати втіхою й надією «зайвих» людей [1: 189].

Серед таких «зайвих» опинився й Камо-но Чьомей (1155-1216 рр.) – поет, письмен-
ник, автор одного з найвідоміших есеїв про відлюдницьке життя «Ходжьокі» й теоретич-
ного трактату про поезію «Мумьошьо».

Камо-но Чьомей був нащадком настоятеля Нижнього святилища Камо в Кіото, проте 
через придворні інтриги не зміг успадкувати місце свого батька. І хоча імператор пропо-
нував йому нижчу посаду в іншому храмі, Чьомей відмовився від пропозиції й постригся 
в буддистські ченці. На думку М. Конрада, Камо-но Чьомей гостро відчував атмосферу 
занепаду й безперспективності старих порядків, а нові було йому настільки чужими, що 
навіть висока оцінка з боку імператора й шьоґуна не могли змусити його залишитися 
при дворі [1: 189]. Прагнення звільнитися від умовностей і обмежень мирського життя 
привели його до відлюдницького шляху, і протягом усього наступного життя він опису-
вав плюси й мінуси такого кроку на своєму прикладі (у «Ходжьокі») й прикладах інших 
(у збірці буддистських притч «Хошшіншю»). У даній статті ми докладніше розглянемо 
саме останній варіант, приділивши особливу увагу різним типам описаної в «Хошшін-
шю» відлюдницької поведінки та найяскравішим її проявам.

Японські відлюдники самі по собі не були однорідною групою. Вирізняються се-
ред них щонайменше три підгрупи [2: 313-314]: 1) хіджірі (聖), або шьонін (聖人), або 
інтоншя (隠遁者) – святі старці, люди, які повністю відмовилися від усього мирського 
заради просвітлення, в тому числі віддалилися навіть від монастирів [3: 601; 4: 155]; 2) 
тонсейшя (遁世者) – люди, котрі прийняли постриг, але на повністю аскетичний спосіб 
життя не наважились; 3) інджя (隠者) – менш релігійні самітники, які так чи інакше ви-
йшли за межі соціальних умовностей й полишили свій дім у пошуках свободи; до цієї 
групи належали, наприклад, митці, що усамітнились заради того, щоб зосередитись на 
власній творчості, або мандрівні ремісники чи артисти.

Існують також інші версії поділу: наприклад, К. Мацуо виокремлює два типи відлюд-
ників за їхньою приналежністю до релігійних установ (храмів, визнаних буддистських 
шкіл): 1) офіційні ченці – кансо (官曽): ченці, що отримали дозвіл імператора на при-
єднання до певного буддистського ордену й жили при певному монастирі; 2) ченці-від-
людники – тонсейсо (遁世僧): вступали в ордени або усамітнювалися на власний розсуд, 
без офіційного дозволу і поза офіційними релігійними установами [5: 180].
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Героями найпопулярніших епізодів часто ставали хіджірі та тонсейсо, а також ар-
тистичні інджя, адже серед таких відлюдників траплялися приклади на диво ексцен-
тричної поведінки, описаної в різних збірках буддійських притч-сецува.

Перш ніж перейти до аналізу випадків ексцентричного самітництва, варто розгля-
нути джерела, що надихали відлюдників, включно з Камо-но Чьомеєм. Одним із най-
впливовіших був китайський трактат «Велика концентрація й прозірливість» (яп. «Ма-
кашікан», кит. «Мо-хе Чжі-ґуань») монаха Чжі-і, засновника буддійської секти Тяньтай 
(Тендай у Японії). Цей трактат пропагував приховування власних чеснот і, навпаки, ви-
ставляння напоказ гріхів. Основних принципів було три: відмовлятися, приховувати і 
тікати, тобто – відмовлятися від слави й багатств, приховувати гарні вчинки і втікати від 
звичного оточення, щоб послабити свою прив’язаність до світу [6: 59].

Цим умовам слідують “святі старці”, описані в багатьох сецува: вони вільно блука-
ють країною, уникаючи будь-яких міцних зв’язків, а коли вимушені жити серед людей, 
то постійно перебувають у стані відчуження від світу; коли ж цей стан опиняється під за-
грозою (наприклад, самітник раптом зустічає старого знайомого, або надто прихиляється 
до когось нового, або обростає учнями чи прихильниками), виникає необхідність різко 
розірвати ці нові мирські пута. Одні в цьому випадку вдаються до тихої втечі, просто 
непомітно зникають, мандруючи в інші краї – інші ж застосовують прийом шоку, різкого 
розриву. Цей другий випадок полягає в умисному порушенні різних соціальних чи релі-
гійних правил і табу. Один із японських дослідників, Масуда Кацумі, назвав таку пове-
дінку «традицією удаваного зла» («ґіаку но денто») [6: 60]. Проте і у випадку тихої втечі, 
й у випадку порушення табу, готовність ченця вирватися за межі мирських умовностей 
будь-яким способом створює образ “божевільного святого”, оспіваного в притчах.

Прикладом «божевільного самітника» першого типу може слугувати Ґенпін-содзу, 
легендарний святий старець, який жив у гірських лісах і славився надзвичайними зді-
бностями. Розповідями про нього й починається збірка «Хошшіншю», автором якої при-
йнято вважати Камо-но Чьомея [7: 299; 8: 150].

Перший розділ першого сувою «Хошшіншю» описує, як Ґенпін вирішує покинути 
монастир після того, як відмовився від поважної посади старшого первосвященика (дай-
содзу), на яку його призначив імператор Хейдзей. Він зникає, залишивши в глибокому 
горі своїх учнів і всіх знайомих, мандрує до північно-східних провінцій і живе там як 
мирянин, працюючи перевізником на річці й відмовляючись від будь-якої платні за свої 
послуги, крім необхідної для прожитку їжі. А кілька років потому, помітивши, що його 
випадково впізнав колишній учень, Ґенпін тут же зникає знову [8: 153-154].

В наступному розділі Ґенпін вступає на службу до районного голови в провінції Іґа 
й допомагає тому відновитися на посаді, коли його звільняє губернатор провінції. Проте 
цей святий старець знов-таки щезає, як тільки його впізнають [8: 155-157].

Тоді як історії про монаха Ґенпіна зосереджуються на його потребі втекти, само-
усунутися, інші історії змальовують ченців, чия дика поведінка шокує людей, вихованих 
у правилах традиційного етикету. Гарним прикладом є монах Дзоґа-шьонін [6: 61], про 
якого розповідає п’ятий розділ першого сувою «Хошшіншю».

Дзоґа змолоду славився своїми чеснотами, проте сам не вважав, що має достатньо 
віри, щоби несхильно йти буддистським шляхом. До того ж, він ненавидів цей світ і мрі-
яв лише про те, аби позбавитися пут багатства й слави і переродитися в буддистському 



261

раю. Щоби сповнитися дійсно неухильної віри, він щоночі протягом тисячі діб молився у 
храмі Енрякуджі. Насамкінець він зненавидів світ іще більше і надумався вчинити щось 
таке, що би остаточно розірвало усі зв’язки із ним. З цією метою він дочекався нагоди, 
коли ченці кидали їжу жебракам, і сам кинувся підбирати цю їжу. Цим він осоромив себе, 
і всі ченці почали його цуратись, тож він нарешті усамітнився остаточно в убогій хижі в 
місцині Тодоміне [8: 161-162].

Живучи на самотині в аскезі, Дзоґа з часом прославився своєю святістю, і його стали 
кликати до себе різні чиновники й вельможі з проханнями очолити ту чи іншу цере-
монію. Це нерідко виливалося в скандальні історії, бо Дзоґа, піддаючись часом на такі 
прохання, пізніше неодмінно жалкував про те, що знову обростає зв’язками зі світом, і 
рішуче рвав їх знову доволі ексцентричними способами.

Так, одного разу Дзоґа було покликано до вдови імператора Ен’ю, щоб провести об-
ряд постригу її в монахині, проте прибувши до палацу, він почав сваритися на присутніх, 
а наостанок випорожнився у дворі прямо перед їхніми очима. Камо-но Чьомей пише про 
це скромно, не згадуючи останню витівку ченця, а більш детальна розповідь міститься 
в сьомому розділі дванадцятого сувою анонімної збірки сецува початку 13 ст. “Уджі шюі 
моноґатарі” [9].

Іншого разу, коли його учитель Рьоґен запросив Дзоґа до імператорського палацу 
на церемонію в честь свого посвячення у сан первосвященика (соджьо), Дзоґа приїхав 
верхи на корові, розмахуючи сушеною рибою замість меча й викрикуючи: “Багатство й 
слава приносять лихо, лише жебраки щасливі!”. Усі були шоковані, окрім самого Рьоґена 
[8: 162].

Таким чином, для Дзоґи безумство було способом звільнення від рамок і умовностей 
навколишнього світу й дозволяло йому подолати останні перешкоди на шляху до про-
світлення [6: 62]. Сам Камо-но Чьомей підводить підсумок життя цього святого такими 
словами: “Хоча цей чоловік поводився так, що майбутні покоління можуть назвати його 
божевільним, він діяв з єдиною думкою уникнути обмежень цього світу, і я вдячний йому 
за такий приклад” [8: 163; 10].

Підвидом напускного божевілля можна назвати вже згадувану “традицію удаваного 
зла”, тобто схильність деяких ченців-відлюдників брати на себе відповідальність за не-
вчинені ними злочини чи провини з метою знищити свою репутацію [6: 62]. Це заплямо-
вування власного імені робиться для того, щоб, наприклад, позбутися прагнення до ви-
знання, яке не чуже й самітникам, особливо коли завдяки подвижництву вони починають 
обростати прихильниками.

Так, в одинадцятому розділі першого сувою «Хошшіншю» оповідається про нена-
званого святого старця, який славився своїми чеснотами і мав багато учнів. Одного разу 
він покликав до себе найближчого учня й розповів йому, що в старості почувається над-
то самотнім, а тому просить учня знайти немолоду жінку, яка би погодилася співжити із 
ним, старцем. Він також пообіцяв передати учневі свою паству й прохав вважати його 
мертвим і більше не навідувати, адже старому учителеві соромно буде після усього цього 
дивитися учневі у вічі. Проте він додав, що якщо учень виконає це дивне прохання, усе, 
чого прагнув старець роками, нарешті справдиться. Учень, хоч і розчарувався в учи-
телеві, виконав прохання, а потому не бачив старого кілька років. На шостий рік його 
навідала співмешканка учителя зі звісткою про його справжню смерть. Крім того, вона 
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розповіла, що насправді вони ніколи не ділили ліжка, а учитель проводив більшість часу 
в ревних молитвах, ще й її навчив того ж [8: 169-171; 10].

Схожою історією продовжується розділ дванадцятий: один чернець з вишуканими 
манерами завітав до губернатора міста Мімасака й дуже гарно читав сутри, а коли губер-
натор запитав, що привело його туди, чернець попрохав передати трохи їжі для жінки, з 
якою він випадково запізнався у мандрах і яка тепер вагітна від нього. Він визнавав свою 
провину, але пояснив, що не зможе сам забезпечити її необхідним, бо починає сувору 
аскезу. Губернатор виконав прохання, проте не дуже повірив у цю історію й послав за 
монахом слугу назирці, і той доповів, що ніякої жінки немає, а монах повернувся у свою 
пусту хатину і ревно молився всю ніч. Губернатор, розчулившись, послав до цього по-
движника ще гостинців, проте той, зрозумівши, що його розкрито, тихо щез, не взявши 
додаткових дарів. Ця історія завершується мораллю про те, що істинно віруюча людина 
уникатиме захоплення інших, і через це приховуватиме свої чесноти, акцентуючи недо-
ліки. Відкинути мирське життя лише з бажання почути хвалу своєму подвижництву – 
значно гірше, аніж відкрито домагатися мирської слави [8: 173; 10].

Нарешті, Чьомей показує у «Хошшіншю» й зовсім інший тип самітника, що його 
можна віднести до категорії інджя. Герої цього типу так натхненно, цілеспрямовано й 
самовіддано практикують своє улюблене мистецтво, що цим самим повністю відмеж-
овуються від навколишнього світу. Таким чином, шлях мистецтва дозволяє відлюдни-
кові досягти того ж, що й шлях релігійного подвижництва, а саме – звільнення від пут 
мирського життя. Цей тип самітника-митця в основному зустрічається в другій половині 
шостого сувою «Хошшіншю» [2: 332].

Наприклад, сьомий розділ шостого сувою оповідає про монаха на ім’я Ейшю-шьонін 
(Наґахіде), який понад усе на світі любив грати на флейті фуе. Сам він жив у злиднях, до 
того ж, усі його сусіди роз’їхалися хто куди, змучені його голосною грою, але Ейшю ні 
на що не зважав, днями вправляючись у майстерності гри. Коли його багатий родич, по-
мітивши печальний стан Ейшю, пообіцяв будь-яку послугу, Ейшю з радістю погодився, 
та замість частини його земель чи грошей попросив лише про одне: привезти йому флей-
ту з китайського бамбуку. Родич, розчулений таким скромним проханням, запропонував 
допомогти чимось більш насущним, проте Ейшю відповів, що йому вистачає тієї їжі й 
одягу, що трапляється здобути час від часу, і єдина його мрія – це флейта. Коли родич все 
ж відправив йому додатково різних гостинців, Ейшю роздав їх знайомим, а вичерпавши 
дари, лишився знову один і продовжив невтомно управлятися з флейтою. Наприкінці 
Камо-но Чьомей запитує: “Хіба отаке серце здатне до зла?” [11].

Наступний розділ продовжує цю ж тему, оповідаючи про Токіміцу, гравця на гармо-
ніці шьо. Його найулюбленішим заняттям було вправлятись у грі разом зі знайомим го-
боїстом, і одного разу вони так захопилися, що Токіміцу проігнорував гінця імператора, 
який прибув передати йому про нагальний виклик до палацу. Коли гінець повернувся до 
імператора ні з чим, той не розгнівався, а навпаки висловив захоплення такою відданістю 
справі й свободою цих митців. Автор закінчує цю оповідь висновком, що цілком захо-
питися якоюсь однією справою – дуже гарний спосіб позбутися думок про мирське [12].

Ідеалізація «ексцентричного митця», можливо, стала наслідком участі самого Камо-
но Чьомея у гуртку поетів під проводом Шюн’е (нар.1113) у його резиденції в Карін’ен. 
Шюн’е, учитель Чьомея, організував поетичний салон для збіднілих аристократів, 
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воїнів, монахів, відлюдників і усіх тих, хто не мав доступу до вищих аристократичних 
кіл. Присутність кількох самітників у групі, можливо, надихнула Чьомея на створення 
образу «ідеального» самітника, для якого мистецька діяльність є шляхом просвітлення 
[6: 99-100].

Усі історії, розглянуті вище, протиставляють умовності звичайного життя зміненому 
стану свідомості, в якому живуть їхні герої. Цей змінений стан дозволяє їм перебувати 
поза межами умовностей. Одні самітники добиваються цього неконфліктним способом 
уникання й утечі. Інші – способом своєрідної “шокової терапії” для себе й світу. Треті 
обирають цілковите занурення в єдину справу. Проте мета в усіх цих героїв спільна: від-
сторонення від світу, скинення його пут, звільнення від традиційного способу мислення, 
свобода від суспільних рамок і обмежень. 

Усе це, зрештою, є виявом нормального прагнення людини до духовної й творчої 
свободи, і, мабуть, не дивно, що література, присвячена спробам задовольнити ці праг-
нення саме шляхом усамітнення, почала бурхливо розвиватися в такий буремний період 
японської історії. Втім, її розквіт тривав ще протягом кількох століть.
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ЛЮДИНА В СИСТЕМІ ОТОТОЖНЕНЬ ІВАНА ФРАНКА

У статті проаналізовано систему порівнянь зовнішнього вигляду людини в прозових 
творах Івана Франка. Розмежовано порівняння цілісного образу людини (порівняння-
гештальти) та порівняння окремих частин тіла. Визначено основні об’єкти і еталони 
порівняльних конструкцій. Виявлено залежність порівнянь від етнічного, локального та 
індивідуального ментального просторів. 

Ключові слова: порівняння, об’єкт порівняння, еталон порівняння, зовнішність лю-
дини, художній прозовий текст, мова письменника, мова І. Франка.

У художньому творі відображено внутрішню індивідуальну модель світу автора, яка 
детермінує окреме висловлювання крізь текст як ціле. Порівняння ж не тільки фіксує еле-
менти моделі світу, а й дає змогу простежити процес їх формування. Практична діяльність 
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людини, сама дійсність знаходять відтворення в мисленні, тому зовнішня мовна форма 
(порівняльна конструкція) не є безпосереднім відображенням фізичного стану речей, але 
виступає формою, в якій проявляють себе закони мислення. Висловлення з наявною в 
ньому компаративною конструкцією становить собою специфічну модель думки, основ-
ною ланкою в якій є наявність асоціативних відношень [3, с. 15]. Порівняльні конструкції 
були предметом вивчення багатьох учених, зокрема українських – П. Барменкової, Л. Го-
лоюх, Г. Довженко, М. Заоборної, І. Кучеренка, Ю. Маковецької-Гудзь, Л. Прокопчук, 
С. Рошко, Н. Черемісіної та ін., проте опис когнітивного процесу створення порівнянь, 
визначення методики встановлення смислових мовних елементів є суттєво новим на-
прямом у лінгвістиці, що, проте, уже має вагоме наукове підґрунтя, пов’язане з праця-
ми О. Потебні, В. Виноградова, Ю. Апресяна, А. Вежбицької, А. Залізняк, О. Левченко, 
М. Ле Гуера тощо. 

Метою дослідження є встановлення моделей компаративних конструкцій на позна-
чення зовнішності людини в прозових творах І. Франка. 

Матеріалом для дослідження слугували повісті Івана Франка «Борислав сміється» 
та «Захар Беркут». 

Онтологічна сутність порівняння як акту мислення, за допомогою якого 
класифікується, упорядковується та оцінюється зміст буття і пізнання, відтворюється в 
лінгвістичній категорії порівняння. Порівняльна конструкція містить об’єкт порівняння 
(те, що порівнюють), еталон порівняння (те, з чим порівнюють) і загальну ознаку 
порівняння, показник порівнювальних відношень. Між об’єктом порівняння й об’єктом, 
який репрезентує цю ознаку в свідомості мовця, встановлюється відношення «мета – 
джерело», детально описані на прикладі метафори Дж. Лакоффом. Вони виникають при 
спробі мовця концептуалізувати те, що визначено не зовсім чітко, в термінах того, що 
має конкретні і явні ознаки, на базі виявлених аналогій між об’єктами дійсності [2, с. 96].

Прозовий текст Івана Франка засвідчує порівняно незначну кількість об’єктів, ви-
браних для зіставлення, хоч довкілля представляє величезну кількість матеріалу для 
порівняння. Безперечним лідером ототожнення в обраних для вивчення текстах виступає 
людина. Аналіз зіставлюваних конструкцій з позиції типології об’єктів порівнянь 
засвідчує виділення двох основних груп матеріалу: зовнішній вигляд людини як єдиний 
гештальтний образ і частини тіла людини. 

Відповідно до етнічних культурних традицій в зовнішньому образі чоловіка акцен-
товано такі ознаки, як ріст, сила, міць, що уособлюються в образах-еталонах дуба: Були 
тут передовсім два хлопи, котрі відразу мусили кождого увагу звернути на себе. Високі, 
рослі та крепкі, мов два дуби, з широкими червоними, немов надутими лицями і невели-
кими сірими очима, – вони виглядали в тій маленькій хатині, мов два велети [5]. Типові 
для української ментальності порівняння чоловіка з дубом відтворюють різні ситуації, 
акцентуючи вікові характеристики: Мов стародавнiй дуб-велетень стояв Захар Бер-
кут серед молодого поколiння i мiг тепер бачити плоди своєї довголiтньої діяльності 
[6], Грiзний крик боярина збудив i в Максима його звичайну смiлiсть i рiшучiсть. Вiн 
випростувався перед боярином, мов молодий, пишний дубчак, i сказав лагiдним, але 
певним голосом ˂…˃ [6]; здатність самотужки протистояти ворогам та незгодам: На 
кождого з героїв навалилася цiла юрба монголiв – i всi полягли головами. Тiльки Максим 
сам один стояв iще, мов дуб серед поля [6]; виокремленість з-посеред маси: Максим, 
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мов здоровий дубчак мiж явориною, визначався мiж усiм тухольським парубоцтвом 
[6]. Прикметно, що образ дуба в творах І. Франка використовується для індивідуальної 
характеристики, натомість ті ж самі ознаки – силу, могутність, вкоріненість в рідну 
землю – стосовно масових образів об’єктивовано в іншому фітонімному гештальті – в 
образі яворів, які, часто посаджені коло кожної хати села, утворювали своєрідні лінії-
розмежування вулиць і садиб: Се йшла приобiцяна тухольцям помiч верховинських i 
загiрних громад. Хлоп в хлопа, мов рослi явори, стали всi три вiддiли довгими рядами 
перед зiбраною громадою i склонили хоругви на знак привiтання [6].

Названі вище риси, закодовані в порівняльному описі зовнішності, розширено 
іншими еталонами, зокрема, шляхом зіставлення одного і того ж явища у часі: Бенедьо 
розглядів на лаві в півтіні одного старого діда з довгою сивою бородою, але з здоровим 
лицем і кремезним виглядом, мов у молодого [5]. 

Еталон порівняння в художньому творі залежить від тематичної спрямованості 
об’єкта. Відтворюючи монгольських богатирів, якими славилось вороже військо, І. 
Франко поєднує два різнорідні джерела ототожнення – етнічно стереотипне і запозиче-
не, заґрунтоване в міфологічних і реальних традиціях ворогів: Найсмiлiший вiддiл мон-
гольського вiйська зiбрався довкола нього, – хлопи, як дуб’я, як степовi тигри, з яких 
шкiри мали понапинанi на собі [6]. 

Часто еталон порівняння залежить від ситуації опису. У випадку відтворення картин, 
пов’язаних з військовими або силовими діями, грань «свій-чужий» може нівелюватися, а 
ідеологічно протилежні образи отримують смислову рівнозначність, локалізуючись до-
вкола таких когнітивних ознак ситуації, як сила, загроза, страх тощо, відтак і тухольці, 
і татари стають подібними на диких звірів: Бистрим оком окинула вона проводжаю-
чих її вартових. Низькi, пiдсадкуватi їх постави, повбиранi в овечi кожухи, через якi 
перевiшений був у кождого лук i сагайдак зi стрiлами, виглядали мов медведi або якi 
iншi дикi звiрi [6], Далi, товаришi, далi, до лiса! – кричав Максим, i без вiддиху, мовч-
ки, кровавi й страшнi, мов справдi дикi звiрi, гнали товаришi наперед себе втiкаючих 
монголiв у напрямi до ліса [6 ]. 

Для зображення жіночої постаті автор використав квіткові образи, в яких акцентова-
но семантику краси, молодості: Одна тільки Фанні, донька Гаммершляга, визначувалась 
з-поміж дам іменно тим, чого їм неставало – молодістю і красотою, і виглядала між 
ними, мов розцвітаюча півонія між відцвівшими будяками [5].

 У ролі еталонів порівняння виступають стереотипні, закріплені довголітньою 
апробацією в усній народній творчості образи птахів. До індивідуальногї системи 
художніх тропів І. Франка перейшов образ дівчини-ясочки, усталений і відтворений як 
сталий компонент ситуації кохання: А вона, мов ясочка, припадала край нього, слiзьми 
обливала його тяжкi пута, змивала з рук його засохлу кров [6].

Частини тіла, обрані для порівнянь Іваном Франком, представлені іменниками «лиця», 
імпліцитним об’єктом «колір шкіри», «ноги», «уста», «волосся», «чуприна», «голова».

Одним із активних засобів зображення персонажів в прозовому мовленні Каменяра є 
порівняння кольору шкіри, яке зазвичай свідчить про душевний стан жінки. Почервоніння 
обличчя виказує страждання, сором, страх, а найчастіше – лють, злість. Саме в такому 
контексті використовує Іван Франко порівняння обличчя з «граню» (сучасне «герань» – 
квітка червоного кольору): В тій хвилі створилися двері зо спальні і до покою ввійшла 



267

Рифка, ще заплакана і вся червона, мов грань, її товсте, широке лице спалахнуло гнівом, 
коли побачила Леона [5 ], Пані, що вам такого? Ви кричали, кликали мене? – Я? Тебе? 
Коли? – питала Рифка, почервонівши, мов грань [5 ]. Прикметно, що при відтворенні 
ситуації, в якій діє персонаж-чоловік, автор обирає інший референт зіставлення – «бу-
ряк»: Він почервонів, як буряк, його очі почали заливатися кров’ю, лютість затамувала 
йому дух [5]. Разом з тим спостерігаємо позитивну оцінність червонуватого забарвлення 
шкіри людини, зауважимо, що в з цією метою автор використовує лексему з іншим ко-
ренем. Рум’яне обличчя заставляє читача налаштуватись на сприйняття чогось милого, 
вразливого, нездатного на агресію: Побіч нього сидів молодий парубок, круглолиций і 
рум’яний, мов дівочка, тільки що сумний і понурий, мов засуджений на смерть [5 ]. 
Рум’яне обличчя є незмінним кодом вираження особистісних стосунків, свідчить про 
сором’язливість, дівочу цноту: – А що ж то я гiрша вiд отсих твоїх пасемцiв? – говорила 
вона, рум’янiючись мов рожа, до Максима [6].

Прикра несподіванка, неочікувана підступність викликає у людини стан страждання 
і віддзеркалюється на обличчі за допомогою зміни кольору або змінами форм. Від гли-
бокого переживання, спричиненого ситуацією, з якої б, здавалося, нема виходу, шкіра 
набирає неприродної блідості, зіставної з каменем або з відтінком мертвого, неживого 
тіла: А Матій сидів на припічку, мов помертвілий, мов з каменя витесаний [5]. Блідість 
обличчя пояснюється переляком персонажа: Всі позривалися з місць, а Герман поблід 
мов полотно: він догадувався, що цегла вимірена була в нього [5 ].

Чорний колір уже на світанку існування людського суспільства був важливою 
онтологічною та культурною ознакою, незважаючи на зміну типу свідомості та культур-
них акцентів. Сьогодні семіотика чорного кольору зберігає ті знання, які були для нього 
традиційними у давнині. В. Тернер пов’язує чорний з фізіологією людського тіла, вва-
жаючи, що вусі часи людина була для себе найвищою цінністю і сприймала світ довкола 
через посередництво власного «Я». Чорний співвідноситься з кольором екскрементів та 
родючої землі, має символіку переходу людини з одного соціального статусу в інший, 
пов’язаний із уявленнями про врожай і смерть [4, с. 71–103]. У глибинній психології 
цей колір передає стан повної відсутності свідомості, занурення в морок, журбу [1, с. 
295]. Майже в усіх етнокультурах «чорний» співвідноситься з негативними подіями чи 
емоціями: він символізує темряву, зло, невігластво, горе, розпач, смерть, диявола, нижчі 
рівні ступенів світобудови. Наприклад, на чорному коні пересувається дике військо – 
свита германського бога Водана; чорне забарвлення звичайно мають демонологічні 
персонажі; хтонічним підземним божествам у жертву прносили лише вугільно-чорних 
тварин, а в пізніші часи вважалось, що диявол та демон потребують жертви у вигляді 
чорного півня чи козла [1, с. 281]. Чорний колір в слов’янській міфологічній системі 
позначає біду, нещастя, від горя людина чорніє: По селах, через котрі проходили ріпники, 
стрічалися люди, самі сумні та чорні, мов земля [5]. 

І. Франко майстерно використовує типову семантику кольору, змінюючи ситуацію 
з типової на нетипову. Зазвичай чорне волосся виступає в українському етносі симво-
лом краси (пригадаймо опис дівчат у Т. Шевченка), проте чорний колір може визначати 
негативну моральну поведінку жінки, коли їй голову мазали кип’ячкою (смолою, яку 
дуже важко було відмити), а коси обтинали: «Варко, – кричу, – Варко, що тобі таке, що 
з тобов сталося, на милість божу, стій, обізвися!» Стала на хвилю, озирнулась, і ту 
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ажень побачив я, що ціла єї голова була чорна, мов вуголь, замазана кип’ячкою, а довгі 
єї коси були обтяті [5]. Отже, за допомогою порівняльних конструкцій відтворюються 
стереотипні моделі поведінки і суспільного життя.

Близькою до колірної є світлова ознака, об’єктивована прикметником «ясний»: Така 
була [мати], якою ти описував менi її: в бiлiй одежi, з розпущеним волоссям, але з лицем 
рум’яним i ясним, мов сонце, з радiстю на устах i з усмiхом та безмiрною любов’ю в 
ясних очах [6] або іншими мовними засобами: Андрусь Басараб глядів на Стасюру і на 
всіх прочих побратимів зразу понуро і ніби рівнодушно, но вкінці на лиці його заясніло 
щось, немов скрита на дні в душі радість [5]. 

 При сприйнятті людини людиною особливу роль відіграють очі, зображення яких 
зреалізовано за допомогою широкої палітри колірних номінацій, що часто поєднуються 
з характеристиками форми: Свiжо промите лице було блiде-блiде, аж зелене, губи 
потрiскались iз жари й спраги, очi були червонi вiд диму i тусклi, мов склянi, вiд утоми 
й душевної муки…[6]. Важливу роль при цьому відіграють асоціації, розвинені на основі 
зіставлення очей людини з очима тварин, при цьому образ людини набуває не тільки 
часткової подібності з образом тварини, але паралелі стають всеохопними, транспор-
туються на внутрішні характеристики образу: Перший забрав голос Пета, головний на-
чальник сього вiддiлу, чоловiчок лiт коло сорока, тип монгола: невеличкий, повертливий, 
з хитро мигаючими, малими, мов мишачими, очима [6].

Портретна деталь конкретизує характер людини. «Настовбурчена, мов щітка, чу-
прина» виявляє непосидючість, не дуже спокійну вдачу, асоціюється з чимось колючим, 
неприємним: Рухливий чоловічок за той час знов уже обшниряв усі кути, то потираючи 
собі настовбурчену, мов щітка, чуприну, то поправляючи на собі ремінь, то вкінці-
таки розмахуючи руками ˂...˃ [5 ].

Одиничними прикладами представлено випадки, у яких порівняння об’єктивує фор-
му обличчя: Герман трохи скривився на згадку про сина, мов нараз в медівнику схруп-
нув зерно перцю [5].

«Тонкі, мов скіпки» ноги виходять поза рамки нормальних, а все, що не є ненорма-
тивним, сприймається в свідомості простої людини з пересторогою: Перескакуючи через 
розкидане кругом каміння, задихавшись і посинівши з натуги, він біг, що було моці в його 
тонких, мов скіпи, ногах, ід високому парканові [5].

Отже, аналіз характеристики зовнішності персонажів прозових творів Івана Франка 
дає змогу зробити певні висновки щодо характеру творення компаративних конструкцій. 
Основними об’єктами порівняння є загальний образ людини в аспекті вираження її сили, 
життєдайності, а також шкіра, очі. Систему еталонів порівнянь сформовано з стереотипних 
уявлень про дерево як джерело життєвої сили, молоко, малину, полотно, буряк, вугіль як 
типові приклади колірної ознаки і півонію, герань як індивідуально-авторські асоціати чер-
воного кольору. Рамки основи порівняння обмежено зіставленням за окремими ознаками 
(колір, форми, розмір) та комплексом ознак, що утворюють цілісний образ постаті людини. 
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ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ СРАВНЕНИЙ ИВАНА ФРАНКО
В работе сделана попытка проанализировать структуру сравнений внешнего вида 

человека в прозаических произведениях Ивана Франко. Выделены сравнения целостного 
образа человека (сравнение-гештальты) и сравнения отдельных частей тела. Опре-
делены основные объекты и эталоны сравнительных конструкций. Обнаружена зави-
симость сравнений от этнического, локального и индивидуального ментального про-
странств.
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MAN IN THE SYSTEM OF COMPARISONS OF IVAN FRANKO
 In the article the structure of comparisons concerning the appearance of man is anal-

ysed in prosaic works by Ivan Franko. The comparison of the wholel character of man and of 
separate parts of his body is dealt with. The basic objects and standards of comparative con-
structions are defi ned. The dependence of comparisons on ethnic, local and individual mental 
spaces is underlined. 

Key words: comparison, object of comparison, standard of comparison, appearance of 
man, artistic prosaic text, language of writer, language of I. Franko.



270

©   Раковская Н.М., 2016
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К ПРОБЛЕМЕ КАТЕГОРИИ «МОДЕЛЬ МИРА» В СОВРЕМЕННОМ 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

В статье актуализируется проблема изучения модели мира. Делается акцент на 
различных аспектах миромоделирования в художественном тексте. Указывается на 
взаимосвязь авторского сознания и модели мира как формы выражения авторского «я».

Ключевые слова: модель мира, художественный текст, авторское сознание, чита-
тель.

Постановка проблемы. В данной статье автор опирается на научные поиски ли-
тературоведов в области изучения модели мира, в художественном тексте. Постановка 
проблемы обусловлена следующими факторами: во-первых, в начале XXI века усилился 
интерес филологов к аналитике текста, его интерпретации и рецепции; во-вторых, рас-
ширяющийся культурный диалог способствует поискам универсальных категорий, по-
зволяющих осмыслить движение литератур к межлитературной общности; в-третьих, 
назрела необходимость высказать ряд суждений в связи с неоднозначностью толкования 
понятия «модель мира» в ряде концепций.

В связи с указанными факторами проблема изучения модели мира в художественном 
тексте оказывается одной из актуальных в современном литературоведении. Ряд уче-
ных полагают, что понятие «модель мира» находится в одном категориальном ряду с 
«картиной мира», «образом мира» и т. д. (В. Хализев, Л. Чернец, Г. Гачев). Существует 
и точка зрения, согласно которой модель мира является некой схемой, упрощенно тол-
кующей взаимоотношения человека и мира (Я. Мукаржовский, Т. Топорова). Некоторые 
исследователи полагают, что модель мира – это «переработка информации о человеке и 
социуме» (П. Николаев).

В предлагаемой статье сделаны попытки расширить представления о модели мира, 
рассматриваемой на уровне авторского сознания и жанровых структурных признаков, 
уловить и осмыслить ее закономерную историческую изменчивость. В таком ракурсе 
модель мира, с нашей точки зрения, включает в себя видение, творение и восприятие 
мира, что значительно расширяет ее смысловое поле. Более того, в трактовке модели 
мира особое значение приобретает структурность и системность текста.

Заметим, что в истории мировой культуры каждому этапу развития соответствует 
свое видение мира и человека, своя система ценностных ориентаций, онтологических и 
аксиологических представлений, своя, со временем, становящаяся традиционной, а за-
тем и изживающая себя модель мира, идея мироустройства. И. Хольтхузен указывает, что 
термин «модель мира» по своему происхождению связан с культуроведением и ввиду 
этого может служить интегральному пониманию структурных констант любой культу-
ры, пониманию структурного единства творения искусства в рамках данной культурной 
формации [15, с. 152].
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Очевидно, что модель мира чаще всего определяется в логике понятий как на основе 
анализа конкретного художественного текста, так и на материале творчества автора в 
целом, в процессе его эволюции [см. 1; 6]. Вследствие указанного понимания модели 
мира возникает осознание се культурно-смысловых множеств.

Нам представляется, что модель мира – это весьма сложная и в то же время логиче-
ски расчлененная система понятий, в которой значимую роль играют трансцендентные и 
трансцеденталъные начала бытия. Думаем, что модель мира складывается из множествен-
ных картин мира, которые дают представления о причинах и целях бытийных субстанций 
и феноменов, о начале гармонии и дисгармонии, о порядке и хаосе в составе универсума. В 
таком широком понимании модель мира включает в себя классическую, неоклассическую 
и неклассическую картины мира [см. 10; 14]. Как известно, классическое видение мира 
предполагает понимание бытия как единого, гармоничного и прежде всего упорядоченно-
го явления, имеющего незыблемые константы и смысл и включающего в себя как органи-
ческое начало – человека. Это та цельность бытия и человека, о которой писали А. Потебня 
и М. Элиаде, размышляя об исторически ранней мифологии, где мир понимается как в 
совершенстве организованный, разумный и значимый космос. «Такому представлению об 
универсуме соответствует идея логоса. Убежденность в том, что безобразный хаос бес-
сильно шевелится под стройным образом космоса, являла своего рода аксиому для мысли-
телей от античности до XIX ст.», – пишет В. Хализев [14, с. 24–25].

Однако в начале XX века классическая картина мира подверглась радикальным из-
менениям. Взгляд на бытие определялся, во многом, философией, воспринимающей мир 
как раздробленное, хаотическое начало (Ф. Ницше). Видение мира, осмысление уни-
версума оказалось сущностно связанным с релятивистской концепцией, в связи с чем, в 
XX в. расширилось поле экзистенциализма и современных постмодернистских практик, 
«отвергших все устойчивое, объявивших войну «логоцентризму» [8, с. 246]. Вместе с 
тем, неслучайно Н. Лосский в исследовании «Мир как органическое целое» отмечал, 
что «даже самая вражда и распад органической жизни внутри мира возможен не иначе 
как при условии сохранения хотя бы минимума гармонии, единства, органического стро-
ения» [9, с. 390]. М. Хайдеггер указывал, что там, где дело доходит до картины мира, 
там выносится кардинальное решение относительно сущего в целом. Размышляя о мо-
дели мира, для нас оказывается важным еще одно суждение М. Хайдеггера: «картина 
мира, сущностно понятая, означает не картину, изображающую мир, а мир, понятый как 
картина» [13, с. 49]. Очевидно, что сознание художника и созданная им модель мира 
оказываются синонимичными. В этом плане можно выделить религиозно-философскую, 
антропоцентрическую и иные модели мира, каждая из которых имеет свою структуру, 
функции и целевые установки. В данном аспекте важно суждение К. Аймермахера о том, 
что любая модель мира служит вспомогательным средством в процессе коммуникаций 
для накопления, передачи и получения информации [2, с. 62]. Происходящие трансфор-
мационные процессы в совокупности образуют системные отношения, получившие в 
структуральной поэтике название вторичных моделирующих знаковых систем, обладаю-
щих статусом метаязыка [см. 3; 4; 5; 6]. В таком случае актуализируются литературовед-
ческие модели, позволяющие создавать на основе анализа структур сознания целостную 
теорию. Акцент, прежде всего, делается на художественных моделях, воссоздающих в 
совокупности взаимоотношения человека с миром, образ человеческого существования 
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и различные формы человеческого существования, Так, создание теории сознания по-
зволяет исследовать модели трансформации сознания, располагающиеся между дей-
ствительностью и сознанием, а также всевозможными знаковыми моделями [2, с. 65]. 
Возникает определенная система координат: действительность – трансформация – зна-
ковые модели – модели сознания. Т. Цивьян отмечает, что модель мира в художествен-
ном тексте являет собой целостную структуру сознания, основывающуюся на понятии 
знака [см. 16; 17]. В связи с этим важна установка Р. Барта о возникновении кодирующих 
знаковых систем информации, способствующих восприятию и пониманию текста. В 
таком плане, как нам представляется, исследование может идти в следующих направ-
лениях: 1) текст как кодовая система, в которой регулируются отношения между пла-
ном содержания и планом выражения; 2) структура текста, в основе которой языковые и 
неязыковые знаки; 3) соотношение различных уровней в тексте: пространственно-вре-
менного, предметного, аллюзивного, вербального и т. п.; 4) типологическое обобщение 
моделируемых моделей, в результате которого проявятся структуры (видения) сознания, 
присущие различным эпохам, типам культуры, типам литературы и т. д. Как указывал 
В. Топоров, модель мира в художественном тексте определяется как способ «отобра-
жения всей суммы представлений о мире», взятом в структурном и системном аспек-
тах [11, с. 161]. В таком понимании художественный текст актуализирует возможности, 
представляемые традицией, и обладает присущей ему целостностью. Модель мира рас-
сматривается с точки зрения определенного культурного универсума в его исторической 
изменчивости; с точки зрения теоретически построенной смыслообразующей формы; и 
с точки зрения индивидуального авторского сознания [9. с. 390]. В этом аспекте можно 
принять и предположение В. Тюпы о том, что модель мира в тексте следует рассматри-
вать и как национально-ориентированную, с определенными медитативными дискурса-
ми, мифопоэтическим сознанием, жанровыми трансформациями и т. д. [12, с. 20].

Осмысление значимых концептов: мир, человек, душа, судьба возможно в их соот-
ношении с кодом истории, эпохи, культуры, определяемых «онтологической памятью» 
о национально-этническом, этноменталъном характере той или иной литературы. Более 
того, в художественной организации текста важным будет выделение мифологем, основ-
ная функция которых – «быть знаками-заместителями целостных ситуаций и сюжетов, 
несущих в себе память о прошлом и будущем состоянии образов, вводимых в символи-
ческий текст» (З. Минц).

Отмеченные множественные смысловые связи обусловливают структуру модели 
художественного текста и указывают на такие её признаки как целостность, интегра-
тивность, завершенность, позволяющие увидеть индивидуально-личностную и в то же 
время национально-ориентированную модель мира.

Структуры (элементы модели текста) могут быть статичными и динамичными. Заме-
тим, что Р. Барт объясняет особенности структур фактами культуры, С. Серенгер – соз-
даваемыми жанрово-стилистическими модификациями, В. Топоров – синтаксическими 
и семантическими уровнями и т. д. Думается, что соединение структур в систему воз-
можно рассмотреть следующим образом:

1) тематический и мотивный пласты, единицами которого являются, обширные 
фрагменты высказывания;

2) лексический пласт, состоящий из семантических полей;



273

3) пласт, состоящий из минимальных фигуративных единиц, взятых во взаимосвязи;
4) звуковой, числовой пласты с определенной акцентуацией;
5) уровень сообщения как коммуникативного акта.
Общая информация текста не актуализируется в одном тезисе, она присутствует 

во всех случаях. Структура текста организуется в целостную систему, ибо от пласта к 
пласту происходит накопление смысла и особенностей его знаков и кода. Более того, 
выстраивается открытая система обозначений, раскрывающая коммуникативную связь 
между объектом и субъектом. Данная связь основывается на объективных характеристи-
ках «эстетического состояния» (У. Эко) текста, с одной стороны, и на отношениях между 
автором – текстом – и читателем, с другой (М. Бахтин). Поль Зюмтор указывает, что в 
подобной системе проявляется не только поэтический замысел, по и особая менталь-
ность. Мир разбит на конкретные свойства, содержащиеся в незримых структурах, и 
имеет разные иерархичные уровни [5, с. 32–36]. Его модель в тексте складывается из от-
дельных частей, каждая из которых включается в последующую, образуя ее содержание. 
В связи с этим возникает целая сеть устойчивых и четких представлений о художествен-
ной реальности, являющейся одновременно существованием, историей и универсумом, 
в центре которой «сотворение и спасение человека» [8, с. 246]. Функция реципиента 
расширяется, ему необходим особый способ видения и понимания, вырабатывающийся 
на протяжении веков. Осмысление настоящего связано с повторением былого. Отсюда 
вытекает неисчерпаемость смыслов, символическое понимание слова, многообъемные 
связи между сказанным и означаемым. Референтом текста служит традиция. Именно 
в соотнесении с ней происходит процесс означивания. Традиция превращает фрагмен-
ты объективной информации, которые содержатся в речевых (жанровых) элементах, в 
информацию субъективную, порождающую не новое знание, но узнавание, – информа-
цию, проистекающую из того, что литературоведы называют «симптомами сопричаст-
ности» (Поль де Манн). Такая система обнаруживает устойчивую связь между «я» и 
миром. Фигура индивидуального «я» наделяется универсальным смыслом.

Еще один важный аспект. Ю. Лотман указывал, что мир заключает в себе единую 
всеобъемлющую истину, которая в своем разнообразии имеет определенные стадии. В 
каждом художественном тексте явлены его оси референции. Ученый называл такой тип 
культуры парадигматическим, «все ее уровни изоморфны, каждый из них поддается пе-
рекодировке на язык другого, создается «неистощимая игра зеркальных отражений» [6]. 
Все новое приводится в соответствие с нормами общепринятого языка, включается в 
его изотопию и лишь после длительной трансформации становится частью того, что 
X. Р. Яусс называет «горизонтом ожидания». Время рецепции текста продолжает про-
шлое, вместе с тем включая и предвидение. Постепенно границы между временными 
рамками стираются, возникают переклички и повторы, типологические схождения. Каж-
дый новый этап развития литературы является и продвижением в глубины памяти. Тек-
сты создаются во времени и пространстве. Возможно поэтому И. Хольтхузен указывает, 
что у всех моделей мира есть своя топология, свое членение пространства, в связи с чем 
возникают понятия: карнавальный, праздничный, безумный, обнаженный и иные моде-
ли мира. В переломные, переходные периоды у художника сознательно или бессозна-
тельно проявляется необходимость осмыслить свою модель мира, в которой обнажаются 
вопросы мировой судьбы, роковой судьбы человечества (И. Хольтхузен).
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Перспективы изучения связаны с исследованием модели мира в художественном 
тексте в контексте парадигм культурно-исторической эпохи ХХ–ХХI вв.
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ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ МОДЕЛІ СВІТУ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
У статті актуалізується проблема вивчення моделі світу в художньому тексті. Ро-

биться акцент на різних аспектах світомоделювання в художньому тексті. Вказується 
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на взаємозв’язок авторської свідомості та моделі світу як форми вираження автор-
ського «я».

Ключові слова: модель світу, художній текст, авторська свідомість, читач.

Rakovska N.M.
Odesa, Ukraine

ON THE PROBLEM OF CATEGORY “WORLD MODEL” IN MODERN CRITICAL 
LITERATURE

The problem of studying the world model is actualized in the article. An accent is laid on 
different aspects of the world model in the artistic text. The intercommunication of authorial 
consciousness and the world model as forms of expression of authorial «ego» are specifi ed.

Key words: world model, authorial, author’s consciousness, reader.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТВОРЧЕСТВА В.Ф. ОДОЕВСКОГО 
В КРИТИКЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ

Автор статьи анализирует основные труды, посвященные творчеству В.Ф. Одоев-
ского, начиная с дореволюционных времен и заканчивая работами современных лите-
ратуроведов. Изучение историографии вопроса позволяет сделать вывод о том, что 
художественная проза В.Ф. Одоевского нуждается в дальнейшем исследовании.

Ключевые слова: биография, литературная критика, мотив, романтизм, художе-
ственная структура.

Заслуги Владимира Федоровича Одоевского (1803-1869) в становлении русской 
литературы и культуры XIX столетия трудно переоценить. Он первым в литературных 
кругах признал гениальность Н.В. Гоголя, оценил подлинный талант И.С. Тургенева и 
Ф.М. Достоевского, предрек большой успех произведениям М.Ю. Лермонтова. Сотруд-
ничая в передовых столичных журналах, В.Ф. Одоевский способствовал прохождению 
через цензуру произведений М.Ю. Лермонтова, в частности, отдельных глав романа “Ге-
рой нашего времени”. Велика роль Одоевского-публициста в становлении украинской 
романтической прозы. Появление баллад украинского писателя П.П. Гулака-Артемов-
ского “Рыбалка”(1827) и “Твардовский” (1828) в “Вестнике Европы” с положительными 
критическими отзывами В.Ф. Одоевского знаменовало собой начало эпохи украинского 
романтизма [Цит. по: 1 : 152].

В данной статье мы прослеживаем в хронологическом порядке, как принималась и 
была оценена художественная проза В.Ф.Одоевского критиками и литературоведами, а 
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также пытаемся определить место и роль писателя в процессе развития русской литера-
туры 1830-1840-х годов.

Незаурядный ум и глубокие познания во многих научных областях, личное обая-
ние, талант писателя и публициста привлекали к В.Ф. Одоевскому передовых людей 
того времени. Многие известные современники писателя В.Г. Белинский, С.П. Шевы-
рев, Н.А. Полевой, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь – еще при жизни дали высокую оценку 
его творчеству. А.С. Пушкин ценил в В.Ф. Одоевском литературный талант, видел в нем 
глубокомысленного теоретика, критика с его объективными суждениями о передовой 
литературе того времени и, как следствие этой высокой оценки, великий поэт пред-
ложил В.Ф. Одоевскому сотрудничество в журнале “Современник”. В своем журнале 
А.С. Пушкин публикует критические статьи и повести В.Ф. Одоевского, поручает ему 
участие в организационно-технических делах “Современника”. 

Несмотря на высокую оценку современников, изучение творчества писателя после 
его смерти находилось в стадии “забвения”, вплоть до конца XIX века. Работы, опублико-
ванные о нем в этот период, немногочисленны. Это краткие историко-литературные очер-
ки А.П. Пятковского, Д. Языкова, А.Ф. Кони, мемуары Ф.И. Тимирязева, воспоминания 
В.А. Соллогуба и М.П. Погодина. Указанные авторы в основном акцентировали внимание 
на биографии князя В.Ф. Одоевского, на его высоких моральных качествах, общественной 
деятельности, практически не касаясь вопроса о литературном наследии писателя.

Небольшое количество работ, посвященных творчеству В.Ф. Одоевского можно 
объяснить своеобразием его литературного дарования. В.И. Сахаров считал В.Ф. Одо-
евского писателем, “трудным” для исследования. “Он упрямо выпадает из всех схем и 
теорий, – писал ученый, – ибо на несколько десятилетий опередил свое время и пото-
му часто вступал в спор с эпохой и ее деятелями” [7 : 203]. Сам В.Ф. Одоевский, как 
бы предвкушая неоднозначное отношение к своему литературному наследию, сказал: 
“Мысль, которую я посеял сегодня, взойдет завтра, через год, через тысячу лет...” [6 : 
318]. Сегодня можно с уверенностью признать пророчество его слов.

В конце XIX века незаслуженно забытое имя В.Ф. Одоевского возвращается в исто-
рию русской литературы благодаря трудам харьковского ученого Н.Ф. Сумцова. В 1884 
году исследователь опубликовал популярную биографию писателя и защитил кандидат-
скую диссертацию “Князь В.Ф. Одоевский”, в которой впервые был дан наиболее пол-
ный, по тем временам, анализ жизненного и творческого пути автора “Русских ночей”. 

В 1907 году вышла в свет научная работа еще одного украинского ученого Б.А. Ле-
зина “Из жизни и деятельности князя В.Ф. Одоевского” [3 ]. В ней автор дает общее 
представление о биографии и разнохарактерном творчестве В.Ф. Одоевского, включая 
его музыкальную, педагогическую, публицистическую и общественную деятельность. 
Особое внимание в работе уделено просветительской деятельности писателя. 

Примечательно, что еще в дореволюционное время исследователи указывали на вли-
яние шеллингианских идей на творчество В.Ф. Одоевского и, в частности, на итоговый 
роман его жизни “Русские ночи”. Об этом писали В.В. Гиппиус, И.И. Замотин, Н.А. Кот-
ляревский, И.А. Кубасов, П.Н. Сакулин, Н.А. Котляревский, A.M. Скабичевский. 
Н.А. Котляревский в своей книге “Старинные портреты” (1907) назвал “Русские ночи” 
“первым плодом созревшей философской мысли в России”. Причину непонимания мно-
гими современниками философской прозы писателя Н.А. Котляревский объяснял очень 
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просто: смысл произведений В.Ф. Одоевского был несравненно более широк и глубок, 
чем их видимое содержание. 

Предметом исследования И.И. Замотина стала деятельность “Общества любому-
дрия”, в частности, их печатный орган “Мнемозина”, посредством которого философия 
идеализма искусно внедрялась в широкие круги общества [2]. В.Ф. Одоевскому отводи-
лась в этой миссии весьма важная роль. Таким образом, И.И. Замотин в своей моногра-
фии о романтизме объяснял мироощущение В.Ф. Одоевского в свете шеллингианства.

Монография П.Н. Сакулина “Из истории русского идеализма. Князь В.Ф. Одоевский. 
Мыслитель. Писатель”, вышедшая в свет в 1913 году, до сегодняшнего дня считается 
наиболее полной научной работой, освещающей жизненный и творческий путь писате-
ля. Работа П.Н. Сакулина представляет собой две книги, общим объемом более тысячи 
страниц. Последующие поколения исследователей художественной прозы В.Ф. Одоев-
ского, опираясь на достижения П.Н. Сакулина, иногда вступали в полемику с его утверж-
дениями. В частности, многие литературоведы (Ю.В. Манн, В.И. Сахаров, М.А. Турьян 
[5; 7; 8]) не всегда соглашались с мнением П.Н. Сакулина о том, что в В.Ф. Одоевском 
философ превалирует над художником. Действительно, с этим трудно согласиться, по-
скольку произведениям В.Ф. Одоевского, как в раннем, так и в зрелом периоде его твор-
чества свойственна высокая художественность.

Спорным в литературоведении остается также вопрос о подражании Гофману. Автор 
историко-биографического очерка З.В. Гиппиус “Узкий путь” (1914), предметом науч-
ного исследования которого стал философский роман В.Ф. Одоевского “Русские ночи”, 
отмечает близость писателя к Гофману: Литературные вкусы многих известных русских 
писателей, формировались с учетом достижений немецкой романтической литературы и 
философии. Однако нельзя забывать, что идеи немецкой философии явились в русской 
литературе, в частности в творчестве В.Ф. Одоевского, в виде вариаций в национальном 
духе, и развились на русской национальной почве.

В советское время исследователи не часто обращались к наследию данного писате-
ля. На протяжении нескольких десятилетий о нем не созданы не только монографиче-
ские исследования, но и статьи. Исключением в данном плане стала работа О. Цехно-
вицер “Силуэт”, которая послужила вступительной статьей к “Повестям и рассказам” 
В.Ф. Одоевского, опубликованным в 1929 году. О. Цехновицер принадлежит заслуга из-
дания в 1926 году утопии В.Ф. Одоевского “4338 год”. После этого вновь наступает пе-
риод долгого, незаслуженного невнимания к творческому наследию писателя.

Самобытное творчество В.Ф. Одоевского начинает вновь привлекать внимание лите-
ратуроведов во второй половине XX века. Исследования и публикации последних деся-
тилетий свидетельствуют о наметившейся тенденции всплеска интереса к наследию пи-
сателя. Так, в 1981 году издано двухтомное собрание сочинений В.Ф. Одоевского, в 1988 
году выходит в свет сборник его “Повестей и рассказов”, публикуются его музыкально-
теоретические, педагогические и критические статьи [6]. Эти издания стали основой для 
дальнейшего изучения художественной прозы писателя пушкинской поры.

Творчество В.Ф. Одоевского в контексте романтической литературы исследовал 
В.И. Сахаров. В 1976 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему “Романтиче-
ские повести В.Ф. Одоевского и эволюция русской романтической прозы” [7]. Главное 
внимание в диссертации обращено на роль романтической повести в художественной 
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структуре “Русских ночей”. Анализируя итоговый роман В.Ф. Одоевского, исследова-
тель обнаружил в нем “целый сонм живых, нестареющих мыслей”, услышал “любопыт-
нейшую перекличку веков”, увидел “движение передовой, ценной и целеустремленной 
мысли” [7 : 206]. 

Генезис философской прозы В.Ф. Одоевского исследовал М.И. Медовой. Этой теме 
ученый посвятил свою кандидатскую диссертацию “Пути развития философской прозы 
В.Ф. Одоевского” (1982). Связь романа “Русские ночи” с философским движением в Рос-
сии явилась предметом исследования Ю.В. Манна [5]. В своей работе “В.Ф. Одоевский 
и его роман “Русские ночи” Ю.В. Манн предпринял разносторонний анализ итоговой 
книги В.Ф. Одоевского “Русские ночи”, а также рассматривал место В.Ф. Одоевского в 
русской философской эстетике. Анализу естественнонаучных взглядов В.Ф. Одоевско-
го, в том числе утопических произведений писателя (неоконченный роман “4338 год”, 
“Город без имени”, “Последнее самоубийство” и др.), посвятили свои научные статьи 
B.C. Виргинский, А.Т. Грязнова, Н.М. Михайловская.

В 70-80-е годы XX столетия возрождается интерес к русской фантастической по-
вести. Фантастические повести В.Ф. Одоевского исследуют Е.А. Маймин, В. Муравьев, 
Ю.М. Медведев, М.А. Турьян, Е.Ю. Хин [4; 8]. М.А. Турьян является одним из лучших 
знатоков творчества В.Ф. Одоевского. Ей принадлежат несколько историко-литератур-
ных трудов о художественной прозе писателя, о его связях с литературной традицией, о 
его творческих взаимоотношениях с А.С. Пушкиным, Н.В. Гоголем, М.Ю. Лермонтовым 
и И.С. Тургеневым. Изучая генеалогические материалы, архивные бумаги, семейную пе-
реписку и хозяйственные документы В.Ф. Одоевского, М.А. Турьян в 1991 году издала 
книгу “Странная моя судьба”, в которой впервые осветила неизвестные ранее факты из 
биографии, литературной и общественной деятельности писателя [8].

Среди украинских исследователей, которые обращались к художественной прозе 
В.Ф. Одоевского за последние десятилетия, необходимо отметить диссертации О.В. Ко-
зорог и Т.Ю. Черняхович. В частности, О.В. Козорог в научной работе “Фантастика и 
реальность в “Пестрых сказках” В.Ф. Одоевского” (1999) анализирует проблематику и 
жанровое своеобразие цикла “Пестрые сказки”. Т.Ю. Черняхович в своей диссертации 
(1996) прослеживает творческую эволюцию В.Ф. Одоевского – пути перехода писателя 
от ранних произведений (апологов) до повестей с реалистическим сюжетом [9].

Как видим, на протяжении полутора столетий, отделяющих нас от времени, в ко-
торое жил и творил В.Ф.Одоевский, интерес к его творчеству то привлекал внимание 
исследователей, то ослабевал, но никогда не исчезал полностью. В целом обращение 
ученых к анализу литературного наследия В.Ф. Одоевского эпизодично и фрагментарно. 
Несмотря на целый ряд научно-исследовательских работ, посвященных творчеству писа-
теля, его литературная деятельность до сих пор не получила полного освещения. Сегод-
ня возникла необходимость в новом прочтении романтической прозы В.Ф. Одоевского, в 
возвращении его имени в научный и культурный обиход. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОСТІ В.Ф.ОДОЄВСЬКОГО У КРИТИЦІ ТА 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

Автор статті аналізує основні праці, що присвячені творчості В.Ф.Одоєвського, 
починаючи з дореволюційних часів і закінчуючи роботами сучасних літературознавців. 
Вивчення історіографії питання дозволяє зробити висновки про те, що художня проза 
В.Ф.Одоєвського потребує подальшого дослідження.
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STUDY OF CREATIVE ACTIVITY OF V.F.ODOJEVSKY IN LITERARY 
CRITICISM

The author of the article analyses fundamental works devoted to the creative works by 
Odoevsky. Beginning with the works of pre-revolutionary period and fi nishing with the works of 
modern literary critics. The study of historiography of the problem allows to make conclusion 
that the artistic prose by Odoevsky requires further investigation.
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В статье рассматриваются романы И. Бунина и Г. Кузнецовой, написанные ими в 

эмиграции, в общем пространстве грасского дома русского писателя; прослеживаются 
общность жанровой природы и нарративной стратегии произведений, а также при-
сущие им художественные созвучия и расхождения, рассмотренные в контексте твор-
ческого влияния И. Бунина на становление таланта Г. Кузнецовой. 

Ключевые слова: автобиографический роман, мнемонические процессы, память, 
воспоминания, лиризм.

В научной литературе, посвященной творчеству И. А. Бунина, изучение отношений 
великого русского писателя и его «ученицы» Г. Н. Кузнецовой, как правило, ограничива-
ется вопросами их частной жизни и не затрагивает творческих контактов. Хотя проблему 
литературно-художественного родства этих близких друг другу людей еще в 1950 году 
озвучил Ф. А. Степун, который в письме к Галине Кузнецовой высказал свое субъектив-
ное ощущение присутствия в прозе писательницы чего-то от «стихии Бунинского твор-
чества» [7], а по отношению к творчеству И. Бунина эстетическое чувство Степуна было 
практически безошибочным. А. Бабореко, авторитетный исследователь наследия И. Бу-
нина, в свое время состоявший в переписке с Галиной Кузнецовой, в статье, посвящен-
ной писательнице, констатировал очевидные вещи: «литературные вкусы Кузнецовой, ее 
эстетические воззрения формировались под влиянием Бунина» [1: 9]. Но лишь в начале 
ХХI века профессор А. В. Леденев в статье с красноречивым названием «Стилевая пар-
титура чувств: «бунинские уроки» в прозе Г. Кузнецовой» четко сформулировал литера-
туроведческую проблему необходимости серьезного изучения не только «неоспоримого 
факта» влияния Бунина на Кузнецову, но и возможного взаимовлияния этих двух пред-
ставителей русской литературы [6]. В рамках данной статьи попытаемся разобраться в 
действительности и глубине схождений и расхождений художественной образности и 
стратегий автобиографических романов двух близких душ учителя и «ученицы». Надо 
лишь сразу подчеркнуть, что перед Галиной Кузнецовой стояла крайне сложная задача 
не попасть под буквальное влияние романа Бунина «Жизнь Арсеньева», непосредствен-
ной соучастницей процесса создания которого она себя ощущала, обсуждая с писателем 
почти каждую его фразу, каждую ситуацию и любые движения душевных переживаний 
героев, о чем сама писала так: «Счастлива и тем, что каждая глава его романа – несо-
мненно лучшего из всего, что он написал – была предварительно как бы пережита нами 
обоими в долгих беседах» [5: 42]. С этой задачей она блестяще справилась, и оригиналь-
ный, новаторский характер автобиографического романа Г. Кузнецовой ярко свидетель-
ствует о действительно большом таланте писательницы, который совершенно искренне 
и справедливо хвалил сам Бунин: «Галина Кузнецова – редкость по своим литературным 
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вкусам, по литературной образованности вообще и по своим собственным литератур-
ным талантам в прозе и стихах…» [цит. по: 1: 8]. 

Г. Кузнецова начала писать роман «Пролог» почти одновременно с началом работы 
Бунина над «Жизнью Арсеньева», в конце лета или начале осени 1927 г. (сама она за-
фиксировала дату начала писания лишь второй части своего романа – приблизительно в 
пятнадцатых числах октября 1927 г.). Романы, по верному замечанию О. Демидовой, «соз-
давались не только в одно время – они создавались в едином замкнутом пространстве и 
единой атмосфере грасского дома» [3: 14]. Параллельно друг с другом оба писателя писа-
ли автобиографические романы, посвященные своей прошлой частной жизни, и оба были 
предельно поглощены восстановлением своего прошедшего: «Живу какой-то ненастоящей 
жизнью – раздвоенной, фантастической. <…> Я порой теряю чувство действительности: 
что было тогда, что теперь? Но не одна я так живу: И.А. пишет и живет прошлым, В.Н. 
пишет род дневника о их странствиях, и все мы не живем настоящим…» [5: 47, 48]. Однако 
настроения писательницы были довольно противоречивы. С одной стороны, ее собствен-
ные «размышления о прожитом» давали ей возможность подвести итоги важного этапа 
жизни, распроститься с иллюзиями и, наконец, найти свое лицо и место в этом мире. С 
другой стороны, «вечное воспоминание, возвращение, перебирание одного и того же – 
уже, в сущности, болезнь. Недаром, когда я начинаю вспоминать, – я начинаю мучиться и 
болеть этими воспоминаниями…» [5: 93]. Бунин также говорил о «сладкой боли», тяжести 
воспоминаний: «воспоминания – нечто столь тяжкое, страшное, что существует даже осо-
бая молитва о спасении от них» [2; V: 242]. Но природа мнемонических процессов писа-
телей, отраженная в их автобиографических повествованиях, существенно разнится, хотя 
элегическим модусом художественности характеризуются оба текста. 

Роман Бунина «Жизнь Арсеньева» был многократно проанализирован авторитетны-
ми буниноведами, но здесь обобщим и выделим лишь те его аспекты, с которыми гипоте-
тически можно сопоставить «Пролог» Кузнецовой. Это специфика автобиографической 
природы бунинского романа и связанная с ней его уникальная нарративная стратегия, это 
комплекс доминирующих концептов, образов, тем и мотивов, маркирующих «автобио-
графический метатекст» (Е. Болдырева) писателя, и особенная авторская модальность 
произведения. Самоидентификация писателя осуществляется через видение своего «я» в 
памяти и творчестве, при этом доминантой его повествования является не столько герой, 
сколько картина мира, возникающая в памяти и сознании «я-повествователя». Cобытия, 
встающие в памяти повествователя, всегда четко визуализированы, он ярко и выпукло 
видит то, что ему вспоминается в его настоящем бытие. Но Бунин не просто восстанав-
ливает в памяти свое прошлое и воссоздает его заново, остро переживая прошедшее и 
делая его своим настоящим, он его осознает в своем письме, преодолевая время и про-
странство с помощью «чувственной Памяти» и творчества. Бунин не столько апеллирует 
к воспоминаниям, в которых всегда заложено желание вернуть прошлое и одновременно 
переживание его необратимости (отсюда и преобладающий у Бунина элегический модус 
письма), сколько пользуется своей генетической Памятью, а «память никогда не спорит 
со временем, потому что она над ним властвует» [8: 97]. Бунину не надо возвращать 
утраченное прошлое, ведь оно никогда от него не уходило. 

С помощью памяти писатель соединяет себя с вечностью, воскреснувшее прошлое 
вводит его в круг бесконечных рождений и умираний представителей его фамилии, 
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соединяет с беспредельностью минувшего и грядущего человеческого рода. Память Бу-
нина не только помнит картины жизни его лирического и осознающего субъекта и свя-
занные с ними переживания, но и «помнит» все бывшие испокон веков на земле «”вещи 
и дела” человеческие» [2; V: 75], отразившиеся в его обостренно чувствующей этот мир 
впечатлительной душе. Частое чередование «я» и «мы» в романе способствует созданию 
ощущения ахронности текста, подчеркивает нераздельность-слиянность души автора со 
всеми живущими на свете: «Я родился полвека тому назад, в средней России, в деревне, 
в отцовской усадьбе. У нас нет чувства своего начала и конца. И очень жаль, что мне ска-
зали, когда именно я родился. <...> Не рождаемся ли мы с чувством смерти? <...> О роде 
Арсеньевых ... мне почти ничего не известно. Что мы вообще знаем! Я знаю только то…» 
[2; V: 7]. Повествующий субъект сопричастен миру, переживая свое существование, он 
осознает себя не только как феноменальную уникальность, но и как неотъемлемую часть 
другого, окружающего его материального и духовного мира, что придает его чувствам и 
размышлениям онтологический и метафизический смысл. Бунин нигде в тексте не ото-
ждествляет себя с героем, он идентичен своему автобиографическому субъекту, герою 
повествования, который носит имя Алексея Арсеньева, и «я-повествователю». В тексте 
«я-повествователь», присутствующий эксплицитно, приобретает возможность одновре-
менно быть внутри события, остро переживая его, и видеть себя со стороны и с высоты 
своего настоящего, тем самым постоянно осознавая былое, что формирует стройность 
нарративной модели романа. 

В рамках повествования о частной жизни Арсеньева, встроенной в общую судьбу 
Вселенной и одновременно ярко индивидуальной, Бунин рассказывает о жизни всей 
России, пребывающей на переломе своей истории, существующей в преддверии ката-
строфы октябрьских событий. Таким образом в романе соединяются метафизический и 
историко-культурный пласты повествования, его герой становится свидетелем угасания 
не только былого величия и богатства своей семьи, но и всего дворянского сословия и 
всей былой России, образ которой он стремится сохранить в вечности посредством ху-
дожественного слова.

Не только Россию писатель спасает в слове, рожденном Памятью, он образы сво-
ей неповторимой жизни и образ своего не похожего на другие «я» сохраняет в слове, 
стремясь преодолеть страх смерти, преследующий его в земном существовании, тек-
стом своей жизни. Поэтому так много описаний смертей в романе, которые переживает 
автор как свою собственную неизбежную смерть, как неумолимый закон мироздания, 
заставляющий принимать смерть как составляющую жизни. Бунин всегда чувствовал 
себя человеком, обладавшим обостренным чувством смерти [2; V: 23]. Но восторг перед 
красотой и непостижимой тайной мира, его «вещественной явленностью» (О. Сливиц-
кая) и сокровенностью, всегда торжествует в настроении автора, страстность интонации 
которого соседствует с глубоким субъективным лирическим чувством. Синтез «горькой» 
и восторженной страстности и пронзительной лиричности является характерной особен-
ностью авторского мировосприятия, предопределяющей систему писательских образов, 
мотивов и изобразительных средств. Страстность и лиричность наиболее полно выража-
лись в описаниях природного мира и влюбленностей героя, для которого вечная тайна 
женской прелести и греховно-райской женской любви (женская телесность, притягатель-
ная, «блаженная» сила женской сексуальности акцентированы в тексте) соединялась с 
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вечной тайной одухотворенной природы и тайной его личности, осознавшей уникаль-
ность своего существования в мире в возможности заниматься словесным творчеством.

История жизни Арсеньева, безусловно, представляет мужской жизненный опыт, 
описанный мужчиной. «Пролог» Кузнецовой является женским автобиографическим 
повествованием, и акцент тут надо сделать не столько на феминности ее текста как жен-
ской возможности обрести свой голос в патриархатном культурном окружении и найти, 
осознать себя как личность (хотя именно это было главной задачей автора), сколько на 
том, что как раз ее роман представляется значимым исключением из привычных жен-
ских автобиографий. В нем доминирует хронологический, последовательный и цель-
ный нарратив, свойственный, как утверждают некоторые гендерологи, как правило, 
мужским автобиографическим повествованиям. При сохранении «ударения на личных 
делах» (Э. Еллинек) и намерении включить свой индивидуальный жизненный опыт в 
общую женскую эмпирию, Кузнецовой удается удержать равновесие между исключи-
тельно «женским» содержанием и всеобщим смыслом, не вступая в антагонистические 
отношения с близким и хорошо ей известным автобиографическим мужским текстом, а 
демонстрируя просто другой, альтернативный взгляд на мир, существенно дополняю-
щий бунинскую, «маскулинную», картину мира. В том, что перед читателями женский 
автобиографический текст, написанный, условно говоря, «по-мужски», можно увидеть 
безусловное влияние Бунина.

«Пролог» и «Жизнь Арсеньева» имеют немало внешних точек соприкосновения. 
«Пролог» состоит из четырех частей (известно, что пятая книга «Жизни Арсеньева» 
«Лика» писалась Буниным несколько позднее первых четырех книг и сначала была на-
печатана отдельно в 1939 г., а в полном виде роман увидел свет лишь в 1952 г.); в жизнен-
ной истории главной героини романа Ксении Ясинской проступает автопсихологический 
облик и жизненная история самого автора с известными отклонениями от жизненной 
реальности. В романе Кузнецова прибегает к схожей, но далеко не тождественной бунин-
ской, нарративной модели, при которой автор отстраняется от себя с помощью образа 
героини и «я-повествователя», имплицитная идентичность которым также проявляется в 
использовании автором чужого женского имени. Сюжет двух произведений охватывает 
значительный период жизни героев, связанный с их взрослением и становлением лично-
сти, от раннего детства до юности, прошедших в дореволюционной России. Но если Бу-
нин доводит своего героя до осознания правильности обретенного им жизненного пути 
и преодоления страха смерти через память, творчество и любовь, наделяя его тем самым 
витальной энергией для прохождения следующих этапов его жизненной судьбы, то Куз-
нецова оставляет свою героиню на пороге взрослой жизни с ощущением краха всех ее 
надежд на счастье, в сумерках ее судьбы, разгадать которую Ксении еще предстоит. 

Схожим в этих двух автобиографических произведениях является использование 
писателями ментального сюжета «воспоминаний». Хотя следует сразу отметить, что пи-
сательница работает именно со своими воспоминаниями, свойственная Бунину модель 
генетической чувственной Памяти, способной через временное сообщаться с вечным, 
Кузнецовой не подвластна. Писательница так же, как и Бунин, максимально активизи-
рует свои мнемонические способности, прибегая в начале повествования к формулам 
«я вижу», «я смотрю», что свидетельствует о преобладании у нее визуального типа 
восприятия мира. Воспоминания о самом раннем детстве у нее также затруднены, но 
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последующая жизненная реальность в ее памяти всплывает отчетливыми и яркими кар-
тинами-этапами превращения ребенка в молодую женщину. Сосредоточенность на вос-
становлении прошлого и любование им, доминирующее в тексте романа драматическое 
ощущение невозвратности «золотого» былого, необратимости времени, чувство навсег-
да утраченного рая, усиленное нарастающей меланхолической интонацией, предопреде-
ляет элегический характер произведения, свойственный и роману Бунина. 

Однако подавленно-печальная тональность всего текста, обусловленная жизненной 
растерянностью и потерянностью героини Кузнецовой, противоположна «повышенному 
душевному строю» и героя «Жизни Арсеньева», и восторженно-одической бунинской ин-
тонации. При этом оба текста насквозь пронизаны органичным лиризмом, характеризую-
щим особую и родственную природу таланта писателей. У Кузнецовой был врожденный 
лирический дар. Она сама писала о присущем ей лиризме как о несвоевременном и со-
мнительном достоинстве, однако со своего пути сворачивать не собиралась: «Чувствую, 
что избрала себе самый трудный и неблагодарный путь. В моем, лирическом, восприятии 
мира нет ни иронической гримасы Ходасевича, ни «любовной презрительности», столь 
модной теперь. <…> Но что же делать? Ведь то, что я делаю, моя сущность» [5: 41]. При-
родную лиричность писательского облика Кузнецовой остро чувствовал и Бунин, поэтому 
и предостерегал ее: «Бог дал вам хороший, редкий по нынешним временам талант. Надо 
постараться его не прогулять. Надо очень поработать…, «иначе может статься, что душа 
останется, как облако, которое плывет и тает – слишком лиричной в жизни» [5: 37, 77]. 

Родственным бунинской душе представляется и присущий Кузнецовой врожденный 
дар любования природой. Их обоих можно назвать мучимыми красотой мира. Пейзажи 
Кузнецовой, присутствующие в романе, лаконичны, но предельно выразительны, и пи-
сательница умеет тонко подметить и игру светотеней, и оттенки природных красок, и 
передать взаимосвязь человеческих эмоций и состояний природы. Вот один из примеров 
характерного для нее урбанистического пейзажа: «Мирно, как на старинной картине, 
дремал слева, в красновато-золотом свете величественно закатывающегося солнца, По-
дол с его пристанями, пароходами, купальнями и лодками. Серебро Днепра, то появ-
ляясь, то пропадая, блестело на туманной равнине лугов, рассеивая по ней множество 
мелких серебряных зеркал. Начинавшая холодеть и принимать смутно-сиреневый от-
тенок даль томила какими-то смутными желаниями» [4: 248]. В этом фрагменте про-
является не только ее склонность к красочной визуализации деталей и передачи нюансов 
настроений, но и тонкий, буквально музыкальный слух писательницы, которая с помо-
щью мягкой, но заметной звукописи создает чарующую картину дорогого ей Киева. Или 
еще один яркий пример использования звукописи Кузнецовой, которая от природы была 
наделена даром слышать звуки мира, но, думается, и уловила этот талант у Бунина и, 
воспользовавшись его уроками, усовершенствовала свой дарование: «…и наконец всту-
паем в Старый Днепр, где вода тиха, как в озере, где на низких песчаных берегах чинят, 
с звонким музыкальным стуком, старые пароходы, стоящие на деревянных сваях об-
наженными ржаво-красными килями, где луга поросли лозой и зелеными шелковыми 
метелками в красных шариках» [4: 204]. Здесь нагнетание сонорных и звонких звуков 
передает ощущения радости и любви к миру маленькой героини писательницы. 

Следует отметить также, что Бунин, утонченный стилист и знаток «настоящего» рус-
ского языка, часто говорил писательнице о необходимости упорно трудиться над своими 
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произведениями, т.е. самым тщательным образом подбирать самые нужные и подхо-
дящие слова, которые могли бы выразить сущность авторской мысли наиболее емко и 
полно. И тексты Кузнецовой подтверждают, что этим навыком писательница овладела 
почти что в бунинском совершенстве, тем более, что помогало ей в этом ее природное 
чувство языка. Она работала над собой и приказывала себе: «Не довольствоваться при-
близительными словами и мыслями!» [5: 274]. Для иллюстрации этого утверждения при-
ведем один из фрагментов «Пролога»: «Что так волнует меня в нем? И почему из всех 
именно он? Этого я не знаю. Я знаю только, что когда из всех других это мог быть только 
он и что, когда, оставшись одна, я закрываю глаза, стараясь представить себе его лицо, 
оно кажется мне не простым человеческим лицом, а чем-то совсем особенным, точно 
сквозь обычные человеческие черты проступило в нем что-то иное, от чего у меня тот-
час начинает сладостно биться, замирать сердце, а губы сами собой улыбаться… Каким 
жутко-знакомым кажется мне его лицо!<…> Я только чувствую, что в мире есть что-то 
необычайное, и что оно здесь, рядом со мной, а с ним чудесно соединено и это сладост-
ное чувство полета, и восхитительно-скользкий лед, и скрип коньков, и то обгоняющие, 
то отстающие, то убаюкивающе-мерно летящие рядом пары, и белизна снега, и темные 
клочья елей, и разноцветные гирлянды электрических лампочек…» [4: 242]. Картинка 
предельно визуализирована, и в ней чеканно передано чувство бесконечного восторга, 
охватившего девушку и от волшебного катания на коньках, и от близости юноши, ко-
торый оказался соучастником этого волшебства. В этом отрывке слышны и знакомые 
бунинские перечислительные и вопросительные фразы с характерными интонациями, и 
ненавязчивая звукопись, приближающая прозаический фрагмент к стихотворной речи, 
и упор на сенсорно-чувственное восприятие мира, и бунинская оксюморонность выра-
жений и напряженность чувства, выраженная в лаконичной насыщенности слов (жутко-
знакомое лицо, сладостное чувство полета, сладостное биение и замирание сердце…)

Присутствуют в романе Кузнецовой и характерные для Бунина риторические вопро-
шания, свойственные писателю синтаксические конструкции с вопросительными и вос-
клицательными знаками, передающие напряженные переживания явлений и событий, 
узнаются в нем и отголоски бунинского интонационного рисунка: «Почему я не могу 
жить где-то там, где горят на полуденном солнце ярко-оранжевые маркизы, где, как на 
широких лестницах Купеческого сада, высоко цветут в горячем голубом воздухе красные 
цветы в мраморных вазах? <…> Почему у меня нет папы? <…> Почему у меня нет бра-
та? Почему ссорятся дед с матерью?»; «Боже, какая красота! Какая красота! Как все пре-
красно, возвышенно и печально! И то, что с нами сейчас – прекрасно и печально. И то, 
что мы уходим отсюда, и то, что все мы вместе в последний раз слушаем это сейчас…» 
[4: 215, 268]. В этих и многих других отрывках ощутима прямо-таки бунинская интен-
сивность чувств, переданная тонким и печальным женским голосом. 

Но при почти неизбежном «врожденно-приобретенном» сходстве двух автобиогра-
фических романов в них отмечаются сущностные и существенные различия, которые 
как раз подчеркивают самобытность текста Кузнецовой, обусловленную спецификой 
личности автора и многосложностью и многострадальностью ее женской судьбы (о но-
ваторстве и оригинальности романа Бунина а priori говорить не приходится). И Бунин, 
и Кузнецова в своих романах текстуализируют свое «я», но делают они это по-разному, 
по разным причинам, преследуя разные и мало сопоставимые цели. Бунин пишет роман 
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о становлении личности художника, ощущающего собственную духовную и материаль-
ную сопричастность Божьему миру. Он пишет роман о пронзительной сложности и кра-
соте человеческого существования, своего собственного неповторимого существования, 
чувствуя в себе силы утвердить свое субъективное «я» в бесконечной цепи существова-
ний [2; IV: 438], благодаря своей чувственной и образной памяти ощущая в своей душе 
опыт тысячи веков и единство со всем сущим в мире, раздвигая границы прошлого и 
временного до настоящего и вечного. Эти чувства и мысли писатель хотел выразить и 
сохранить в слове, поведав миру о своем пути осознания таинственной непостижимости 
красоты и загадки бытия, оставив в нем чекан своей души и преодолев тем самым неот-
вратимость смерти, что и составляет феноменологию бунинского текста. Кузнецова же 
текстом своей жизни стремилась заявить о своем женском и личностном существовании, 
она хотела сделать себя самостоятельным субъектом своей жизни, а не объектом досу-
жих рассуждений о ее двусмысленной роли в судьбе гениального писателя. Кроме того, 
важно, что Бунин рисует в своем герое образ осознающего себя субъекта, Кузнецова же 
пишет своей текст, чтобы наконец разобраться в самой себе, найти себя и понять себя, 
опровергнуть мучимую ее бесцельность жизни, чтобы иметь силы продолжать жизнь 
независимо и полнокровно. Вот этот значимый момент встречи с собой, ситуация ста-
дии зеркала Ж. Лакана имеет важнейшее значение для характеристики самоощущения и 
становления героев двух романов. Так, семилетний Арсеньев с интересом рассматривает 
себя в материнском зеркале, видя изменения, произошедшие в его внешности, и фик-
сируя особенности своего внешнего облика (он нравится себе – стройный, красивый, с 
живым выраженьем лица), он «смутно» чувствует, что вместе с узнаванием себя в зер-
кале наступает перелом во всей его жизни [2; IV: 26], он перестает быть ребенком и на-
чинает постепенно осмысливать свое существование в мире людей и явлений. Ясинская 
же на протяжении всего романа ни разу полноценно не посмотрела на себя в зеркало, 
а в детстве в зеркале, тоже стоящем в комнате матери, она отметила лишь отражение 
своей мамы, как позже в девичестве любовалась отражением в зеркале подруги Зины 
[4: 205, 258]. Внутренняя потерянность Ксении, обернувшаяся для девушки драматиче-
ской встречей с жизненной реальностью, соответствует неуверенности в своих силах и 
личностной неопределенности самой Кузнецовой, для которой написание романа стало 
зеркалом, в которое она отважилась заглянуть, лишь будучи уже достаточно зрелой и 
много пережившей женщиной. 

Как уже говорилось выше, бунинское чувство жизни обострялось присущим ему 
чувством смерти. Кузнецова также сталкивает свою героиню со смертью: умирает ее 
гимназическая подруга Оля Смирнова. И показательна реакция Ксении на это событие, 
описанное спокойным и невозмутимым тоном: девочка не испытала страха, были «толь-
ко странная жалость и удивление» [4: 230]. Смысл самой смерти Оли, ее сверстницы и 
одноклассницы, такой ранней и жестокой, не возмутил душу девочки. Ксения не спрое-
цировала это событие на себя и других людей, как это сделал бунинский герой, впервые 
столкнувшись со смертью Сеньки, а потом и множеством других смертей уже хорошо 
знакомых ему людей, эта смерть дала ей лишь ощущение бодрости, усилив девичье том-
ление от красоты манящих ее жизненных далей. 

Бунин был страстным жизнелюбцем, вожделевшим жизнь, как женщину [2; V: 444]. 
Его влюбленность в красоту миру и прелесть женщины преображала и одухотворяла 
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создаваемую им действительность. Бунин видел мир в целостности его телесной, душев-
ной и духовной сущности и изображал его предельно чувственно, не отворачиваясь от 
вопросов пола, соединяя в женщине и во всем с нею связанном ужас и сладость мира, 
его мучительную красоту и загадку. Любовь (женщина), жизнь и смерть в бунинском ми-
ровосприятии являются неразрывно связанными между собой категориями. Поэтому в 
«Жизни Арсеньева» писатель подробно описывает влюбленности своего героя, апофеозом 
которых является преодолевающая физическую смерть Лики любовь к ней. Кузнецова в 
своем романе целомудренно воздерживается от подробностей в описании чувств своей 
героини по отношению к противоположному полу, особенно к мужу, она лишь констати-
рует отсутствие радости у Ксении от близости с мужем, ставшее следствием их душевной 
чуждости друг другу. Хотя текст дает читателю возможность предположить, что героиню 
значительно больше, чем мужская, притягивает именно женская красота и связанная с нею 
волшебная тайна (первая влюбленность, отношение к матери, описания подруг). 

В рамках одной статьи невозможно проследить все многообразие творческого диа-
лога двух очень разных по своему художественному сознанию и жизненному опыту пи-
сателей, так долго и так тесно живших рядом друг с другом. И, думается, что проза Куз-
нецовой является достойным и богатым серьезными научными открытиями объектом 
дальнейших научных исследований. В заключение хочется вернуться к мысли Степуна 
о природе таланта Кузнецовой и привести его высказывание полностью: «…на мой слух 
и на мое ощущение в Вас есть что-то от стихии Бунинского творчества. Если и не его 
размер[а], не его интенсивности, то все же его подлинность, настоящность. Это очень 
много, так как в искусстве важны не масштабы, а подлинность и настоящность» [7]. Воз-
можно, что именно эти слова искушенного критика и большого знатока и ценителя рус-
ской литературы, философа и писателя Федора Степуна стали лучшей похвалой и самым 
тонким проникновением в истинную природу писаний Галины Кузнецовой. 
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ДВА АВТОБІОГРАФІЧНИХ РОМАНИ РОСІЙСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ: ДО 
ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОГО ДІАЛОГУ І. БУНІНА ТА Г. КУЗНЄЦОВОЇ

 У статті розглядаються романи І. Буніна та Г. Кузнєцової, написані ними в емігра-
ції, в спільному просторі грасського будинку російського письменника; простежуються 
спільність жанрової природи та наративної стратегії творів, а також художня суго-
лосність та розбіжності, наявні в текстах і розглянуті в контексті творчого впливу І. 
Буніна на становлення таланту Г. Кузнєцової.
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TWO AUTOBIOGRAPHICAL NOVELS OF THE RUSSIAN EMIGRATION: ON 
THE PROBLEM OF I. BUNIN AND G. KUZNETSOVA’S CREATIVE DIALOGUE 

The article deals with I. Bunin and G. Kuznetsova’s novels that were written in exile, in 
the joint area of the Russian writer’s Grasse house; traces the commonality of the genre nature 
and narrative strategy of these novels and also the artistic convergences and divergences of the 
novels that are analyzed in the context of I. Bunin’s creative infl uence at making G. Kuznetso-
va’s talent. 
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ФИЛОСОФСКО-ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОЧТЕНИЕ РОМАНА Д. ГАЛКОВСКОГО 
«БЕСКОНЕЧНЫЙ ТУПИК»

В статье рассматривается философский роман Дмитрия Галковского «Бесконечный 
тупик», осуществляется его философско-литературное прочтение. Детально проанали-
зировано концептуальное поле романа, определены его актуализированные константы. 
В процессе анализа сделан вывод, что Дмитрий Галковский на данном этапе является 
единственным «сетевым» философом, который органично вписывается в формат вир-
туальной реальности, а его роман «Бесконечный тупик», основанный на сложной сети 
примечаний, является гипертекстом.

Ключевые слова: постмодернизм, философский роман, художественный поиск, 
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На рубеже веков научный интерес к постмодернизму усилило осознание происхо-
дящих в нем перемен, получивших определение «кризис постмодернизма». То есть из-
учение постмодернизма приобрело новое «измерение», не утратив своей актуальности. 
Кризисные явления в 80-90-е годы были отмечены как в конкретных литературах (и, в 
частности, в русской, в которой реализация и кризис постмодернизма оказались как бы 
спрессованными), так и в постмодернистской теории, что свидетельствует о глобальном 
характере изменений. По отношению к русской культурной ситуации одну из интерпре-
таций кризиса предложил М. Берг, который подчеркнул, что «общественная ценность 
постмодернистского дискурса существенным образом менялась на всех этапах функцио-
нирования постмодернистских практик в поле русской (советской) культуры и сопрово-
ждалась сначала ощущением нарастающей ценности операции деконструкции, а затем 
ее падением, которое и может быть обозначено как кризис» [1: 294-295]. Исследование 
постмодернизма вновь становится актуальным, но уже в связи с изменившейся культур-
ной и литературной ситуацией, характеризуется появлением ярких текстов, не укладыва-
ющихся в уже сложившиеся представления о данной художественной системе. 

Русский литературный постмодернизм активно исследуется с конца 80-х годов, но, 
тем не менее, по признанию ученых, единый и непротиворечивый взгляд на данное явле-
ние не сложился, что обуславливает актуальность его дальнейшего анализа. 

Дмитрий Евгеньевич Галковский – известный русский философ, писатель и публи-
цист. Его философский роман «Бесконечный тупик» основан на обширной и сложной 
сети примечаний, что позволяет его назвать гипертекстом. Общее число таких примеча-
ний – 949. 

Как объясняет автор «Бесконечного тупика», создавая свою книгу, он преследовал 
цели не литературные, а интеллектуально-философские. Но, чтобы «осуществить на 
родном языке, в общем, глубоко НЕРУССКИЙ дар философского мышления», из-за не-
достаточной разработанности языка русской философии решил использовать русский 
литературный язык, исключительно богатый, гибкий, многозначный. «Мои действия, – 
сказал Д. Галковский в одном из интервью, – это действия философа в стране с низким 
развитием интеллектуальной культуры, но с гипертрофированным развитием, скажем 
так, «средств передачи эмоций». Я для себя делаю умозаключения, но доношу их до чи-
тательской аудитории на другом языке – на языке русской литературы» [2: 17].

Соловьёв, Бердяев, Шестов, Розанов, Франк, Булгаков – каждая из фамилий являет-
ся отдельной гранью удивительного, прекрасного и законченного феномена – русской 
философии.

Осуществляя свое намерение в написании романа, Дмитрий Галковский вышел за 
границы как философии, так и литературы в некое пограничное пространство филосо-
фии-литературы, где языки философии и литературы (а также сопутствующие послед-
ней языки эссеистики, публицистики, дневниковых записей) представлены как равно-
правные. В этом он словно следует призыву теоретиков постструктурализма к пересе-
чению границ, к сближению науки с литературой, отмечавших также, что и литература, 
спасаясь от заштампованности, все время как бы уходит от самой себя и все новое в ней 
создается на границах. «Ведь границы между художественным и внехудожественным, 
между литературой и не литературой и т. п. не богами установлены раз и навсегда. Вся-
кий спецификум историчен. Становление литературы не есть только рост и изменение 
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ее в пределах незыблемых границ спецификума – оно задевает и самые эти границы», – 
указывает Михаил Бахтин [3: 408-446].

Впервые постмодернизм стал философским понятием после выхода в свет и широко-
го обсуждения книги французского философа Жан-Франсуа Лиотара «Постмодернист-
ский удел», в которой он критиковал понятие метарассказа, или метаистории, то есть 
власти единой повествовательной стратегии, парадигмы – научной, философской или 
художественной.

Характерно в этом отношении замечание критика П. Кузнецова о синтезирующей 
природе «Бесконечного тупика»: «Возможно, одним из немногих сочинений 90-х годов, 
в котором соединилась оборванная традиция и драматическая современность, филосо-
фия и литература, религиозные искания и нигилизм постмодерна, стал «Бесконечный 
тупик» Д. Галковского, одиноко возвышающийся над другими сочинениями подобного 
типа» [4: 220] 

Поиски Д. Галковского мыслятся в широком контексте русской культуры – фило-
софии и литературы, то есть выстраивается ряд писателей и философов, размышлявших 
о России и национальном своеобразии – Пушкин, Гоголь, Достоевский, Соловьев, Бер-
дяев, у Д. Галковского это уже и В. Набоков, и В. Розанов. Именно этим подтверждается 
духовное родство писателей, чувствующих свое родство именно с теми, кто является (в 
их понимании) наиболее ярким воплощением русской души и русской культуры.

Д. Галковский. подчеркивая свою преемственность делу В. Розанова, пытается как 
бы дописать начатое предшественником в иные времена с позиций итогов ХХ века. 

Обращение русских постмодернистов к проблеме констант национальной культуры 
можно считать закономерным процессом, поскольку русская постмодернистская литера-
тура остро ставит проблему поисков культурной идентичности.

«Испытание» констант постмодернистской иронией, их обыгрывание, ниспроверже-
ние или обновление производится в большом количестве текстов: от постмодернистской 
«классики» до «поздних» текстов конца 80-х – 90-х годов, ставящих ряд актуальных 
философских проблем. И в этом же ряду находятся претенциозные попытки концепту-
алистов полностью деконструировать или даже демонтировать константы либо вульга-
ризировать их.

Следует отметить, что подробно особенности образного воплощения констант наци-
ональной культуры в постмодернистских текстах не изучались, хотя в ряде случаев ис-
следователями указывалась их особая роль в концептосфере произведений (например, в 
указанных работах О. Калашниковой). Появлялись также тексты, написанные как бы на 
границах литературоведения, культурологии и художественной литературы, в которых 
ставилась названная проблема (например, весьма спорные эссе М. Эпштейна в его книге 
«Бог деталей», редуцирующей константы национальной культуры [5]).

Концептуальное поле «Бесконечного тупика» Д. Галковского обширно. И все же 
можно определить круг наиболее актуализированных констант. Среди них: «родная зем-
ля», «слово», «юродствование» и «святость», «духовное странствие», «отцы и дети», 
оппозиция «свои» / «чужие», «интеллигенция». Каждая из констант получает в романе 
яркое образное, символическое воплощение и специфическую интерпретацию. Особен-
ности авторской рефлексии констант национальной культуры определяются в данной 
работе в сопоставлении с теми значениями, которые интегрированы в авторитетнейшей 
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работе Ю. Степанова «Константы: словарь русской культуры» [6]. Центральным кон-
цептом в романе является «родная земля». Эта константа имеет в русской культуре ши-
рокий спектр значений. Автор «Бесконечного тупика» также стремится к охвату множе-
ства смыслов, что связано с основной целью романа – найти ориентиры национальной 
идентичности. Но при этом все же доминируют отдельные смыслы, которые, заметим, 
укладываются в рамки одного из типов разработанной Ю. Степановым модели. Этот тип 
характеризует смыкание концепта «родная земля» с «представлением об особой русской 
религиозности, или, может быть, лучше будет сказать – об особенностях русской религи-
озности» [6: 174]. Обосновывая специфику этого типа смыслов, Ю. Степанов ссылается 
на «Психологию русского раскола» В. Розанова. Заметим, что для Дмитрия Галковского 
В. Розанов – это не просто ярчайшая знаковая фигура, но и наиболее близкий по духу 
писатель. Сам Галковский называет Розанова своим alter ego, а себя квалифицирует как 
восхищенного ценителя и продолжателя дела классика. Таким образом, определяется 
общий источник истолкования особенностей константы «русская земля», общий вариант 
ее «прочтения», предложенный именно Розановым.

Ю. Степанов в качестве квинтэссенции интерпретации концепта в религиозном клю-
че приводит следующие слова из «Психологии раскола»: «Есть две России: одна Рос-
сия – видимостей, громада внешних форм с правильными формами … с событиями … 
«Империя», историю которой изображал Карамзин, «разрабатывал» Соловьев, законы 
которой кодифицировал Сперанский. И есть другая – «Святая Русь», «матушка Русь», 
которой законов никто не знает, с неясными формами, неопределенными течениями, ко-
нец которых непредвидим, начало безвестно: существенностей, живой крови, непочатой 
веры, где каждый факт держится не искусственным сцеплением с другими, но силой 
собственного бытия, в него вложенного. На эту потаенную, прикрытую первой, Русь – 
взглянули Буслаев, Тихонравов и еще ряд людей, имена которых не имеют никакой «зна-
менитости», но которые все обладали даром внутреннего глубокого зрения» [7: 186].

Личность и творчество одного из известнейших русских философов-экзистенциали-
стов Н. Бердяева Д. Галковский подвергает деконструкции, используя активный постмо-
дернистский метод – рецепцию. 

В «Литературоведческом словаре-справочнике» рецепция подается как «заимствова-
ние писателем идей, мотивов, образов, сюжетов из произведений других писателей или ли-
тератур с их дальнейшим творческим осмыслением (трансформацией)» [8: 592]. С. Трунин 
выделяет два основных вида рецепции: культурфилософский и художественный. 

В «Бесконечном тупике» используются оба вида, однако относительно анализа тек-
стов Н. Бердяева мы имеем дело с культурфилософской рецепцией.

«Культурфилософская рецепция реализуется в паралитературном тексте, в котором 
объектом деконструкции становятся не только художественные произведения, но всё, 
вышедшее из-под пера писателя: письма, дневники, статьи, записные книжки, научные 
и философские работы (если они есть), а также – имеющиеся интерпретации творчества 
данного писателя либо определенных его аспектов с целью выявления автором-реци-
пиентом собственной концепции мышления или же включения этого текста (текстов) в 
более широкие контексты» [7: 17–18].

 Благодаря таким постмодернистским методам, как авторская маска, фрагментар-
ность и коллажность, ризома и метарассказ, Д. Галковский направляет наше восприятие 
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философии русского мыслителя XX века в определенное русло. Играя с частями произ-
ведений Н. Бердяева, отрывая их от родного контекста, автор создает свой собственный 
образ философа [9].

В романе «Бесконечный тупик» выделены многие составляющие именно такого про-
чтения концепта. Это, во-первых, разделение России видимостей (она художественно 
интерпретирована Д. Галковским с использованием постмодернистской паракатегории 
«симулякр») и «России существенностей. В этой, второй, актуализируется отмеченная 
В. Розановым «неясность форм», неопределенность. Эта идея нашла свое частичное во-
площение в образе «хаоса» русской истории, трактовке знаковых фигур, которые смогли 
(Пушкин, Достоевский, Чехов, Розанов), либо же не смогли (С. Соловьев) почувствовать, 
угадать ее сущность и др. Обладание даром «внутреннего зрения» интерпретируется ав-
тором романа как возможность постигнуть «суть» родной земли «изнутри». Собственно, 
в понимании повествователя, иной путь ее постижения и невозможен, поскольку «родная 
страна» – нечто иррациональное. В этом отношении, повествователь «Бесконечного тупи-
ка» примыкает к авторитетной традиции Лермонтова и Тютчева, рассуждавших в лириче-
ских стихотворениях о непостижимости разумом любви к отчизне и неподвластности уму 
ее сущности и пути. В «Бесконечном тупике» предлагается оригинальное доказательство 
этих же идей. Автор подбирает документальный материал (фрагменты исторических и 
философских трудов, прогнозы, попытки определений, цитаты художественных текстов и 
др.), а затем в комментариях демонстрирует поражение логики и торжество «внутреннего 
зрения», «оговорок», раскрывающих интуитивное постижение «родной земли». Напри-
мер, Н. Бердяеву не удалось, в понимании повествователя, логично описать особенности 
национальной ментальности. Он утонул в противоречиях и оговорках. «Да, страна край-
ностей… потом подумал и дописал: русские крайние в своей срединности. Таким образом, 
Бердяев ничего не сказал. И это очень по-русски. Он «заоправдывался», «заоправдался». 
Но он «писал, что ЧУВСТВОВАЛ» [10: 21] (выделено автором – Т.К.). 

Далее именно в таком ракурсе автобиографический герой рассматривает и самого 
себя. Одиноков воспринимает себя как часть теплого огромного облака национальной 
культуры. Обратим внимание на соединение сакральных атрибутов (небеса, вертикаль, 
облако) и семантики неоформленности, а значит, и непостижимости. Одиноков постигает 
в себе, в своей душе особенности этого «облака», национальной ментальности культуры. 
Постижение возможно только «изнутри», поэтому русская культура кажется диковинной 
иностранцу, постороннему, внешнему наблюдателю (оппозиция «свои» / «чужие»). 

Противопоставление «своего» чувствования и чужого непонимания дает яркий от-
страняющий эффект, становится механизмом постмодернистской интеллектуальной 
провокации. Ярким примером может служить такая провокационная интерпретация 
«Сказки о рыбаке и рыбке». «Однажды знакомому попалась на глаза немецкая книга 
«Юмор народов мира». Русский юмор там был представлен «Сказкой о рыбаке и рыбке». 
Знакомый долго хохотал: как! Из богатейшей сокровищницы русского юмора немецкие 
филистеры выбрали какую-то детскую сказку! А я потом подумал: э – э, немцы-то не 
дураки! Очень русская сказочка! Хотим СВЯТУЮ Русь…

Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула … [10: 22]. 

(Выделено автором – Т.К.). 
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Таким образом, смешная, с позиции «чужих», история превращается, в интерпре-
тации повествователя, в знаковый текст, в комментарии к которому «свой» повество-
ватель «проговаривается», добавляет сокровенное («свои» хотят «СВЯТУЮ Русь», это 
желание, отстраняясь, оказывается в ряду требований старухи). И одновременно сказ-
ка трактуется как притча о непомерных желаниях и неумении их выполнять, то есть 
о некоторых пороках русской ментальности. Знаменательно, что определение «святая» 
приведено и выделено автором, что еще раз подтверждает нашу гипотезу о доминирова-
нии в интерпретации концепта «родной земли» того типа толкований, которые связаны 
с религиозной спецификой. Эта особенность уже частично демонстрировалась в работе 
в процессе характеристики духовной вертикали художественного мира романа. Она под-
тверждается рассуждениями повествователя о религии как одной из составляющих ядра 
национальной культуры. А также – трактовкой разрушительных событий истории как 
кары за грехи (например, приводятся легендарные слова Пугачева о том, что Бог пока-
рал Россию через его окаянство и др.). В этом же ряду находится и острая критика тех 
знаковых фигур русской литературы и истории, которые расшатывали веру (например, 
гротескный образ «русского Будды» Льва Толстого, ироническая интерпретация Галков-
ским того «имиджа», который создавал себе «пророк» Соловьев и др.). И, наконец, с 
религиозным аспектом интерпретации константы «родной земли» связаны рассуждения 
о «русском черте», с одной стороны, и описание знаковых фигур святых – с другой.

Названная особенность (трактовка концепта «родной земли» с религиозных пози-
ций) усиливается актуализацией еще одного концепта – юродствования.

Концепт «юродивый» не актуализирован в «Словаре» Ю. Степанова. Но он характе-
рен для русской культуры и ментальности соединением специфических смыслов и даже, 
как поясняет А. М. Панченко, противоположных миров. «Юродство занимает промежу-
точное положение между смеховым миром и миром церковной культуры… Юродивый 
балансирует на грани между смешным и серьезным, олицетворяя собою трагический 
вариант смехового мира» [11: 78].

 В системе символов «Бесконечного тупика» соединены в едином смысловом поле 
знаки: «идиот», «юродивый», «святой». Актуализация концепта «юродивый» и юрод-
ствования как стратегии вводит «Бесконечный тупик» в русло многовековой культурной 
традиции. Это характерно для многих русских постмодернистских текстов, о чем уже 
писали исследователи [12: 161-166].

 Знаменательно, что Галковского интересует юродство как культурный феномен, о чем 
свидетельствуют многочисленные замечания о распространенности данного явления имен-
но на Руси. Особое внимание уделяется автором специфике и художественному воплоще-
нию данного явления в русской литературе, рассматриваемой как единый метатекст. Выч-
леняются смысловые поля или, в определении повествователя, «дрейф смысла» [10: 114] 
символов. Например, в «Идиоте» Достоевского повествователю видится «фиксация и воз-
вышение» оттенка смысла «больной» и одновременно «простак». Но происходит и «очень 
естественный переход для русских – святой. А святой – значит учитель, немой урок-укор 
миру. Однако слово вошло в корневую систему языка другим концом: «идиот» в смысле 
тот, кто идиотничает. А идиотничать – по-русски это значит издеваться» [10: 114]. 

Апофатика, по мнению повествователя, является характерной чертой народного ми-
ровосприятия, что доказывается на примерах живописи и литературы. Показателен и ход 
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этих доказательств: от древнего и «святого» (русских икон), своего рода истока нацио-
нальной ментальности, к кризисной современности (модернизму начала века, воспри-
нятому как разрушение), и, наконец, акцент делается на обновлении «святости» юрод-
ствованием. «Русская икона плоска, прозаична и схематична. Это как бы взгляд боковым 
зрением, взгляд подразумевающий, скользящий, но не видящий». Это «боковое зрение», 
по мнению повествователя, похоже на целомудренное опускание глаз. Эта «целомудрен-
ность» и «святость» теряются в «модернистском слове». «Нет целомудрия у Соловьева и 
ему подобных. У Розанова есть. Именно из-за его ощущения ирреальности слова, из-за 
его юродства, деформирующего словесный мир. Юродство – это тоже глас Божий, но не 
прямо, не через уста обычного святого или пророка, а боком, деформированно и бесплот-
но, целомудренно. Не случайно юродивый во Христе столь почитаем на Руси» [10: 115].

 Юродство, апофатика становится и авторской стратегией непрямого доказательства 
наличия вечных истин. В этом отношении постмодернистская деконструкция, ирония 
являются не самоцелью, а способом актуализации ряда идей и ценностей.

 В таком ключе можно трактовать и одну из авторских масок, соединяющих «гения» 
и «шута», а также добровольное самоуничижение и жалобы Одинокова, кроме того, мо-
делирование бурной оскорбленной реакции читателя на поругание святынь. Возможно, 
именно с этой стратегией связано и негативное отвержение всех знаковых фигур русской 
культуры, претендовавших на роль пророков, например, высмеивание учительственных 
поз Соловьева и Бердяева и особенно претензий Толстого на роль создателя нового ре-
лигиозного учения. То есть негативно характеризуются все «нескромные», не «опускаю-
щие глаз» перед святым, не ощущающиеся своей убогости перед ним.

 Парадоксально, но это неоднозначное отношение к персоне Бердяева доводит Гал-
ковского до противоречий самому себе. В одном примечании он может упрекать фило-
софа в незнании русской души и чуждости русским (в отличие от Розанова), но уже в 
следующем примечании автор пишет о нем как о характерном представителе русской 
философии: «Это типичный, «типовой» русский философ, точно так же как Франция – 
типичная европейская страна.… В Бердяеве наиболее выпукло видны основные тенден-
ции русской души…» [13: 127].

Проявлением юродствования и апофатики в «Бесконечном тупике» можно счи-
тать и отказ от прямого рассуждения о «святом». Оно дается «боковым зрением». Но 
в противоположность этому многочисленны рассуждения повествователя об антиподе 
«святого» – «скверном», в частности, о черте и его образном воплощении в различных 
литературах. То есть наличие «святого» доказывается от противного. Показательным 
юроствованием являются и сетования повествователя на то, что в русской литературе, 
в отличие от западноевропейских, черт изображен недостаточно выпукло, неструкту-
рированно и как бы несерьезно (например, у Гоголя), что и приводит к культурным 
и историческим катастрофам, поскольку зло не сублимируется. Истинное значение 
таких многочисленных и провокационных высказываний понимается лишь в системе 
координат юродствования. Непроявленность «черта» по контрасту оттеняет неоформ-
ленность представлений о «святом» вообще в русской культуре (в чем читатель, как 
нам представляется, может усомниться), а также утверждение о необходимости вос-
становить в правах духовные и нравственные ценности в эпоху постмодернистских 
сомнений и культурных потрясений ХХ века.
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Как представляется, апофатика (стратегия стыдливого и трепетного восприятия 
«святого», целомудренного к нему отношения) является одним из критериев оценки 
повествователем современного искусства («Модернизм в иконописи – неприлично. В 
иконах Васнецова – «красочный шум» [10: 115], «шумное» модернистское слово и др.).

Концепты «святости» и, соответственно, юродства и апофатики в «Бесконечном ту-
пике» оказываются теснейшим образом связаны с концептами «слово» и «язык».

Соединение смысловых полей дает новый эффект – возникает авторский миф о рус-
ском языке. Исследователи традиционно отмечают его ведущую роль в моделировании 
художественной картины мира романа. «Слово» и «язык» соединены со «святостью» об-
щим смыслом – качеством креативности, то есть созидания, моделирования мира. В дан-
ном случае переосмысливаются традиционные христианские представления о миросо-
зидающей силе божественного слова. Этот смысл концепта «слово» акцентирует Ю. Сте-
панов, ссылаясь на «Очерк мистического богословия Восточной церкви». «Слово есть 
проявление, откровение Отца – следовательно, откровение кому-то, что в свою очередь 
связывает понятие «Слово» с областью домостроительства». Под домостроительством, 
как комментирует Ю. Степанов, «имеется в виду устроение мира и церкви» [6: 376].

В «Бесконечном тупике» «слово» приобретает не столько сакральный статус, сколь-
ко мистический, поскольку может порождать и добрую, и злую реальность. Точно так 
же и русская литература рассматривается как единый текст, таящий в себе истинное и 
ложное, губительное, а писатели, в свою очередь, трактуются как личности, наделенные 
особой ответственностью за порождаемую ими реальность. 

Показательный пример «расшифровки» предложенного Галковским мифа о слове, 
языке содержит «Словарь русской культуры ХХ века» В. Руднева. «В числе основного 
корпуса идей «Б.т.» мысли, связанные с особенностями русского языка, как его понимает 
автор-герой. Русский язык, по мнению автора Б.Т., обладает тремя фундаментальными 
признаками: креативностью (все сказанное превращается в действительность…), рево-
лютативностью то есть оборотничеством (все сказанное превращается в действитель-
ность , но в наиболее искаженном, нелепом и неузнаваемом виде); провокативностью 
(склонность к издевательству, глумлению, юродству)» [14: 34]. Этими особенностями 
русского слова, в интерпретации В.Руднева, в романе обосновывается и особая ответ-
ственность русской литературы: «Если бы Достоевского, – пишет Галковский, – расстре-
ляли в 1849 году, он бы не написал «Бесов». Но тогда, может быть, не было бы в русской 
действительности самих бесов». Итак, революционное движение «написали», но напи-
сали неумело, по-русски, «топором и долотом», то есть не только креативно, но револю-
тативно и провокативно. В результате получилась не история, а бесовское подобие исто-
рии с издевательством, юродством и глумлением над основами русской жизни» [14: 33].

Мнение о том, что истинный жанр «Бесконечного тупика» – сетевая философская 
эссеистика, было высказано еще в начале тысячелетия [15]. Это неоднократно подчёр-
кивал и сам автор: «Гипертекстовая форма книги была предчувствием начинающейся 
компьютерной эры. В некоторых частях эта игра выглядит сейчас слишком тонко. Интер-
нет несколько огрубил идею филологических ассоциаций и ссылок» [16]. В самом деле, 
«Бесконечный тупик» – одно из тех произведений, которые только выиграли с приходом 
интернета, поскольку были изначально органичны ему. Ну а сегодня Галковский, кажет-
ся, единственный «сетевой» философ, органично ощущающий себя в формате блогов и 
виртуального общения.
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ФІЛОСОФСЬКО-ЛІТЕРАТУРНЕ ПРОЧИТАННЯ РОМАНУ Д. ГАЛКОВСЬКОГО 
«НЕСКІНЧЕННИЙ ТУПИК»

В статті розглядається філософський роман Дмитра Галковського «Нескінченний 
тупик», здійснюється його філософсько-літературне прочитання. Детально проаналізо-
вано концептуальне поле роману, визначені його актуалізовані константи. У процесі ана-
лізу зроблено висновок, що Дмитро Галковський на даному етапі є єдиним «мережевим» 
філософом, який органічно вписується у формат віртуальної реальності, а його роман 
«Нескінченний тупик», який базується на складній мережі приміток, є гіпертекстом.

Ключові слова: постмодернізм, філософський роман, художній пошук, філософ-
сько-літературний аналіз, Дмитро Галковський.
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PHILOSOPHICAL AND LITERAL READING OF A NOVEL «DEAD END» 
WRITTEN BY DMITRY GALKOVSKY

The article explores the philosophical novel «Dead end» and carries out its philosophi-
cal and literal reading. The author analyzes the conceptual fi eld of the novel and defi nes its 
actualized constants. The conclusion is made that Dmitry Galkovsky is the only «networking» 
philosopher on this stage, who looks natural in the format of virtual reality and his novel is 
based on a complex network of references (hypertext).

Key words: postmodernism, philosophical novel, artistic quest, philosophical and literal 
analysis, Dmitry Galkovsky.
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МЕХАНІЗМИ ТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО ЕФЕКТУ
В ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ “НИЗОВІЙ” ЛІТЕРАТУРІ:

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

У статті досліджується специфіка творення комічного начала в різнонаціональ-
них жанрах західноєвропейської “низової” літератури пізнього Середньовіччя та Від-
родження. Акцентується увага на утвердженні сфери земного буття індивідуума, 
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ренесансного культу життєво активної людини, як провідних чинників становлення 
комічного. Виокремлюються основні прийоми структурування комічного ефекту.

Ключові слова: фабліо, шванк, джест, комічне, карнавальність, гра.

Загальновизнано, що категорія комічного належить до найбільш складних категорій 
естетики і протягом століть спричинює досить жваві дискусії у колах філософів, літерату-
рознавців, лінгвістів, психологів і культурологів. Загальним місцем у сучасному науковому 
дискурсі навколо комічного стала теза про те, що створення універсальної теорії комічно-
го – завдання абсолютно непосильне для людського розуму. Наводячи на користь цієї тези 
велику кількість аргументів і цитат із класичних праць таких авторів, як Арістотель, Жан-
Поль, А.Шопенгауер, Г.Гегель, М.Чернишевський, А.Бергсон, науковці ХХ століття все ж 
неодноразово вдавалися до чергових спроб (згадаймо лише найфундаментальніші роботи 
узагальнюючого характеру – Ю.Борєва та В.Проппа), і накопичений сучасною наукою до-
свід є, безперечно, цінним і вагомим. Якщо Ю.Борєв, йдучи у річищі концепції Г.Гегеля, 
згідно з якою розмежовуються поняття “комічне” і “смішне”, виокремлює два види коміз-
му – природно комічне і суспільно комічне [4], то В.Пропп, полемізуючи з Ю.Борєвим, 
доводить, що неправомірно вважати “несатиричний сміх позбавленим суспільного значен-
ня” [10: 156]. Визнаючи справедливість розподілу сміху на сатиричний і несатиричний, 
В.Пропп переконливо обґрунтовує, що “комізм є засобом, а сатира є ціллю. Комізм може 
існувати поза сатирою, а сатира не може існувати поза комізмом” [10: 156]. Незалежно від 
того, якою постає сміхова стихія “низових” жанрів фабліо, шванків і джестів – соціально 
спрямованою чи орієнтованою лише на рекреаційність, сатиричною чи гумористичною, 
естетичною чи вульгаризованою, – у будь-якому випадку вона містить комічне начало. 
Отже, мета розвідки полягає у з’ясуванні того, яким саме виявляється це комічне начало 
у різних національних модифікаціях “низової” літератури високого Середньовіччя і Рене-
сансу, і як саме створюється у її художньому просторі комічний ефект.

Специфіка комічного начала у фабліо, шванках і джестах має яскраво виражений 
карнавалізований характер, причому метою карнавалізації може виступати як сатирич-
но-викривальний імператив, так і рекреаційний ефект. Однією з ключових ознак карна-
вальності як специфічної візії буття можна вважати наявність певного концептуального 
протиріччя. Це протиріччя структурувало пуант – один із ключових сюжетоутворюючих 
компонентів у таких жанрових моделях, як фабліо, шванк і джест. Втім, не кожне проти-
річчя, як і не кожний пуант, може бути співвіднесене з карнавальністю. Згадаємо, що пу-
ант має місце також і у жанровій структурі таких, інколи далеких від карнавальної стихії 
моделей, як анекдот, повчальний приклад, новела. У середньовічному жанрі exemplum 
пуант, як правило, вибудовувався на основі антонімічних констант: “верх” – “низ”, “ви-
соке” – “низьке”, “потойбічне” – “земне”, при чому перший компонент опозиції зазвичай 
набував яскраво вираженої позитивної оцінки, оскільки пов’язувався зі стихією транс-
цендентного. Що ж до творів міської комічної літератури, то тут спостерігається посту-
пова відмова від аксіологічної детермінованості опозиції, і зрештою суттєво змінюються 
складові опозицій. Протягом високого Середньовіччя – Відродження у західноєвропей-
ському культурному ареалі утверджується ренесансний культ життєвоактивної людини, 
то ж у літературних творах (у тому числі фабліо, шванках і джестах) об’єктом першо-
чергової уваги виявляється сфера земного буття індивідуума.
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Цю сферу репрезентують і виведені опонентами типи героїв, і зображені проблеми, 
що концентруються здебільшого не на одвічних істинах, а на повсякденних проблемах. 
Злободенні питання і конфліктні ситуації, із якими об’єктивно могла зустрітися пере-
січна людина тогочасся, висвітлюються у жанрах “низової” літератури, а комічне начало 
постає при цьому оригінальним засобом винесення вердикту. Піднятий насміх персо-
наж, чи клірик, рицар чи державець, десакралізується, а проблема, піддана осміянню, 
перестає сприйматися як загрозливо серйозна. Саме у такий спосіб демократичний за 
своєю природою сміх виконує важливу ідеологічну функцію у соціокультурній ситуації 
XIV-XVI ст., а жанрові форми, які структуруються в цей період, постають як адекватний 
спосіб цієї важливої місії. Сутність місії – забезпечення так званої мобільності (термін 
С.Ґрінблатта), тобто розхитування усталених культурних кордонів, світоглядних орієн-
тирів і уявлень Середньовіччя.

В епоху Відродження, як слушно наголошує Ю.Борєв, “комедіографія за відправ-
не начало бере людську природу, уявлення про людину як міру стану світу” [3: 91], то 
ж цілком природно, що в аналізованих творах головні герої самі найчастіше виступа-
ють своєрідними критеріями оцінки суспільної ситуації. Будучи провісниками нового, 
утверджуючи радість буття, вони викривають недоліки світу, які прагнуть ліквідувати, 
пропустивши їх через горнило комедійного сміху. Тобто фактично аналізовані в роботі 
оповідки будуються на контрасті між “старим” і “новим”.

Однак, зважаючи на повсякчас наголошувану спорідненість “низової” літератури з 
культурою карнавальною, а також приналежність героїв-антагоністів до різних щаблів 
соціальної ієрархії, культурно-ментальних сфер тощо, все ж доцільніше цей контраст 
найменувати як контраст між “верхом” і “низом”. При цьому поняття “верху” не є то-
тожним середньовічному, оскільки його семантичні межі суттєво розширюються, а саме 
воно майже втрачає безпосередні зв’язки зі стихією сакрального.

Зазначений засіб творення комічного ефекту є обов’язковим і продуктивним за умо-
ви, коли в результаті в оповідках відбувається взаємозаміна “верху” і “низу”, і перш за 
все, взаємозаміна на рівні ієрархічної вертикалі, де бідніший бере верх над соціально 
вищим за себе, таким чином, ніби компенсуючи минулі поневіряння. Саме це дозволяє 
презентувати реалізацію хитрим і спритним героєм своєї мети, що і становить сутність 
будь-якої історії зазначеного різновиду літератури. Зокрема, саме так захищає свої по-
ругані права, наприклад, Тіль Уленшпігель в історіях, присвячених висвітленню суто 
шванкової тематики стосунків майстрів та підмайстрів. Прикметно, що ця тематика ві-
дображає буржуазні відносини, які зароджувалися в Німеччині, однак і бунтарство Тіля 
проти соціальної несправедливості, і форма покарання своїх кривдників-майстрів носять 
карнавалізований характер і трактуються читачами як виклик тогочасному суспільству.

Загальновідомо, що під час карнавалу люди тимчасово не дотримувались пануючої 
соціальної ієрархії, яка була “земним” втіленням середньовічної трансцендентної вер-
тикалі, і на нижчих щаблях якої знаходилися необтяжені матеріальним достатком люди. 
Так, головний персонаж народної книги прагне урівнятися з майстром. Звісно, його дії 
не можуть призвести до конкретних соціальних змін, зате Тіль, хай тимчасово, як під час 
карнавалу, але бере верх над майстром, завдаючи йому матеріальних збитків. Взявши іні-
ціативу в свої руки, шахрай домагається свого і займає місце на вищому щаблі “верху”, 
на якому ще не так давно перебував герой – його антагоніст. 
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Поява саме такого типу особистості, який втілюють головні герої шванків, джестів 
і почасти фабліо, була не лише спричинена конкретною соціокультурною реальністю, 
але і до певної міри підготовлена впливом карнавальної стихії, яка формувала своєрідні 
культурні коди і досить прогресивну, в історичному плані, самооцінку індивідуума. За-
вдяки карнавальності – як специфічній візії буття – стали можливими суттєві зрушення 
в світогляді, формах художнього бачення, етико-естетичних смаках. Добре засвоївши 
правила гри, яка склала сутність карнавалу, головні герої “низових” творів стають ви-
разниками карнавального начала в повсякденному житті. Оскільки карнавал – це свято 
оновлення, то вони кожним своїм вчинком заперечують усталені патріархальні звичаї та 
сприяють становленню нового світогляду. 

Для адекватного розуміння специфіки комічного начала, іманентна природа якого 
значною мірою детермінована карнавальністю, варто пам’ятати, що карнавальний сміх 
амбівалентний. З одного боку, він веселий, життєстверджуючий, відроджуючий. З іншо-
го боку, карнавальний сміх викриває, заперечує, знищує. Тобто комедійний сміх даного 
різновиду літератури носить і яскраво виражений сатиричний характер, спрямований 
проти вад тогочасного суспільства. Головні герої є виразниками суспільної критики, яка 
“напередодні Реформації ... була можлива лише під прикриттям блазенського ковпака” 
[2: 64]. Безперечно, така завуальованість в оцінці реальної картини дійсності була цілком 
у дусі народної “низової” літератури. Так, літературознавець А.Михайлов, досліджуючи 
французький “низовий” жанр фабліо, писав, що “за всіма зовнішніми веселощами і ба-
лагурством приховується вельми песимістична оцінка суспільства і людини” [8: 204]. Це 
ж саме спостерігаємо при уважному прочитанні і в німецьких шванках, і в англійських 
джестах: за розважальним характером постають непривабливі картини життя західно-
європейського передреформаційного і реформаційного суспільства. 

Разом із тим спорідненість міської “низової” літератури із карнавальним сміхом не 
завершується на рівні його амбівалентності. Наступними провідними рисами карнаваль-
ного сміху є його всенародна природа, універсальність. У процесі посилення ренесанс-
них тенденцій у культурному поступі західноєвропейської цивілізації сутність карна-
вального сміху якісно змінюється, і це переконливо демонструє дослідження характеру 
комічного начала у фабліо, шванках і джестах. У цих жанрах провідний герой (блазень 
чи то шахрай), організовуючи комічну ситуацію, висміює інших, викриває за допомогою 
сміху їхні вади, а сам при цьому залишається медіатором, виконує функцію сценариста. 
Завдяки цьому комічний сміх незрідка не поширюється на нього, на відміну від карна-
вального середньовічного сміху він однонаправлений. 

На відміну від середньовічного карнавалу, загальна картина якого реконструйована 
у фундаментальній праці М.Бахтіна, у фабліо, шванках і джестах карнавальними при-
йомами вдало користуються не всі учасники сюжетних перипетій, а лише герої-шахраї, 
котрі облаштовують ситуацію для своїх опонентів, а самі залишаються ніби осторонь, 
спостерігаючи і координуючи хід подій. Таким чином, у творах “низової” літератури 
карнавальний сміх односпрямований: персонажі сміються над іншими і не допускають 
сміху над собою. Вони не прагнуть подивитися і оцінити себе нібито з боку, як це про-
пагувала стихія середньовічного карнавалу. 

Карнавальне світовідчуття головних героїв якнайтіснішим чином пов’язане також 
і з ігровим началом, що становило серцевину всієї народної культури Середньовіччя. 
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М.Бахтін у всесвітньовідомій роботі “Творчість Франсуа Рабле і народна культура серед-
ньовіччя і Ренесансу” наголошував, що гра є невід’ємною приналежністю саме народної, 
“низової” культури, яка протистоїть соціальному порядку з його строгою ієрархічністю 
[1]. Безперечно, наголошувати на грі як на домінантній ознаці суто цієї культури непра-
вомірно. 

Проте в даному дослідженні бахтінська концепція посідає провідне місце. Пояс-
нюється це наступним. Як наголошує російський учений М.Епштейн, є два види гри. 
Перший вид – це гра вільна, позбавлена усіляких правил, “принада її в тому і полягає, 
що будь-які обмеження серйозного життя можуть у ній легко долатися” [6: 281]. Осо-
бливість же наступного виду полягає в організованості гри, учасники якої мають діяти 
за чітко встановленими правилами, “вона внутрішньо куди більше організованіша, ніж 
саме життя” [6: 281]. Саме така диференціація дозволяє, думається, віддати пріоритет 
особливої значимості ролі ігрового фактора в “низовій” культурі, а це, в свою чергу, 
сприяє тому, щоб глибше “відродити” ментальний універсум тих, хто давно і безпово-
ротно канув у минуле” [5: 8]. Не підлягає сумнівам, що сфери як церковної, так і куртуаз-
ної культур були жорстко регламентовані чітко визначеною системою правил, а будь-які 
правила обмежують волевияв колективу і окремої людини зокрема. Що ж стосується 
культури “низової”, то її провідним лейтмотивом була вільна гра, не обтяжена штучними 
умовностями.

У цьому контексті варто пригадати роздуми Платона, котрий одним із перших вдався 
до теоретичних узагальнень про значення ігрового чинника. Платонівське вчення пред-
ставлене двояким баченням ролі гри в житті людини. Перше бачення можна звести до 
тези “людина ... це якась вигадана іграшка бога” [9: 283], а друге – “потрібно жити гра-
ючи” [9: 283]. Саме гра за правилами, яка передбачає протистояння людини людині, що 
має увінчатися виграшем одного, відповідає першій платонівській тезі. Що ж стосується 
вільної гри, яка взята на озброєння народною культурою, то вона націлена на об’єднання 
людей, котрі своїм основоположним принципом беруть гасло “потрібно жити граючи”. 

Цей принцип найбільше втілюється в життя під час карнавалу. Саме в ньому реалі-
зується чи не основоположна ознака гри, яку виділяє голландський вчений Й.Гейзінґа 
в своєму базовому дослідженні “Homo Ludens”. За його словами, гра “вільна, вона є 
воля...”, бо “гра не є “буденне” або “справжнє” життя. Це вихід із такого життя в ско-
роминущу сферу діяльності з її власними прагненнями” [11: 27]. А відтак гра прагне 
відмежуватися від дійсності, вона має свій замкнутий хронотоп, розігруючись в межах 
чітко визначеного часу та місця. Проте “зіграна один раз, вона залишається в пам’яті як 
певне духовне творіння або духовна цінність, передається від одних до інших і може по-
вторитися в будь-який час” [11: 29]. 

Головні герої більшості фабліо, шванків і джестів, як правило, схильні до найрізно-
манітніших виявів ігрової природи людини, а заголовні персонажі збірок, де присутній 
напівлегендарний герой-протагоніст (Тіль, Скоггін, Скелтон та ін.) взагалі жодного разу 
не зраджують принципу “потрібно жити граючи”. Вони не просто вдаються до гри, сама 
ідеологія цих жанрових утворень передбачає, що все їхнє життя становить суцільну гру, 
причому незрідка гру карнавальну. Завдяки їй вони почуваються завжди абсолютно віль-
ними. Це досягається, в першу чергу, за допомогою того, що, будучи зорієнтованими на 
гру вільну, вони, як правило, вступають у контакт із супротивниками, котрі, навпаки, є 
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представниками “цивілізованого” соціуму, обтяженого строго визначеними правилами. 
Тобто відбувається свого роду протиборство “гри” та “серйозності”. У такому “двобої” 
гра без правил забезпечує набагато ширше поле діяльності, що, врешті-решт, приносить 
перемогу. Однак прикметним є те, що ця перемога тимчасова, бо “в грі є деяке зрушен-
ня і переворот законів серйозного світу, причому суттєвий сам момент перевороту, а не 
його результат, який переходить у нову серйозність…” [6: 299]. Ймовірно, саме цим по-
яснюється специфічна композиційна побудова цих творів, які закінчуються практично з 
реалізацією пуанта.

Цим, думається, можна пояснити і провідний для аналізованої німецької народної 
книги мотив подорожі. Подорож стала для людини пізнього Середньовіччя визначаль-
ною ознакою, бо саме подорож стала єдино можливою спробою зберегти свободу. Так і 
Уленшпігель розуміє, що гра не триватиме вічно, тому відчувши отой “момент перево-
роту”, який приносить йому виграш, не чекає на настання “нової серйозності”, а подо-
рожує далі, аби на новому місці вступити в нову гру.

Для головних героїв фабліо, шванків, джестів суть не важливо, хто стане наступним 
їх “ігровим опонентом”: ні соціальний статус, ні професійна приналежність антагоніста 
не беруться до уваги. Ймовірно, це пояснюється тим, що в грі “на зміну послідовному 
розвиткові особистості приходить карнавальність зі зміною облич, ролей та протестом 
проти усталеного й завершеного” [7: 10]. Ця думка яскраво прослідковується на прикладі 
Тіля Уленшпігеля, адже постійна зміна ним своєї ролі, як правило, означає фіктивне про-
голошення його причетності до того чи іншого професійного цеху. Тіль із легкістю видає 
себе за лікаря, художника, помічника пекаря, коваля, шевця, пивовара, сукняра, кушніра 
та ін. Така активна зміна “професійних амплуа” героя не лише прояв домінуючого ігро-
вого начала, а й, думається, пропагування нового підходу до творення кожною людиною 
своєї життєвої дороги. Нагадаємо, що середньовічна людина мала орієнтуватися і макси-
мально наслідувати чиєсь життя. Нова модель поведінки, безперечно, легко накладається 
на кожного типово “низового” героя.

Такий “універсалізм” героїв, як бачиться, дозволяє в межах одного твору передати 
назріле вже на той час заперечення існуючої суспільної ієрархії з її усталеною систе-
мою цінностей, адже інтенсивний розвиток ігрового фактора в культурі певного періоду 
спричинений об’єктивними чинниками. На думку Й.Гейзінґи, нагальна необхідність у 
грі постає тоді, коли суспільство переживає кризу загальноприйнятої картини світу. В 
художньому просторі “низової” комічної літератури високого Середньовіччя та Ренесан-
су гра, по суті, злита воєдино із карнавалом. Вони залучають спільні прийоми творення 
комічного (а це, перш за все, гра розуму, реалізована чи то у вдалих шахрайських ви-
вертах, чи то на рівні гри словами) і утворюють карнавально-ігровий простір. У межах 
цього простору досягаються результати бажані для авторів фабліо, шванків і джестів: 
відбувається інверсія ролей, перевернутість суспільних відносин.

Іманентна природа комічного у більшості зразків “низової” літератури високого Се-
редньовіччя і Відродження детермінована визначною роллю карнавально-ігрового на-
чала. Джерелом творення комізму виявляється сама сміхова стихія (наявність пуанта, 
сміхові мотиви, специфічний розподіл функціональних ролей між персонажами), а осно-
вний масив прийомів формування комічного ефекту безпосереднім чином пов’язаний із 
карнавальною культурою. 
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МЕХАНИЗМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ “НИЗОВОЙ” ЛИТЕРАТУРЕ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье исследуется специфика образования комического начала в разнонацио-

нальных жанрах западноевропейской “низовой” литературы позднего Средневековья и 
Возрождения. Акцентируется внимание на утверждении сферы земной жизни индиви-
дуума, ренессансного культа жизненно активного человека как ведущих факторов ста-
новления комического. Выделяются основные приемы структурирования комического 
эффекта.
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In the article the specifi city of the comic’s creation in different nationalities’ genres of 
Western European “low” literature of High Middle Ages and Renaissance is investigated. The 
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attention is focused on the establishing of the human mortal existence’s sphere, Renaissance 
cult of active in life person as main factors of the comic’s arising. The main approaches of 
comic effect structuring are defi ned.
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ПЕРШОТВІР ПИСЬМЕННИКА ЯК ЛІТЕРАТУРНИЙ ОБРАЗ

У статті з позицій літературної критики і психології творчості аналізуються 
твори письменників різних років, присвячені становленню і розвитку індивідуального 
літературного стилю. Зокрема, показано способи втілення і осмислення ролі у цьому 
складному процесі першого твору автора, його сприйняття і оцінки оточуючими як 
факторів еволюції манери письма.

Ключові слова: проза, поезія, драматургія, внутрішній світ, перший твір, майстер-
ність, образ. 

Для кожного з тих, хто обирає письменницьку працю, відкрити секрет творчості 
означає: окреслити своє місце в літературі, збагнути, що саме він може зробити у поезії 
(прозі, драматургії) та якими засобами він досягатиме своєї мети, вміти застосовувати 
ці засоби з максимальним результатом. У цих словах є одна дуже важлива теза: зайняти 
своє місце в літературі, яке поки що ніким не зайняте. На Сході кажуть так: «Темряви 
немає, є відсутність світла; зла немає, є відсутність добра; невіри немає, є відсутність 
віри». Тож кожен, хто стане справжнім письменником, розширить коло тих, хто несе 
світло, добро та віру [11: 25].

«Молодий письменник повинен розпочинати свій творчий шлях із роботи над ко-
роткою формою. Практику майстерності найкраще починати з оповідання. Тут усе на-
очно – співмірність частин, органічна спорідненість характерів і сюжету, невід’ємність 
кожного епізоду від загального задуму, кожної деталі – від цілого. І тут – справді суворе 
виховання відчуття Слова» [7: 18-19]. Тому мета цієї роботи – утвердити концепт «пер-
шотвір письменника» (прозовий, поетичний, драматичний) не лише як ключовий факт 
його біографії, а й художній образ, котрий допоможе осягнути постать літератора та ево-
люцію його індивідуального стилю.

Прикметно, що прозаїки-початківці в дійсності і починають із писання оповідань. 
У загальних рисах процес творення оповідання можна підрозділити на три стадії: «піз-
нати», «сказати», «бути почутим». Перша стадія вимагає пізнання життя, набуття та 
осмислення життєвого досвіду, порозуміння з людьми, читання книг, напружена чуттєва 
та мисленнєва діяльність. Результатом цього стає творчий задум, потреба висловити 
щось таке, що відкрилося саме цьому письменникові, навіть молодому; нове, раніше не 
звідане в літературі.
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Друга стадія – власне літературна творчість, яка, своєю чергою, включає наступні 
елементи:

 добір матеріалу;
 організацію матеріалу, або його компонування;
 виклад організованого матеріалу художньою мовою.
Третя стадія – самостійне життя літературного твору. Воно розпочинається не тоді, 

коли автор поставив останню крапку, а тоді, коли твір прочитали й осмислили читачі. 
Усі автори «Порадників молодим літераторам» сходяться в тому, що оповідання має 

бути передусім коротким. Пишучи, автор має нещадно викреслювати все, що не сто-
сується сюжету оповідання, не сприяє його рухові. А дописавши оповідання, варто на 
декілька тижнів від нього відволіктися й лише потім прочитати; тут автор має набути 
іпостасі «самого-собі-критика», «самого-собі опонента». 

Про те, наскільки складно досягти письменникові повноти та внутрішньої гармонії 
змісту й форми, говорив А. Чехов: «Оповідання треба писати упродовж п’яти-шести 
днів і думати про нього, аж поки пишеш… Потрібно, щоб кожна фраза пролежала 
зо два дні у мозку та «пустила сік». Жанр оповідання вимагає чималої майстерності, 
ясності думки та точності слова. Необхідність старанного шліфування тексту, точність 
побудови, висока напруженість розповіді, багатозначність смислу дали багатьом пись-
менникам підстави назвати оповідання «найважчим із прозових жанрів» [1: 451].

Загалом індивідуальний стиль прозаїка еволюціонує від простіших до складніших 
форм. Досвідчений у романному жанрі письменник може створювати лаконічні оповіда-
ння та повісті. З іншого боку – майстер малої форми не завжди підноситься до великих 
епопей, але навіть оповіданням та повістям надає сили романів. 

Інколи першим писемним «шедевром» стає звичайний учнівський твір. Дуже добре 
та образно це показано в оповіданні-спогаді Івана Шмельова «Як я став письменником». 
Залишившись на другий рік у п’ятому класі гімназії, хлопчик, на своє щастя, потрапив 
до уважного вчителя-словесника Цветаєва, і відтоді почалося формування його як проза-
їка, майстра художнього слова:

«И я записал ретиво, – «про природу». Писать классные сочинения на поэтические 
темы, например, – «Утро в лесу», «Русская зима», «Осень по Пушкину», «Рыбная лов-
ля», «Гроза в лесу»… – было одно блаженство. Это было совсем не то, что любил зада-
вать Баталин: не «Труд и любовь к ближнему, как основы нравственного совершенство-
вания», не «Чем замечательно послание Ломоносова к Шувалову «О пользе стекла»» и 
не «Чем отличаются союзы от наречий»!» [14].

З іронією говорить оповідач про теми творів, що їх задавав його перший учитель 
літератури Баталін, – сформульовані цілком у дусі «Риторики» М. Ломоносова, вони 
являють собою заголовки наукових праць і вимагають відповідного стилю писемного 
втілення, а це поки не під силу п’ятикласникові. Водночас неможливо не помітити, що 
учня привабили «поетичні» теми, апріорі не дуже цікаві для хлопчиків, – описи природи 
та літературознавчі рефлексії (наприклад, «Осінь за Пушкіним»). 

Рушієм для першого друкованого оповідання «Біля млина» стало знайомство автора 
з класичною античною поезією. Передусім це «Метаморфози» Овідія, заломлені крізь 
призму пушкінської драми «Русалка». Сюжет твору окреслено лише кількома словами: 
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«Рассказ был жуткий, с житейской драмой, от «я». Я сделал себя свидетелем развязки, 
так ярко, казалось, сделал, что поверил собственной выдумке». 

А коли оповідання було опубліковано (за 80 карбованців гонорару), то цей факт зумов-
лює усвідомлення наратором письменництва як священнодійства, а не лише як способу 
заробити грошей: «Я ушел опьяненный новым, чувствуя смутно, что за всем этим моим – 
случайным? – есть что-то великое и священное, незнаемое мною, необычайно важное, к 
чему я только лишь прикоснулся… Я впервые почувствовал, что я – другой» [14]. 

В осмисленні поетичної майстерності виникає запитання: чи можна навчити (на-
вчитися) писати вірші? Відповідь на це запитання двоїста: так, віршувати навчитися 
можна, й подеколи витончено. І – ні: поезії навчитися здатен не кожен. Не всякий вірш 
може стати поетичним твором у найповнішому розумінні цього слова. Поезією віршо-
ваний текст стає завдяки неповторності, істинній оригінальності світобачення, при якій 
реципієнт включається в активну співтворчість із ліриком.

«Виховання поета починається з виховання поезією» (Є. Євтушенко). Родове поняття 
«майстерність поета» включає велику кількість видових концептів. Серед них – володін-
ня версифікаційними категоріями (ритм, рима, розмір, строфа; жанр і жанрова матриця; 
тропи та фігури); володіння технікою віршування; експериментування та пошук власного 
стилю. І найважливіше – власне бачення світу, власні, не позичені мовні та емоційні барви.

Набуття індивідуальної поетичної майстерності, як правило, розпочинається з пер-
ших віршованих спроб, передусім із простого римування. «Автор уже навчився риму-
вати, вкладати думки (якщо вони є) в короткі рядочки і називати це віршем. Образна 
система початківця – це здебільшого копіювання вичитаних у літературі чи почутих у 
піснях образів» [6: 116-117]. 

«Гра» дитини або підлітка зі словами, самостійне компонування римових пар, до-
пасування їх до певних розмірів, знання про які отримано на уроках мови та літератури; 
інтерпретація знакового ліричного твору через різні види словесних образів, творчі та 
нетворчі наслідування вивчених зразків поезії – усі ці чинники засвідчують «входження» 
до світу поетичного твору, розвиток почуття прекрасного, усвідомлення ритмів повсяк-
денного буття, установлення повноцінного діалогу читача з поетом. Адже ще Мацуо Ба-
сьо твердив, що справжні перлини у жанрі хоку може створювати лише п’ятирічна ди-
тина – завдяки очудненому світосприйняттю, умінню побачити незвичайне у буденному.

На переході між підлітковим віком і юністю настає «пора всезагального віршот-
ворення» [9: 17]. Автор цього визначення – педагог, керівник шкільної літературної 
студії Зінаїда Новлянська, так описує нелегкий шлях оволодіння майстерністю одним 
зі своїх учнів: 

«Цей юнак пише вірші нещодавно, але чутливість до художньої форми, добре воло-
діння мовою значно полегшують його перші кроки. У перших його творах проблискували 
задушевні нотки, звучала щира лірична інтонація. Але зараз… вони видаються йому «не-
мічними, ницими та банальними». З усім шалом юності він поринув у формальні пошуки. 
Він пише дуже багато. Канцони. Терцини. Верлібри. «Драбинка» Маяковського… Чого 
тільки він не перепробував! І щоразу розчарування: усе, виявляється, вже було в поезії. 
Нікого нічим не здивуєш… Нарешті він витворив-таки карколомну віршову конструк-
цію: такого, мабуть, і справді ще не було. І знову розчарування: на обговоренні жоден 
не зрозумів, про що ж ці небувалі вірші» [9: 48].
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Неважко не помітити, що факти з літературного життя студійця складаються в нове-
лу: чергування у фрагменті різних за інтонацією речень, їхня фабульна послідовність із 
характерним для новели контрапунктом, поєднання суб’єктивізму та об’єктивної оцінки 
у ставленні до свого підопічного – безсумнівний вияв майстерності авторки і як педаго-
га, і як оповідача, і як літературного критика. 

Молодший підлітковий вік – перехідний у розумінні закономірностей літературного 
процесу, побудови окремого поетичного твору. Поет-початківець намагається передусім 
показати сильне враження від певного явища, а віршову форму добирає як таку, що здат-
на повно виразити найтонші порухи його душі. Від природи наділений даром співпере-
живати ліричному героєві, учень відчуває себе співавтором видатного поета, а подеколи 
й одноосібним автором почутого або прочитаного вірша [11: 249]. Саме про це йдеться у 
фрагменті спогадів А. Дімарова «Прожити і розповісти», лише 2004 року включеному у 
нове видання повісті «На коні й під конем».

«Ми вивчали Шевченків «Заповіт»… і так мені цей вірш сподобався, так припав до 
серця, що я вирішив і собі написати заповіта». Та, переписавши перші дві строфи, То-
лик цілком «по-дорослому» усвідомив, що не можна скопіювати весь оригінал і видати 
за свій. Тому й почав імпровізувати: висловив прохання поховати його в степу, «де лоша 
швидке, швидке, / де теля прудке, прудке», а закінчив на «мажорній» ноті – автоепіта-
фією: «Тут лежить Толя-піонер. Хай живе СССР!» [3: 45]. Однак відповідь першого 
критика – учительки Галини Іванівни виявилася вельми передбачуваною: «Тобі ще рано 
думати про смерть» [3: 46], і ці слова можна сприйняти як первинну настанову малень-
кому поетові на правильний вибір теми.

«Враження – хліб поезії», – говорив М. Рильський. Незліченні та багатоманітні 
(зустріч із природою, технікою, мистецтвом, перші відчуття дружби, кохання, краси), 
враження у кожного – глибоко неповторні [5: 10]. Вони, своєю чергою, зумовлюють усі 
подальші сприйняття та переживання, й у результаті формується унікальна людська осо-
бистість із лише їй притаманним складом розуму, волі, душі.

Першими драматургічними спробами виступають, як правило, сценки або скетчі зі 
шкільного та студентського життя, сценарії святкових вечорів. Більш зрілий автор може 
спробувати розв’язати деякі глобальні питання людської спільноти, моралі та духовнос-
ті, людської психології тощо. Проте треба мати значний життєвий і творчий досвід, перш 
ніж братися до таких тем. «Ліплення» п’єси розпочинається з того самого етапу, що й 
писання великого прозового твору, – добору теми та художніх засобів її втілення.

Хрестоматійними у сучасній українській літературі стали епізоди (розділи 9-ті) авто-
біографічних повістей «Гуси-лебеді летять…» та «Щедрий вечір» М. Стельмаха, у яких 
Михайлик – учень третього, а потім четвертого класу пише п’єси для шкільного драма-
тичного гуртка. Притому, за словами уже зрілого автора, «не один читач поведе правим 
чи лівим плечем і засумнівається: чому саме п’єсу, а не вірші?» [12: 115]. 

Тут варто зважити на такий психологічний момент: якщо творчою метою поета-по-
чатківця зазвичай є показати свої переживання, а прозаїка-початківця – висвітлити низку 
важливих, із його точки зору, подій, то молодий драматург (тим більше школяр) намага-
ється і показати переживання, заломлені через внутрішній світ персонажа п’єси, і змо-
делювати події, увиразнюючи їх співвіднесенням різних точок зору [11: 297]. Кажучи 
словами оповідача, «від п’єси всякий має і радість, і печаль». 
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У даному разі Михайлика до творчості спонукають сильні враження, викликані низ-
кою нових слів (театр, контрамарка, суфлер), першим походом у театр і пов’язаними з 
цим приємними та неприємними ситуаціями; катарсичне відчуття від перебігу дійства та 
віншування самодіяльних сільських артистів: «Такого єднання глядачів і митців я чогось 
потім не бачив навіть у столичних театрах» [12: 120]. 

Шлях до написання першої п’єси починається з уважного прочитання «Мартина Бо-
рулі» Івана Карпенка-Карого та деяких інших творів (аж до трагедій Вільяма Шекспіра), 
з опанування ключових термінів драматургії (п’єса та її складники – дія, картина, ява, ре-
марки – «слова, що стоять у дужках»), на ґрунті чого має виникнути новий сюжет – «щоб 
там були і дядько Себастіян, і дядько Микола, і Мар’яна, й інші люди з нашого села». 
Показано й перші муки творчості – «ніяк не можу підібрати дівчині слів про любов», а 
без цього, на думку малого, твору не вийде. Він так і лишився незавершеним.

Зрештою, через рік «авторське» бачення «найголовнішого» у драматичному дійстві 
радикально змінюється: «…привіз п’єсу зі стріляниною! – І багато її? – В усіх сценах і 
трохи поза сценою… – Оце п’єса!», або, як сказав би театральний чи кіноглядач початку 
ІІІ тисячоліття, – «екшн», «бойовик». Саме таку п’єсу – вже третю – і ставить на меті 
створити Михайлик. 

Закінчення епізоду відкрите: погоджено, що твір буде інсценовано у шкільному теа-
трі, але цілком очевидні вагання в душі Михайлика – про день прем’єри йому «і радісно 
і страшно подумати» [12: 246; див. тж. 13: 33]. Простір для роздумів залишено й чита-
чеві, який лише з кількох реплік оповідача зможе скласти уявлення про сюжет та місце, 
а також певною мірою символістичність дії: «Оце б і грушу можна вставити у п’єсу, і 
кулеметників біля неї, а в гілля груші вмалювати молодика, якого нема тепер» [під-
креслення моє. – Н.Н. 12: 245]. 

Утім, і на цю загадку є розгадка. Адже, за словами німецького теоретика драми 
Р. Гессена, «справжній драматург показує найпрекрасніші самоцвітні камінці лірики 
переважно в коротких репліках, які вражають душу» [2: 12-13]. А саме такими «само-
цвітними камінцями» сповнено тексти обох автобіографічних повістей, де виявляється 
«внутрішня драматургія» стосунків дитини з довкіллям, однолітками, дорослими – бать-
ками та односельцями.

Першотвір будь-якого письменника, без усякого сумніву, цікавий не лише як мис-
тецький образ, а й як предмет філологічного дослідження. А. Малишко в літературно-
критичному есе «Думки про поезію» (1959) брав до уваги «проби пера», «перші ластів-
ки» – дебютні збірки молодих авторів, аналізував наявні в них елементи наслідування та 
проблиски оригінального поетичного мислення, на ґрунті чого зробив такий висновок: 

«Талант чи обдарування поета саме і проявляється в здібності творити хвилюючі 
образи і картини життя, образи, яких до нього ніхто не створював. Справжній талант 
завжди ходить по непротореній дорозі» [6: 116].

Тому на схвалення критика здобувся доробок Михайла Клименка. Стиль його ві-
ршів, передусім верлібрів, вирізняється верхарнівською інтонацією поважного та хви-
люючого діалогу з природою. Недарма А. Малишко наголошував на неоригінальному, 
наслідувальному характері римованих поезій молодого автора [6: 126]. Справді, свіжість 
віршового вислову, уміння вести розмову з довкіллям змушує звернути на Клименкові 
верлібри особливу увагу:
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Про що говорить струмок бережку лісовому, 
Про що він дзюркоче вільсі, про що жебонить дубку?.. 
Жебонить щось собі, жебонить. 
Не сердиться і не лагідніє, 
Тільки здалеку звістку несе, що йде вже весна, 
Що перша травичка відбилася в його воді 
І що перший пролісок у ньому ще вдосвіта вмився… [4: 25].

Цей невеликий за обсягом твір – сенсорно відчутний та емоційно наснажений лісо-
вий пейзаж із казковою домінантою [8: 134-135]. У його романтичному підтексті виразно 
прочитується доля митця, його нерозуміння оточуючими (в образах дерев, що їх не може 
пробудити навіть звістка про прихід весни). Більш того – характерною для нього є міфіч-
но-притчова тональність викладу: 

«– Прокиньтесь! – довірливо мовить… 
Осика ж не чує, черемха і вільха замріялись тихо, 
берізок – не розбудити…» [4: 25-26].

Загалом А. Малишко у «Думках…» занепокоєно висловлювався щодо уявлень поета-
початківця про місце та роль образності у становленні індивідуального стилю: «Дехто 
з молодих думає, що писати образно йому ще рано. Ось, мовляв, зміцнію трохи, тоді 
вже й за образи візьмусь» [6: 119-120]. Позиція «молодого» – імпліцитного Малишко-
вого адресата – викликає неабиякий подив. «Писати образно нікому не рано й ніколи не 
пізно», тому що мистецтво саме собою є образним, і навіть перші віршувальні спроби 
містять бодай начатки образного осмислення дійсності.

Доказом цього є цитата з вірша учасниці літературної студії – школярки 1960-х років, 
яка (перефразовуючи наведений вище вислів із «Думок…») не вважала, що їй «зарано 
писати образно», та критичний відгук А. Кацнельсона на цей вірш:

Сонце скотилося жовтим глечиком
Прямо на обрій позолотілий,
І розіллявся червневий вечір
Пахучим медом у тишу зомлілу…

«Вже у цій першій строфі, – пише керівник літературної студії, – досить колоритно 
намальований червневий вечір. Тони тут жовто-золоті, теплі. В чотирьох рядках юна по-
етеса з допомогою метафор, епітетів намалювала певну картину. …Як цільно тут створе-
но образ: сонце скотилося жовтим глечиком, розіллявся вечір пахучим медом. Звичай-
но, це бачення суб’єктивне, але воно збагачує й вашу уяву й ваше бачення – здається, і ви 
п’єте цей пахучий мед червневого вечора…» [10: 60].

Узагальнюючи, слід наголосити на таких акцентах.
Письменник творчо показує реальну дійсність, удаючись до художнього домислу 

та вимислу, – їх співвідношення з правдою життя також значною мірою зумовлено 
рівнем майстерності. Будь-який спосіб аналізу – історико-типологічний, дискурсив-
ний, порівняльний, інтертекстуальний, психолінгвістичний, архетипний, повільне 
прочитання – обов’язково різною мірою торкатиметься аспектів майстерності автора. 
Адже зрозуміти, що перед нами літературний твір, – це передусім означає зрозуміти 
та відчути, що він може бути тільки таким, яким він є: і в цілому, й у кожному окре-
мому компоненті.
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Для літератора найголовніше – знайти свій кут зору на конкретну тему, свої фарби та 
ноти для її показу. Саме цим, а не лише спробами писати на якнайбільшу кількість тем, 
визначається майстерність письменника. І саме це зумовлює потребу автора в художній 
формі показати становлення індивідуального стилю – як свого, так і чужого. «Є радість 
творчості, її натхнення й чар, А муки творчості – це для нездар», – писав колись Ігор 
Качуровський. У багатьох автобіографічних творах можна знайти згадки про те, хто і як 
починав писати, як обирав жанри і теми, як оприлюднював свої перші твори і як робив 
остаточний вибір – на користь прози, поезії, драми чи публіцистики. 

Майстерність письменника, надто ж того, хто пише про секрети та священнодійства 
художньої творчості, полягає в тому, щоб показати певну тему у «своєму» баченні, де-
кодувати зашифровану ідею засобами художнього слова. Автор, який сполучає в одній 
іпостасі мистецтво та життя, повинен усвідомлювати свою відповідальність перед тим і 
перед іншим, перед текстом та аудиторією.
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Засоби масової інформації сьогодні здійснюють могутній вплив і на суспільство в 
цілому, і на окремих особистостей. Завдяки доступності, оперативності та мобільності 
мас-медіа відбувається формування аксіологічно-смислової картини світу, що врешті ви-
значає духовний клімат соціуму [1]. Соціум розуміємо як велику сталу соціальну спіль-
ність, що характеризується загальними умовами життєдіяльності людей і загальною 
культурою [2: 543]. У сучасному глобалізованому світі особливої актуальності набуває 
питання презентації одного соціуму в ЗМІ іншого, оскільки в такий спосіб формуються 
уявлення про певну країну, націю, ментальні особливості, відбувається оцінювання спе-
цифіки культурно-історичного розвитку й моделюється сприйняття реалій сьогодення 
під певним кутом. Для сучасної України є важливим, як саме вона представлена в мас-
медіа найбільш впливових держав світу, зокрема Німеччини.  

Аналіз останніх публікацій свідчить, що вплив ЗМІ на громадську думку, формуван-
ня сталих уявлень про певний соціум через тематичний спектр, аксіологічну маркова-
ність матеріалів стали предметом досліджень таких вітчизняних і зарубіжних учених, як 
Л. Браун, Л. Біч, А. Вендт, Ф. Джекінз, Р. Джервіс, Д. Вількокс, Б. Грушин, Ф. Джефкінс, 
В. Здоровега, Т. Конноллі, О. Копиленко, У. Ліппмен, М. Олсон, Г. Почепцов, В. Різун, 
Н. Хамелінк, В. Шкляр та ін. Однак представлення сучасного бачення українського со-
ціуму в загальнонаціональному німецькому виданні не було предметом окремого дослі-
дження, що й зумовлює зацікавленість зазначеною проблематикою. 

Матеріалами дослідження стали публікації про Україну в німецькому виданні «Zeit 
Online» (інтернет-версія високорейтингового часопису «Die Zeit» [5]) за період із жов-
тня 2015 р. по жовтень 2016 р., дібрані методом суцільної вибірки. Вибір хронологічних 
рамок розвідки зумовлений проведенням в Україні в жовтны 2015 р. місцевих виборів, 
про які газета писала як про «Regionalwahl wird zur Probe für Präsident Poroschenko» [6, 15.10.15]. Для «Die Zeit», яка вважається «газетою для інтелектуальної еліти» [3], 
культивує дискусії, при обговоренні спірних тем пропонує різноманітні думки для того, 
щоб читач міг формувати незалежну думку [5], внутрішньодержавна підтримка проєв-
ропейських лідерів України була принципово важливою. У дослідженні спираємося на онлайн-версію газети через її доступність в інтернет-просторі [4]. Лексика матері-алів восени 2015 р. демонструє ставлення до України як до держави, що потерпає через порушення норм міжнародного права (26.10.15): «Es sind die üblichen Taktiken 
eines aufkeimenden Wirtschaftskriegs, die Moskau bereits an Ländern wie Ukraine, Moldau 
und Georgien erprobt hat» [6, 26.11.15].

Події в Україні найчастіше подаються під рубрикою «Ukraine-Krise»: «Ukraine-Krise: 
Flugverkehr zwischen Ukraine und Russland ausgesetzt» [6, 25.10.15]; «Gasstreit: Russland 
stoppt Gaslieferungen an die Ukraine» [6, 25.11.15]; 28.10.16. Німецькі журналісти уни-
кають однобічного висвітлення подій: «Ukrainische Soldaten und Rebellen stören OSZE-
Luftaufklärung» [6, 31.10.15]; «Europarat erhebt schwere Vorwürfe gegen ukrainische Polizei. 
Die Brandkatastrophe in Odessa mit 48 Toten ist bis heute nicht aufgeklärt» [6,04.11.15]; 
«Die Krim im Ausnahmezustand: 2,3 Millionen Menschen haben keinen Strom» [6, 24.11.15]; 
31.12.15. Одними з ключових слів у матеріалах про Україну є «конфлікт» (22.11.15) і «ві-
йна: «Elitesoldaten seien angeblich aus der Ostukraine nach Syrien verlegt worden» [27.11.15]. 

В аналітичних оглядах щодо ситуації в світі восени 2015 р. Україна згадується як 
синонім «гарячої точки», геополітичного ризику: «Die Konfl ikte in der Ukraine und in 
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Syrien große geopolitische Risiken darstellen» [6, 24.09.15]; «Separatisten in der Ostukraine 
haben die Arbeit der Hilfsorganisationen gestoppt. Die UN warnen angesichts des nahenden 
Winters vor einer Katastrophe» [6, 02.11.15]. Ситуація в Україні «Zeit Online» аналізуєть-
ся й із позиції загальнолюдських цінностей (23.10.15; 25.12.15): «Tatjana, die ihren Sohn 
auf dem Maidan verlor, als er Janukowitschs Regime schützte,.. dass sich die Russen aus den 
Angelegenheiten der Ukrainer raushalten sollten» [6, 05.11.15]. Нерідко міжнародна полі-
тична ситуація оцінюється під кутом зору подій в Україні (24.11.15): «Auch abseits von 
Beitrittsfragen ist das Verhältnis der Nato zu Russland äußerst gespannt. Grund dafür ist vor 
allem die Ukraine-Krise, seit der jegliche Zusammenarbeit ausgesetzt ist» [6, 02.12.15] (про 
співпрацю НАТО з Росією).

Наприкінці 2015 р. «Zeit Online», поряд із висвітленням подій в Україні, представ-
ляв аналітичні матеріали щодо причин кризи в Україні та перспектив розвитку ситуації 
(09.12.16); щодо значної ролі пропаганди в ході гібридної війни (03.12.15; 14.12.15). В 
аналітичних матеріалах щодо європейських реалій Україна представлена як маркер по-
рушення міжнародних правових норм, що потребують захисту: «Es gibt in diesen Tagen 
viele schwerwiegende Probleme, mit denen die Europäische Union konfrontiert ist: die akute 
Flüchtlingskrise, der Krieg in der Ukraine, der die internationale Rechtsordnung verletzt…» [6, 
03.12.15]. Прикметно, що на прикладі ситуації в Україні німецькі аналітики роблять ви-
сновки й формулюють основні завдання для власної держави на майбутнє (03.12.15): «Es 
sind klassische Staatsaufgaben, die niemand sonst erledigen kann: Sicherheit und Ordnung, 
Recht und Gerechtigkeit» [6, 11.12.16].

Серед публікацій, присвячених власне подіям в Україні, є статті щодо проблеми з бі-
женцями (03.12.15), ситуації в Криму («Die Ukraine unterstützt nationalistische Aktivisten im 
Widerstand gegen russische Besatzer») [6, 16.12.15], спортивним заходам (12.12.15; 14.12.15); 
щодо перетину кордону між українськими територіями й підконтрольними сепаратистам 
(«Wer allerdings zwei Tage an einem Checkpoint steht, um seine alte Mutter zu besuchen; wer 
im Dunkeln sitzt und friert, der wird irgendwann anfangen, das Land zu verfl uchen, das ihm dies 
antut» [6, 11.12.15]).  На початку 2016 р. згадки про Україну в «Zeit Online» наявні 
в матеріалах про страждання цивільних на східно-українських територіях (22.01.16), кри-
зову ситуацію з біженцями в Європі (22.01.16), боротьбу за свободу в Литві 1991 р. (вико-
ристовується знакова українська лексема «Майдан»: «Der Majdan von Vilnius; Die Ukraine 
wurde nach dem Majdan von Russland dafür bestraft, dass sie in Freiheit, Unabhängigkeit und 
in Europa leben will» [6, 13.01.16]), про виплату компенсацій українцям, що були залучені 
до примусової праці в роки ІІ Світової війни (13.01.16) тощо. Видання цікавиться культур-
ними особливостями України, окремих міст та регіонів: «Odessa ist ein ganz besonderer Ort. 
Die Stadt schon immer weltoffen und kosmopolitisch gewesen sei» [6, 16.10.15]; «Serhij Zhadan, 
der Autor dieses romanhaften Erzählzyklus Mesopotamien über die Stadt Charkiw und seine 
Bewohner» [6, 05.11.15]. У номері 19.12.15 вміщені фото з різних міст України, на яких 
представлені синагоги, що за радянських часів були перероблені під спортзали, клуби, ма-
газини, фабрики, в’язниці, перукарні, театри тощо.

У січні 2016 р. журналісти акцентують увагу на продовженні санкцій проти Росії 
через недостатньо інтенсивне мирне врегулювання ситуації на сході України (22.01.16); 
про корупцію в державі (18.01.16); необхідності нагляду ОБСЄ (14.01.16). 12 лютого 
2016 р. «Zeit Online» розмістив детальний матеріал щодо Угод у Мінську, прогнозуючи: 
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«Der Konfl ikt in der Ostukraine dauert schon viel zu lange, um international noch höchste 
Aufmerksamkeit zu bekommen». 

Із приводу війни в Сирії в публікаціях «Zeit Online» Україна згадується як країна, 
що також потерпає від агресії іншої держави (09.02.16; 15.02.16; 15.03.16), у контексті 
гуманітарної катастрофи (25.02.16), в аспекті міжнародних зусиль по врегулюванню кон-
флікту (10.02.16; 31.03.16). Видання цитує українських політиків, зокрема, Президента 
П. Порошенка (15.02.16), або бере інтерв’ю: у А. Мельника, посла України в Німеччині, 
щодо ситуації навколо Криму, на Сході України (12.02.16), у М. Саакашвілі, губернатора 
Одещини (11.03.16), у Н. Яресько, міністра фінансів України (18.02.16) та ін.

Щодо культурно-мистецької тематики,  «Zeit Online» згадує Україну в аспекті твор-
чості художника Бориса Михайлова, лауреата престижної нагороди «Goslaer Kaiserring» 
(08.01.16); побратимства німецького Бохума з українським Донецьком (07.01.16). Типо-
вою згадкою про Україну є підзаголовок «Ukraine-Konfl ikt»: про відсутність електро-
енергії в Криму (08.01.16), про життя простих людей, зокрема – дітей, у зоні ведення 
бойових дій (07.01.16), при крихке перемир’я між українськими військами та сепаратис-
тами на Сході (02.01.16); про вотум недовіри до Прем’єр-Міністра (16.02.16). 

Журналісти «Zeit Online» події в Україні розглядають в аспекті потенційних загроз для 
власної країни й усієї Європи (05.01.16; 04.02.16; 11.02.16): «Seit der russischen Offensive 
gegen die Ukraine fragt man sich im Westen gern, wie weit Putin wohl noch gehen wird» [6, 
15.02.16]. На позначення російсько-українських відносин вживається категорична лексика: 
«анексія», «сепаратисти», «збройні конфлікти», «експансія», «війна»: «In der Ostukraine 
unterstützen russische Soldaten und Militärberater die Separatisten im gewalttätigen Konfl ikt 
mit der Regierung in Kiew» [6, 23.04.16]. «Криза» продовжує залишатися ключовим сло-
вом щодо ситуації в Україні: «Ukraine-Krise: Steinmeier rügt Russland und die Ukraine» [6, 
04.03.16]. Показовим у цьому аспекті є оксиморон: «Zwei Jahre nach der Revolution wandelt 
sich die ukrainische Politik wieder in ihren normal-anomalen Zustand» [6, 23.02.16] (про су-
перечку між українськими прем’єром і президентом, яка блокувала життя країни). Долі 
звичайних людей, які потрапили в жорнова війни на сході, є темою багатьох матеріалів 
«Zeit Online»: «Ostukraine: Die Front verläuft mitten durchs Dorf» [6, 03.03.16]; 29.02.16. Із 
березня 2016 р. піднімається тема звільнення Н. Савченко: «Intellektuelle aus ganz Europa 
starteten kürzlich eine Petition für die Freilassung Sawtschenkos» [6, 10.02.16], представлені 9 
публікацій до складання Надією присяги депутата Верховної Ради України у травні 2016 р. 
Журналісти говорять про пропаганду як один із засобів ведення гібридної війни в Україні 
(27.05.16). Підтвердженням пропагандистських дій представлено опубліковану перепис-
ку сепаратистів із російськими радниками: «Emails between separatists in eastern Ukraine 
and advisers from Russia offer insights into the Kremlin’s media manipulation» [6, 30.06.16]. 
Українську «диверсію» в Криму в серпні 2016 р. газета представляє як пропагандистську 
російську акцію (11.08.16; 01.09.16). 

Поступово з лютого 2016 р. проголошувана одностайна світова підтримка держави, 
що потерпає від агресії сусідньої країни, змінюється на міркування з приводу економіч-
них збитків Німеччини та інших країн через санкції до Росії (03.02.16; 09.02.16), а також 
констатується безнадійність нового курсу реформ (20.02.16; 14.04.16); незнищенність 
корупції й кумівства (03.04.16: 04.04.16; 18.02.16): «Ukraine: Das Ende vom Anfang» [6, 
03.03.16]. 



315

Щодо ідеї нормалізації стосунків ЄС із Росією аналітики «Zeit Online» зазначають: 
«Російська сторона фактично діє на приєднання Донбасу, щоб створити, з благословення 
Заходу, російську маріонеткову республіку на сході України. Це ціна за нормалізацію від-
носин з Росією?» [6, 13.04.16]. До кінця травня 2015 р. ідея скасування санкцій проти Росії 
набуває обґрунтованості: «Ukraine-Krise: Gabriel [міністр економічного розвитку Німеччи-
ни] fordert schrittweises Ende der Russland-Sanktionen» [6, 25.05.16]. Референдуму в Нідер-
ландах щодо угоди України з ЄС присвячено 9 публікацій у квітні, які висвітлюють різні 
погляди на подію. Про якість реформаторських дій в Україні «Die Zeit» говорить, викорис-
товуючи знижену аксіологічну лексику: «Zum Beispiel die brutale Erhöhung der Energiepreise 
für die Verbraucher» [6, 18.02.16]. Певна недовіра наявна в матеріалах про зміну складу уря-
ду в Україні (13.04.16). Нейтральна лексика щодо України використовується журналістами 
в повідомленнях про участь спортсменів і команд у міжнародних змаганнях (18.02.16; 
16.05.16; 13.06.16). Третє місце української збірної в паралімпіаді в Ріо характеризується 
як потужний результат світового рівня (19.09.16).

Коли йшлося про оприлюднення списку журналістів (із контактними даними), які 
були акредитовані в самопроголошених республіках, європейці висловили осуд (12.05.16). 
На початку квітня 2016 р. «Zeit Online» констатує інтенсифікацію боїв на сході України 
(09.04.16); «OSZE: Zahlreiche Verstöße gegen die Waffenruhe in der Ukraine» [6, 28.04.16], і 
це є основною темою повідомлень щодо України упродовж весни: «Ukraine-Konfl ikt: Tote 
am orthodoxen Osterfest» [6, 01.05.16]; 27.05.16. До 30-ї річниці Чорнобильської катастро-
фи вміщені матеріали щодо причин і наслідків лиха, доль ліквідаторів трагедії, жителів 
міста та шкоди Німеччині, заподіяної 1986 р. (22–26.04.16, 8 статей). У вересні представ-
ляються матеріали щодо нової сталевої оболонки АЕС (23.09.16). Міжнародна політична 
ситуація в контексті України представляється, переважно, відносно санкцій проти Росії й 
розширення впливу НАТО на сході Європи (20.04.16; 27.05.16). Окремими тематичними 
напрямками є ситуація в Криму і на Донбасі (22.03.16; 16.04.16; 19.04.16 та ін.). 

Українська культурна традиція рідко представляється в «Zeit Online», однак формат 
інтернет-ЗМІ дозволяє робити матеріали своєрідними мистецькими виставками. До при-
кладу, 18.03.16 публікація про культурно-етнічні особливості бойків містить світлини 
польського фотографа Яна Брукчинські, який представив свободу й вірність традиціям 
жителів українських Карпат. Із проведенням конкурсу «Євробачення-2016» видання вмі-
щує огляди конкурсної ситуації (7 публікацій), де відображається й успіх представниці 
України. Про перемогу Джамали «Zeit Online» публікує матеріали з політичним відтін-
ком (16.05.16). 

У середині травня 2016 р. інтернет-ЗМІ в статті про війну в Україні зазначає: «Es 
mag der Eindruck entstehen, so schlimm sei es alles nicht mehr – weil die Kämpfe im Osten 
der Ukraine nicht mehr die Schlagzeilen dominieren» [6, 11.05.16], констатуючи падіння 
інтересу реципієнтів і громадськості до проблем в Україні. Щодо сепаратистів на укра-
їнському сході, газета використовує безапеляціно чітку й однозначну лексику (24.05.16). 
До Дня Перемоги публікації в «Zeit Online» лише опосередковано згадують українців як 
націю, що також боролася з фашизмом і постраждала від нацизму (05.05.16; 09.05.16). 
9 Травня для німців, перш за все, – День Європи, і саме майбутньому Євросоюзу, збере-
женню європейських цінностей приділено максимум уваги. Зазначається, що Європа для 
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українців – це свобода, відсутність насильства й авторитаризму, можливості для розви-
тку індивідуальності, безпека (04.05.16).

Тематика матеріалів про Україну в «Zeit Online» у літні місяці 2016 р. також пред-
ставлена політичною кризою в державі, війною на сході, зусиллями міжнародної спіль-
ноти по врегулюванню ситуації (01.06.16; 15.08.16). Недотримання мінських угод і від-
сутність альтернативи їм по розв᾽язанню конфлікту викликають скептицизм європейців 
(23.06.16; 25.08.16), стурбованість місій ОБСЄ, НАТО: «Trotz der Vereinbarung schwelt 
der Konfl ikt weiter» [6, 08.06.16]. У нейтральній тональності німецькі журналісти ви-
світлюють залучення українських військових до спільних навчань із військами НАТО 
(07.06.16). Думка про сумнівність економічної доцільності санкцій проти Росії й важли-
вість політичного діалогу на початку літа 2016 р. звучить усе більш виразно (11.06.16; 
13.07.16; 30.08.16). В аспекті геополітики Україна згадується як фактор погіршення від-
носин ЄС із Росією, підвищення інтересу РФ до країн Азії (06.06.16). Референдум у Ве-
ликій Британії щодо виходу з ЄС – актуальна подія для реципієнтів німецького ЗМІ, 
висвітлювалася в 22 аналітичних і власне новинних пубікаціях (до прикладу, 26.07.16). 
Однією з причин ініціювання референдуму в Британіії «Zeit Online» вважає референдум 
у Нідерландах щодо України. Криза в Україні, на думку журналістів, стала одним із фак-
торів виходу Великобританії (09.07.16; 26.07.16).  

В аналітичних статтях видання представляє переконливі міркування, чому необхід-
но підтримувати Україну (20.10.16; 22.10.16): «Mit dem gewaltsam erfolgten Anschluss 
der Krim an Russland hat Wladimir Putin einen Rechtsbruch begangen, der die gesamte 
europäische Nachkriegsordnung umstoßen kann. Die militärische Landnahme war etwas 
Unerhörtes in Europa nach 1945» [6, 22.06.16], продовжувати санкції (21.06.16). Ідея єв-
ропейської підтримки України знаходить відображення в квіткових композиціях Тарин 
Саймон, світлини яких представляє «Zeit Online» 16 червня 2016 р. Журналісти інтер-
нет-видання визначають сучасні відносини ЄС із Росією як «крижані», порівнюючи їх 
із періодом «холодної війни» (14.06.16). Низка публікацій присвячена побоюванням кра-
їн Прибалтики через зовнішню політику Росії після подій в Україні 2014 р. (06.07.16; 
29.09.16). Висвітлюючи президентську гонку в США, «Zeit Online» представляє Д. Трам-
па як кандидата-мрію для Росії (31.08.16). 

Порушення прав людини в Україні представляється і в аналітичних матеріа-
лах (14.07.16), і через долі конкретних людей, зокрема, в аспекті обміну полоненими: 
«Ukraine-Konfl ikt: Verschleppt und gequält, aber keiner weiß es» [6, 03.06.16], через веден-
ня бойових дій: «Zwei Kinder starben, als eine Stromleitung nach einem Granatbeschuss zu 
Boden ging» [6, 01.08.16]. Цикл публікацій присвячений вбивству в Києві журналіста 
П. Шеремета (20.07.16). 

Ознаками демократизації соціуму в Україні німецькі журналісти бачать бороть-
бу українців проти тоталітаризму у владі (04.06.16), повагу до прав людини, участь у 
спортивних змаганнях (07.06.16; 24.07.16), зокрема, з футболу (19.06.16; 06.07.16). Гра 
збірної України в Євро-2016 висвітлюється паралельно з майже ностальгійними спога-
дами про «передвоєнне» Євро-2012, що проводилося в українських та польських містах 
(03.06.16; 16.06.16). Журналісти наголошують, що між матчами збірної країни в Євро-
2012 й 2016 р. в Україні загинуло близько 10000 осіб (28.06.16). Захоплення футболом 
у сучасній Україні позиціюється як спроба відволіктися від божевілля війни (03.06.16). 
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Конкретні постаті, звичайні люди з України стають героями публікацій, представля-
ючи особливу ментальність (23.06.16; 16.10.16), традиційну культуру, погляди на життя 
(28.07.16), ставлення до війни (до прикладу, стаття 08.09.16 «Schneidern für den Krieg» 
розповідає про київських жінок, які за власною ініціативою в підвалі будинку безкоштов-
но шиють камуфляжний одяг для військових). Видання вміщує відео, як дівчата-підлітки 
переправляються з одного берега річки на інший, аби відвідати школу: цей перетин озна-
чає перехід із ДНР в Україну. В інтерв’ю жителі говорять: «Военные пусть сами разби-
раются» [6, 12.07.16]. Німецькі журналісти спілкуються з пенсіонерами з міста Щастя 
(06.10.16), підкреслюють їхню аполітичність та прагнення мирного життя, розповідають 
про загибель жінки під час обстрілу у власній квартирі. 

Зберігається рубрика «Криза в Україні», у якій представляються матеріали, що з різ-
них точок зору висвітлюють кризу: щодо продовження санкцій ЄС проти Росії (17.06.16; 
21.06.16); через атаки російських хакерів на державні інституції в Україні (05.08.16); 
голодування Н. Савченко з метою звільнення українських полонених (02.08.16); фінан-
сову кризу через ескалацію конфлікту на сході (26.07.16), нездатність подолати корупцію 
(01.07.16); розслідування катастрофи малазійського літака (28.09.16) тощо. 

Матеріали к ключовим словом «Krieg» (війна) восени відображають, як правило, 
хід бойових дій (01.08.16; 17.08.16; 17.10.16). «Zeit Online» підкреслює потужну роль 
пропаганди: «In der Ostukraine herrscht Krieg, damit einher geht eine Propagandaschlacht. 
Laut ZEIT-Recherchen wird diese von russischer Seite forciert. Die Spur führt in den Kreml» 
[6, 28.09.16]. Чергові надії покладаються на нові Мінські угоди (14.09.16; 21.09.16), при 
цьому констатуються порушення умов перемир’я обома сторонами. Тема України восени 
2016 р. піднімається в контексті 75 річниці трагедії в Бабиному Яру в 1941 р. (29.09.16). 

В аспекті міжнародної політики восени 2016 р. інтернет-видання розповідає про про-
довження санкцій проти Росії через конфлікт в Україні (08.09.16), але наводить мірку-
вання про необхідність їх обмеження або  повного скасування через бізнес-інтереси й 
прагматизм (11.10.16); зазначає, що «з початком російської агресії проти східної Украї-
ни й анексії Криму фаза партнерства між Москвою і Заходом закінчилася» [6, 28.09.16] 
і констатує важливу роль канцлера А. Меркель у врегулюванні ситуації (08.09.16), 
низьку ефективність дій ООН, ОБСЄ (02.09.16). Ситуація в Україні, поряд із Сирією, 
представляється як «велика міжнародна криза», внесена до порядку денного саміту G20 
(04.09.16; 05.10.16; 15.10.16; 25.10.16). Великі сподівання покладаються на самміт у 
Берліні  щодо України (19.10.16). 

Отже, на шпальтах «Zeit Online» у період із жовтня 2015 по жовтень 2016 р. укра-
їнський соціум представлений темами війни на сході України, міжнародної допомоги, 
впливу конфлікту на міжнародну політику,  різнорівневої кризи, глибокої корумпова-
ності суспільства, порушення прав людини, боротьбою за демократичні ідеали, культур-
но-національною окремішністю. В аналітичних матеріалах щодо європейських реалій 
Україна представлена як маркер порушення міжнародних правових норм, що потребу-
ють захисту. «Zeit Online» уникає однобічного висвітлення подій. Редакція представляє 
як публікації власних кореспондентів з України, так і аматорські матеріали. Український 
соціум репрезентується у новинних і  аналітичних публікаціях, в інтерв᾽ю політиків 
та звичайних людей, які потерпають через війну та кризу. Формат онлайн-видання до-
зволяє представляти відео-, фотоматеріали, що претендують на більшу об᾽єктивність 
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та передачу інформації від очевидців подій. Із середини травня 2016 р. інтернет-ЗМІ 
констатує падіння інтересу у світі до проблем в Україні. Журналісти, представляючи 
український соціум, широко використовують аксіологічну лексику, оксиморони, мета-
форичність мовлення.    
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В статье рассматриваются особенности представления современного украинско-
го социума на страницах общенациональной немецкой газеты «Zeit Online». Выделены 
основные темы публикаций: война на востоке Украины, международная помощь, кри-
зис, коррупция, влияние конфликта в Украине на политическую ситуацию в Европе, 
мире, нарушение прав человека, демократия, общечеловеческие ценности, культурно-
художественное своеобразие.
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MODERN VISION OF UKRAINIAN SOCIETY BY GERMAN PUBLICATION 
«ZEIT ONLINE»

The article features the presentation of the contemporary Ukrainian society on the pages of 
the national German newspaper «Zeit Online». The following main topics of publications are 
under concideration: the war in eastern Ukraine, international assistance, crisis, corruption, 
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the impact of the confi ct on the political situation in Europe and the world, human rights, de-
mocracy, human values, cultural and artistic distinctiveness.
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БЕЗДОМНОСТЬ АННЫ АХМАТОВОЙ
КАК РЕАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ХРИСТИАНСКОГО ИДЕАЛА

Знаменитая ахматовская «бездомность», по мнению автора статьи,  не может 
быть объяснена ни некой личной житейской неудачливостью, ни нормативами 
общепринятой тогда советской бытовой этики, требующей «скромности». Эта 
«бездомность» рассматривается в данной статье как реализация сознательной 
установки поэта на христианский аскетизм в быту. Уделено также внимание вещному 
образу в художественном мире Ахматовой как индикатору духовной эволюции автора.

Ключевые слова:  гражданское Отечество и Небесная Отчизна, бездомность 
поэта, религиозность писателя, аскетический идеал, 

Я пью за разорённый дом,
За злую жизнь мою…

Анна Ахматова

А. А. Ахматова выросла в довольно обеспеченной семье: ее отец А. А. Горенко 
служил в военно-морском флоте в чине капитана 2-го ранга. Ничего не известно и о 
каких-либо материальных затруднениях семьи до 1917 года. Выйдя за Гумилева, Ахматова 
непринужденно ездила в Париж, участвовала в светской жизни, вращалась в элитных 
литературно-эстетских кругах, что требовало соблюдения определенного тона и пр.  

Но после октябрьского переворота произошел настоящий обвал. В воспоминаниях 
о жизни Ахматовой в эту пору бросается в глаза поражающая, беспримерная нищета 
быта поэта: «…царица русской поэзии после революции жила далеко не в царской 
обстановке <…>. Вот одно из свидетельств, относящееся к 20-м годам: «Жила Ахматова 
тогда – даже не скажешь: бедно. Бедность — это мало чего-то, у нее же не было ничего. В 
пустой комнате стояло небольшое старое бюро, единственный стул и железная кровать, 
покрытая плохим одеялом» [10]. Даже в период относительного благополучия в 60-е гг. 
ее бытовой уровень вызывает щемящее чувство жалости: «Литфонд выделил ей дачу в 
Комарове, дощатый домик, который она скорее добродушно, чем осуждающе, называла 
будкой, как хатку под Одессой, где она родилась. Его и сейчас можно видеть, один из 
четырех на мысочке между улицами Осипенко и Озерной. Как-то раз она сказала, что 
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нужно быть незаурядным архитектором, чтобы в таком доме устроить только одну 
жилую комнату. В самом деле: кухонька, комната средних размеров, притом довольно 
темная, а все остальное — коридоры, веранда, второе крыльцо. Один угол топчана, 
на котором она спала, был без ножки, туда подкладывались кирпичи. Бездомность, 
неустроенность, скитальчество. Готовность к утратам, пренебрежение к утратам, 
память о них. Неблагополучие, как бы само собой разумеющееся, не напоказ, но бьющее 
в глаза. Не культивируемое, не – спутанные волосы, не намеренное занашивание платья 
до дыр. Не поддельное — «три месяца уже не дают визу в Париж». Неблагополучие 
как норма жизни. Неблагополучие – необходимая компонента судьбы поэта, во всяком 
случае поэта нового времени» [9, с. 27]1. К свидетельствам такого рода мы еще не раз 
обратимся. Пока же нужно попытаться осознать, чем в первую очередь определялась 
такая ее жизненная установка. 

Ведь эта нищета не была результатом какой-то особо фатальной непрактичности: 
основательно зарабатывать литературным трудом, как показали события последнего 
периода ахматовской жизни, Ахматова оказалась очень даже способной. Но «богатая 
жизнь», как ни удивится наш массовый современник, вовсе ее не привлекала. 

«Появление денег мало что изменило в ее жизни. После смерти Сталина удалось 
издать сразу несколько произведений опальной поэтессы. Крупные гонорары доставляли 
Ахматовой много удовольствия. Однако она никак не изменила своего быта и не 
предалась жизнеустройству. Прожив всю жизнь бездомной, она не стала и на склоне 
лет обзаводиться хозяйством. Та же современница как-то спросила Анну Андреевну: 
«Если бы я стала богатой, сколько времени я получала бы от этого удовольствие?” – Она 
ответила с присущей ей ясностью: “Недолго. Дней десять”» [9, с. 27].

Это была именно принципиальная позиция. Увы, как правило, эту позицию обычно 
воспринимают в дискурсе нормативной этики того же советского периода: «Ахматова 
считала, что настоящему артисту, да и вообще стоящему человеку, не годится жить в 
роскоши. «Что это он фотографируется только рядом с дорогими вещами?» – заметила 
она, рассматривая в журнале цветные фотографии Пикассо <…> Про двух знаменитых 
ленинградских писательниц говорила: «Пишут большие романы и строят большие 
дачи»», – пишет А. Найман [9, с. 27].  

Однако, как ни чутка была Ахматова и к неколебимому общественному мнению 
своих современников, граждан СССР, и к томлению их коллективного бессознательного, 
думается, что причина здесь лежит гораздо глубже. Нам представляется, что более 
всех приблизилась к пониманию ахматовской позиции достаточно далекая от нее по 
сравнению с друзьями и близкими А. Хейт, хотя и она не вышла за пределы беглого 
риторического сравнения: «В своем пренебрежении к быту она могла бы соперничать с 
самыми фанатичными пустынниками» [10, с.124].

1  Чтобы не повторять уже достаточно широко известных литературных иллюстраций, передаю-
щих обстановку, в которой приходилось жить Ахматовой после 1917 года, мы ограничимся мини-
мумом репрезентативных цитат, взятых из одного источника, а именно – из  книги П. Е. Фокина 
«Ахматова без глянца» [9, с. 27]. Тут на одной странице удачно подобраны вместе соответствующие 
фрагменты воспоминаний М. В. Латманизова, Н. И. Ильиной, А. В. Баталова, С. И. Липкина, А. Г. 
Наймана, Л. К. Чуковской, С. С. Гитович, и читателей, которых углубленно интересует тема, мы от-
сылаем к этому источнику, представляющему сжатый компендиум.
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Последнее замечание стоит того, чтобы от него оттолкнуться. Похоже, что большое 
действительно видится на расстоянье. Б. Пастернак назвал А. Ахматову «истинной 
христианкой» (т. н. «утешительное» письмо 1940 г.). И, как нельзя быть «немножко 
беременной», нельзя быть «немножко христианкой». Религиозность Ахматовой 
составляет ключевую проблему в понимании ее мировосприятия и поведения.

У нас традиционно принято все сводить к политике. Политизация авторской позиции 
Ахматовой  определяется тотальной агрессией политики в эру Модерна и вытеснением 
ею более традиционных форм культуры. Но в казусе Ахматовой политизированный 
подход, при всех очевидных и трагических обстоятельствах противостояния поэта «веку-
волкодаву», обречен на неудачу.  Скажем, А. И. Солженицын выказал недовольство 
тем, что в «Реквиеме» нет отражения трагедии народа, а только «трагедия матери и 
сына». Ахматова промолчала. Она к тому времени уже убедилась, что «христианский 
код» культуры Солженицыну непонятен2 и что для него наглухо закрыт символико-
имплицитный план этой коллизии; а ведь Мать и Сын – это персонажи одного из самых 
трагических сюжетов христианской культуры в целом, Mater Dolorosa. И мы не можем 
бесконечно подменять подлинное идейное содержание творчества Ахматовой вязкими 
соображениями о «гражданской позиции». Такая позиция, в самом деле, имела место, она 
громко прозвучала и оставила свой яркий след, но сама она была лишь производной от 
чего-то большего. Ну не в кадеты же какие-нибудь, в самом деле, Ахматову записывать! 
По сути, при всем органическом русском патриотизме у нее была, в общем, еще и другая 
отчизна: не имамы бо зде пребывающаго града, но грядущаго взыскуем…

Конечно, ученый не обязан анализировать эту особую и крайне трепетную сферу 
духа писателя. Но и «совершенно выключая метафизические проблемы, вытекающие 
из коэффициента или чувства трансцендентности, психология не перестает признавать 
самый факт этого чувства и исследовать его насколько возможно точно во всех его 
оттенках и изменениях, как психический элемент, являющийся составной частью 
религиозного опыта» [8, с. 210].

Однако в нашем литературоведении вопрос о религиозности Ахматовой 
исследовался крайне мало. И здесь на первом месте, конечно, статья Струве «Бог Анны 
Ахматовой», в которой отмечается, что у Ахматовой была animanatura liter Christiana и 
даже точнее ortodossa, что она не стала христианкой, а неизменно ею была всю жизнь, 
испытывая великолепное презренье к бескультурному безбожию XX века [7]. Можно 
также упомянуть также несколько защищенных по библейским мотивам у Ахматовой  
диссертаций (М. Чикарькова, О. Троцик и мн. др.). Но все же в существующих работах на 
данную тему можно столкнуться с чем угодно, вплоть до мелких придирок  в совершенно 
семинаристском духе. Так, в статье М. С. Руденко мы можем обнаружить некое робкое 
негодование по поводу того, что в поэтическом мире Ахматовой обнаруживается «некий 
комплекс культурологии, мифологизма, кощунства и тонкого соблазна, в той или иной 
степени присущий самой атмосфере «серебряного века». В них мы находим множество 
предчувствий, примет, снов и гаданий, отождествление земного возлюбленного с 

2 Когда Ахматова нашла, что реплика Солженицына «Это не вы говорите, это Россия говорит» 
прозвучала для нее как «соблазн», автор «Одного дня Ивана Денисовича не нашел ничего лучшего, 
чем сказать:»Ну что вы! В вашем возрасте...»; Ахматова грустно заключила: «Он не знает христиан-
ского понятия»…
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женихом, ожидающим венчания, почти молитвенные обращения к Музе, как известно, все 
же демоническому существу (хотя это, конечно, условность, поэтическое иносказание)» 
[6, с. 66–77]. Впрочем, все это уже почти похвала: то ли бывало в прежние годы, когда 
Ахматова, с ненавистью трактовалась сталинским официозом как «полумонахиня-
полублудница», а «декадентская» эпоха в целом попросту вымарывалась из истории 
русской культуры…

Конечно же, уложить личность большого поэта в рамки прописей добронравного 
поведения для воскресной школы – вещь невыполнимая. Так, М. Руденко как бы 
порицает раннюю Ахматову за то, что ее лирическая героиня заплатила цыганке золотым 
крестиком за ворожбу о любви, а позднюю – за то, что, измученная адом жизни, просила 
у Бога смерти. Но, похоже, наш добронравный автор обнаруживает, что не знаком 
глубоко ни с Писанием (история грехов царя Давида), ни даже с Житиями святых, иные 
из которых, как, например, Мария Магдалина, тоже в нормы поведения для воскресной 
школы в целом-таки не укладывались. 

Сложная и богатейшая натура Ахматовой являет собой образец благородной 
полноты человеческого в человеке. Ахматова, изведавшая испепеляющую силу страстей, 
пророчески предсказавшая в стихах те невероятные жертвы, которые и ей лично, и 
любимой России, суждено было принести («Отними и ребенка, и друга…»), отринувшая 
искус эмиграции – ее, как и Блока, вело мучительно-захватывающее  стремление 
вглядываться в разверзающиеся под ногами огненные бездны отечественной судьбы, 
десятилетиями пребывающая под дамокловым мечом страха – Ахматова просто не могла 
психологически остаться в плоскости секуляризационного, безрелигиозного сознания, 
остаться привязанной к одному лишь чувственному блеску материального бытия.

Нет, конечно, нельзя сказать, что к очарованию земного мира и, в частности, к 
прелести вещи Ахматова изначально была нечувствительна. Уже лишь одна манера 
одеваться, свойственная молодой Ахматовой, определила полноценную весомость в ее 
поэзии таких «случайных» вещей, как меха, кольцо, перчатки и пр. А золотой крсстик, 
отданный за цыганскую любовную ворожбу, – сколько в этом образе неизбывного 
отчаяния и чувства подступающей гибели… только фарисейское сердце не способно 
услышать этого вопля боли! Более того, уже в пору акмеистической молодости жизнь 
рукотворных вещей насыщалась у нее неким потаенным и очеловечивающим смыслом, 
что отчасти напоминает сказки Андерсена. «Ахматова интерпретирует поэта как 
хранителя вещественной плоти мира, его форм, запахов, звуков. На эту особенность 
раннего творчества Ахматовой указывал еще М. Кузмин в предисловии к первому 
сборнику ее стихотворений «Вечер», где ахматовская «повышенная чувствительность» 
сравнивается с мировосприятием членов Александрийского общества, считавших себя 
обреченными на смерть» [3, с. 9]. Но если для самого М. Кузмина «поджаренная булка» 
была, как и пресловутые сапоги для разночинцев, ну уж никак не ниже Рафаэля, а для 
Осипа Мандельштама метла никак не могла стать дельтапланом ведьмы, то у Ахматовой 
вещь – все же всегда нечто большее, чем просто вещь. 

Все эти тонкие  и прямые лучи утра на зазеленевшем медном умывальнике, все 
эти впопыхах надетые на правую руку перчатки с левой руки, – все это свидетельства 
любви к миру, обжитому человеком, активно преображенному его трудом. Вещь столь 
же достойна, как и творец ее, скажем –великодушный и доверчивый обманутый муж 
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с его «ночной работой» из «Сероглазого короля», и у лирической героини нет слов для 
признания вины перед ним…

Но пора этого юного и щедрого доверия к миру, этих грустных и пленительных ошибок, 
отрезана, как лемехом, 1917-м годом. Наступила нескончаемая полоса перманентно 
ощущаемой утраты почвы под ногами, гибели близких, отчаянных попыток найти крышу 
над головой, а подчас– еще и предательств и унизительного снисхождения со стороны 
тех, на кого Ахматова понадеялась опереться. Бездомность диктовала свое; складывались 
странные и мучительные отношения, в прежние времена немыслимые: «…видимо не 
раньше 1926 года, она оставила квартиру Шилейко в «Мраморном дворце» и поселилась 
у Пунина в Фонтанном Доме. Поскольку получить или обменять жилплощадь в те годы 
было бесконечно трудно, Ахматова с Пуниным и Анна Аренс, первая жена Пунина, с 
их маленькой дочкой Ирой жили в одной квартире. Хотя у Ахматовой с Пуниным была 
отдельная комната, оседала вся «семья» за одним столом. Днем, когда Анна Аренс уходила 
на работу (она была врачом), Ахматова присматривала за ребенком. По вечерам у них с 
Пуниным часто собирались гости. Атмосфера в доме, как нетрудно было представить, 
часто становилась крайне напряженной. В 1928 году на вопрос Мандельштама, хорошо ли 
она устроилась, Ахматова ответила: нет. И лишь в 1929 году, когда Анна Аренс несколько 
привыкла к ситуации, стало немного легче» [9, с. 27]. 

Далее началось вообще невообразимое. Ее ожидало многолетнее пребывание под 
недреманным оком палача в пространстве невидимой, но вполне реально ощущаемой 
темницы, которой вдруг обернулась и родная страна в целом, и собственная квартира 
(см. об этом у Л. Чуковской: некоторые вещи даже дома не говорились вслух, а писались, 
и запись тут же сжигалась в пепельнице). До комфорта ли было, когда самые простые 
вещи – скажем, перейти улицу, по которой движутся автомобили, – стали взывать в ее 
измученном сознании непреодолимый ужас.

А ведь это была не полностью исчерпанная мера страдания. Боярыне Морозовой, 
например, пришлось столь же добровольно пережить гораздо больше: не только лишение 
общественного статуса и утрату немалых богатств, но и гибель любимого сына, но и 
бесконечную череду немыслимых истязаний и унижений, закончившихся смертью. Довольно 
вспомнить, как она, в последние дни своего мученичества, заточенная в яму, где изнывала 
от собственных нечистот, молила охранника-стрельца о «колачике», и слышала в ответ: 
«Ни, госпоже, боюся» [5, с. 18]. Протопоп Аввакум по поводу всех этих вещей мог только 
восклицать уже нам известное: Не дорожи мне сим веком, не имам зде града, но грядущаго 
взыскуем! Анна Андреевна Ахматова оказывается в этом же ряду, и роднит двух великих 
русских женщин, не столь бесконечная преданность правде и человечности, а осознание пути 
и подчинение собственной судьбе, как уготованной свыше. Ведь тут сама эта человечность 
строится не на той доктрине, которая непринужденно включила в себя и такие вещи, как 
извилистая и богоборческая по сути своей мысль Макиавелли, а на том гуманизме, который 
обосновывали Отцы Церкви1. Или, как выразилась Феодосия Прокофьевна Морозова, 
«понеже аз Христу живу, а не сыну!» [5, с. 32].

Мы не всегда полной мерой берем в расчет, что такое непосильное напряжение 
души, в которое судьба прогрузила Ахматову, можно вынести лишь при наличии (или 
1  О принципиальном различии между гуманизмом христианским и гуманизмом секулярным см. в 
исследовании М.Ю. Чикарьковой [11].
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обретении) необыкновенно сильной религиозной веры. Современники Ахматовой, не 
имеющие такой веры, пытались, чтобы разорвать этот магический круг неизбывного 
ужаса, строить богатые дома и дачи, коллекционировать антиквариат и нарядную 
одежду. В поисках почвы под ногами они спивались, уходили в бытовой разврат или в 
доверительные сношения с властью. Как характерны, например, пугающие признания 
всемерно обласканного властями и живущего в бесстыдной роскоши Лебедева-Кумача, 
этого суперуспешного стахановца советской литературы, незадолго до его рокового 
предсмертного разлада психики: «Болею от бездарности, от серости жизни своей. 
Перестал видеть главную задачу – всё мелко, всё потускнело. Ну, ещё 12 костюмов, три 
автомобиля, 10 сервизов… и глупо, и пошло, и недостойно, и не интересно <…> Рабство, 
подхалимаж, подсиживание, нечистые методы работы, неправда – всё рано или поздно 
вскроется…»   [1].

Вот и Ахматова, надо понимать, судила двух преуспевших писательниц, строящих в 
Комарово большие дачи, не столько за «нескромность», сколько за иудино предательство 
сферы духа и пренебрежение небесным гражданством.

Высота нравственной требовательности тут воистину «зашкаливает», требует  
не просто порядочности – подвига. Подвиг, подвижничество – слова, рожденные в 
монастырской среде. «Спастись в миру» всегда почиталось у христиан всех толков за 
немыслимо трудное дело – достаточно вспомнить жизнь Франциска Ассизского. 

В церковь пожилая Ахматова, по воспоминаниям И. Бродского, не слишком-то 
ходила, так как была уже тяжела на подъем, и дома образов не держала [2, с. 100] – 
скорее всего, опасалась. Но при этом Ахматова, по свидетельству о. Михаила Ардова, о 
Троице-Сергиевой лавре отзывалась как о «лучшем месте на земле». 

Она, без особого акцентирования, но все более настойчиво, культивировала в своей 
лирике редкостный жанр молитвы, о чем теперь уже стали писать многие. В предстоянии 
Небу обнаруживались реальные освобождение, правда и красота. А дом оставался 
только временным пристанищем. Особенно при  ахматовской наклонности к кочевью, 
может, даже несколько генетической. Юртой на ночь, если угодно. Здесь вещный мир 
был аскетически сведен к minimum minimorum.

А. Найман вспоминает: «...Стоявший в ее комнате у окна ломберный столик служил 
и письменным столом и обеденным — «застольная песенка» описывает именно это 
двойное его употребление: «Под узорной скатертью не видать стола», а дальше в 
стихах есть о том, что творилось на нем, как на письменном. Из гостиной комната вдруг 
превращалась в столовую. Когда приближалось время обеда, на столик набрасывалась 
скатерка, расставлялись приборы<...> В ее комнате против деревянной полки с самыми 
разными книгами, от подаренной, только что вышедшей, которую она, как правило, 
спешила кому-то передарить, до французского томика Парни или латинского Горация, 
стоял старый ламповый радиоприемник «Рекорд»... 0на говорила, что у него внешность, 
предполагающая на стене над ним обязательный портрет Сталина; в журналах 40-х 
годов печатались фотографии уютных комнат с улыбающимся семейством, с изобилием 
на столе, с фикусом, со Сталиным в красном углу» [9, с. 27].

Ну, ровно как космонавт в своей тесной капсуле, где любой предмет вынужденно 
полифункционален!..
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В этом смиренном существовании-предстоянии перед Всевидящим Оком она 
позволяла себе обыкновенно лишь самые невинные развлечения – а не послать ли 
нам, ребята, Женю Рейна за авоськой водки? Присяжным трезвенникам укажем на 
фарисейское обличение Христа и его ответ лицемерам: «Прииде Сын Человеческий, 
ядый и пия, и глаголете: человек сей есть ядца и винопийца, друг мытарем и грешником» 
(Лк. 7:34).

Все вышеизложенное достаточно убедительно свидетельствует о постепенном 
совлечении поэтом с себя плотского, земного человека и о медленном, но неуклонном 
восстановлении в его личности Образа Божия. По крайней мере, так выглядит 
для беспристрастного наблюдателя духовная позиция Ахматовой, чуждающейся 
громогласных мировоззренческих деклараций, но сохранившей душу живую в том 
«царстве Ксеркса», которое, как тревожно предвидели на заре ХХ века В. Соловьев и 
Д. Мережковский, в самом деле, установилось тогда в России.

Но в ситуации обнаруживается еще один момент, без которого картина будет все же 
неполной. Здесь прочерчивается скрытая, но весьма конкретная параллель с теми, с кем, 
по мнению Г. Иванова, Ахматова разошлась навсегда, оставшись в своем краю, глухом и 
грешном, – с русской эмиграцией.

В статье М. Кралина «Двух голосов перекличка…(Иван Бунин и Анна Ахматова)» 
[4] исследователь стремится воссоздать утраченную страницу личных отношений Анны 
Ахматовой и Ивана Бунина, собственно – отношений, которые не сложились. И, соотнося 
диалог Бунина и Ахматовой через полстолетия, замечает, что более всего сроднила обоих 
поэтов бездомность.

Бунин
Ты, девочка! ты, с ангельским лицом,
Поющая над старой звонкой лютней!
Я мог твоим быть другом и отцом…
Но я один. Нет в мире бесприютней!

Ахматова
Никого нет в мире бесприютней
И бездомнее, наверно, нет.
Для тебя я словно голос лютни
Сквозь загробный призрачный рассвет.

Тем самым, бездомность двух величайших поэтов России ХХ века выходит за рамки 
личной судьбы и характера и становится типологической приметой «почвы и судьбы». 
В этот ряд нетрудно вписать еще превеликое множество имен. Но это уже будет темой 
иных исследований.
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БЕЗДОМНІСТЬ А. АХМАТОВОЇ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ СВІДОМОЇ УСТАНОВКИ НА 
ХРИСТИЯНСЬКИЙ АСКЕТИЗМ

Відома ахматівська «бездомність», на думку автора статті, не може бути 
пояснена ані через якісь особливості особистої життєвої вдачі, ні нормативами 
загальноприйнятої тоді радянської побутової етики, що вимагала «скромності». Ця 
«бездомність» розглядається в даній статті як реалізація свідомої установки поета 
на християнський аскетизм в побуті. Приділено також увагу речовому образу в 
художньому світі Ахматової як індикатору духовної еволюції автора.

Ключові слова: громадянська Батьківщина і Небесна Вітчизна, бездомність поета, 
релігійність письменника, аскетичний ідеал.
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A. AKHMATOVA’S STATE OF BEING HOMELESS AS THE REALIZATION 
OF CHRISTIAN IDEAL 

A well known A.Akhmatova’s state of being “homeless” can be explained neither by the 
peculiarities of her personal luck nor by the norms of so called Soviet domestic ethics, which 
required “modesty”. This state is studied as the realization of her conscious orientation on 
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Christian austerity in everyday life. The author also pays attention to Akhmatova’s spiritual 
evolution and the image of the tangible in her artistic world.

Key words: native land, spiritual homeland, homeless, ascetic ideal, dutiful devotion to 
God and observance of religious principles.
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ЖАНРОВЫЙ ДИАПАЗОН ТВОРЧЕСТВА Н.А. ЛЬВОВА

В статье проанализированы особенности поэтики рассматриваемого автора, в 
частности очерчен жанровый диапазон творчества Н. А.  Львова, чья литературная 
деятельность столь же многообразна, как вся его художественная, научная и прочая 
работа в сфере искусства. Особое внимание уделено жанрам оды и послания как харак-
терным для жанровых систем классицизма и сентиментализма – ведущих направлений 
в литературе XVIII века. Сделан вывод о том, что Львов в ряде аспектов предвосхища-
ет романтизм, выступая предромантиком.

Ключевые слова: Н. А. Львов, жанр, классицизм, сентиментализм, ода, посвящение, 
Просвещение, Г.Р. Державин, предромантизм. 

На рубеже XХ-XХI веков, на стыке столетий, знаменующемся очередными пере-
ломами историко-культурного характера, закономерным видится интерес к прошедшим 
«переходным эпохам», из которых эпоха Петровских реформ стала одной из важнейших, 
положив начало новому миропорядку, новой литературе.

Русская литература XVIII века – это литература эпохи, когда ещё не забыты тради-
ции древнерусской литературы, но через прорубленное Петром окно в Европу становит-
ся особенно хорошо видна западноевропейская литературная традиция.

Николай Александрович Львов (1753–1803) – один из самых ярких представите-
лей культуры того времени. Его таланты многочисленны, его творческая деятельность 
оставила след не только в литературе: военный, дипломат, архитектор, учёный-геолог, 
исследователь. Наконец, литератор – поэт, переводчик, редактор. Особый интерес при 
изучении многогранного творчества Львова представляет тот факт, что Львов при жизни 
был более известен не как литератор, а как архитектор, создатель соборов и гражданских 
зданий, имений и особняков. Его литературное творчество не менее многообразно, одна-
ко долгое время оставалось практически неизвестным. Лишь в недавнее время в литера-
туроведении повышается интерес к литературной составляющей творческого наследия 
Львова, однако в украинском филологическом пространстве ещё не было специальных 
работ, посвящённых этому автору.

В русской литературе (в частности, в поэзии) XVIII века ещё не выработаны соб-
ственные традиции, она берёт западноевропейскую литературу этого времени за 



328

образец. Эстетическими и морально-этическими причинами объяснял сложившуюся в 
русской литературе ситуацию с жанрами Д.С. Лихачёв: «“Стыдливость формы”, столь 
свойственная русской литературе во все века её существования, диктуется волей к прав-
де, боязнью фальши, косности и пафосности, боязнью несвободы и отграниченности от 
реальности, от жизни, – пишет исследователь. – Именно поэтому потребности в строгой 
жанровой системе в русской литературе (потребности естественной и необходимой в из-
вестных пределах) противостоит стремление к её разрушению, к смешению литературы 
XI-XVII веков с формами и видами деловой письменности, а затем, в XVIII-XX веках – 
к различного рода нелитературным жанрам, к формам неромана, неповести, непоэмы, 
даже к смешению и смещению различных стилей: барокко и классицизма, романтизма и 
натурализма, к различным способам и приёмам приближения реалистического стиля к 
действительности » [1 : 223].

Обратившись к литературному наследию Львова, находим произведения самых раз-
ных жанров. Правда, сами жанровые определения принадлежат не автору, а литературо-
ведами-исследователями творчества поэта. К.Ю.Лаппо-Данилевский в комментариях к 
первому (и по сей день наиболее полному) изданию сочинений Н.А.Львова [2] пишет, 
что многие произведения «имели значение творческого эксперимента», в чём и видится 
причина жанрового и стилевого разнообразия [3 : 394].

Как писал М.М. Бахтин: «Жанр возрождается и обновляется на каждом новом этапе раз-
вития литературы в каждом индивидуальном произведении данного жанра» [4 : 178-179]. 

Именно творчески подходит к литературным жанрам Львов. Практически все жан-
ры эпохи классицизма (сатира, басня, эпиграмма, эпитафия, ода) представлены в его 
творчестве. 

Многочисленные эпиграммы, эпитафии, надписи у Львова всегда связаны непосред-
ственно с жизнью автора, с его друзьями. Эпиграммы направлены часто на самого себя 
(«К моему портрету, написанному г.Левицким», «Эпиграмма на меня», «Сам на себя и 
на ребят моих» и др.). Эпитафии на смерть близких друзей («Надпись к портрету покой-
ницы Екатерины Яковлевны Державиной») или людей, духовно близких автору («Эпи-
тафия Ж.-Ж.Руссо в Арпакаси»), соседствуют с эпитафией любимому псу («Эпитафия 
верному, могучему, бескорыстному чёрному Брюну»).

Львов – автор ряда басен, оригинальных и переводных. Среди последних – «Старик 
и смерть». Львов первым в русской литературе выполнил перевод басни Ж. Лафонтена 
«La mort et le bûcheron», которая позже, уже в XIХ веке, стала  широко известной в из-
ложении И.А. Крылова.

Львов крайне иронически высказывается в адрес одописцев в шутливом стихотворе-
нии «Его сиятельству Александру Андреевичу Безбородке»: 

С тех пор парнасские уроды
В пять пуд писать пустились оды
Продажным и тупым пером,
Как словом поразбогатели,
А напротив, пооскудели
Рассудком, вымыслом, умом [2 : 81].
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Далее следует сатирическое изображение авторов, прекрасно овладевших техникой 
написания стихотворный произведений в данном жанре, но сочиняющих оды из корыст-
ных побуждений.

«Ода во вкусе Архилоха», состоящая из трёх строф, подчёркнуто правильная, и в 
этой исключительной нормированности ощущается насмешка. Полное название оды – 
«Ода во вкусе Архилоха на 1795-й год, во время взятия Варшавы при письме посланная 
во дворец к графу Бе< збородко> и между городской и придворной обеднею, во время 
глазной моей болезни сочиненная» – здесь явственно пародируется заглавия ломоносов-
ских од, но не в упрёк поэту-предшественнику, а как констатация ущербности существу-
ющей жанровой системы, нуждающейся, мо мысль Львова, в пересмотре, переоценке.

Эпоха сентиментализма в литературе отмечена новыми идеалами. В произведениях 
писателей-сентименталистов добродетелями видятся умеренность, любовь, дружба, вос-
певаются земные радости. Отсюда возрождение интереса к анакреонтической поэзии. Сле-
дует отметить, что, во вступительной статье («Жизнь Анакреона Тийского») к опублико-
ванному Львовым в 1794 году переводу стихов Анакреона поэт выступил «с оригинальной 
теорией переложения иноязычного текста» (соч. 20). Анакреонтика Львова – отдельная 
большая тема, которой мы лишь коснулись в связи с эстетикой сентиментализма.

Сентиментальное восприятие мира и человека отразилось и в оригинальном сти-
хотворении Львова «Не час», где автор рассуждет о быстротечности времени («Час не 
всегда один. И часу доброму не всякий господин» [2 : 89]). Дидактическая установка, 
заявленная в первых строках, иллюстрируется в духе сентиментализма, историей о двух 
птичках, однако ситуация описана с изрядной долей иронии, что позволило составите-
лям тома сочинений Львова отнести данное произведение к басням.

Птичек и пичужек в стихотворениях Львова немало, причём, их появление всег-
да связано с описанием чувств – от грусти («Отпускная двум чижикам») до томления 
(«Идиллия»). Не иначе как чувствительно-сентиментальным можно назвать настроение 
стихотворения «Снегирь» с трижды рефреном повторённой строкой-увещеванием: «не 
пой, мой добренький дружок!», рифмующейся с уменьшительно-ласкательным наиме-
нованием птицы – «снегирёк» [2 : 56-57].

Один из самых популярных жанров в эпоху сентиментализма - идиллия или пасто-
раль. Ставшая подлинным литературным дебютом Львова «Идиллия. Вечер 1780 года 
ноября 8» (опубликована в 1783 году) – один из немногочисленных примеров авторского 
определения жанра. Исследователями отмечались эксперименты с рифмой: «пробужда-
ющаяся между пастухом Меналком и пастушкой Елмирой любовь обретает иронический 
оттенок, благодаря повторяющейся рифме на –ало» [5 : 276]. По замечанию К.Ю. Лаппо-
Данилевского, стихотворение  «отразило увлечение Н.А. Львова французской эротиче-
ской поэзией, предвосхитив поиски К. Н. Батюшкова начала XIX века» [3 : 14].

Эпоха сентиментализма отмечена также интересом к путешествиям различного 
рода – от кругосветных плаваний до прогулок по окрестностям. Ярким примером может 
служить «Ботаническое путешествие на Дудорову гору», где Львов, кроме прочего, со-
единяет стихи и прозу, погружая читателей в атмосферу лёгкой болтовни.

Г.Р. Державин в своём очерке «Память другу», который является авторским коммен-
тарием к одноименному стихотворению, пишет про Н.А.Львова: «Ни в каком его творе-
нии никогда выработки видно не было. Казалось, сами музы рукой его водили. В кругу 
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его друзей доныне существуют некоторые из его сочинений: «Путешествие на Дудорову 
гору» в стихах и прозе во вкусе известного «Путешествия Шапеля и Бамошона», «Пари-
сов суд», стихи для оперы «Сильф» и проч. Сам автор [Державин] не иначе вырабатывал 
свои стихи, как по его [Львова] дружеским советам» [6: 363]. Таким образом Державин 
дважды – в стихах и прозе – отдаёт дань памяти друга, вводит в литературный обиход 
ранее не известные публике произведения Львова, подчёркивает значение Львова-лите-
ратора для становления собственного поэтического мастерства, придаёт таланту Львова 
аполлонический ореол.

«Ботаническое путешествие на Дудорову гору 1792 года мая 8-го дня» (названное 
вполне в духе XVIII века) в первом издании сочинений Львова [2], опубликованном в 
1994 году К. Д. Лаппо-Данилевским, помещено в раздел «поэмы». Некоторые современ-
ные исследователи, рассматривают это произведение Львова сквозь призму жанра путе-
шествий, называя его ««простачным» травелогом» (Р.А. Бакиров [7]), также анализиру-
ется его связь с европейской традицией.

Кроме особенностей поэтики, «Ботаническое путешествие…» необычно тем, что 
представляет интерес естественно-научный: у Львова, вслед за Ломоносовым, тема на-
уки возникает в связи с научными увлечениями и экспериментами. Отразившаяся в лите-
ратурном творчестве сообразно стилю двух авторов, она находит наибольшее выражение 
чаще всего в жанре высокой оды у Ломоносова и в жанре дружеского послания у Львова.

Вновь актуализированный сентименталистами жанр послания можно назвать из-
любленным жанром Львова. Примечательно, что многие письма к друзьям – Капнисту, 
Державину, Муравьёву – имеют рамочные элементы, схожие с теми, что использованы 
Львовым в его поэтических посланиях. 

Любопытен сам факт написания большого количества посланий в то время, когда 
данный жанр ещё находился на периферии – только в начале XIX в. дружеское послание 
начнет занимать центральное место в литературе. При этом исследователи отмечают, что 
у Львова «послания, зачастую содержащие вперемешку самые разные стили и метриче-
ские системы, про низаны искренней дружбой, однако в них проглядывают также иро-
нические и пародийные элементы. Довольно ясный очерк собственной ситуации Львов 
создает в стихотворении «Гавриле Романовичу ответ»» [5 : 268].

Более того, можно сказать, что многим произведениям иной жанровой природы 
Львов придаёт форму послания. Например, уже цитировавшееся «Ботаническое путеше-
ствие…», с полным правом отнесённое издателями в раздел «поэмы», является по сути 
посланием. Поэма имеет прозаическое вступление, начинающееся следующим образом: 
«Мне кажется, графиня! что я вам должен описанием нашего похода. Вы так беспокои-
лись, отпуская супруга вашего с г-м Вебером в ботаническую экспедицию, что должно 
было бы предать всесожжению и карандаши мои и бумагу, с которыми я (в качестве 
репейника, приставшего к ботанической рясе) приглашен был, если бы я не посвятил 
оных на удовольствие ваше и описанием важного путешествия нашего не заставил бы 
вас усмехнуться. Если же, напротив, заставлю я вас зевать, читая мое маранье, то:

Да будет вашею рукою
Из океана всех чернил
Все то ж учинено со мною,
Что я с бумагой учинил» [2 : 176].
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Посредством введения подобного посвящения с авторскими пояснениями, обращён-
ными к адресату поэмы (как известно, им выступает жена А.А.Мусина-Пушкина Анна 
Николаевна, урожденная княжна Голицына [2 : 407]), весь текст «Ботанического путе-
шествия» может быть прочитан как послание. При этом, Львов полностью оправдывает 
жанровые ожидания читателя, связанные с посланием, однако в то же время демонстри-
рует, сколь тесно ему в рамках «канонических» жанров, которые он прекрасно усвоил, 
мастерски использует, но не прочь расширить, изменить, модифицировать. 

Отдельный интерес представляет разработка в творчестве Н.А.Львова жанров, 
традиционно связываемых с эпохой романтизма – жанра баллады, романтической по-
эмы. Например, яркая и развернутая разработка темы зимы в поэме «Русский 1791 год» 
(«Зима») представляет собой также декларацию программных установок, синтез раз-
личных философских размышлений и бытовых наблюдений автора, демонстрацию соб-
ственного поэтического мастерства. Особое внимание к музыке – Ещё один условный 
раздел – «стихи, предназначавшиеся для вокального исполнения» – своеобразные песни 
и романсы.

Отметим также постоянный и неослабевающий на протяжении всей жизни писате-
ля интерес к фольклору, крестьянскому, народному быту: записи народных песен, статьи 
о народной музыке, подражания народной песне в собственных художественных текстах 
(например, в комической опере «Ямщики на подставе»). Всё это характерные черты лите-
ратурной и исследовательской частей творчества Львова, что сближает его с романтиками. 

Во время, на которое пришлись жизнь и творчество Н.А.Львова, русская литература 
только начинала осваивать и усваивать европейские литературные традиции. «Догоняя» 
эпоху классицизма, отдавая дань сентиментализму, она «предчувствует» эпоху роман-
тизма. Следует отметить, что все три названные литературные эпохи сформировали соб-
ственную жанровую систему. Обладая «ненормативным сознанием» [8 : 31], Львов во 
многом опережает своё время. Ощущая ущербность существующей жанровой системы, 
он показывает скрытые возможности этих жанров, их способность к трансформации. 
Синтезируя опыт различных литературных направлений (рококо, классицизма, сенти-
ментализма), Львов приближается к  эстетической и жанровой системе предромантизма. 
Помимо хорошо известных современникам этого чрезвычайно творческого и талантли-
вого человека инженерно-технических изобретений, архитектурных новшеств, геологи-
ческих открытий, в своей литературной ипостаси Львов также делает шаг вперёд, сбли-
жая литературу 18 века с грядущей эпохой романтизма.
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ЖАНРОВИЙ ДІАПАЗОН ТВОРЧОСТІ М.О. ЛЬВОВА
У статті проаналізовано особливості поетики зазначеного автора, зокрема окрес-

лено жанровий діапазон творчості М.О. Львова, чия літературна діяльність так само 
різнобічна, як і вся його художня діяльність загалом. Особливу увагу приділено жанрам 
оди та присвяти як характерним для жанрових систем класицизму та сентименталізму. 
Зроблено висновок, що Львов у ряді аспектів випередив час, постаючи передромантиком.

Ключові слова: М.О. Львов; жанр; класицизм; сентименталізм; ода; присвята; 
Просвітництво; Г.Р. Державін; передромантизм.

Borovskaya E. 
National pedagogical Dragomanov university, Kyiv

THE VARIETY OF  GENRES PRESENTED IN N. LVOV’S WORKS 
The article analyzes examples of poetical skill demonstration by the author, and concludes 

that, in a range of aspects of his creative work, Lvov can be seen as a predecessor to Romanti-
cism, and while it is impossible to cite any direct infl uence, as a literary fact this case can be 
considered symptomatic for the history of literature.

Key words: N. Lvov; genre; classicism; sentimentalism; ode; dedications; folklore; En-
lightment; G. Derzhavin; pre-romanticism.
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ПОСТАТЬ СКАРБОШУКАЧА У ТРАДИЦІЙНОМУ ТА СУЧАСНОМУ 
ФОЛЬКЛОРІ

У статті проведено аналіз традиційних та сучасних фольклорних текстів про по-
шуки та віднайдення скарбів від найдавніших часів до сьогодення з метою викристалізу-
вати образ шукача скарбів. Проаналізувавши масив досліджуваних матеріалів, можемо 
зробити висновок, що образ скарбошукача надзвичайно багатогранний та суперечли-
вий. Одна із важливих його рис – амбівалентність. Головним критерієм оцінки скарбо-
шукача слугує спосіб віднайдення скарбу: знайдений він умисно чи ненавмисно.

Ключові слова:  скарб, скарбошукач, амбівалентність, традиційний фольклор, су-
часний фольклор. 

Аналізуючи традиційні фольклорні тексти про пошуки та віднайдення скарбів від 
найдавніших часів до сьогодення з метою викристалізувати образ шукача скарбів, сти-
каємося із проблемою його фрагментарності та уривчатості характеристик. Образ скар-
бошукача, який спробуємо зібрати по маленьких частинках з різноманітних джерел, від 
стародавніх до сучасних текстів, буде дещо узагальненим, тому що в різні часи під но-
мінацію «скарбошукач» потрапляли різні категорії людей, та й сучасна скарбошукаць-
ка субкультура зовсім не може бути схарактеризованою як однорідна. Навпаки, вона 
об’єднує багато «підвидів» пошуковців, одночасно людей і різних вікових категорій, і 
різних стилів життя. Але, як колись, так і тепер, головним критерієм оцінки скарбошу-
кача, відправною точкою слугує спосіб віднайдення скарбу: знайдений він умисно чи 
ненавмисно.

Також одразу окреслимо цікаву тенденцію, що прослідковується у різночасових за-
писах щодо головних сюжетних компонентів досліджуваних текстів. У давніх історич-
них документах та традиційних фольклорних текстах, що стосуються скарбошукання, 
центральним образом переважно є сам скарб, його властивості, найповніше змальовано 
саме його специфіку, особливо, якщо він заклятий, і умови віднайдення. Сам скарбо-
шукач у більшості текстів займає другорядну роль. Його образ найчастіше прописаний 
лише схематично, в загальних рисах та характеристиках, що відносять шукача до однієї 
з двох усталених категорій, наділених позитивними чи негативними характеристиками. 
З одного боку, це доброта, щедрість, безгрішність, (найчастіше персонаж відноситься до 
категорії знедолених), з іншого боку - злість, скупість, зажерливість. У першому випадку 
спостерігаємо класичний розвиток сюжетної лінії: загроза смерті чи інших поневірянь 
знедоленого персонажа, віднайдення скарбу (він сам показується чи дається). Але чим 
ближчим до сучасності є текст, тим яскравішим стає образ саме пошуковця, а не скарбу. 
В оповідях на перший план виходить постать скарбошукача, його характеристика, зма-
лювання вчинків та їх наслідків. Це явище може бути наслідком зміни типу світогляду 
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на людиноцентричний у модерній добі, а стабільність текстів протягом відносно довгого 
періоду пояснюється тяжінням людської культури до консервативності.

У традиційних та сучасних текстах, де розповідається що скарб був знайдений нена-
вмисне, спостерігаємо позитивну оцінку шукача, способів його діяльності та віднайдених 
коштовностей, бо скарб сам «дався». Проте такі особи від початку не можуть бути про-
класифіковані як члени субкультури скарбошукачів, хоча можуть ними стати за умови роз-
витку цієї сюжетної лінії. Найчастіше суб’єктами, що неумисне знаходять скарб є бідні, 
знедолені персонажі, що, не зважаючи на найтяжчі випробування, не вдаються до непра-
вильної поведінки. Частина таких персонажів – люди, доведені до відчаю, що зважуються 
на крайні міри – самогубство, відправлення на пошуки порятунку до «чужого» простору, 
яким виступають гори,  ліси під владою певних демонічних істот-покровителів.

Найгірших покарань зазнають персонажі, що викрадають чи обманним шляхом ви-
дурюють скарб в обдарованого знедоленого. Цей сюжет зустрічається як у традиційних 
так і сучасних фольклорних текстах різних жанрів. Образ такого персонажа наділяється 
надзвичайно негативними характеристиками та змушений тяжко розплачуватися за ско-
єне. Наведемо для прикладу традиційний та сучасний тексти. Один - початку ХХ ст., з 
журналу «Живая старина» (1908) «Казка про попа і бідного Кирика» [2; 29], де Кирик, 
простий селянин, не мав за що поховати дитину і піп відмовив йому в допомозі. Зневі-
рившись, селянин вирішує сам закопати померлу дитину і знаходить скарб. Піп заздрить 
і обманним шляхом, надягнувши шкуру козла, лякає Кирика, вдаючи з себе нечисту силу 
і забирає гроші. Але розплачується тим, що шкура прилипає до нього і він залишається 
у козлиній шкурі, попа водять по ярмарках і соромлять за жадібність. Також у багатьох 
традиційних текстах розплатою за обман знедолених є смерть таких персонажів, або їх 
рідних, особливо розповсюдженим сюжетом є смерть дітей. Яскравим прикладом тя-
глості такого сюжету є сучасний запис з власного архіву [14; 8.1], де чоловік обманом 
видурює знайдений скарб знедоленої дівчини  і розплачується за це життям своїх трьох 
синів, які невдовзі помирають «наглою» смертю.

Умисний же пошук скарбу навпаки, як раніше, так і тепер набуває переважно різко 
негативного семантичного навантаження. Є декілька основних стратегічних напрямків 
розвитку цієї сюжетної лінії у традиційних фольклорних текстах. Майже всі вони при-
водять до покарання шукача за порушення т. зв. «світової рівноваги» несподіваним зба-
гаченням. І лише одна із них дає можливість пошуковцю залишитись живим та багатим – 
за умови вдалого проходження усіх випробувань, опанування ним страху та правильно-
му виконанню ритуалів пошуку та викопування скарбу. Найголовнішою і вирішальною 
запорукою успіху є його достойна поведінки зі знайденим, наприклад пожертвування 
частини багатств бідним чи знедоленим, на церкву і т. д. Якщо хоч на якомусь етапі 
скарбошукач допустився помилки, розвиток цієї сюжетної лінії одразу кардинально змі-
нюється із позитивної на негативну, пошуковця чекає покарання - нещастя чи смерть 
(особиста чи близьких родичів). 

Прослідкуємо це явище із найдавніших знайдених джерел до сьогодення. 
Згадки про скарби та їх пошуки знаходимо чи не в усіх міфологіях світу, середньовіч-

них джерелах, літописах, хроніках, юридичних актах, пізніше –  у друкованих фольклор-
них збірниках і газетних публікаціях. Тема віднайдення коштовностей та несподіваного 
збагачення завжди цікавила людину. Інстинкт відкладання про запас, як один із базових 



335

інстинктів, дозволив людям вижити, породивши традицію закопування надлишків у зем-
лю, яка сягає найархаїчнішого періоду в історії людської культури. 

Наприклад, у найстарішому зафіксованому англо-саксонському епосі «Беовульф» 
(VІІ ст.) у другій частині поеми знаходимо оповідь про те, як головний герой отримує 
смертельне поранення від дракона, що стереже скарби [3]. У германо-скандинавській мі-
фології пошук скарбу є наскрізним сюжетотворчим мотивом. Зокрема, німецька «Пісня 
про Нібелунгів», написання якого датується ХІІ ст. (але й містить набагато давніші за 
походженням фрагменти). Власниками скарбу в епосі  були різноманітні істоти, які потім 
класично зустрічаються у всіх текстах про закляті скарби – карлики і велетні, дракони і 
чарівники, герої, воїни і пізніше – королі. Тут знаходимо головну ознаку заклятого скар-
бу, що прослідковується у фольклорних текстах аж до сьогодення  – здатність приносити 
смерть і нещастя тим, хто викраде його. Так, у Старшій Едді, найдавнішій збірці ісланд-
ських епічних пісень, що датується ХІІІ ст., згадується про карликів - темних альвів, по-
кровителів підземних багатств, золота, які ховаються в надрах землі [3].

Спробуємо проаналізувати також джерела і тексти, що побутували на території су-
часної України. Ще з ХІІ ст. закопування і пошуки скарбів у віднайдених пам’ятках за-
суджувалося, а це значить, що саме явище було достатньо поширене і розвинене. Але 
чому? Його корені зумовлені не тільки народними уявленнями, що в землі «всі багат-
ства»[15], але й у складних історичних умовах життя наших предків. Відсутність умов, 
надійних сховищ, які б сприяли збереженню накопичених багатств, постійний ризик по-
грабувань, розорень та навал від кочових та войовничих племен і народів, непомірні 
податки, які потрібно було виплачувати правлячій верхівці у всі часи. Все це змушувало 
людей ховати саме ті речі, які можуть довго пролежати не псуючись та є найстабільніши-
ми у вартості – звичайно, це дорогоцінні метали. А найнадійнішим місцем сховку, звісно, 
була земля. Локалізацію скарбів, закопаних у землю можна умовно поділити на дві осно-
вні категорії: скарби на «своєму» просторі та «чужому». До «свого» відносився будинок, 
ділянка навколо нього, садки, городи – близькі і дальні, тобто земля, освоєна людьми. 
Але найчастіше великі за обсягом скарби переховувалися у «чужому» просторі. Тому що 
будинки руйнувались і палились загарбниками, все всередині переверталося уверх дном. 
І одним із поширених сюжетів про переховування і віднайдення менш цінних скарбів є 
саме земля під будинком. Популярним місцем сховку був куток стіни під покуттю, або 
куток напроти неї, земля під порогом.

Ще Володимир Мономах був змушений приділити закопуванню скарбів окрему ува-
гу у своєму «Повчанні», так як у часи Київської Русі це явище було досить розповсю-
дженим. Проте, тут знаходимо негативну характеристику не шукачів скарбів, а саме тих, 
хто закопує їх: «Смертні ми, сьогодні живі, а завтра — в гріб; це все, що ти нам дав, не 
наше, а твоє, доручене нам тобою на мало днів. І в землі не ховайте [скарбів], то нам 
великий гріх» (за Лаврентіївським списком 1117 р.) [10]. Припис князя перегукується 
із біблійськими текстами, опираючись на які, він і писав свої «Повчання…» («Біблія», 
книга Левіт XIV, 33).  У Києво-Печерському Патерику  за другою Касіянівською редак-
цією 1462 р. знаходимо уже негативну характеристику саме скарбошукачів, їх названо 
«крадіями»: «Не зберігайте собі скарбів на землі, де крадії підкопують їх і крадуть» [7]. 

У дещо пізніших тестах теж зберігається негативне смислове навантаження образу 
шукачів скарбів – їх називають бродячими людьми та звинувачують у мародерстві та 
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плюндруванні тіл померлих. Наприклад, у актах люстрації Канівського замку, складених 
у 1552 році, люстратори жаліються на збитки від «копачів з драбів (бродячих людей), 
які, по городищам і селищам ходячи, могили розкопують, шукаючи там обручів і перс-
нів, мощі похованих викидають, на помсту живих і невинних» [6; 86]. Тут же знаходимо 
і найпершу згадку про скарбошукання як промисел і постать самого скарбошукача. У 
статті «Об археологической находке в с. Ласкове, Владимир-Волынского уезда, в 1610 
году», досліджуючи судові матеріали, Є. Де-Вітте зазначає, що «в половині XVІ століття 
скарбошукання перетворюється в ремесло, яке зосереджується в руках «копачів», архео-
логів XVІ ст., що належали до людей бродячих» [6; 86]. 

У законодавчому документі XVІ ст. вперше знаходимо прописаним принциповий 
поділ пошуку скарбів на умисний та неумисний, де останній, як і у традиційних фоль-
клорних текстах, є легальним та правильним з точки зору моралі. Зокрема, у Другому 
(Волинському) статуті Великого Князівства Литовського (1566 р.), у  дев’ятому розділі, 
який регулює земельні права, вміщено артикул під номером 20 – «Про знайдення скарбу 
захованого в землі або деінде», що засвідчує: якщо хтось знайшов скарб на своїй землі, 
то і скарб його, якщо скарб знайдено на чужій землі, то ділять його навпіл із її власником. 
Умисний пошук скарбів регулюється наступним чином: «Якщо би хтось навмисне на 
чужій землі скарб шукав і знайшов, то має віддати все знайдене власнику землі». Статут 
написаномий староукраїнською мовою і джерелами для його написання були звичаєве 
право, великокнязівські привілеї та норми Руської правди [5].

У юридичних документах XVІІІ ст. знаходимо відображення традиційних народних 
вірувань про викопування заклятих скарбів та способи їх віднайдення. Стаття О. Ле-
вицького «Позов про таємно викопаний скарб» за 1905 рік [2; кн.1, 1-4], містить аналіз 
судових матеріалів полтавськового полкового суду, а саме позову 1751-го року Козака 
Івана Малоусенка до своєї братової, яка не хотіла ділитися скарбом, який він знайшов із 
її чоловіком. Окрім особливостей врегулювання права власності на такий скарб, у цьому 
тексті цікавою є саме історія як знайти місце заклятого скарбу, як і коли правильно його 
викопати, а головне – мотив розплати скарбошукача власним життям за неправильне по-
водження із заклятим скарбом.

Цікаву характеристику скарбошукача як душевно хворої людини подає відомий 
дослідник В. І. Гошкевич у одній із перших і найгрунтовніших аналітичних праць про 
скарбошукання: «Клады и древности Херсонской губернии» (1903) [4]. Автор подає 
для ознайомлення значну кількість фольклорних текстів та робить спробу критичного 
осмислення пошуків скарбів людьми. У праці науковець вперше серйозно ставить пи-
тання «то хто ж такий скарбошукач?», порівнює «старих» і «нових» пошуковців, робить 
спробу зрозуміти, хто ж має право викопувати скарби, і найцікавіший розділ книги має 
неоднозначну назву, що характеризує шукачів– «Скарбошукання як душевна хвороба». 
Автор змальовує пошуковців як людей бідних, нерозвинутих і забобонних, які пристрас-
но віддаються лише цій справі, забуваючи про інші аспекти свого життя, а  «зачепіть 
його хворе місце – почніть говорити про скарби – і ви переконаєтеся, що перед вами не-
щасна душевнохвора людина». Образ скарбошукача постає перед нами в описі науковця 
повністю негативним і дещо однобічним. Також він зауважує, що однією з рис таких 
людей є властивість групуватися, збиратися разом з метою пошуку скарбів та ілюструє 
цю тезу прикладами, зазначаючи, що «ця манія є заразною» [4; 70]. 
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У традиційній народній культурі шукач скарбів лише тоді наділений позитивни-
ми характеристиками, коли він є «пасивним шукачем», коли скарб сам покличе люди-
ну, дасться їй  у руки. Про це зазначає А. Новосельський у другому томі «Українського 
люду», де розглядає легенди й перекази про закляті скарби. Науковець виокремлює і 
називає найпоширеніші сюжети і мотиви легенд та переказів: «про палаючі гроші, про 
те, як хтось копав і знайшов гроші, або про те, як скарб не дався комусь викопати, а як 
іншому знову самі гроші показувалися в тій чи іншій постаті, як снилися, як з’являлися 
у сні в образі дідуся, що кликав щасливця, аби тільки пішов на означене місце і забрав 
скарб, що сам просився і давався до рук, – повторюють в кожнім селі довгими зимовими 
вечорами» [9; 60]. Саме цей текст іще раз підтверджує нашу тезу про єдиний спосіб від-
найдення скарбу, що не несе негативого семантичного навантаження – неумисний.

Цікаву та багатогранну характеристику скарбошукачів знаходимо у традиційних ка-
лендарно-обрядових текстах. Наприклад, у записах Михайла Пйотровського, здійснених 
на Овруччині у 50-их рр. ХІХ ст. образ скарбошукача є справді амбівалентним. «Ті, що 
від Великого четверга до першого дня Великодня не їдять нічого, а є цікаві й захланні, 
пильнують (не сплять) у красну суботу (передвеликодню) цілий день і цілу ніч, бо вони є 
того переконання, що їм покажуться в постаті полуменю або вогню горючі гроші в тому 
місці, якщо вони де закопані» [1]. Пошуковці наділяються одночасно такими рисами 
як «цікавість» і «захланність». Уже саме слово захланність має негативне та позитивне 
навантаження: завзятість, жадібність та ненажерливість [12]. Зауважимо ще такі харак-
теристики як наполегливість, стриманість та побожність. 

Незважаючи на переважно негативну характеристику скарбошукача, велика кількість 
його рис -  позитивні, наприклад, удача, відважність. Адже, за народними уявленнями, 
той, хто свідомо йде на пошуки скарбів, а особливо заклятих, має бути мужнім та без-
страшним. Із записів, здійснених В. Кравченком 1925 р. на Волині, найчастотніша ознака 
скарбошукача– «щасливий» [16]. У традиційних текстах  було поширеним уявлення про 
те, що не кожен може знайти скарб, а тільки той «кому на роду написано» [11; 98] .

Аналізуючи тексти від найдавніших до сучасних, можемо зробити висновок, що об-
раз скарбошукача надзвичайно багатогранний та суперечливий. Одна із важливих його 
рис - амбівалентність. Наприклад, з точки зору релігійності та моралі. У традиційних 
та сучасних текстах знаходимо приписи, що скарби даються тим, хто ніколи в житті не 
вживав лайливих слів та був релігійною людиною. З іншого боку, скарбошукач має бути 
не дуже набожною людиною – «котрий чоловік дуже вірує в Бога, до тей ни одкопає 
грошей, його чорти не допусцяць»[15]. Це уявлення пов’язане із віруванням про те, що 
заклятими скарбами опікується нечиста сила і охороняють його демонічні істоти, пред-
ставники «нижчої міфології» [8], що відносяться до духів (демонів) та протиставляються 
вищим богам та офіційному культу -  «Котори гроші закляті, то їх стережуть чорти» [15].

Проте завжди в очах пересічних людей і сам образ скарбошукача наділявся демо-
нічними рисами, зв’язком із нечистою силою. Причиною цього було розкопування та 
пограбування ними могил, курганів, турбування духів померлих. Водночас, у шукачів 
скарбів були й є зараз свої християнські святі-покровителі, що оберігають та допомага-
ють у пошуку. Такими покровителями вважаються святий Апостол Симон Зілот і Архіє-
пископ Новгородський, а також Святитель Іоанн. Під час пошуку доцільно мати з собою 
іконки із зображеннями цих святих для привернення удачі. Звертатись до них слід через 
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промовляння напам’ять комплексу молитв і замовлянь, стверджують скарбошукачі на 
різноманітних тематичних інтернет-форумах. Вірування у Симона Зілота як покрови-
теля і сучасних скарбошукачів має тяглу традицію в Україні. Згадку про це знаходимо 
у «Працях етнографічно-статистичної експедиції в Західно-Руський край» (1872—1879 
рр.), виданих під керівництвом П. Чубинського. У третьому томі «Народний календар» 
знаходимо тексти, пов’язані із календарно-обрядовими віруваннями, де 10 травня (за 
ст.ст.) - день Симона Зілота. І саме в цей день «в иных местах ищут кладов золота, ис-
кателям помогает Зилот» [11; 184]. 

Аналізуючи образ скарбошукача з цієї точки зору, можемо стверджувати, що у зна-
чної частки пошуковців, якщо не у повсякденному житті, то принаймні під час пошуко-
вих робіт актуалізовуються традиційні тексти релігійної тематики.

З іншого боку, спостерігаємо накладання різних типів релігійного світогляду у свідо-
мості скарбошукачів різни епох. Як колись, так і тепер пошуковці є надзвичайно забо-
бонними та усвідомлюють небезпеку викопування будь-якої знахідки, що не обов’язково 
є скарбом у класичному його розумінні. Розповсюдженою є віра в те, що прочитавши за-
мовляння, яке по суті є відголоском язичницьких вірувань, можна захиститися від негатив-
них наслідків. Наприклад, ось лише один із багатьох подібних сучасних текстів, де слова 
християнської молитви співіснують із традиційними апотропеями, згадується і Господь 
Бог, і святий Дух, і багатий рогатий чорт: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. На море, 
на океане, на острове Буяне лежит сундук деревянный, в сундуке лежит ключ оловянный. 
Клад лежит, рогатый черт сторожит. Встану я, помолясь, выйду, перекрестясь. Бог в уме, 
крест на мне. Иду, спешу, глаз не поднимаю, Господа не забываю. Господи, одолей рога-
того, одолей черта богатого. Рогатого побивай, богатство его забирай. Дай этот клад мне, 
моей грешной душе. Пусть заклятье любое разобьется, к душе моей грешной не подбе-
рется. Бог в уме, крест на мне, Божией рабе. Кто девять раз заговор этот прочтет, того ни 
одно заклинанье не возьмет. Дело мое крепко, слово мое цепко. Ключ, замок, язык. Аминь. 
Аминь. Аминь» [17]. У наведеному тексті варто звернути увагу на таке самоохарактери-
зування пошуковця як «грішність», на чому неодноразово наголошується. Спостерігаємо 
тут надзвичайну живучість і тяглість традиційних уявлень про несподіване збагачення, що 
виступає порушенням світової рівноваги і характеризується як гріх. Скарбошукачі свідомі 
того, що така грішна поведінка несе за собою обов’язкову розплату, а тому серед сучас-
них фольклорних текстів надзвичайно поширеними є сюжети саме із мотивом розплати 
за викопаний скарб. Частина з них жанрово відноситься до «страшного» фольклору, що 
реалізується у виглялі оповідей, меморатів, бувальщин.

Сучасні записи, що характеризують скарбошукача, також є цікавими для порівняння 
із традиційними фольклорними текстами. Для дослідження відбиралися записи від різ-
номанітних контактних груп субкультури копачів: представників споріднених субкуль-
тур (військової, мисливсько-рибальської тематики), субкультур-антагоністів (офіційна 
археологічна наука), місцевого населення («аборигенів» (номінація пошуковців), близь-
кого оточення шукачів скарбів (сім’я, колеги), і, звичайно, самих членів досліджуваної 
спільноти. В окрему категорію виділяємо записи від пересічних людей, тексти яких по-
декуди більшою мірою характеризуються приналежністю до фольклорних.

Образ скарбошукача, наділений негативними характеристиками найвищого ступеня, 
звичайно побутує серед представників субкультури-антагоніста – офіційної археології. 
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Пошуковців називають «чорними археологами», крадіями, мародерами. Такі тексти побу-
тують у вигляді оповідей, меморатів, часто – у жанрі «страшних» фольклорних текстів, у 
яких йдеться про те, як потенційне місце археологічних розкопок сплюндрували «чорні» 
копачі, а особливо – яке покарання вони за це отримали. Археологи також зневажають по-
шуковців за прагнення збагатитись за допомогою пошукової діяльності, тоді, як на проти-
вагу, археологи займаються цією діяльністю через прагнення розвивати науку.

Перше, знайдене нами, відображення ставлення місцевого населення до пошуковців, 
знаходимо у роботі Д. Яворницького «По слідах запорожців».  Учений передає діалог з 
місцевими жителем – стареньким дідом, що проходив поруч з розкопом. Він називає по-
шуковців «гробокопателями», а коли вони відповідають, що вони археологи, помилково 
називає їх «архангелами»[яворн]. Сучасне місцеве населення також досить негативно 
сприймає пошуковців. По-перше, вони завжди будуть із категорії «чужих». Також вони 
псують землю, перекопуючи її і дуже часто залишають незакопаними свої ями. І най-
логічнішим є те, що потенційні скарби, які можуть знаходитися в землі не можуть на-
лежати комусь чужому, місцеве населення, згідно традиції, завжди вважатиме їх своєю 
власністю. Тому налагоджена комунікація   пошуковців із місцевим  населенням – вели-
чезна рідкість. А звідси і образ «аборигенів» серед копачів досить негативний – тому що 
місцеві жителі часто навмисне посилають пошуковців у неправильному напрямку, десь 
на болото, чи й взагалі не дають ніякої інформації, погрожують. 

Аналізуючи тексти від найдавніших до сучасних, можемо зробити висновок, що об-
раз скарбошукача надзвичайно багатогранний та суперечливий. Одна із важливих його 
рис - амбівалентність. Головним критерієм оцінки скарбошукача слугує спосіб віднай-
дення скарбу: знайдений він умисно чи ненавмисно. У традиційних та сучасних текстах, 
де розповідається що скарб був знайдений ненавмисне, спостерігаємо позитивну оцінку 
шукача, способів його діяльності та віднайдених коштовностей, бо скарб сам «дався». 
Найгірших покарань зазнають персонажі, що викрадають чи обманним шляхом видурю-
ють скарб в обдарованого знедоленого. Цей сюжет зустрічається як у традиційних так і 
сучасних фольклорних текстах різних жанрів. 
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ОБРАЗ КЛАДОИСКАТЕЛЯ В ТРАДИЦИОННОМ И СОВРЕМЕННОМ 
ФОЛЬКЛОРЕ

В статье проанализирована тематическая литература о кладах и кладоискатель-
стве от давних времен и до современности c целью выделить образ кладоискателя. 
Проанализировав массив исследуемых текстов, можем подытожить, что образ иска-
теля кладов очень многогранен и неоднозначен. Одна из его особенных качеств – амби-
валентность. Главным критерием оценки кладоискателя является способ обретения 
клада – был он найден умышленно или случайно.

Ключевые слова: клад, кладоискатель, амбивалентность, традиционный фольклор, 
современный фольклор.  
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THE IMAGE OF SEEKER OF TREASURES IN TRADITIONAL
AND MODERN FOLKLORE

This article provides an overview of traditional and modern folklore texts dedicated to trea-
sure hunting and treasures from ancient times till nowadays to highlight the treasure hunter’s 
fi gure. On the basis of an array of the investigated folk material, we can conclude that the treasure 
hunter’s fi gure is very polyhedral and contradictory. Ambivalence is one of his most important 
features. 
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341

УДК 821.09.18
Чебанюк О.Ю., старший науковий співробітник
Інститут мистецтвознавства, фольклористика та етнології ім. М.Т. Рильського НАН 
України, Київ

КОНЦЕПТ САДУ В КАЛЕНДАРНОМУ ФОЛЬКЛОРІ 
Й РІЧНІЙ ОБРЯДОВОСТІ УКРАЇНЦІВ

У статті аналізується концепт саду в українському фольклорі й обрядовому кон-
тексті. Сад розглядається як профанний та сакральний локус, як образ раю, як символ 
дівоцтва й метафора щасливої сім’ї, міцного роду. 

Ключові слова: картина світу, концепт, сад, рай. 

Сад, садок, садочок за частотністю згадування посідає одне з чільних місць  у пісен-
ності українців. Найчастіше у фольклорних текстах він функціонує як частина господи, 
як міфологічний локус, як місце проведення ритуалів, як фольклорний образ, як символ 
дівоцтва і як метафора щасливої сім’ї, міцного роду.  

В українській культурній традиції сад - це «присадибна ділянка, засаджена плодови-
ми деревами, кущами, квітами тощо» [14:9]. В традиційній картині світу сад відноситься 
до культурного, освоєного, тобто, «свого» простору: в ньому руками людини посаджено, 
вирощено і доглянуто фруктові дерева й кущі, впорядковано квітники та зільники. Хата, 
господарські будівлі, сад і присадибні городні грядки утворюють цілісний комплекс тра-
диційної господи – «садиби». Водночас сад знаходиться на периферії господарства, в 
центрі якого – хата (дім), а також часто межує із природним, неосвоєним, простором (ліс, 
гай, поле, степ). Тому він може розглядатися як перехідне місце від «свого» до «чужого» 
простору, як межа між профанним і сакральним локусами, а також як місце ритуальних 
контактів між «людським» і «нелюдським» світами.  

В українських обрядових піснях ідеальний земний простір, рай на землі – це сад, 
сад-виноград, в якому «соловієнко красно співає», «сад виноград да посажений, /Райські 
пташки да принажени». Дім господаря, якому колядують колядники, це – «світлонька 
мурованна», що стоїть на горі в саду, «на винограді» [ 4: 119, 231]. У колядках, веснян-
ках, русальних і купальських піснях зустрічається мотив саду як сакрального локусу, в 
якому росте світове «деревце», в якому знаходиться священна/свята криниця, біля яких і 
відбуваються дії основних фольклорних персонажів. У міфопоетичній картині світу сад 
є тим священним місцем, у центрі якого знаходиться axis mundi – світова вертикаль = 
світове дерево із птахом нагорі, що символізує небесну сферу, сферу богів [15:324-336]. 
Цю модель відтворено в українських колядках, де космогонічний сад найчастіше пред-
ставлено «вишневим садочком». 

Йа в ліску, в ліску, в вишневім садку! 
Росло деревце,тонке, високе, 
Тонке, високе, в корінь глюбоке,
В корінь глюбоке, а в верх кудрьиве;
На тім кудрику сив сокіл сидит …[18:29]
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Міфологема «вишневого садочка» є надзвичайно популярною в українській усній 
традиції та літературі, присутня у багатьох фольклорних жанрах (календарно-обрядо-
вих, весільних, хрестильних, родинно-побутових, любовних, сатирично-гумористичних 
піснях, а також баладах, народних псальмах тощо).  Зауважимо, що, як правило, вжива-
ється ця міфологема як для позначення міфологічного й ритуального локусів, так і як 
знак та метафора ідеального, райського місця. У поезіях Т. Шевченка вишневий садок  
- символ України як раю на землі. З цієї точки зору можна розглядати чеховський вишне-
вий сад як метафору втраченого раю.

Образ раю як вічноквітучого саду зі скляною/золотою огорожею, де перебувають 
праведні/невинні душі зазнав сильного впливу християнської традиції, особливо, у ко-
лядках. У фольклорних текстах різдвяно-новорічного циклу сад і криниця в ньому пред-
ставлено як місце перебування Бога, Богоматері, Ісуса Христа, ангелів, святих угодників: 
«В вишневім саду стала росицьи,/ Господи Боже!/ З тої росиці стала кирницьи,/ Йа в 
тій кирници сьвіта Пречиста,/ Свьита Пречиста Христа купала..» [18:34].  Вірили, що 
в раю є чотири прекрасних сади, у яких окремо перебувають діти, парубки з дівчатами, 
жінки з чоловіками, та старі люди. [1:353-354]. За народними уявленнями, у райському 
саду перебувають душі ще ненароджених дітей. Цей небесний сад корелюється із реаль-
ним земним садом: «Появу новонароджених дітей пояснюють старшим дітям так: бабуся 
знайшла його в садочку; або бігав коло кринички, а бабушка і піймала його [8: 39].

Ідея саду як центру світу в акціональному коді передається/дублюється відповід-
ними ритуальними конструкціями. Так, на Київщині у селах Броварського району (сс. 
Крехаїв, Гоголів, Гарбузин) й Переяслав-Хмельницького району (сс. Єрківці, Ковалин, 
Дівички, Стовпяги) до сьогодні зберігається звичай ставити в ніч напередодні Трійці на 
перехрестях доріг «віху» – багатометрову щоглу, прикрашену квітами й зеленню, нагорі 
з іконою, хрестом або чоловічим опудалом із імітованим фалосом [17:404-411]. Навкруги 
«віхи» молодь робить «садок» у вигляді чотирокутника з огорожею із зрубаних молодих 
дерев, гілок, квітів. Біля троїцької ритуальної конструкції розкладають вогонь і всю ніч 
до ранку оберігають, щоб хлопці із сусіднього кутка або села не зруйнували її [5:11].  
У міфологічному контексті така «віха» є субститутом світового дерева, що організовує 
простір по вертикалі (небо – земля – підземний світ) й горизонталі (чотири сторони сві-
ту), членує час (минуле – теперішнє – майбутнє; предки – нинішнє покоління – нащадки).  
Концепція світового дерева пов’язана також із уявленнями про райський сад, про космос 
і хаос, про творення світу й встановлення світопорядку, що, на нашу думку, в редуко-
ваній формі збереглося у звичаї оберігання «своєї» віхи й руйнування «чужої».  Поді-
бний спосіб організації ритуального простору перегукується зі звичаєм встановлювати 
на Маковія обрядовий стовп (нагорі якого ікона або ритуальна маска із гарбуза зі свічкою 
всередині) «у садку» – огорожі із гілок. Ця традиція існує й сьогодні на Київщині, зо-
крема, у селі Кожанка Фастівського району Київської області. Подібне моделювання на-
вкруги ритульної віхи «саду», на нашу думку, генетично пов’язане із ідеєю креационізму 
й уявленнями про божественний первісний сад-рай, де росте дерево пізнання або дерево 
життя [15:336-339 Топоров], а також із прадавніми уявленнями про потойбіччя і культом 
померлих предків.

Проте, зв’язок саду із потойбічним простором прослідковується і на більш арха-
їчних, глибинних рівнях первісної міфології. Так, у веснянках-закличках звертаються 
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до Весни із питанням: «Ой Весна, Весна, де твоя дочка Весняночка?». За численними 
варіантами текстів закличок, дочка Весни у садочку шиє і вишиває сорочку для сво-
го милого: «Весняночка-паняночка/ Де ти зимувала ?/ Зимувала у садочку,/ на кілочку 
пряла» [9:147]. Про зв’язок із міфологією свідчать чудесні помічники Весняночки: у 
садочу ворони допомагають їй снувати, сороки – ткати, лебеді – білити, лугові пташ-
ки – шити сорочку милому[Там само]. Структура сюжету подібних закличок близька 
до сюжету міфу про богиню плодючості й землеробства Деметру (матір) й богиню цар-
ства мертвих Персефону (дочку), викрадену Аїдом – володарем підземного світу смерті.  
Третину року Персефона перебуває у чоловіка в потойбічному царстві й тоді на землі 
наступає зима, коли ж за велінням Зевса вона знову зʼявляється на білий світ – приходить 
весна [11:305-306].  За К. Юнгом, образ Деметри й Персефони сягає архетипів дочки 
й матері й нерозривної тріади смерть – відродження – життя [19:134-135]. О. Фреден-
берг дослідила звʼязок цієї тріади із концептом саду: «Для землеробів людина створена 
землею й подібна до рослини; ’померлий’ – це ’зерно’. Тому кладовище роблять садом, 
могилу всипають, згідно з прийомом повторення, квітами, й Пріап, фалічне божество 
садів, має право говорити: «я – місце перебування смерті й життя» [16:92]. Описуючи 
античні надмогильні некродипти, дослідниця звернула увагу на те, що на них зображено 
трапезування мертвих, а їжа самого небіжчика на тому світі паралельна поминальній їжі 
на землі й перегукується із фольклорними уявленням про рай-сад як місце вічних актів 
їжі й питва. На некродиптах представлено бенкет померлих: вони сидять за столом, що 
заставлений багатими стравами й питвом, в оточені сімї, друзів і прислужників  [16: 65]. 
Ці іконічні зображення відтворюються у вербальному коді української пісні, записаної Г. 
Коропниченко у Києво-Святошинському районі як «застільна»:

Ой у саду вишневому 
Там пташки поють.
Ой там наші родителі, 
Ой там наші приятелі
Мед-горілку п’ють. 
Івановна наливає, 
Єгоровна випиває
За многая літá.
Многая  лíта…

На більшості території України до сьогодні збереглися місця поховання небіжчика 
(як правило, померлого наглою смертю) у садку біля хати. Ця традиція існувала майже 
до середини минулого століття. Так, за нашими експедиційними матеріалами, на Черні-
гівщині (Сновський, Ічнянський р-н) й Харківщині (Купʼянський р-н) у садку біля хати 
ховали вбитих  під час Другої світової війни односельчан і ставили на могилах хрести, а 
на могилах неохрещених немовлят, похованих у садку, висаджують квіти і сьогодні. Ре-
лікти такого способу поховання, пов’язаного із культом предків, свідчать про збереження 
прадавньої традиції ховати близьких рідних у межах «свого простору». Згадки про по-
ховання у саду зустрічаються у піснях різних жанрів і різної  часової ґенези. Наприклад, 
у пізнішого походження піснях бурлацьких, рекрутських, солдатських: «Умер, умер наш 
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хозяїн із походу ідучи,/Остаецця хозяюшка, з маненькими дітьми./ Поховали хозяїна во 
зеленому саду,/ Посіяла черемошку на єго гробу» [8:165].

 У переказах сад часто зображується як межовий локус між «тим» і «цим» світом, де 
можна побачити  небіжчиків: «Шла баба з дівчинов в сат пільнувати япка. Дивит сє, якісь 
сидит пан на кріслі під грушков. Тоди каже до дівчини: - Хтось є в ябках. Чекай, зара бу-
дем лáпали. – Приходєт блишши, приглєдаютсє, пізнали мирлого пана.Тоди настрашили 
сє і зачали втікати» (Теребовлянський повіт) [6: 23].

 Сад сприймався як місце контакту двох світів –живих і мертвих. Наприклад, на 
Зелені свята, особливо у четвер, на т. зв. Русалчин Великдень, заборонялося ходити в 
сад. Вірили, що там можна зустріти русалок, які гойдаються на гілках дерев  і вони не-
одмынно залоскочуть людину до смерті [8: 83, 263 ].

Присадибний сад як межовий локус між світами викристовується у родинних і по-
ховальних обрядах: під фруктове дерево ще не так давно закопували послід («дитяче 
місце»), щоб жінка могла родити й надалі й щоб її діти були красивими й мали нащадків. 
Під фруктове дерево виливали воду з першої купелі, «жебы дітина была солодка» 
(Пряшівщина, с. Ряшів). [2 : 231].  Під фруктове дерево виливали воду, якою обмивали 
небіжчика, вірили, що це забезпечить плодючість саду. На Пряшівщині під фруктове 
дерево закопували «подохлу тварину або птицю (теля, собаку, кішку, курку …)». Цей 
звичай перегукується із поширеними на всій Україні звичаями закопувати падло, «місце» 
породілі, яйця й виливати воду після «викачування» пристріту, уроків, хвороб у «тако-
му місці, де ніхто не ходить», «в нечистому місці». [2: 230].На Гуцульщині, зокрема у 
селах Верховинського району, по закінченню весілля до саду, як до сакрального локусу, 
зберігся звичай виносити весільне деревце й прибивати його до яблуні, де воно знахо-
диться декілька років, поки не розпадеться під впливом природних чинників.

  Як свідчать польові дослідження, проведені нами останні десять років, і сьогодні 
під час календарних свят, родинних обрядів (весілля, народження дитини тощо) у саду 
відбуваються ритуальні дії, що мають забезпечити щасливу долю, здоров’я, фертиль-
ність й достаток  усій родині. Так, на всій українській етнічній території після різдвя-
но-новорічних святкувань хатнє сміття збирається, виноситься в сад і підсипається під 
плодові дерева, «щоб черва на них не заводилась і « щоб літом не буде ніяка сарана на-
падать на рослини» [20].

На Харківщині подібні дії відбувалися в садку ще й на «Троєцькі святки» [8:263 ]. 
На Поліссі на Василя (14.Х) господар і господиня ходять перевʼязувати дерева перевес-
лом з соломи, що лежала протягом святок на столі. Також вони йдуть «лякати сад», щоб 
фруктові дерева в ньому рясно вродили наступного року: хазяїн замахується на дерево 
сокирою, промовляючи: «Не будеш родить, буду рубить!». Хазяйка, сховавшись за дере-
вом, відповідає: «Не рубай мене, я рясно тобі врожу!»  [22].   

Фруктове дерево заборонялося рубати, особливо молодим і неодруженим, щоб не 
спричинити нещастя, неплідність або смерть дітей (сс. Бехерів, Курів). Щоб дерево пло-
доносило, вдавались до магічних прийомів: «В Нижньому Мирошові давали зʼїсти плід 
з дерева, який перший раз родило, жінці, в якої вже були діти. Неплідна жінка плоди з 
такого дерева не сміла їсти, щоб дерево і надалі давало багатий врожай». [2: 230].

Сад у обрядовості українців був традиційним місцем магічних дій, спрямованих 
на захист і примноження господарства. Так, за свідченням В. Шухевича, «Як хто хоче 
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другому збавити лїс чи сад, чи бжоли, чи маржину, жорнає до схід сонця лівою рукою 
на відлів муку на Благовіщенє. Тою мукою обсипає він будь коли, ідучи на стріть сонця 
чужим лісом чи садом, або зайшовши у пасіку або кошьиру; такий ліс чи сад усхне, а 
бжоли чи маржина вигинуть від того. Як властитель узнасть, від чого воно так є, жде 
другого Благовіщення і відвертає, значить робить тото усе, що тамтой, але у правий бік, 
а обсипає мукою за сонцем [18:215].

Сад – місце дівочих ворожінь про заміжжя, приурочених до свят зимового циклу. 
Так, напередодні Нового року дівчата «ідуть з хати й беруться за щиколду у сіняшних 
дверях, тоді заплющуються й ідуть у садок і ламають гіллячку, тоді дивляться, коли на 
гілці буде багато бруньок, то буде багатий чоловік, а коли багато гілочок, то буде велика 
сім’я» [21]. На Пряшівщині у селах Воронівського та Гуменського округів напередодні 
Святого вечора дівчина, яка хотіла вийти заміж, йшла до садка ворожити й трясла сливу, 
примовляючи:

Тряс ся, сливко, тряс,
Бо уже пришов час.
Тіко на тобі конариків,
Тіко жебы мала оглядників.
[ 3: 167]

Також дівчата кидали свої хустки, вінки з різдвяної соломи  на сливу в садку, ставши 
до неї спиною. Якщо хустка чіплялася на гілку – вийде заміж, якщо падала на землю – ні. 
Загальнопоширеним  є звичай на Катерини дівчатам ставити гілочку вишні у воду і якщо 
до Різдва на ній з’являвся цвіт, це віщує заміжжя у найближчі м’ясниці.

В українському фольклорі сад стійко асоціюється із дівоцтвом, безжурним життям 
дівчини, місцем її постійного перебування. Плекання саду є метафорою оберігання ді-
вчиною своєї незайманості, турбота про нього (садіння, догляд, поливання, захист) – її 
постійним клопотом. Викохування дівчиною саду – основна тема колядок і щедрівок 
дівчині:

Під віконцем черешенька, 
Садила ї Марусенька.
Садила ї, підливала,
Пташенята відганяла:
– Сіта, сіта, пташенята,
Не дзьобайте черенята,
Най ягідки пристигають
Милого ся дочекають. [10: 404]

Семантика саду як місця постійного перебування в ньому дівчини пов’язана із арха-
їчними уявленнями про обов’язкове перебування її у захищеному, огородженому місці, 
замкненому просторі (башті, світлиці, коморі тощо), що має зв’язок із міфо-поетичною 
картиною світу (порів. міф про Данаю і Зевса). Часто у пісенних текстах синонімом саду 
є город. Можливо, така синонімія виникла в наслідок запозичення з польської мови, де 
«ogród» означає сад. Як правило, у профанному житті сад відділяється огорожею від 
іншої території господи, яка  захищає його від диких і великих домашніх тварин. У фоль-
клорі, переважно обрядовому, сад дівчині допомагають зберегти сторожа – батько, мати, 
брат. Але ця сторожа – «невірна», а «вірною сторожею» є милий, наречений. Дівочий 
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сад у обрядових піснях найчастіше є «сад-виноград» у якому «зелене вино саджене». 
На нашу думку, така символіка дівочого саду виникла під впливом біблійних мотивів, 
зокрема, «Пісні піснів» й образу Суламіф. 

У весільних піснях образ саду передається як вербальним пісенним кодом, такі ко-
дом предметним. Так, у весільних піснях коровай називають раєм. На Чернігівщині  його 
прикрашають у вигляді квітучого саду квітами і різками – прикрашеними гілками, як 
правило, фруктових дерев: «На нашім короваю/ Всі сади зацвітають,/ Вишні, черешні і 
різні ягодоньки …». У весільних піснях молода прощаючись з дівоцтвом відносить свій 
вінок із стрічками до саду: «Коснички мої, виплітки мої, де я вас подеваю? / Повешу я 
вас у батьковом саду на вишне, на черешне»  [ 13:531].   

«Сад-виноград» є також парубочою локацією і місцем зустрічі парубка й дівчини. 
У колядках парубкові сад є  й символом рідної землі, яку він оберігає від ворогів: «А в 
твоїм саду Турки займають,/А в твоїм саді тай винограді./Ой займали они долів пісками,/ 
Долів пісками, мівкими бродами» [4:61].

Л. Раденкович детально розглянув символіку виноградної лози у балканському фоль-
клорі, де вона має доволі розгорнуту як позитивну, так і негативну символіку  У сербів, 
хорватів виноградна лоза є жіночим символом, адже має здатність витися, обвиватися 
навколо опори, з якою утворює стійку символічну пару: жінки й чоловіка, дівчини й 
хлопця.  На околиці Скопʼя (Македонія) існував звичай: щоб дівчина швидше вийшла за-
між, заміжня жінка відвʼязувала мотузку, якою виноградну лозу  привʼязували до опори, 
примовляючи: «Не виноград розвʼязую, а вінчання з (імʼярек) заради».  Також Раденко-
вич розглянув звʼязок винограду з християнською символікою вина, що у віруваннях й 
обрядах виконує функцію посередника між «цим» і «тим» світами та символізує звʼязок 
між Богом Батьком і людьми [12:14-16]. 

У ліричній народній поезії пізнішого походження сад стабільно пов’язаний із матри-
моніальними та еротичними мотивами. Він є тим місцем, куди дівчата заманюють хлопців:

Ой до мене, легеніки, до мене,й до мене,
Солоденька єблуночка коло хати в мене.
Солоденька яблуночка солодко зродила,
Ще й солодча дівчиночка попуд нюй ходила.
Та й ходила говорила та й яблучка рвала,
По пристойні легеніки найми дарувала.
Солодейка яблуночка, ще й солодші груші,
Хіба шо мні той не любив, шо нимає души. [23]

У веснянках і купальських піснях, особливо сатиричних й гумористичних, топтання 
й ламання саду й копання в ньому криниці є символом втрати дівчиною цноти. Саме  
такою є семантика копання криниці в саду й зрада козаком дівчини у популярній пісні 
«Розпрягайте, хлопці, коней». 

Отже,  у фольклорній культурі українців сад має розгорнуту й багатошарову се-
мантику й символіку, що зумовлено різностадіальними уявленнями про сад як простір, 
повʼязаний  із потойбіччям, культом предків і архаїчними космогонічними уявленнями. 
Огородженість простору саду в обрядових піснях українців пов’язана із захищеним і за-
мкнутим дівочим простором, що в подальшому зумовило широке використання образу 
саду в любовних і еротичних піснях.
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КОНЦЕПТ САДА В КАЛЕНДАРНОМ  ФОЛЬКЛОРЕ И ГОДОВОЙ  
ОБРЯДНОСТИ УКРАИНЦЕВ

В статье анализируется концепт сада в украинском фольклоре и обрядовом кон-
тексте. Сад рассматривается как профанный и сакральный локус, как образ рая, как 
символ девичества и как метафора счастливой семьи, крепкого рода.

Ключевые слова: картина мира, сад, концепт, рай.
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CONCEPT OF GARDEN IN CALENDAR FOLKLORE AND ANNUAL RITE
OF UKRAINIANS

The concept of garden in the Ukrainian folklore and ceremonial context is investigated in
the article. The garden is considered as a profane and sacral locus, as an image of para-

dise, as a symbol of virginity and a metaphor of a happy and strong family.
Key words: world picture, concept, garden, paradise.
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

ЛИРИКЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ-ГО ВЕКА
(НА ОСНОВЕ ТВОРЧЕСТВА МАМЕДА АРАЗА, СОХРАБА ТАХИРА АЗЕР 

АЗЕРА, МАМЕДА ИСМАИЛА)

В статье сквозь призму гражданской лирики в резюмированном виде анализируются 
избранные стихотворения азербайджанских поэтов, живших и творивших во второй 
половине 20-го века. Философия и гражданский контент гражданской лирики в азер-
байджанской поэзии научным методом исследуются на основе творчества известных 
мастеров пера – Мамеда Араза, Сохраба Тахира АзерАзера, Мамеда Исмаила. С раскры-
тием их роли в формировании национального сознания в Азербайджане, широко извест-
ные поэтические тексты этих поэтов-граждан анализируются в указанном ключе. В 
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статье говорится о влиянии этих поэтов на социально-нравственную жизнь общества. 
В статье делается вывод о том, что на пути к независимости Азербайджана стихи М. 
Араза, С. Тахира и М. Исмаила сыграли важную роль; они подготовили народ к борьбе за 
свою свободу, предвидя и предотвращая то, что географическое и политическое разъ-
единение и национальное разделение могли привести к еще более тяжким последствиям 
в судьбе нашего народа, они своим творчеством способствовали  сохранению азербайд-
жанского  духовного единства. 

Ключевые слова: гражданская лирика, социальное содержание, Аракс, Сохраб, Ма-
мед, Юг.

 
Независимо от того, является ли она эпической, драматической, или же лирической, 

художественная мысль всегда носит поэтическое содержание. Тогда как поэтическая 
мысль всегда лирична, мотивацию лирике дает поэт, и он же заранее определяет по-
зицию єтой лирической мысли. Известный на весь мир философ Гегель в своем произ-
ведении «Эстетика» указывает, что в центре лирической поэзии стоит конкретно творче-
ский субъект, в этом ключе он пишет: «В лирике воплощаются сокровенные и искренние 
чувства, мысли и тревоги поэта, познавшего как личность себя самого и общество, и 
вообще, отношение ко всему миру» (3). Наряду с этим, лирика не упускает из виду также 
и проблемы отображения общественных идеалов, и в этом отношении в лирике главен-
ствующее место занимают общественные мотивы.

Точно так же, как дух человека парит в небесах, его ноги берут силу от земли и укре-
пляются благодаря земле. Наряду с красотами Родины, поэта беспокоят и ее проблемы, 
они заставляют его глубоко задуматься. Настоящее и будущее Родины могут сделать из 
поэта гражданина, они могут вдохновить его в поэтическом ключе, породить в нем осо-
бый пафос. А пафос является «мыслью и чувствами, образующими душу художествен-
ного произведения; он есть мысль, чувство, идея, которыми проникнуто все существо 
поэта и которые находят свое отражение в каждом фрагменте написанного им» (9).

 Хотя нет полного и однозначного объяснения творческого процесса, все же бесспор-
но то, что социальный контекст лирической мысли олицетворяет гражданскую позицию 
автора, и образец поэзии, созданный поэтом, оставшимся в стороне от национальных 
ценностей, не может быть образцом гражданской лирики. В этом смысле личность поэта 
в гражданской лирике созвучна, гармонизирует с личностью её лирического героя. Хотя 
и неправильно отождествлять поэта с его лирическим героем, все же между лирическим 
героем и личностью поэта существует тесная связь, даже единство. Идея «гражданствен-
ности» еще задолго до того, как стать объектом лирики, требует формирования личности 
в качестве социального индивида как носителя ответственности и обязанностей.

Поэт-гражданин прежде всего является соотечественником своим читателям, актив-
но реагирующим на происходящие в его стране социальные события. Именно поэтому 
поэт, прежде всего, превращается в глашатая желаний и чаяний народа, становится вы-
разителем его духа и нравственности, его стражем. А патриотизм – это не только выра-
жение любви и преданности к родине, но вместе с тем и выявление, и показ недостатков 
существующего строя.  Примером этого может служить творчество Мирзы Алекпера 
Сабира в начале 20-го века, а также творчество Баба Пунхана в период независимости.  
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Гражданская лирика – это думы, мысли, чувства и тревоги на патриотизма, Родины 
и ее судьбы, долга перед государством и обществом. Лейтмотивом философии граж-
данской лирики является не только воспевание красот родины, но и по большей части 
это – выражение отношения поэта к проблемам общества и государства, а также и к их 
недостаткам  и порокам. Ценность гражданской лирики в том, что ее контент наряду с 
тем, что замешан на любви к отечеству, ещё и охватывает судьбоносные вопросы, инте-
ресующие общество. Смысл стихотворения в гражданской лирике, общественное явле-
ние, ставшее ее предпосылкой, более актуальны, чем художественность; к примеру, как 
в произведениях «Гюлистан» Бахтияра Вагабзаде, «Все еще 37-й год» Х. Рзы Улутюрка, 
«Горсть земли» Сохраба Тахира АзерАзера и др.

Гражданская лирика отличается от философской большей конкретностью; здесь не 
ведется речь об общих вопросах, а рассказывается о конкретном событии, произошед-
шем когда-то в какой-либо стране. Основная философия гражданской лирики в широком 
смысле этого слова выражает социально-нравственные ориентиры общества, социаль-
ный контент, одним словом, его квинтэссенцию – его смысл, содержание и сущность. 

Во второй половине XX столетия общественно-политическая атмосфера постста-
линской эпохи, изменения в целом, происходящие  в обществе на территории огромной 
империи, и «оттепель» стали причиной возрождения в литературной среде Азербайд-
жана. К тому же, после потопления в крови Национального правительства, созданного 
в Южном Азербайджане, Северный Азербайджан дал приют южным поэтам-подвиж-
никам. Такие произведения, как полный любви и ностальгии «Мой Тебриз» Сулеймана 
Рустама,  «Приветствие Гейдарбабе» Мамедгусейна Шахрияра были созданы именно в 
этот период, и оба поэтических образца стали любимыми песнями души и той, и другой 
половины азербайджанского народа.

Во второй половине XX века философию гражданской лирики главным образом со-
ставляли следующие направления: а) наряду с воспеванием красот родного края, обра-
щались к его историческому прошлому, отображению его проблем; б) усиление чувств 
национального самосознания путем пробуждения генетической памяти нации, возврата 
ее к самой себе, указания на ее самость; в) прежде всего, стремились  добиться духовно-
го единства разделенного на две части народа одной и той же нации и расширить борь-
бу против несправедливости; г) с подъемом патриотических чувств и чувств свободы в 
душе народа добиться его независимости.

Творчество поколений, пришедших в литературу в 60-х годах 20-го века, сыграло 
важную роль в деле качественного обновления, в приобретении ею отличного соци-
ального содержания: в стихотворениях Бахтияра Вагабзаде, Али Керима, Халиля Рзы 
Улутюрка, Фикрета Годжы, Мамеда Араза, Сохраба Тахира, Мусы Ягуба, позже Вагифа 
Самедоглу, Мамеда Исмаила, Алекпера Салахзаде, а после них Сабира Рустамханлы, 
Рамиза Ровшана и, наконец, Вагифа Баятлы Онера и других, наряду с гражданствен-
ностью, мотивацией социальной жизни, их художественным выражением, внимание 
привлекала и созвучность элементов общественного сознания. Социальный контент 
строфы стихотворения Б. Вагабзаде «Мать-природа»: «О ты, природа-мать, ты почему 
же на ветке цвета вырастила колючку? Ты почему же чистый источник дала козлу, а 
газель же пьет мутную воду?» направлен на  действительность,    эти образные строки 
философского обобщения по существу носят более глобальный характер. Да, хотя это 
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поэтико-философское заключение и продиктовано автору его средой, носимый этим сти-
хотворением заряд мысли по масштабу огромен.

Поэтический вывод «Все еще 37-й год, но еще жестче и строже» («Все еще 37-й 
год»), независимо от своего контекста не вмещается в пространство и время, наравне с 
национальным имеет и общечеловеческий смысл. Поэтическая боль Ф. Годжы «Один 
стал абреком-джигитом, другой стал лихим молодцом. А откуда же взялись эти по-
донки-нелюди? Вот что терзает, мучает меня! («Деды» (8)) направляет общественную 
мысль в контекст выражения «рубящие нас чужие топоры с нашими же древками». В 
кличе Бабека «Повоюйте там хоть с отрубленными руками моими» (А. Керим, «Руки 
Бабека» (7)) явно просматриваются гражданские мотивы.

Хотя азербайджанская поэзия второй половины 20-го века, в том числе и творчество 
Мамеда Араза, Сохраба Тахира, Мамеда Исмаила, и было освещено с позиций граждан-
ской лирики такими литературоведами и критиками как Гулу Халилов, Яшар Гараев, 
Фирудин Гусейнов, Бекир Набиев, Тофик Гаджиев, Иса Габиббейли, Имамверди Абилов, 
Амирхан Халилов, Вагиф Юсифли, Вургун Эйюб, Абульфаз Гусейни, Вагиф Арзуманлы, 
Алирза Халафлы, Гюльхани Панах, Джаваншир Юсифли, Афаг Шыхлы, Нигяр Исфан-
дияргызы, Яшар Умид и другими, поэтико-философские аспекты, социальный контент 
философии этой лирики всесторонне не изучены. Новая атмосфера, которую принесли 
с собой в гражданскую лирику эти поэты, имеющие особую роль в формировании об-
раза национального мышления нашего народа, а также и их роль в формировании обще-
ственного сознания азербайджанской молодежи достойны того, чтобы стать предметом 
критической оценки. 

Вот поэтому и возникает необходимость представления нового взгляда с еще одно-
го аспекта на творчество всех трех поэтов, в поэзии которых широк круг тем и про-
блематики, очень высоки богатство образов и оригинальность стиля. Таким образом, не 
исследованное в нужной мере как в отношении количественного, так и качественного 
социального содержания творчество М. Араза, С. Тахира и М. Исмаила, которое оказало 
позитивное влияние на рост и развитие общественного сознания в Азербайджане, как 
проблематика ждет своего широкого исследования.

Литературовед и критик Яшар Гараев в своем предисловии к книге М. Араза «Кра-
ски жизни и слова» отметил, что нервные импульсы и боль человека как солнечные лучи 
превращаются в душевные частицы и распространяются на планету, в эфир. В самой на-
дежной памяти – в космосе существуют боли и нервные импульсы всех времен. И оттого 
художник способен воспринять и показать нам боль всех эпох… а шедевры искусства 
возникают именно тогда, когда художник на вечной волне безошибочно ловит распро-
страняющиеся на мир те боль и нервные импульсы, и они превращаются в поэтический 
набат. Хотя эти строки и были написаны о М. Аразе, они зеркально отражают и творче-
ство его соратников по перу.

То, что стихотворение М. Араза «Минуя меня (тебя), в брата угодила», которое 
сыграло свою роль в национально-духовном воспитании нескольких поколений, было 
посвящено Б. Вагабзаде, отнюдь не случайно. Ведь такого рода стихи гражданскую 
эстафету переняли от лейтмотивов поэмы «Гюлистан», принадлежащей перу Б. Вагаб-
заде – представителя предыдущего поколения. В лирической поэме «Гюлистан» объек-
том внимания выступает трагическая судьба Азербайджана, разделенного на две части 
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договором между Ираном и Россией, заключенным в селе Гюлистан. М. Араз же в своем 
стихотворении «Минула меня, поразила брата», затрагивая вопрос чести и мужества, 
как раз и указывает на проблему разделенного надвое народа, разделенного условно на 
отдельные ханства. Разделение приводит к расщеплению. Причиной этого автор счи-
тает лжемудрость «Тебя минуя, в брата угодило», и против этой софистики направляет 
философский вопрос: «В меня, тебя минуя, угодило, в тебя, меня минуя, угодило? Как 
поразил страну мою родную удар судьбы, и тебя, и меня, минуя?!» и раскрывает вредное 
общественное содержание подобного образа мысли. И продолжая поэт, говорит: «И кри-
чали «Я», «Мне», «Мое», «Моя» там и сям, а там, где раздавалось «Я», не было тебя, 
Азербайджан!» (1). Такой вывод и порождаемое им глубокое беспокойство поражают 
нас и проникают в кровь и душу читателя: все строки проникнутого общественным со-
держанием стихотворения, словно голубь из сказки, говорящий прямо в ухо читателя 
«Если спишь, то проснись, если не спишь, то внемли» навешиваются как золотые серьги 
на «уши» не только наших душ, но и наших умов (10). Поэт видит корень наших социаль-
ных бед в доминирующем в стране «климате равнодушия».

В творчестве М. Араза очень сильны мотивы призыва к национально-духовному 
единству, они не носят непосредственного характера и в поэтическом отношении имеют 
более широкий спектр. В его стихах чувства, облаченные в форму гражданской лирики, 
приходят в возбуждение, всей своей остротой внедряются во все более и более глубо-
кие слои мысли и переворачивают думы-помыслы читателя с ног на голову: «Все, кроме 
тебя, мы можем делить» («Поднимись, Азербайджан!»   [1]), Коль за одним очагом мы 
не согреем душу, то кому я нужен, нужен ты кому?» («Вдохновенье мое» [1]), «Просей 
и развей Ты тех, кто делятся, тех, кто делятся на горцев и степняков» («О боже, этот 
мир, не тот, который Ты создал» [1]) и др. 

Когда М. Араз говорил «Кроме тебя мы все можем делить», уже два века как Азер-
байджан, зажатый меж тисков соседних государств, был разделен на две части. Всю боль 
и горечь этой трагедии С. Тахир так образно выразил: «Так я напуган дележом на две 
части, что даже стебелек уже не могу ломать надвое» («Уже» [2]). 

Поэтические раздумья шестидесятников, державших тему Юга на литературной по-
вестке дня, удачно обобщены в следующих строках С. Тахира:

Как открытая по середине книга,
Смотрят две Астары на пограничные столбы.
Сделайте из моих рук иголки и нитки,
Пришейте две Астары друг к дружке.
Сделайте из рек и дорог иголки-нитки,
Пришейте две Джульфы друг к дружке. (11)

Двойственность судьбы Азербайджана, внося в творчество М. Исмаила важное со-
циальное содержание, стала в гражданской лирике и этого поэта ключевой темой. 

Критик Дж. Юсифли в своей статье под заголовком «Выпавший на долю мою день, 
или же дерево с птичьим гнездом на ветке», говоря о том, что стихотворение «Спящий 
на Савалане добрый молодец» М. Исмаила является одним из его программных произ-
ведений, в пример приводит следующие строки:

…спят в сказках сыны-молодцы,
А Родина ихняя разделена пополам. (14)
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Как видно, тема Юга в творчестве М. Исмаила является центральной, и стихи этого 
поэта, сделавшие притчей тему «той части, этой части», если выразиться словами Дж. 
Юсифли, входят в число его «программных произведений».

Уже приведенные нами «Моя мечта и Аракс так разделились надвое, что волосы мои 
стали дыбом, да будет проклят тот день, когда в одной душе стало два мира… Савалан 
стал грудью перед врагом, его грудь горит огнем, его гора горит огнем, от гнева сгорела и 
седина его главы, такой ли она стала – Страна Огней?!» («Такой ли она стала?») [6]) или 
же такие строки как «Закрыты пути-дороги Тебриза, связаны руки  Тебриза, хотят они 
опуститься и напиться воды из Аракса, они – жаждущие воды дороги Тебриза» («Запо-
здалая печаль» [6]) составляют квинтэссенцию гражданской лирики поэта.

В азербайджанской поэзии на «языке Аракса» больше всех говорят именно эти три 
поэта, и в гражданской лирике более образно говорящего на этом языке М. Араза («Я 
вспомнил Аракс», «Я вновь увидел Аракс…». «Увидел на берегу Аракса чинару» и др.)» 
«Аракс» («О, Аракс, если бы у тебя был дар речи, то твои рассказы стали бы эпосом, 
запись которого длилась бы тысячи лет» («Песнь Аракса» [1]) «Я бы умер без Аракса 
как рыба без воды, я бы жалобно мыкал без Аракса как оставшаяся без пары газель» 
(«Я – поэт Аракса» [1]), «Как-то увидел я борозду под Араксом, из очей моих вылились 
сто Араксов» («Мамеду Аслану» [1]), «камень» («Ах, как бы я хотел стать и остаться 
камнем этой земли, только это желание движет мною» («Нет у меня другого желания» 
[1]), «Сожми глаза, под тем камнем, на котором будет гореть вода, и живет Мамед 
Араз» («Край родной…» [1]), «…говорю так, превратиться бы мне медленно в камня 
эдак…Чтобы я, как человек с каменными руками и ногами мог шагать вниз по кам-
ням же…Тогда, наверное, пустит меня маленький каменный солдат присоединится в 
их же ряд…И тогда Родина сочтет меня за своего малюсенького камня, тот, кто не 
мог стать камнем Родины, не может стать гражданином страны своей» («Скалы-
люди» [1]), «Азбука истории начинается с камня…Была головой, стала камнем, была 
камнем, стала головой, не каждому дано ныне разбирать это» («Ученому-историку» 
[1]); «скала» «Азербайджан – цветок, выросший среди скал, Азербайджан – скала по-
среди цветов» («Азербайджан – мой мир» [1]); «Я, связавший свою судьбу с судьбой 
скал…Напомнил бы я прошлое скал этим же скалам, Сказал бы я: когда-то эти скалы 
были сынами человеческими… От рыков людей возникли эти скалы. Те люди были опора-
ми, кулаками, стрелами как эти скалы, Скалогрудые титаны-герои исчезли среди этих 
же скал…» («Скалы-люди» [1]), «Ах если бы Родина назвала бы меня своим сыном, я бы 
как мох вырос бы на ее скалах» («Если бы Родина назвала бы меня своим сыном» [1]) 
архетипы обособляясь, создают новую поэтическую радугу с социальным содержанием, 
и если бы мы хотели обобщить смысл и сущность, философию гражданской лирики в 
творчестве М. Араза, говорящего о Родине так: «Азербайджан – край, рожденный из 
света и стремящийся к свету, край, каждый камень которого может стать огнен-
ной стрелой, поднимись, когда произносится это гордое имя, дабы не обидеть Отчизну 
свою!» («Азербайджан – мир мой» [1]), «Да хватит почивать, старый вулкан, к тебе 
я обращаюсь, встань, Азербайджан, к тебе я взываю!» («Встань, Азербайджан!» [1]) 
«Подпиши ты сам приговор своей судьбы», то самым четким выражением нашей мысли 
были бы строки «Я полил водой меч Хатаи и из него вырос карандаш Мамеда Араза» 
(«Вырос» [1]).
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Призыв «Дай мне мой язык, забери мою душу!», составляющий лейтмотив многих 
его стихов, был указанием на то, что основным мотивом народной борьбы в Южном 
Азербайджане является именно язык. Так как сразу после освобождения языка можно 
будет говорить о создании государства. В 1945-м году правительство Пишавари  свою де-
ятельность начало именно с провозглашения азербайджанского тюркского языка языком 
государственным. Только после этого были приняты законы о свободе женщин, о вось-
мичасовом рабочем дне, о свободе образования, о вводе в обращение денежной единицы, 
о раздаче земель народу и т. д., и т. п.; все другие свободы берут начало от свободы языка. 

Основной философский смысл гражданской лирики С. Тахира, поставившего точку 
в своем творчестве эпосом «Ата» (Отец), который по своему объему почти в три раза 
превосходит «Илиаду» и «Одиссею» Гомера (около 70 тысяч строф) и который был на-
писан им, когда ему был 21 год, в котором нет ни одного чужого, заимствованного слова 
находит свое отражение в написанных им еще в молодые годы таких стихотворениях как 
«Я», «Я вернулся в свой окоп», «Свобода», «Узник в узнице», «Я гуляю по Тебризу» и 
др. Еще с раннего периода своего творчества такие кричащие строки поэта, как «Если в 
бесчестной жизни есть кто-либо, то это для того, чтобы умереть с честью» («Узник 
в узнице» [2]), «И я иду на смерть без страха, так как такая смерть сама есть борьба» 
(«Перед смертью» [2]), «Твоя вершина – это свобода, я доберусь до нее, мой Савалан, 
Савалан!» («Мой Савалан, Савалан!» [2])- эти мысли поэта звучат как манифест.

В стихотворении «Я гуляю по Тебризу» поэт-борец так воспроизводит перед глазами 
трагедию, пережитую городом: «Оторвали по ноготочкам, прожевали по горошинкам, 
унесли по кирпичикам…»

Завершает поэт вот таким символичным финалом:
Я стою
На аллее, где
Пересекаются революция с державою. (2)
Революция и держава, сопутствие которых невозможно, могут только пересекаться! 

Революция-то произошла, однако, это не было революцией С. Тахира. Иначе Сохраб Та-
хир не стал бы Азер Азером, не стал бы носить в имени двух Азеров.

Мамед Исмаил, «тот, кто в азербайджанской поэзии 20-го века отличается от всех 
своим голосом и стилем, у которого нет ничего общего ни с кем, тот, кто пишет свою же 
судьбу,  которая сыпется как из песочных часов, находящихся в нем самом же, тот, чей 
внутренний настрой был против всякой техники письма» (14) имел в предшественниках 
М. Араза, С. Тахира. М. Исмаил всегда выступал с общих позиций со своими предше-
ственниками и сегодня он находится в «чужбинном периоде» своего творчества («Если 
я скажу неправду, то выведи ее чужбина,  только Мать – это Родина, все остальное – 
чужбина..» («Чужбина» [5]).

Истинный поэт – это интеллигент интеллигентов и по М. Исмаилу: «Миссия интел-
лигента – это пр(о)свещение всего мрачного и темного… Общность, которая существует 
только и только ради денег и богатства не может стать нацией, если и станет, то не вы-
стоит.. В географических широтах, где царствует продажность, общества переживают 
период своей немоты и глухоты…». 

В стихотворениях «Прожил я» (5), созвучном с известным рефреном «Вроде бы и я 
прожил жизнь» М. Араза («По мере того, как горе и напасти, подобно волнам, бьют 
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тебя по груди и мою одинокую душу морозным трепетом знобит в груди, прожил я 
не жизнь, оду-баяты с рефреном: «заревут небеса, заплачут облака»), «Дятел, стучи 
в мою дверь» (6) и в стихотворении «Голубь» («Себе ли ты ищешь зерна, мне ли их ты 
принес?»), вызывающем ассоциацию с заголовком стиха «В седине моих волос нашел ты 
себе колос», действительно, мы наблюдаем сильную ностальгию.

Если в философии гражданской лирики творчества М. Араза ключевыми понятия-
ми были скала, камень, Аракс (граница), то у С. Тахира эту функцию выполняют слова 
язык, свобода, Родина, граница/Аракс, а у М. Исмаила – это чужбина, Родина, Аракс /
граница; общее у всех трех художников налицо: Аракс, Родина. Философский заряд та-
ких достойных считаться характерными образцами гражданской лирики стихотворений, 
как «Поднимись, Азербайджан!», «Крик камней», «Письмо профессору Гюлю», «Родина 
нас зовет», «Скалы-люди», «Минуло меня, брата поразило», «Край родной, прижался бы 
я лицом к каждому камню твоему», «Награда Родины», «А дали ли мы что-нибудь этой 
нации?», «Азербайджан – мир мой», «Ах если бы Родина назвала бы меня своим сыном» 
и др. (М. Араз); «Мой Азербайджан», «Говорит Родина», «Я – сын огней, Азери», «Роди-
на», «Гуляю я по Тебризу», «Савалан» и др. (С. Тахир); «Ах так ли все стало» «Привет, 
Баку», «»Есть у меня неисполненная мечта», «Один не делится на два» и др. (М. Исмаил) 
показывает, что эти поэтические тексты содержат социальный контент.

М. Араз, С. Тахир и М. Исмаил, краеугольным камнем творчества которых явля-
ется свободная гражданская лирика, являются поэтами-борцами, служащими в азер-
байджанской поэзии идеалу единого Азербайджана, проведшими надежную «линию 
фронта» поэзии, борющейся за целостность Азербайджана. Неопровержимо и их особо 
активное участие в распространении поэтических призывов к борьбе за неделимость и 
целостность Родины в 90-х годах прошлого века на уровень литературных и обществен-
но-политических требований времени. В стихотворном ряду  М. Араза «Марш незави-
симости», «Клятва солдата», «Родина нас зовет», «Сын-солдат», «Не плачь, нация-отец, 
нация-мать», «Мужчины, убегающие от врагов», «Беженцам из Кельбаджара» и др.; 
С. Тахира АзерАзера «Край родной», «Даю слово», «Я вернулся в свой окоп», «Горсть 
земли» и др.; М. Исмаила «Страна огней», на передний план выносятся идея целост-
ности и неделимости независимого Азербайджана, тема борьбы не на жизнь, а на-
смерть против врага в войне за независимость страны и за её земли, мысль «Умереть за 
Родину самым первым, раньше всех», которая в действительности обозначает лидерство 
в жизни.

Таким образом, гражданская лирика пришедших в литературу во второй половине 
XX века поэтов, особенно таких, как имеющие важную роль в формировании националь-
ной идеи М. Араза, С. Тахира, М. Исмаила, была мощным оружием против стратегии 
«разделяй и властвуй» и сыграла незаменимую роль в деле предотвращения нравствен-
ной деградации народа в борьбе против политики, проводимой слугами империи. Твор-
чество этих поэтов было важным вкладом в дело сохранения чистоты крови и памяти 
общества. В деле продвижения Азербайджана по пути независимости поэзия М. Араза, 
С. Тахира и М. Исмаила сыграла немаловажную роль. Их стихи многие годы помогали 
патриотам устоять на ногах, подготовили их к решающей борьбе за свободу народа. Эти 
мастера слова своим творчеством оказали большое содействие в деле сохранения наци-
онально-духовного единства, чтобы географически-политическое расщепление истории 
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Родины, ужасные последствия, порожденные всеми национально-физическими разделе-
ниями, не привели к еще более тяжким бедствиям.
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СОЦІАЛЬНИЙ КОНТЕНТ В АЗЕРБАЙДЖАНСЬКІЙ  ГРОМАДЯНСЬКІЙ 
ЛІРИЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ-ГО СТОЛІТТЯ

(НА ОСНОВІ ТВОРЧОСТІ МАМЕДА АРАЗА, СОХРАБА ТАХІРА, АЗЕР АЗЕРА, 
МАМЕДА ІСМАЇЛА)

У статті крізь призму громадянської лірики аналізуються вибрані вірші азербайд-
жанських поетів, які жили і творили у другій половині 20-го століття. Філософія і 
цивільний контент громадянської лірики в азербайджанській поезії за науковим мето-
дом досліджуються на основі творчості відомих майстрів пера – Мамеда Араза, Сохра-
ба Тахіра Азер Азера, Мамеда Ісмаїла. З розкриттям їх ролі у формуванні національної 
свідомості в Азербайджані, що залишилися в пам’яті багатьох читачів, поетичні 
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тексти цих поетів-громадян аналізуються в зазначеному контексті. У статті йдеться 
про вплив цих поетів на соціально-моральне життя суспільства. У статті робить-
ся висновок про те, що в питанні незалежності Азербайджану віршам М. Араза, С. 
Тахіра і М. Ісмаїла відводиться важлива роль: вони підготували народ до боротьби за 
свою свободу, передбачаючи і запобігаючи тому, що географічне і політичне роздвоєння 
і національне розділення могли привести до ще більш тяжких наслідків для долі нашого 
народу; вони своєю творчістю сприяли збереженню нашої духовної єдності.

Ключові слова: громадянська лірика, соціальний зміст, Аракс, Сохраб, Мамед, 
Південь.

Gardashkhan Azizkhanli
Khazar university, Azerbaijan

SOCIAL CONTENT IN AZERBAIJANI CIVIC LYRICS 
IN THE LATE XX CENTURY

(ВASED ON THE ACTIVITIES  OF MAMMAD ARAZ, SOHRAB TAHIR  
AZERAZER AND MAMMAD ISMAYIL)

The article deals with the summary of selected poems by Azerbaijani poets living in late XX 
century from the civic lyrics aspect. The activity of prominent writers Mammad Araz, Sohrab 
Tahir AzerAzer and Mammad Ismayil is involved into scientifi c research in terms of philosophy 
and social content of civic lyrics in Azerbaijani poetry. Poetic texts by civic poets embedded in 
memories are analyzed in the abovementioned context through shedding light on the role they 
played in the formation of national conscience in Azerbaijan. The article notes the impact of 
these poets on the socio-spiritual life of society. In the article the author comes to conclusion 
that the poems by M.Araz, S.Tahir and M.Ismayıl have done a great deal in the course leading 
to the independence of Azerbaijan; they prepared people for the struggle for their indepen-
dence, they assisted with the maintenance of our spiritual unity with their activity by prevent-
ing geographical and political split of the motherland and graver consequences of national 
separation in the destiny of our people.    

Key words: civic lyrics, social content, Araz, Sohrab, Mammad, south.
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НОВЫЙ ЭТАП ТРАДИЦИОНИСТОВ В ТЮРКСКОЙ 
МОДЕРНИСТСКОЙ ПРОЗЕ

В Турции первые  образцы  модернистской прозы  возникли во второй половине ХIХ 
века под влиянием Западно-европейской, в частности французской литературы. Однако 
это вовсе не подразумевает отсутствие прозы,  как художественного  вида и жанра 
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в тюркской литературе средних веков. Ибо классическая тюркская литература, осно-
ванная на традиции восточной поэтики,  была богата художественными и докумен-
тальными образцами  народных сказаний, дастанов, легенд, хвалебных сказок, анекдо-
тов. Несмотря на то, что долгое время в Турции интерес к  этому жанру уменьшился, 
однако с 80-х годов  прошлого века отношение к нему начало меняться. В частности, 
для творчества писателей, именовавших себя традиционистами,  характерен синтез 
традиции Восточного повествования,   составляющей его основу  философией суфизма 
с эстетикой Западного модернизма и постмодернизма.

Ключевые слова: повествование, поэзия, традиция, модернизм, новое направ-
ление.

Религиозно-исторические книги, в частности священный Коран, исламская филосо-
фия и исламская наука, теософские и религиозные мудрые изречения, а также богатый 
общетюркский литературный фонд, считаются самыми важными источниками турецкой 
литературы Средних веков. Источником стиля толкования, повествования и выражения 
этих произведений, входящих в богатое литературное наследие, составляет культура по-
вествования (повествование, описание, воплощение, воспевание) классического Востока 
(арабский и персидский). На дальнейших этапах развития искусства тюркского слова вни-
мание также было обращено к традиционному повествованию и его формам. Как тюркская 
литература XV-XVIII веков опирается на каноны красноречия и его составляющие (крас-
норечие, изложение и художество) и на традиционное национальное повествование, под 
влиянием европейской культуры образцы новой тюркской прозы и во второй половине ХIХ 
века, писатели, наряду с новыми методами выражения, также не забывали традиционное 
повествование, в своих произведениях обращались к нему, синтезируя тюркское художе-
ственное мышление и еще не сформировавшееся модернистское западное повествование. 
Например, в творчестве выдающегося прозаика, писателя и публициста Ахмеда Мидха-
дина (1812-1844) можно наблюдать попытку воссоединения европейского модернистско-
го повествования прозы с традиционным восточным повествованием. В таких его про-
заических произведениях, как “Kıssadan hisse”, “Letȃifi -rivayat”, “Hasan Mellȃh”, “Hüseyin 
Fellah”, наряду с историческим фрагментарным представлением, видим огромный интерес 
к традициям воспевания и народных новелл [1 с. 68]. 

Использование литератором традиционного повествования, в первую очередь, выра-
жает себя в стиле повествования произведения и в писательском стиле. В то время, когда 
он пересказывает событие в стиле традиционного повествования, временами он входит 
в рассказ и дает читателю некоторую информацию, ведет с ним беседу для того, чтобы 
узнать его мысли и размышления. Таким общением он старается привлечь внимание 
читателя к цели и намерениям рассказа. Всё это давало возможность методу повествова-
ния, свойственному традиционным хвалебным рассказам писателя, трансформироваться 
в прозаичные произведения нового вида. Ахмед Мидхат черпает свои темы из турецкой 
жизни, форму – из сюжетных линий, композиционных постановок, других  литератур-
ных атрибутов, правила для построения своих рассказов и романов заимствует из запад-
ной прозы. С одной стороны, он пользовался канонами восточного повествования того 
времени, а с другой стороны, абсолютно новым способом желал спасти от участи быть 
забытым традиционный хвалебный жанр, развивал его в соответствие с требованием 
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времени. Таким образом он старался модернизировать традиционное турецкое проза-
ическое повествование, возродив к жизни его синтез с западным повествованием. 

К сожалению, данная попытка, являющаяся для своего времени новаторским и хра-
брым шагом, не была поддержана его современниками. Традиционные способы пове-
ствования отходят на задний план в творчестве представителей литературной школы 
«Сарвати – фюнун» (1896-1901). В произведениях Халида Зии (1866 – 1945), самого 
главного прозаика этой школы, представившего первые полноценные примеры совре-
менной турецкой повести, место традиционного повествования начинают занимать по-
заимствованные на Западе прозаические компоненты (“Aşkı-memnu”, “Mai ve Siyah”, 
“Ferdi ve Şürekası” и др.).

В романе «Эйлюль» известного представителя литературного течения «Фаджри-
ати» (1908-1912) Мехмета Рауфа (1875 – 1931) традиционное повествование уступа-
ет место лирическому-психологическому повествованию. В произведении лидируют 
стиль повествования и способы его выражения, популярные в западной литературе 
того времени. Большое количество внутренних диалогов и монологов, нравственная 
перемена и психологические тонкости, разговор, действия, одежда и поведение в ев-
ропейском стиле и в стиле алатурки – национальном стиле (турецком) не ускользает от 
внимания в романе.

I четверть XX века открыла путь к серьезным изменениям в общественно-политиче-
ской жизни Турции, её жители стали свидетелями таких волнующих событий, как рево-
люция «Молодых тюрков» и свержение с трона Султана II Абдульгамида (1908 – 1909), 
приход к власти сторонников «Единения и прогресса» (с короткими промежутками 1908-
1918 годы), Балканские войны (1912-1913), Первая мировая война (1914-1918). В первые 
два десятилетия века относительно ослабевает сила как традиций классического вос-
точного повествования, так и занявшего с 60-х годов ХIХ века ведущие позиции про-
свещения такого литературно-идеологического течения, как западничество, и наряду с 
идеями исламизма, и частично османизма, идеология национализма-тюркизма начинает 
превращаться в влиятельное идеологическое течение и формируется национальная ли-
тература (Мехмет Акиф, Яхъя Камал, Мехмет Эмин, Ахмет Хашим, Омар Сейфаддин, 
Рэфик Халид и др.) (2.79 с.)

Общественно-политическая среда, созданная такими мировыми историческими со-
бытиями, как Турецкое национально-освободительное движение (1919-1922) и станов-
ление после его победы Турецкой Республики (1923)  определила дальнейшие направ-
ления развития турецкой литературы, сформировала новое восприятие мира и понятие 
искусства у писателей и поэтов того времени, в первые два столетия в поэзии появля-
ются такие произведения, как «Беш хеджачылар», «Йедди мешалечилер», в прозе такие 
известные прозаики, как Халида Адиб, Рашад Нури, Ягуб Гадри и др.

Начавшее формироваться с 30-х годов ХХ века движение «топлумчу герчекчилик» 
(«общественный реализм») превращается в самое продолжительное литературно-идео-
логическое течение в турецкой прозе и поэзии, в последующие десятилетия множество 
прогрессивныхдемократических писателей примыкают к данному течению, и до 80-х 
годов этого века социальные реалисты сохраняют свои ведущие позиции в литературном 
процессе (Назим Хикмет, Садри Эртем, Себахаттин Али, Орхан Камал, Камал Тахир, 
Азиз Несин, Фахри Эрдинч, Самим Кочагёз, Яшар Камал, Четин Алтан, Бэкир Йлдыз).
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В конце 40-х – начале 50-х годов появляется новая группа прозаиков, проторивших 
путь в реалистическую турецкую прозу, и привнесших впервые в литературу в широком 
и объективном плане жизнь турецкой деревни и её обитателей – среди таких «деревен-
ских писателей» следует отметить таких, как Махмут Макал, Дурсун Акчам, Факир Бай-
курт, Талип Апайдын, Мехмет Башаран и др. (3.4 с.)

Начиная с середины 50-х годов, индивидуализм, качественно изменившись, порож-
дает новые тенденции в литературе. В результате синтеза местных национально-иде-
алистических философских мыслей с эстетическими принципами модернизма, сфор-
мировавшегося под влиянием западной литературы, а также индивидуальных психо-
логических мотивов писателей, появилась новая литературная тенденция – «буналым 
едебиятты» («кризисная литература»), представителями её были Лейла Эрбил, Латифа 
Текин, Фарид Эдгу, Неджати Тосунер один за другим начали издавать интересные и ори-
гинальные произведения. 

В 60-70-ые года представители последних двух вышеперечисленных групп, а также 
другие авторы, не примкнув ни к какой литературно-идеологической группе, скажем,  
Мехмуд Шевкет, Саит Фаик, Ахмет Хамди, Пеями Сафа, Халдун Танер и др. сыграли, 
впрочем, важную роль в развитии тюркской прозы. Одна их часть стремилась к отраже-
нию жизненных реалий на почве критического реализма, другая же часть, примкнувшая 
к социальному реализму, стремилась к привнесению самых важных  проблем планетар-
ного характера в литературу, проблем: деревня – город, бек – батрак, просветитель – мра-
кобес, светскость – религиозная эксплуатация, крайние правые – крайние левые и др.  
Темами становятся борьба за демократические права и свободы против пустых пред-
выборных обещаний политических партий, переезд из деревни в город, отток рабочей 
силы за рубеж, особенно в Германию. С точки зрения отношения к традиционному по-
вествованию феноменальные для современной турецкой прозы литературные события 
происходят примерно спустя сто лет после появления в Турции западноевропейских 
произведений нового модерного типа  в 80-ые годы прошлого столетия.

С одной стороны, появляются на свет повести и романы, в которых разрабатываются 
современные и исторические темы, таких мастеров, как Орхан Памук, Латифа Текин, 
Гасан Али Топташ, Метин Качан и др. постмодернистских мастеров.

С другой стороны, подрастает группа писателей, «новых традиционалистов», обра-
щающихся к классической восточной традиции повествования, к теософии, составля-
ющей основу этой традиции – Расим Озданоран (1940), Мустафа Кутлу (1947), Гусейн 
Су (1952), Рамазан Дикмен (1956-1997), Назан Бакироглу (1957), Искандар Пала (1958), 
Элиф Шафак (1971) и др.

Эти писатели, в отличие от предыдущих литературных поколений, доносили до вни-
мания читателя то, что литература состоит не только из отражений отношений бек – кре-
стьянин, борьбы классово-идеологической, бытовых забот людей, имеющих или не име-
ющих земельного надела, реалий деревень без дорог, без школ, без света и без здравоох-
ранения. Они, уделяя внимание необходимости отделения повествования  от таких кано-
нов, как сказки и предания, эстетика и рационализм дастана, старались спроецировать 
их в иррационализм, на ступень метафизики, объединить методы традиционного пове-
ствования с современными гибкими формами мысли. Частое обращение к историческим 
темам исходило из желания повествовать о прошлом нации языком сегодняшнего дня, то 
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есть техникой нового литературного стиля и эстетического письма. Иными словами, это 
не была попытка разрушить повествование старого типа, традиционное повествование, а 
всего лишь отвечать требованиям времени и художественно-эстетическим формам ново-
го социального заказа. Это было подтверждением способами, опирающимися на модер-
нистское мышление, современное философско-гуманитарное мышление, а не отрицание 
традиционных ценностей вчерашнего дня. 

Таким образом, в столетнем турецком повествовании нового типа наравне с модер-
нистами и реалистами, начали параллельно шагать постмодернисты и традиционалисты. 
К месту, нужно отметить, что есть универсальные писатели, которых можно отнести в 
несколько групп, по содержанию и оглавлению, технике повествования и стилю. Общее 
творческое достоинство этих писателей выражается в том, что они в своих произведе-
ниях обращаются к традиционному повествованию, фольклорным примерам – сказке, 
дастану, легенде, эпосу, анекдоту, хвалебным и народным рассказам. Конечно, и до них, 
(в 60-70-х годах) были известные турецкие писатели, такие как Яшар Камал (к примеру 
«Легенда про Агрыдаг», «Убьют змею», «Легенда про тысячу быков» и др.) и Камал Бил-
башар («Джемо», «Мемо» и др.), которые в своих произведениях отдали большое место 
мотивам фольклора, строили свои романы на материалах фольклора. Однако, их цели и 
обязанности в обращении к фольклору очень сильно различаются с целями и обязанно-
стями традиционалистов и других.

Известно, что постмодернизм появившийся как продолжение модернизма, как и все 
предыдущие «-измы» критиковал модернизм, на котором он вырос, а в некоторых случа-
ях даже полностью его отрицал и этим открыл себе дорогу. Представители данного тече-
ния в большинстве случаев старались строить свои произведения на принципах, которые 
не принимал модернизм, старались отдалить прозу от голой правды. Другими словами, 
они сделали попытку построить разработку своих тем на основе художественно-эстети-
ческих норм отличающихся от тех принципов, которые им не нравились, а порой даже 
составляли противостояние с этими принципами. Обращение постмодернистов к тради-
ционным примерам с целью деструктуризации и пользование ими, отдаляя их от модер-
нистов, неким образом делало их ближе к традиционалистам. Известно, что единствен-
ным господствующим источником модернистов были человеческий разум, существо-
вание принципов, правил, течений и систем их формирующих. Представители данного 
течения отрицали использование в своих произведениях старых текстов и национальных 
мотивов, относящихся к прошлому, в связи с их противостоянием традициям. А постмо-
дернисты наравне с использованием эстетических методов и концепций современной 
Западной литературы, также старались воспользоваться богатым наследием прошлого. 
Таким образом, обращение постмодернистских мастеров к традиционным формам по-
вествования обуславливалось их желанием избежать модернистских особенностей. 

А если обратится к основательным различиям традиционалистов от постмодерни-
стов, приведших Турецкую прозу на новой уровень мышления, в первую очередь нужно 
сказать о том, что они обращаются к традиционному повествованию, фольклорным мо-
тивам, технике и методам устной народной литературы, действуют от таких способов, 
как «многозначность-многоплановость», «надстройка-метафизика», «межтекстовые 
отношения» и др. В отличие от национальных повествовательных изображений вводи-
мых естественным путем традиционалистами в свои произведения, постмодернисты 
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использовали традиционные техники повествования с целью показать, что литературное 
произведение является вымыслом, результатом мечтаний. Другими словами, они умыш-
ленно хотели показать, что созданные ими произведения являются вымышленными, ре-
зультатом фантазии. Введение в свое произведение определенных отрывков из других 
текстов в неизмененном состоянии, а в некоторых случаях ограничение отправкой им не-
ких намеков, также служили этой цели. Формы обращения их к традиции не носили се-
рьезный характер, наоборот составляли противоречие со значением традиционного по-
вествования в плане отображения «игры с отрезками», пользуясь стилями приближения 
к тексту, пародиями, сарказмом, насмешками. Другими словами, постмодернистской ли-
тературой господствует понятие игры, эта игра служит для того, чтобы показать то, что 
произведение является вымыслом, воображением. Обращение к традиционному насле-
дию, склонение к традиционным примерам, пользование ими играет роль литературного 
развлечения, сырого материала для осуществления постмодернистами своих принципов. 

Говоря о сформированном в 80-х годах и названном турецкими литераторами «эта-
пом новых поисков», либо же «периодом новых традиционалистов» литературном на-
правлении и его представителях, нужно сказать, что путь, выбранный ими в отличие 
от предшествующих им предшественников, а также их современников модернистских 
и постмодернистских писателей, был целенаправленным и продуманным, то есть носил 
не случайный характер. Обращение данных мастеров к традиционному повествованию, 
выделение ими места в своих произведениях Восточной поэтике, оценивание в призме 
сегодняшнего мышления исторических тем и личностей и описание их сегодняшним 
языком, разработка художественных образов и характеров на национально-моральных 
ценностях исходили из их кредо искусства, новой миссии турецкой прозы. Иными слова-
ми, это значит интерпретация традиции повествования Средних веков в соответствии с 
требованиями нового времени, синтез современной мировой литературы с самыми пере-
довыми и литературными концепциями.

Мы разделяем такую точную мысль тюрколога А.Расулова относительно новых тра-
диционалистов о том, что это составляет представление в новых художественных- эсте-
тических формах известных исторических событий в современном изменчивом мире ли-
тературно-общественного взгляда на национально-моральные ценности самых главных 
общих особенностей литературной прозы, также составляет обращение к простому и 
глубокому традиционному повествованию классического Востока и составляющих ос-
нову данного повествования ценностей исламской философии, суфийских-урфанских 
ценностей. Писатели, занявшие место в данной группе в первую очередь в своих произ-
ведениях говорили о возможности синтеза всевышней и всемирной любви, материаль-
ного и морального мира. Осуществляя эту идею в своих романах пользовались художе-
ственными образами нового типа и синкретическими литературными приемами. Они 
хотели «придать значение с художественной точки в свете современного гуманитарного 
мышления суфийской философии, дать объективный художественно-эстетический ана-
лиз месту и роли известных и неизвестных нам исторических личностей в динамике 
развития общества, превратить историческую память в память искусства посредством 
просветительских, нравственно-дидактических текстов, создав связь между историче-
ским прошлым и современным читателем». 
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В Турецком литературоведении творчество представителей прозы нового типа иногда 
оценивали как возвращение назад, неспособность конкурировать с современными литера-
турными течениями, восхищение османами, исламский консерватизм и т.д. Находятся так-
же те, кто связывают литературную деятельность этой прозы с поэзией известных масте-
ров первых десятилетий ХХ века исламизмом Мехмет Акифа и османизмом Яхъя Камала. 
На самом деле, несмотря на то, что темы в произведениях этих двух мастеров, также пред-
ставителей литературного поколения, сформированного в 80-х годах «традиционалистов» 
выглядели, как восхищение и тоска по исламским ценностям, суфийским – урфанским 
премудростям и османизму, ни один из них не был мастером, который закрыв глаза на 
общественно-политические события, жил в своей микросреде. (7 с.6)

Выбор данными прозаиками консерватизма в искусстве, обращение к традиции Вос-
точного повествования, опора на теософию ни в коем случае не может быть оценена, 
как обскурантизм, удаление от просветительно-дидактической концепции, избыточная 
религиозность и вражда прогресса, безразличие к Западной культуре. Так, эти масте-
ра, будучи связанными с классической османской литературой и культурой, исламским 
мышлением, составляющим их основу, также были открыты ко всем новшествам, всем 
литературным течениям и концепциям, питающимся современным гуманитарным мыш-
лением. К примеру, отметим такой типичный факт, ведущее лицо данного литературного 
поколения Мустафа Кутлу по своей идеологии является автором монографии о социали-
сте и критике-реалисте писателе Сабахаддине Али. 

По традиционалистам, для литературы и мастера нет проблем просто абстрактного 
старого и нового понятий, противоречий Османской империи и Турецкой Республики, 
совпадающих, непересекающихся ценностей Запада и Востока. Для мастера главным 
вопросом является верность литературному принципу и миссии писателей, восприятие 
объективных причин противоречий между антигуманистическими действиями и кон-
кретными вселенскими качествами, восприятие мира, как материального бытия, либо 
метафизики, материалистическое восприятие мира жизненных событий, либо эсте-
тическое представление с идеалистической точки зрения. Самое главное, есть мастер, 
который может отразить это в своих произведениях живыми литературными красками, 
может с художественной точки оживить это. Представители данного литературного по-
коления в большинстве подходят к объективной реальности с призмы метафизической 
концепции, и считают, что источником вселенной цивилизации является бессмертный 
дух, однако без смертных материальных ценностей цивилизация также не существует. 
Как искусству, культуре, литературе не быть без духа, также без материального произ-
ведение искусства не может быть создано. 

Большинство традиционных писателей 80-х годов были как исламистами, так и на-
ционалистами. И это совершенно естественно. Так исламизм, является национально-
идеологической идеологией Османских тюрков, а национализм новой Турции. И нет 
ничего естественнее связи мастеров, направленных на традиционное Восточное пове-
ствование с этими двумя национальными идеологиями. Большинство данных писателей 
несмотря на свое образование в Европейских странах, никогда вслепую не шли на пути 
подражания Запада, наоборот, старались синкретизировать национальное - традиции по-
вествования Востока с самыми передовыми идеями Запада, современными литератур-
но-художественными концепциями. Тем, кто называет их консерваторами, шовинистами 
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(мракобесами) советуют не смешивать исламскую мудрость с невежеством, преданность 
национальным ценностям со слепым подражанием иностранцам. 

Близкое знакомство с научно-критическими взглядами исследователей о творчестве 
новых традиционалистов, непосредственное чтение романов и повестей этих писателей, 
также их нравственно-эстетические и теоретические взгляды, выраженные ими в своих 
интервью для прессы, в общем стиле приближения к литературе и ее вопросам искус-
ства, дают повод прийти к такому заключению, что они глубоко знакомы не только с ли-
тературой турецкого народа, к которому они принадлежат, но и с художественно-эстети-
ческими ценностями Востока–Запада, Восточной поэтикой и Европейской литературой, 
тюркско-исламской художественной мыслью. 

По нашему мнению, для правильного научно-теоритического исследования и анали-
за произведений, выделяющегося среди новых современных тюркских писателей свои-
ми особыми мыслями, Искендера Палана, а также Элиф Шафаг, в романах которой про-
сматривается целостность традиционных способов повествования с постмодернистской 
техникой письма, нужно просмотреть усовершенствование османской общественно-по-
литической истории и поэтической мысли, особенность эстетики восточной литературы 
и философии исламского-суффизма, историческую поэтику тюркских форм повество-
вания. В это время важно призвать к анализу самые типичные произведения обоих ма-
стеров, разоблачить художественно-философскую ценность романов на исторической и 
современной платформах.
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THE STAGE OF NEW TRADITIONALISTS IN MODERNIST TURKISH PROSE
İn Turkey under the infuluence of Western Europe, French literature in particular, the fi rst 

exapmles of modersnist prose emerged in the second half of the nineteeth centure. But it does not 
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mean that there were no literary types and genres in Turkish literature in Medival times. Turkish 
literary is based on the tradition of classical poets or popular legends and stories, fairy tales, 
epic, jokes. In spite of existing for a long time great interest in the heritage of Turkey, since the 80s 
of the last centure the traditional narrative approach has changed due to the creativity of writers 
called traditionalists especially in the east of narrative, its underlying philosophy of mysticism 
and wesstern modernism and post-modernizm esthetic character of synthesis.

Key words: narration, tradition, modernism.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТЕКСТОТВОРЧИХ 
УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДІЄСЛОВА

У статті визначено теоретичну сутність понять «текст», «надфразова єдність», 
«складне синтаксичне ціле», окреслено практичну значущість означених термінів у ви-
кладанні української мови; показано якісну динаміку підвищення знань студентів та 
учнів при роботі з текстом у процесі вивчення дієслова.

Ключові слова: текст, надфразова єдність, складне синтаксичне ціле, компоненти 
тексту, дієслово.

Згідно Державного стандарту освіти України, мета і завдання навчального предмета 
«українська мова» полягають у застосуванні комплексного підходу до формування ос-
новних умінь і навичок, які виявляються у зростанні вмінь користуватися всіма видами 
мовленнєвої діяльності. Розвиток мовлення набув статусу провідного принципу навчан-
ня рідної мови, як державної мови України [10:56].

У процесі комунікації українська мова виступає індивідуальною формою навчання 
як, перш за все засобом спілкування, об’єктом наукових досліджень та власне навчаль-
ною дисципліною. Психологи та лінгвісти розглядають українську мову в різних аспек-
тах, починаючи із фонетико-графічного начала до складного снтаксичного цілого.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» основ-
ним завданням української мови як дисципліни є забезпечення усвідомлення кожним 
індивідумом свого значення у суспільстві та прищеплення любові до вивчення рідної 
мови [9:23]. Основним пріорітетом такого навчання є формування тих основ, які є 
необхідними для становлення розвитку особистості.

На сьогодні, важливим є питання формування процесу текстотворення як одного 
складного синтаксичного цілого поєднаного логічною змістовністю та інтонативною 
завершеністю.

Проблема ССЦ як процес текстотворення не нова у практиці викладання української 
мови, проте вимагає удосконалення окремих питань відповідно до реформування змісту 
освіти. Теоретичну основу даного дослідження складають лінгвістичні праці розвитку 
мови (Л. А. Булаховський, Д. В. Бондаренко, В. О. Горпинич, В. В. Виноградов, Г. В. Зо-
лотова, В. М. Русанівський, Л. М. Лосева), психологічні аспекти мовленнєвої діяльності 
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(В. А. Артемов, Д. Н. Богоявленський, Ф. Й. Буслаєва, В. Я. Ляудис, Л. С. Виготський, 
Н. І. Жинкін, А. А. Леонтьєв, П. Я. Гальперін, А. Р. Лурия, Л. Г. Щерби, Д. Б. Ельконін).

Спираючись на основні ідеї лінгвістів та психологів, можемо стверджувати, що пи-
тання формування текстотворчих умінь у процесі вивчення дієслова є актуальною про-
блемою сьогодення, оскільки є підгрунтям першочергового створення складного синтак-
сичного цілого.

Мета статті – розкрити суть процесу текстотворення як умови формування склад-
ного синтаксичного цілого, посилаючись на праці видатних вчених психологів та 
лінгвістів, дослідити важливість описової функції дієслова під час роботи над текстами 
різних стилів у викладанні української мови.

Розробляючи фундаментальні освітні процеси навчання, виховання та розвит-
ку особистості, методика навчання української мови все частіше звертається до 
філософських досліджень як методичної основи, що реалізує системи розвитку освіти.

Ідеї виховання та розвитку у процесі текстотворення становлять підґрунтя до 
пізнання навколишнього світу. Платон розглядав процес навчання як засвоєння окремої 
категорії знань, покликаних до наближення особистості до світосприйняття за допо-
могою діалогічного та монологічного спілкування. У своїй праці «Закони» філософ го-
ворить про «діалектику», як освітній процес. Означеним терміном позначалися бесіди, 
розповіді, які вчителі проводили з молодшими школярами з метою відновлення та на-
ближення їх до засвоєння знань про світ істини і блага [11:295].

Стародавні філософи, починаючи аж від Сократа до Юсуфа на протязі довгого 
періоду не ототожнювали «текст», як глобальне поняття. Юсуф у своїх працях розгля-
дав «текст – як твір, який не лише нагадує політичний трактат, що описує закони та 
розглядає проблеми буття, а й сукупність речень, в яких поєднані різні галузі: культури, 
науки, мови [12:245].

Питання процесу текстотворення зводиться до основних психолого-педагогічних 
понять, які становлять єдину сукупність тих умінь, що мають бути притаманні людині.

У своїх дослідженнях І. Кант та І. Фіхте рахують, що існує репродуктивна та кон-
структивна уява. Зокрема, І. Кант стверджує, що «природа створила людину, давши їй 
всі умови для її особистісного розвитку» [8:176]. Сюди філософ відносить формуван-
ня тих умінь, наслідком яких будуть набуті навички, реалізовані у процесі спілкування 
на уроках української мови. Аналіз філософських ідей І. Канта, можемо твердити, що 
«репродуктивна уява – це думки, які залежать від часу, мети та ситуації спілкування, 
що були сприйняті раніше». В свою чергу, «конструктивний тип уяви – це здатність до 
запам’ятовування певних формул, що дозволяють розвиватись особистості у сфері окре-
мих точних наук.

Аналіз досліджень І. Канта дає підстави говорити про уяву як окремий аспект 
психологічної науки, що дозволяє створювати висловлювання у різних галузях, спира-
ючись на дедуктивний та індуктивний умовиводи методики навчання української мови.

Тут можемо говорити про пропорційний зв’язок української мови та сприймання 
світогляду студентом. Якщо не зосереджувати свою увагу на розкритті важливих питань 
у тексті над яким проводиться робота, то таке висловлювання повністю втрачає зміст. Ак-
центуючи увагу на другорядному, ми не зосереджуємося на важливому або ж повністю 
втрачаємо думку висловленого чи написаного. Поняття пропорційності пов’язане із 
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законом «золотого поділу»: одна частина тексту (другорядне) має відноситись до другої 
як два до трьох, наприклад, говорячи про важливе у тексті – воно має займати дві части-
ни, а неважливе – одну, прив’язуючись до двох інших частин [13:68].

Аналізуючи філософські та психолого-педагогічні погляди науковців, можемо ствер-
джувати, що спираючись на вікові особливості учнів у методичній літературі існує поділ 
на: 1) особу, як читача, який є опорою автора на написання твору, пізнавального тексту; 
2) особу, як читача, що не досяг середнього розвитку пізнання та розуміння прочитано-
го; 3) особу, як читача, інтелектуальний коефіцієнт якого дорівнює перевищує самого 
автора. З зробленого поділу нам зрозуміло, що для третьої групи осіб, інформація, яка 
міститиметься в тексті буде рівна нулю. Для другої групи матеріал певного висловлюван-
ня буде пізнавальним та корисним, проте учні зіштовхуються з певними лексичними та 
стилістико-граматичними проблемами. Перша група буде сприймати тексти усіх стилів, 
хоча складна термінологія та мовні кліше виявлятимуться для них зайвими.

На сьогодні ані філософія, ані психологія не дослідили повністю особистість, як 
індивід, покликаний до реалізації всіх задумів. Залишається відкритим питання розвитку 
умінь у процесі роботи над текстами, зокрема, текстотворча діяльність.

Засновник «експериментального методу», американський філософ та педагог 
Д. Дьюі вважав, що специфічна функція уяви складається з формування умінь бачити 
дійсність так, як її не можна побачити через реальне сприйняття [5:15].

Мова йде не лише про вивчення української мови, але й про математику, природо-
знавство, логіку зміст яких ми можемо зрозуміти лише за допомогою уяви [5:34].

Аналізуючи важливість уяви у формуванні текстотворчих умінь кожного учня почат-
кової школи, С. Кольрідж наголошував, що самим процесом уяви необхідно керувати і 
направляти на формування умінь будувати висловлювання. Робота над працями вченого, 
їх аналіз дозволяє дає нам підстави стверджувати, що у розвитку особистості молодшого 
школяра та формуванні умінь створювати тексти важливу роль відіграє вчитель. Людина, 
яка покликана допомагати дітям у школі, володіє мовою та педагогічними рисами, може 
втілювати поставлені цілі, ідеї, здатна провести молодшого школяра до умінь аналізува-
ти, порівнювати, вміти висловити свої думки за допомогою психічних процесів «уяви» 
та «фантазії».

Аналіз дисертаційних досліджень учених дав змогу підтвердити твердження, що 
фантазія та уява – невід’ємні процеси формування умінь створення складного синтак-
сичного цілого, проте означене не може створювати щось нове, а лише повертає з пам’яті 
вже пережите явище. Щоб навчити особистість розвивати уміння до створення нового 
висловлювання, їй потрібно сприйняти інформацію про щось побачене чи почуте. Існу-
вання таких процесів, їх взаємозв’язок дають можливість висловити, показати своє ба-
чення ситуації та сформувати думку у зв’язному висловлюванні, яке називаємо текстом.

Суть будь-якого текстотворчого процесу полягає в реалізації питання «про що пи-
сати?». Основою буде потреба у відображенні дійсності у тексті, художньому чи на-
уковому його зображенні в усному та писемному мовленні. Таким підґрунтям слугу-
ватиме вибір теми, мети, спосіб відтворення придуманого та власне висновки з даного 
висловлювання.

Мінімальний словесний масив будь-якої людини складається з послідовно розміще-
ної сукупності речень, об’єднаних у тематичну і структурну цілісність, текст.
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За визначенням К. Ф. Шульжук «Текст – це складна синтаксична одиниця, об’єднана 
за змістом та інтонацією, яка виражає певну завершеність думки щодо мети спілкуван-
ня» [15:8].

Відомо, що саме текст є тією граматичною одиницею мови, яку формує складне 
синтаксичне ціле. Зазначивши поняття тексту, можемо вважати, що складне синтаксич-
не ціле – це поєднання в одне ціле низки речень, що характеризуватимуться відносною 
завершеністю теми, цілісністю думки й тісною структурноє пов’язаністю всіх його 
компонентів.

У свою чергу сучасні лінгвісти трактують поняття ССЦ як групу мікроодиниць, син-
таксично об’єднаних різними засобами і способами, які в єдності виступають як більша 
одиниця, що незалежить від навколишнього контексту зв’язного мовлення.

У процесі вивчення та апробації означеної проблеми було з’ясовано, що залежно 
зв’язку між реченнями, складне синтаксичне ціле поділяють на ССЦ з паралельним та 
ланцюговим зв’язком компонентів.

При паралельному зв’язку речень, які є відносно самостійними, але не пов’язані 
граматично з іншими частинами тексту важливе значення відіграє зіставлення чи про-
тиставлення. Прослідковуючи матеріал ССЦ при паралельному зв’язку компонентів, мо-
жемо аргументувати аспект опису декількох дій явищ, які не залежать одне від одного, 
але відбуваються одночасно. Покажемо це у прикладі №1:

Осінь. Дерева ранять та руйнують листя, трава й квіти в’януть, сохнуть, насіння 
їх на землю обсипається. Тварини до зими готуються. Мандрівні птахи збираються у 
великі зграї, щоб летіти у вирій. Маленькі звіринки запасають у своїх коморах їжу, ла-
годять та утеплюють свої житла та самі зодягаються в теплу зимову шубку. Комахи 
під кору дерев у різні щілинки ховаються. (В. Чапліна).

Підсумовуючи аналіз праць видатних педагогів, ми дійшли висновку, що процес уяви 
сприяє розвитку мовлення людини, збагачення лексичного словника. Створення зв’язного 
висловлювання активізує психічні процеси уяви та фантазії. Це пояснюємо, перш за все, 
мотивом створення будь-якого тексту, адже автор творить для того, щоб його вислухали, з 
нього брали приклад, ним пишались. Він може створити текст з чотирьох простих речень, а 
може складати зв’язні висловлювання навіть до десяти і більше синтаксичних одиниць, що 
формують логічно завершену структурну одиницю. Все це пояснюється динамікою рефор-
мування освіти згідно вікових особливостей кожного учня та орієнтиром освіти України 
на середнього учня, основні положення якого висвітлені у нормативних документах про 
освіту (Національна доктрина розвитку освіти, Державний стандарт, Проект концепції 
освіти на 2015-2020 рр.). Звертаючись до методичної сторони навчання української 
мови, ми підтверджуємо той факт, що формування текстотворчих умінь можливе при 
умові наявності процесів сприйняття, уяви та фантазії того, про що автор буде писати чи 
розповідати, а також вміння слухача показати наскільки йому важлива розповідь, його 
оцінювання, як вже сформованої особистості, яка може вдосконалювати набуті вміння.

Таким чином, ми з’ясували, що текстотворчі уміння виявляються вже з початкової 
роботи над текстами, проте для їх розвитку методика навчання української мови вимагає 
спеціально підібраних вправ, які б допомагають у створенні власних висловлювань.

Дані проведеного даналізу показують, що індивід здатен сприймати та усвідомлювати 
прочитане, відслідковувати сюжетну лінію, розгортання подій та системи дій, які 
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відбуваються у ССЦ. Всі ці компоненти текстотворення доводять формування уміння 
складати тексти в усному мовленні та реалізувати описову функцію дієслова на письмі 
через відображення дій у текстах. 

Аналіз методичної та психолого-педагогічної літератури щодо нашого дослідження 
свідчить, що, незважаючи на багатство теоретико-практичної бази в методиці навчання 
української мови єдиного твердження про формування умінь текстотворчої діяльності, а 
особливо опису чіткої послідовності дій в тексті поки немає, проте ми можемо стверджу-
вати, що текстотворення є першоосновою формування складного синтаксичного цілого не 
лише як окремої частинки будь-якого тексту, а структурно завершеної одиниці мовлення.
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ТЕКСТОТВОРЧЕСКИХ УМЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГЛАГОЛА 
В статье определено теоретическую сущность понятий «текст», «сверхфразовое 

единство», «сложное синтаксическое целое», очерчено практическую значимость отме-
ченных понятий в преподавании украинского языка; показано качественную динамику по-
вышения знаний студентов и учеников при работе с текстом в процессе изучения глагола.
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PSYCHO-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMING SKILLS TO CREATE A 
TEXT WHILE LEARNING VERBS 

In the article theoretical essence of concepts of «text», «superphrase unity» «diffi cult syn-
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Нравственная культура, как составляющая часть духовной культуры, является 
высшим выражением человеческого. 
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Воспитание личности является важной составляющей любого общественного раз-
вития. Учитывая реалии нашего общества, эта проблема чрезвычайно актуализирует-
ся, ибо без личностей нет ни общества, ни государства. «Прежде чем творить историю, 
человек должен пить, есть и одеваться», но это не значит, что, если в стране чрезвы-
чайно сложная экономическая, социально-политическая ситуация, то на нравственно-
воспитательные, просветительские процессы можна не обращать внимания, ибо «без 
морали можно прожить». Современное общество все более уповает на необходимость 
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воспитания духовности индивидов его составляющих. Но парадокс, как раз, и заключа-
ется в том, что: общественное сознание не есть суммой сознаний отдельных индивидов, 
с одной стороны, а, с другой стороны, – невозможно в бездуховном обществе воспитать 
духовность его индивидов. Но есть еще одно «но», а именно: что вообще включает в себя 
понятие «духовность»? Сошлемся на статью Н. Хамитова в «Філософському енциклопе-
дичному словнику» [1: 179], где он определяет духовность как категорию человеческого 
бытия, что выражает его возможности к творчеству и самотворчеству. Очевидно, что 
именно процесс самотворчества современного индивида и есть основной проблемной 
задачей полноценного развития современного общества.

Если рассматривать весь эволюционный процесс развития человечества, через его 
основные смысловыражающие ступени: дикость, варварство, цивилизация, – то мы 
можем обратить внимание на тот факт, что человек меняется в рамках того или иного 
сообщества. Впрочем, как и сообщество меняется также благодаря изменениям людей 
в целом, и отдельных индивидов в частности. И первоначальной основой такой связи: 
«общество – человек», «личное – общественное» – выступает то, что обычно люди отно-
сят не просто к понятию духовности, а определяют более конкретно как мораль или же 
нравственность. Ибо нравственность возникла из практики взаимосвязи и солидарной 
деятельности людей, и ее главное назначение было и остается в том, чтобы развивать, 
совершенствовать возможности взаимосвязи. Причем, все более акцентируя внимание 
на самосовершенствовании индивидов как нравственных личностей.

Наверное, не случайно, современный мир западной модерной и постмодерной куль-
туры, который отстаивал и отстаивает индивидуальную свободу личности, дошел до ло-
гического завершения своего развития: одно «Я» должно уничтожить другое «Я», ибо 
в культуре эгоцентризма другого не дано. Став на краю пропасти и, наконец-то, уяснив 
это, так называемая, элита воззвала к духовности. Правда, одни под ней понимают су-
губо религию, в разных ее проявлениях, другие – более обширные пласты культуры, но 
большинство же, начинает уповать и призывать обращаться к истокам, к нравственности. 
Ибо нравственность – это бытийный коррелят морали, который определяет способ, уро-
вень и границы влияния ее норм на реальную человеческую жизнь [1: 399]. Очевидно, 
все-таки, что особенность славянской ментальности заключается в том, что нравствен-
ность лежит в основе духовности, ибо истинная нравственность начинается тогда, когда 
человек, невзирая ни на что, или даже вопреки всему, старается в любой ситуации (в 
критической особенно) действовать на благо общества и людей, не задумываясь над тем, 
получит ли он за это вознаграждение или нет, или, вообще, останется ли жив. Наиболее 
адекватно, на наш взгляд, суть исконно славянской нравственной духовности выразил 
П.А. Кропоткин в «Нравственных началах анархизма»: Человек «считает добром то, что 
полезно обществу, в котором он живет, и злом то, что вредно этому обществу» [2: 295].

В мире идет борьба между Западом и Востоком, между христианскими и исламскими 
ценностями, между жизнью и смертью, т.е. между богатыми и бедными странами, народа-
ми, людьми. Посему, не удивительно, что люди все больше и чаще обращают свои взгляды 
к морали, нравственности, как последнему, основополагающему звену в цепочке ценно-
стей: межцивилизационных, межгосударственных, межконфессионных, межличностных.

Человек рождается индивидом и все, что он обретает в этом мире, зависит от тех или 
иных условий его бытия. Именно благодаря культуре индивид и получает свою истинно 
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человеческую природу. Процесс приобщения индивида к культуре предполагает при-
сутствие умного наставника – воспитателя. Воспитатель же, выступая представителем 
своего класса/страты, будучи воспитанным в системе отношений, что доминируют в 
данном обществе, на данном этапе его развития, отображает все недостатки этого этапа 
развития. То есть, «воспитатель сам должен быть воспитанным». Соответственно, вос-
питательный процесс является процессом взаимообусловленным, социально детерми-
нированным. Таким образом, и сама личность, и ее нравственная культура – явление 
конкретно-исторически определенное. Нравственная культура, как составляющая часть 
духовной культуры, является высшим выражением человеческого. Таким образом, мы 
должны стремиться к возрождению нравственности как основы человеческого бытия и 
сердцевины личностного самоопределения. Ведь нравственность – это свободный выбор 
линии поведения и, соответственно, ответственность за свой выбор.

Достижения такого уровня личности – сложный и длительный процесс. А посему, 
опять активизируется проблема целостной личности, формирование которой немыслимо 
без формирования целостного мировоззрения. Очень интересными и своевременными 
нам кажутся идеи А. Кораблева о необходимости формирования целостного мировоз-
зрения. «На ранней стадии человеческого единства индивид соотносил себя с родовым 
целым, а затем – с национально-государственным, сейчас – все чаще и определеннее – 
с мировым целым. Время формирования наций, национального самосознания, поиска 
национальной идеи – прошло. Наступило время решения транснациональных проблем 
и формирования единого, целостного человечества. Национальные различия и государ-
ственные границы становятся все более условными и формальными» [3: 150]. И далее: 
«Если человечество уже достигло такой степени самосознания, чтобы мыслить себя как 
целостность, тогда, чтобы соответствовать этому уровню самосознания, т.е. не только 
выживать, но и продолжать развиваться, оно вынуждено овладевать принципами целост-
ного мышления, формирующими целостное мировоззрение» [3: 151]. Но целостность 
мировоззрения возможно и необходимо только на основе высокой нравственной культу-
ры, ибо духовное развитие, лишенное нравственной основы может привести общество 
к самоуничтожению. Нравственность же – залог не просто бытия, но развивающегося, 
прогрессирующего общественного бытия, субъектами которого выступят люди, нрав-
ственный облик которых будет составлять: «деятельная доброта к окружающим; способ-
ность горячего сострадания и сорадования; чувства единства общечеловеческого; чув-
ства единства космического…» [4: 242].
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Данная статья посвящена проблеме культурного и духовного воспитания личности 
студента, ориентированного на материальные ценности, в современном глобализи-
рованном мире. В частности, затрагивается вопрос о чрезмерном загрязнении языка 
различными иностранными словами, которые не согласуются с историко-культурным 
развитием национальных языков. В связи с этим говорится о необходимости строить 
методики обучения языку так, чтобы у студента формировалось истинное уважение к 
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Сегодня много говорят о необходимости межкультурного диалога, тесном экономи-
ческом, политическом и научном сотрудничестве между странами, что связано с требо-
ваниями времени: исторически обусловленный рост экономической взаимозависимости 
между отраслями мировой промышленности, научно-технологический прогресс, разви-
тие информационно-коммуникативных технологий, мировые экологические проблемы, 
напряженная военная ситуация в мире на национально-религиозной почве [6]. Перечис-
ленные признаки времени отражаются и на системах образования в различных странах, 
которые пытаются объединиться в одну международную систему. Как отмечено в одной 
из англоязычных статей, такой характер образования соответствует декларации ЮНЕ-
СКО о международном образовании и направлен на разрешение вышеобозначенных со-
временных проблем [6.: 1 ̶ 2]. То есть само международное сообщество всячески способ-
ствует развитию различных учебных и научных программ для студентов и работников 
образования, что привело к возникновению термина «академическая мобильность» [3].

Каким же образом влияет факт академической мобильности на формирование 
молодёжи как личности? С одной стороны обучение в другой стране способствует 
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расширению кругозора молодого человека, разрушает различные предрассудки по от-
ношению к другим национальностям, учит любить и уважать другие культуры, а также 
свою собственную, помогает лучше понять историю собственной страны на фоне дру-
гих культур, учит человека самостоятельности, способствует быстрому взрослению лич-
ности, учит мужественно и решительно подходить к различным сложным жизненным 
обстоятельствам. Но действительно ли в системе образования происходит всё так, как 
должно происходить, и действительно ли она в сегодняшних условиях выполняет все 
свои функции: воспитание не только профессионала высокого класса, но и достойную 
личность с широкой эрудицией, высоким уровнем культуры и моральными качествами? 
Ведь само слово «образование» связано со словом «образ», то есть целью образования 
должно быть создание должного образа человека, а если обратиться к христианской тра-
диции, то в ней уже говориться о создании человека как «образа Божьего».

Сегодняшние жесткие условия рынка труда и тенденция связывать место учебы с воз-
можностью получить высокооплачиваемую и престижную работу, значительное улучше-
ние в мировом масштабе материальных условий жизни, развитие индустрии развлечений и 
отдыха обуславливает более практический и поверхностный подход к жизни, что как раз и 
усложняет выполнение воспитательных задач образования. Хотя, как говориться в упомя-
нутой англоязычной статье, в постулатах международной системы образования прописана 
необходимость формирования у молодёжи определённых ценностей, такие как умение ду-
мать о целях сообщества, а не только о своих собственных, всё больше наблюдается «фор-
мирование сильного чувства материализма и делания акцента на личных достижениях в 
строго экономическом плане» (перевод и разрядка цитаты моя ̶ Е.К.) [6 : 5].

Так как я по специальности являюсь филологом и преподавателем англо-украин-
ского перевода, то имеет смысл поговорить о влиянии глобализации образования имен-
но на эту отрасль науки. Сейчас иностранные филологи, благодаря открытию границ, 
существованию международных образовательных программ, доступности печатных и 
аудио – и видиоматериалов на иностранном языке, получили как никогда возможность 
совершенствовать свои языковые навыки и расширять свои знания по мировой культуре 
и истории. Ведь если межкультурное общение и знание иностранных языков помогает 
любому человеку избавиться от межнациональных предрассудков и сознательно выйти 
за рамки собственной привычной ему национальности и культуры, то у филолога это 
последнее становиться профессиональным качеством, которое он и привносит в мир. 
Кроме того, задачей филолога и переводчика является не только распространять знания в 
своей стране о других культурах, но и правильно говорить о своей собственной равно как 
среди иностранных граждан, так и среди своих соотечественников, помогая последним 
глубже заглянуть в собственную историю.

Сейчас существует множество языковых методик, программ и проектов по обучению 
языку и переводу. ВУЗы требуют написания статей на иностранном языке и печатания в 
зарубежных изданиях, одним из главных требований фирм к работнику является знание 
иностранных языков, международные конференции проводятся на нескольких рабочих 
языках. Из своего собственного опыта «академической мобильности» в Таллиннском 
университете в 2015 – 2016 году, я могу сказать, что Эстония принимает активное уча-
стие в мировом образовательном процессе: в университете обучается много студентов 
по программе Erasmus, в том числе и из Украины, проводятся международные научные 
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конференции и семинары, где принимают участие специалисты с различных стран мир, 
преподаватели (в данном случае отделения западной филологии) имеют возможность 
принимать участие в конференциях в других странах. На отделении русской филоло-
гии Таллиннского университета специальность «Перевод» переименована в «Перевод 
и культура» и также читается предмет под названием «Язык и культура», в котором сту-
денты изучают эти два аспекта во взаимосвязи. На западной филологии есть курс ан-
тропологической лингвистики для переводчиков, где студенты концентрируются на раз-
личных культурологических реалиях и в качестве одного из заданий должны проводить 
полевые исследования. В этом же ключе в своей монографии один из моих эстонских 
коллег Б.И. Балясный пишет о важности проведения межнациональных переводческих 
конкурсов в школах, что должно способствовать взаимопониманию и взаимоуважению 
между различными народами, живущими на одной территории [с. 97]. 

Украинское образование тоже всё более подключается к международному процессу, 
особенно это касается студентов, которые имеют возможность практиковать свой язык 
за рубежом. Но вопрос состоит в том, в какой мере различные современные заграничные 
программы помогают становлению настоящих филологов? Действительно, студенты, ко-
торые заинтересованы в изучении языка и имеют возможность учиться в других странах, 
часто имеют очень хорошие разговорные навыки, большой запас слов, но, к сожалению, 
это не отменяет проблему некоего «поверхностного», чисто практического отношения 
к слову. Имеется в виду то, что сейчас рыночные отношения проникают во все сферы 
человеческой деятельности, в том числе и языковую. Современный язык, в особенности 
язык молодежи, перенасыщен различной компьютерной и коммерческой терминологией, 
сленгом. Бытует мнение, что в языке всегда появляются новые слова, заимствования, 
и что «язык сам потом разбирается», каким словам прижиться, а какие слова должны 
отойти. Но я придерживаюсь той мысли, что сейчас особенно стоит проблема загрязне-
ния языка, и она отличается от того, что было раньше. В этой связи очень кстати при-
ходится термин О.И. Соколовой «порог допустимости иностранных слов», который, как 
она пишет, сейчас превышен и включает, в основном, американизмы [5 : 83]. Вне всякого 
сомнения, межкультурное взаимодействие даёт чувство свободы при общении с предста-
вителями других народов и на примере показывает, что все люди, независимо от цвета 
кожи, языковой и культурной принадлежности действительно одинаковы, и это является 
плюсом открытия границ, но основные причины глобализации более прагматичны: соз-
дание общего рынка, общего политического, научного и экологического пространства, 
в котором все развивается с технологической скоростью. В этом темпе национальные 
языки (в данном случае я говорю о русском и украинском), которые отражают все то, что 
происходит в мире, вбирают в себя все современные словесные новшества, не разбирая 
тех, которые нарушают его исторически сложившиеся нормы. В сложившемся потоке 
информации мы забываем, что слово хранит в себе память исторического и чувственного 
опыта народа и конкретного человека, и что слово тем самым может иметь как исцеля-
ющую, так и убивающую силу. А Г.Б. Монина в своей статье о «мире без границ», кри-
тикуя тот факт, что сегодняшняя молодежь становиться носителем не своей культуры, а 
поп-культуры, и называя её «детьми европейской национальности», вспоминает, что в 
сложные минуты жизни человек начинает говорить на родном языке [4 : 116]. 
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Конечно, далеко не все русские и украинские слова могут быть аналогами англий-
ским нововведенным терминам и понятиям (например слово «маркетинг»), которые от-
ражают такие же новые для нас реалии. Тем более, что в английском языке, благодаря 
его аналитичности, очень быстро происходит словообразование и эти новые английские 
заимствованные образования сами по себе содержательно очень компактны, так что для 
их перевода на украинский или русский приходилось бы прибегать к неудобным поясне-
ниям (как раз благодаря этим двум своим особенностям английский язык, который стал 
международным, соответствует сегодняшнему мировому темпу развития). Другой во-
прос: нужно ли человеку столько новшеств, порождающих столько новых слов? Вот тут 
и становиться актуальным в сегодняшнем мире потребления вопрос воспитания лично-
сти, вопрос культуры, которая, если она настоящая, позволяет человеку делать правиль-
ный выбор как между теми или иными явлениями, так и между правильными словами.

В одной статье меня привлек термин «экологическая лингвистика», и хотя автор дан-
ной статьи опровергает этот термин как «дань научной моде», отмечая, что он дублирует 
такие разделы языкознания, как культура речи, риторика, межкультурная коммуникация, 
но это сочетание в рамках данной статьи очень хорошо отражает мировые тенденции [2 : 
57]. Сегодня много говорят об экологии природы, но ведь очень актуально было бы так-
же говорить об экологии чувств, мысли, «экологии культуры» [2 : 53], «экологии языка» 
(термин взят из одноименной конференции, проведенной в Таллиннском университете ̶ 
Е.К.) или культуре языка. Без этого студентов, которые, не имея еще жизненного опыта, 
как губки впитывают в себя всё новое и привлекательное, трудно на занятиях по пере-
воду или по языку заставить заменять слово “хобби” «любимым делом», «креативный» ̶ 
«творческий», «карьерный рост» ̶ «профессиональный рост» и т. др. Чтобы происходили 
такие изменения в сознания студента, и, в частности, будущего филолога, нужно, по мо-
ему мнению, строить методики преподавания языка, перевода, культуры речи, истории 
культуры родной страны, литературы так, чтобы это прививало у студента уважение к 
слову, напоминало ему о его корнях, чтобы заставляло глубже понимать историко-куль-
турное развитие как своей страны, так и мировую историю, культуру других народов.

Радует, что многих исследователей интересует вышеуказанная проблема и хочется 
надеяться, что сейчас разрабатываются новые курсы и методики обучения, которые на-
правлены на объединения образования и воспитания, и помогают студентам выживать в 
сегодняшнем глобализированном мире не только материально, но и духовно.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Балясный Борис Семиотические аспекты перевода и прикладное переводоведе-

ние. – Tallinn: TLÜ KIRJASTUS, 2005. – C. 96. – 108.
2. Ефремов В.А. Об экологической линвистике // Экология родного языка и культу-

ры (Таллиннский университет): сб. статей. – М.: Изд-во «Флинта», изд-во «Наука», 
2014. – С. 52 ̶ 58.

3. Козієвська Олена Академічна мобільність: причини вибору навчання за кордоном // 
Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис, 2013. – 1 (48)’. 
С. 88 – 97.



378

4. Монина Г.Б. Мир без границ: новые возможности или новые проблемы // Эколо-
гия родного языка и культуры (Таллиннский университет): сб. статей. – М.: Изд-во 
«Флинта», изд-во «Наука», 2014. – С. 111 – 117.

5. Соколова О.И. Национальные языки и культуры в условиях глобализации // Эколо-
гия родного языка и культуры (Таллиннский университет): сб. статей. – М.: Изд-во 
«Флинта», изд-во «Наука», 2014. – С. 78 – 83.

6. Hill Yan A pedagogy for international education: Learning and teaching for the twenty-
fi rst century: papers in honour of Professor Phillip Hughes. Springer (The Netherlands) 
Rupert Maclean (editor) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – https://www.re-
searchgate.net/publication/226977439_A_Pedagogy_for_International_Education

Кузьміна К., канд. філол. наук, доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

МІЖНАЦІОНАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ І СИСТЕМА ОСВІТИ СЬОГОДНІ
Дана стаття присвячена проблемі культурного і духовного виховання особистості 

студента, орієнтованого на матеріальні цінності, у сучасному глобалізованому світі, 
Зокрема, піднімається питання про надмірне забруднення мови різними іноземними сло-
вами, які не відповідають історико-культурному розвитку національних мов. У зв’язку з 
цим говориться про необхідність будувати методики навчання мові так, щоб у студен-
та формувалася справжня повага до слова, історії своєї країни, історії інших народів у 
їх взаємозв’язку.

Ключові слова: глобалізація, культурне виховання особистості, забруднення мови, 
культура мови. 
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INTERNATIONAL COMMUNICATION AND TODAY’S SYSTEM OF EDUCATION 
The article is devoted to the problem of the cultural and spiritual education of a student 

personality in today’s globalized world oriented toward material values. In particular, it touch-
es upon the issue of the excessive contamination of the language with various foreign words 
which do not accord with historical and cultural development of languages. In this connection 
it indicates the necessity of developing language teaching methods in the way that would help 
students learn to respect a word, the history of their own country, as well as the history of other 
nations in their interconnection.

Key words: globalization, cultural education of a personality, language contamination, 
language culture. 
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НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫМ 
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Статья рассказывает об использовании приемов и средств педагогической комму-
никации, о методах преподавания физики и русского языка иностранным студентам. 
Процесс обучения имеет комплексный подход. Изучение русского языка и общеобразо-
вательных предметов сопровождается созданием психологического портрета, оцени-
ванием сильных и слабых сторон каждого студента. Впоследствии разрабатываются 
рекомендации по выбору направления для дальнейшего обучения. 

Ключевые слова: приемы и средства педагогической коммуникации, тестирова-
ние, оценивание знаний, комплексный подход.

«Все люди одинаково успешно
могут овладеть любыми областями 
знаний. Дело не в способностях, а в 

организации процесса обучения»
Сеймур Пейперт

Обучение иностранных граждан в украинских технических вузах предполагает 
подготовку к дальнейшему обучению на всех ступенях высшего образования Украи-
ны: бакалавриат, магистратура, аспирантура. Почти все приезжающие на обучение 
иностранцы не владеют русским языком. Возникают проблемы адаптации учащихся к 
системе обучения в высшей школе. Поэтому основной задачей довузовской подготовки 
является в достаточно сжатые сроки обеспечить реальную возможность иностранным 
гражданам обучаться в вузах на неродном языке. В ПГТУ иностранные студенты обуча-
ются давно, анализируя результаты обучаемости и сам процесс обучения наблюдаются 
интересные тенденции. Изучение русского языка и общеобразовательных предметов со-
провождается созданием психологического портрета, мы выясняем сильную и слабую 
сторону каждого студента, разрабатываем рекомендации и в последствии можем реко-
мендовать выбор направления для продолжения обучения.

Система обучения иностранных студентов с каждым годом претерпевает изменения. 
На протяжении многих лет базовая подготовка студентов ухудшается. Это объясняется 
отказом многих стран от академического направления в образовании и продвижение на-
правления по практическому применению знаний, адаптации к действительности. При 
изучении языка и технических дисциплин преподаватели используют различные мето-
дики. Хорошо спланированный, качественный процесс обучение русскому языку в даль-
нейшем сказывается на восприятии технических предметов. Приазовский технический 
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государственный университет – это учебное заведение, в котором организована очень 
комфортная среда для адаптации иностранных студентов к неродному языку. Студенты 
на первых курсах имеют возможность изучать предметы в отдельных от русскоговоря-
щих студентов групп. Это позволяет преподавателю строить курс и преподносить его 
именно с лингвистической точки зрения. Как правило, после подготовительного фа-
культета студенты пишут на слух с ошибками и не быстро, особенно, когда встречается 
новая терминология.

Отказ от зрительно-логического метода построения курса, и переход к фонетическо-
му методу образования существенно изменил дальнейшее восприятие таких предметов, 
как физика, химия, математика. Особенности русского языка таковы, что мы говорим и 
слышим одно, а писать нужно, как видим, по правилам. Получается, что важно видеть 
слова и записывать их по существующим правилам. Преподаватели факультета ФИЯП 
создали учебник русского языка, который опирается на зрительно-логическое восприя-
тие букв и слов. Такой метод позволяет на много быстрее научить иностранных студен-
тов читать и писать по-русски. Фонетический разбор слов гораздо проще делать студен-
ту, который умеет читать. Написанное слово легко можно разбирать на звуки. Студент, 
который еще не читает, анализ и разбор слов делает с большим затруднением. На протя-
жении многих лет преподавателями ПГТУ факультета довузовской подготовки собирали 
и анализировали результаты влияния разных методик обучения языку на последующие 
успехи в технических дисциплинах.

Фонетический метод подразумевает звуковой анализ слов без знания слов, которых 
они не видят. Формируется слуховая доминанта, звучание слова первично, а написание 
вторично. Мы учим их слышать, вот они потом начинают писать, как слышат. Такой под-
ход приводит к грамматическим ошибкам при написании текстов. 

А вот при зрительно-логическом методе обучения чтению, по учебнику, где изуча-
ются буквы первично, студенты гораздо быстрее начинают писать грамотно. Более того, 
при чтении текстов вслух, свободно могут распределять свое сознание между осмысли-
ванием и озвучиванием, понимать полностью полученную информацию, писать изло-
жения и сочинения. Иногда, при задании написать слово на букву «а», студенты пишут 
слово «огурец».



381

Преподаватели ФИЯП сделали вывод, что хорошее овладение навыками чтения в 
дальнейшем благоприятно влияет на понимание других предметов. Поэтому, для улуч-
шения качества образования на подготовительном отделении, были разработаны про-
граммы по всем предметам, которые тесно связаны с программой по изучению русского 
языка. Такой подход ускорил возможность иностранных студентов понимать тексты из 
области математики, физики, химии, черчения. Можно сказать, что зрительно-логиче-
ский метод обучения русскому языку способствует развитию мышления. Грамотность – 
это функция мышления, а не произношения. Наша система повышает успеваемость сту-
дентов, ускоряет процесс адаптации и умение использовать полученные знания, навыки 
в практической жизненной ситуации.

Совместная деятельность преподавателей кафедры русского языка и кафедры обще-
образовательных дисциплин направлена на формирование новых универсальных учеб-
ных действий у студентов, таких, чтобы они могли самостоятельно обучаться на следу-
ющих курсах и познавать законы физики, химии, экономики. Программа обучения на-
правлена на изучение этих предметов, на понятие основных законов. Наглядно–образное 
мышление на первых месяцах обучения переходит в изучение наук. Студенты учатся 
думать уже на русском языке. А наша основная задача заключается в формировании по-
нятийного мышления, в котором отражаются объективные законы окружающего мира. 
Понятийное мышление поможет студентам в дальнейшем справиться с любой слож-
ной ситуацией. Знание причин возникшей ситуации приведет к правильному решению. 
Многие студенты имеют хорошо развитое понятийное мышление, они у себя на родине 
изучали науки и знают причинно – следственные связи. Ситуацию осложняет то, что 
дальнейшее обучение им предстоит в ВУЗе на неродном языке. Развитие понятийного 
мышление способствует адаптации студентов в обществе, помогает изучать науки, уча-
ствовать в научной деятельности, выстраивать систему научных знаний.

Уже на первом этапе обучения русскому языку, физике, математике студенты могут 
делать обобщения, выводы, давать определения, систематично мыслить. Объем инфор-
мации нарастает и обобщения, какие они делают, стремительно закрепляются. Програм-
мы по всем предметам направлены на развитие мышления, на умение выделять главное. 
Учебный процесс на ФИЯПе организован так, что грамотное обучение навыкам быстро-
го чтения и правильного правописания иностранных студентов, является залогом успе-
хов на занятиях по физике, математике, химии. 

Таким образом, чтение, как первичная абстракция, стимулирует мышление и в соче-
тании с различными методами обучения помогает в формировании мотивации к учеб-
ной деятельности на занятиях по математике, физике и русского языка, а также раз-
вивать коммуникативно-когнитивные умения. Все это влияет на внешние и внутренние 
показатели процесса обучения. 
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СТУДЕНТАМ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Стаття розповідає про використання прийомів і засобів педагогічної комунікації, 
про методи викладання фізики і російської мови іноземним студентам. Процес на-
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супроводжується створенням психологічного портрета, оцінюванням сильних і слаб-
ких сторін кожного студента. Надалі розробляються рекомендації з вибору напрямку 
для подальшого навчання. 
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SCIENTIFIC STYLE OF SPEECH IN THE PRACTICE OF TEACHING FOREIGN 
STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALTIES

The article tells about the use of teaching methods and means of communication, methods 
of teaching Physics and the Russian language to foreign students. The learning process is a 
holistic approach. 
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 THE ROLES OF TEACHERS AND LEARNERS IN ELT

The article focuses on the traditional and contemporary roles of teachers and learners in 
the ELT university classroom. It has been specially stressed that only a combination of roles 
and a proper balance may result in effective language teaching.

 Key words: teacher and learner roles, motivation, traditional and new roles.
 
Despite the vast range of investigations into diverse aspects of English language teacher 

development in Ukraine, the relationship between teacher and learner roles in the universi-
ties remains relatively under-researched. The aim of this article is to examine the teacher and 
learner roles in a contemporary university classroom.

The term “role” can be defi ned as a “part people play in the performance of social life” 
[6:181]. As learning and teaching a language are social activities the classroom is perceived not 
just as a physical surrounding. It can also be conceived as a social space with its specifi c infl u-
ence on the relationship between teachers and learners and between the learners themselves. 
Both teachers and learners carry out certain roles whenever they step into the classroom and 
they are “established, maintained and evaluated through communication” [8:10], depending on 
different situations, performing various activities and engaging in patterns of behaviour. 

Some researchers [1; 8] point out that teacher and learner roles are fl exible, dynamic and 
they always change. The changes may be affected by certain factors. A number of methodolo-
gists [4; 5] mention the infl uence of individual personalities on the roles, drawing attention 
to the fact that all the teachers and learners have their personal theories, attitudes and beliefs 
as well as interpretations of the ways of teaching and learning a foreign language within the 
recommended methods and also the prevailing culture working in their institutions. Richards 
and Lockhart [4] focus on the fact that the roles depend on the kinds of schools, the teaching 
methods employed and a cultural background. Rogers writes that the interpretations of the roles 
vary according to the “context of the learning programme“[5:187]. Wright assumes that teacher 
and learner roles may be seen “against the background of group expectations and norms, group 
and individual goals, leadership and friendship patterns within the group” [8:108].

 Though teachers and learners do not adopt the same roles there is a close interdependence 
between them. These roles are not discrete, they overlap, can cause complications, confusion 
and even confl ict when the learners and teachers either misunderstand or do not accept the 
different roles they are required to play. Nunan and Lamb suggest that these confl icts may be 
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reduced by “clarifying role expectations, negotiating, stating objectives clearly, linking tasks 
to learner needs” [3:135]. 

Universities as particular teaching settings have created specifi c roles for teachers, which 
are slightly different from the roles of school teachers. To some extent this can be linked with 
the fact that university teachers are fairly autonomous and are free to make decisions concern-
ing course goals, materials, teaching methods and assessment procedures. The role of the uni-
versity language teacher today is a combination of traditional and new roles.

There are quite a number of university teachers who believe that their only role is to impart 
knowledge of the linguistic structures of the English language to the students. They see their 
role primarily in managerial and organizational terms by spending a considerable amount of 
time planning classes, monitoring teaching and managing student learning. These roles of the 
teachers may be considered as traditional ones and are summed up as: a planner – the teacher 
analyses the programme of learning, identifi es the skills, knowledge and attitudes required, 
sets out the learning objectives and the individual learning tasks, determines what resources 
are necessary; an organiser – the teacher organises the learning tasks, the environment of the 
group, the conditions under which the students engage in their work; a leader – the teacher 
encourages the students, selects and uses appropriate teaching-learning methods and materials; 
a controller – the teacher determines the relevance of the activities and the material to the task 
and to the ultimate objectives of the learning programme, revises the programme; an expert – 
the teacher is expected to provide instant answers to all queries, to prompt and to be a resource 
of knowledge; an evaluator – the teacher makes critical judgements about the work of the 
students, maintains standards and fi nally assesses.

In the roles mentioned above teaching is viewed as a teacher-controlled and directed pro-
cess. The teacher serves as a model, as a skilful manipulator who uses questions, commands 
and other cues to elicit correct sentences from the learners, who evaluates and corrects learners’ 
performance. It is the teacher who is the primary source of comprehensible input and sets the 
pace of the class. 

Although Rogers admits that “the roles… of the teacher are socially constructed over many 
years” [5:187] the development of innovative methodologies in language teaching has entailed 
some new roles for university teachers. In spite of the fact that the emphasis in Ukrainian 
higher education is on the student the contemporary university teacher is the person specially 
trained to guide the students, create a non-threatening atmosphere in which learning can take 
place, encourage the students’ critical thinking skills, promote information literacy, help them 
select appropriate learning materials. What is more a university teacher is expected to build 
rapport with the students, use positive non-verbal communication, share authority, and employ 
informal room arrangements by placing all the chairs in a circle or around a table. Students also 
appreciate teachers who are approachable and accessible.

Based on the changes which have come into university classrooms the new roles of the 
teacher are described as the ones in which the teacher is acutely aware of and attuned to the 
needs of the learner and to the context for learning. In this respect the primary role of a teacher 
is to motivate the learners by adopting a positive attitude towards them; giving meaningful, 
relevant and interesting tasks to do; involving them more actively in the classroom process.

Today’s university teacher is a facilitator who intervenes and assists in the problem-solving 
process. The teacher-facilitator can be seen roving about the room, helping students and groups 
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as needs arise. During this time the teacher interacts, teaches, refocuses, clarifi es, supports, 
expands and empathizes, gives feedback, redirects the group with questions, encourages the 
group to solve its own problems. Furthermore teachers serve as coordinators, resource advi-
sors, tutors, and supporters trying to help the students discover their own ways of learning, 
encouraging them to work independently.

The teacher carries out the role of a mediator in the language classroom who fosters the 
right climate for individual respect, for confi dence building, for appropriate learning strategies 
and for learner autonomy.

 The role of a group organiser is a new one as well assuming that the teacher is expected to 
develop an environment for the students to work cooperatively on group tasks, to organize the 
classroom as a setting for communication. A teacher can be an active participant in the group 
genuinely taking part in the activities, contributing ideas and opinions, or relating personal 
experience.

Teachers themselves have become learners along with students, as today teaching is a 
never-ending learning. Attention is focused on what teachers have learned (rather than simply 
what they have taught) by attending methodology workshops, conferences, reading articles. 
Teachers have begun to examine themselves as part of the context and the way they teach. Such 
teacher inquiry lends itself to educational reform from within. 

Cultural dimensions of teacher’s roles should also be taken into account. In spite of great 
changes observed in roles a Ukrainian university teacher has not assumed the role of a friend, 
which is so typical of Western universities. This role implies chatting with the students over 
coffee during the breaks or inviting the class to the teacher’s house for some party. There have 
always been distinct boundaries between a teacher and the students in Ukraine who are ex-
pected to treat the teachers with respect and obedience.

A list of teacher’s roles can never be complete. More than that, a feature of new approaches 
to teaching is that the teacher roles are no longer as clearly defi ned. In some instances there 
may be – and often is – a tension between the role which the teacher wishes to adopt in relation 
to the student learning group and the role which the students wish the teacher to adopt (some 
students may want their teachers to teach traditionally; they sometimes regard discussions as 
a waste of time).

In my opinion, both the traditional and contemporary teacher’s roles overlap in a modern 
university classroom. Only a combination of them and a proper balance may result in effective 
language teaching.

Language teaching is often discussed only from the point of view of a teacher’s role in 
the classroom. However, while learning is the goal of teaching, it is not necessarily the mirror 
image of teaching. Learners also bring to learning their own beliefs, goals, attitudes and deci-
sions, which in turn infl uence how they approach their learning and, consequently, their roles. 
In the learning groups, all of the students play some part in its functioning. Such roles are 
fulfi lled in meeting different situations, performing various activities and engaging in patterns 
of behaviour. The roles of student-learners are socially constructed over many years, and their 
interpretation varies according to the individuals and to the context of the learning programme. 

In today’s university classroom the focus has gradually shifted from the teacher to the 
learner, and with a learner-centered approach has come the realization that each student is an 
individual (and not only a part of the group as it was constantly repeated 20 years ago), with 
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distinct needs, learning styles and mental schemata. Contemporary university students are also 
characterised by an increase in their learning capacity to refl ect on their own core assumptions, 
beliefs and values, they are more able to learn independently. Their motivation has changed as 
well. We may observe a shift from studying just to fulfi l the university requirements to pursuing 
knowledge for their own sake to acquire a set of skills that will enable them to be successful in 
their future life in which no job is guaranteed. The students take responsibility for their learn-
ing process today, learning not only from the teacher, but from the other students as well by 
interacting with others.

Learner roles in an instructional system are closely linked to the teacher’s status and func-
tion. A number of researchers [3; 5] have identifi ed the basic learner roles. According to Rog-
ers’ points of view, each member of the group plays a defi nite role, which constantly changes: 
“The engagement with the new material calls for each group member to adopt new roles – at 
fi rst in relation to the new material a subsequently (and consequently) in relation to the other 
group members… Part of the teaching process is to encourage and help all the members of the 
group… to enter new roles and to interpret old roles in new ways.” [5:187] 

What are these “old” learner’s roles? In my opinion, these are traditional roles of a listener 
and a performer when the student is expected to respond to questions and commands, memo-
rise the facts and concepts, demonstrate the mastery of skills on appropriate tests. The students 
are quite passive and controlled by the teacher. These roles are peculiar to our students of the 
fi rst year of studying who work upon their English pronunciation and basic grammar structures.

In the course of studying at the faculty of foreign languages the learner’s roles change 
according to their stage of linguistic development. More active participation of the students is 
encouraged. This includes learners initiating responses and asking each other questions. The 
students assume participatory roles. They are given more of the opportunity to use the lan-
guage in less controlled situations and are involved in decision-making activities.

A gradual introduction of Information and Communication Technologies into language 
learning in Ukraine has provoked the appearance of a new student’s role – an independent 
learner. Students’ access to the computers has helped them become active discoverers and 
constructors of their own knowledge, promoted a variety of new ways of language learning 
including collaborative learning, problem solving activities and group projects. As Wheeler [7] 
points out, the Internet itself gives unprecedented learning and research opportunities for the 
students enhancing their learning experience by providing a wealth of information, giving the 
chance to assess their own performance and preparing them for future careers in an increas-
ingly technological world.

I support the point of view of Nunan and Lamb who mention some new learner’s roles as 
experimenter, researcher, obeyer, explorer, struggler, path-follower, initiator and negotiator 
[3:141]. According to Breen and Candlin: “The role of learner as negotiator – between the self, 
the learning process, and the object of learning – emerges from and interacts with the role of 
joint negotiator within the group and within the classroom procedures and activities which the 
group undertakes. The implication for the learner is that he should contribute as much as he 
gains, and thereby learns in an independent way.” [2:110].

The research carried out in this article has suggested that the potential role relationship 
of learner and teacher are many and varied. It has represented only a handful of the many re-
cent fi ndings on the traditional and new roles in the university classroom. More answers and 
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questions are sure to come in deeper understanding of this aspect of language teaching, as the 
changing status of the English language in Ukraine will affect the roles of teachers and learners. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Bolitho, R. Good language teaching and good language learning /R. Bolitho // ELTIP 

Bangladesh. – January, 1999. – p.30-39.
2. Breen, M. and C.N. Candlin. The essentials of a communicative curriculum in language 

teaching /M.Breen and C.N.Candlin //Applied Linguistics. – 1980. – No 1 (2). – p.14-23.
3. Nunan, D. and C. Lamb. The Self-Directed Teacher /D.Nunan and C.Lamb. – Cambridge: 

Cambridge University Press, 1999.
4. Richards, J.C. and C. Lockhardt. Refl ective Teaching in Second Language Classrooms / 

J.C.Richards and C.Lockhardt. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
5. Rogers, A. Teaching Adults /A.Rogers. – Philadelphia: Open University Press, 2003.
6. Widdowson, H.G. Aspects of Language Teaching /H.H.Widdowson. – Oxford: Oxford 

University Press, 1990.
7. Wheeler, S. The role of the teacher in the use of ICT [online]. – Available from: http://

www2.plymouth.ac.uk/diatancelearning/roleteach.html.
8. Wright, T. Roles of Teachers and Learners / T.Wright. – Oxford: Oxford University Press, 

1997.

Дацько Ю., канд.філол.наук. доц.
Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, Львів

РОЛІ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИЗУЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

В статье рассмотрены основные результаты экспериментального проекта препо-
давания английского языка студентам 1 курса факультета информационных технологий 
с использованием интерактивных методов обучения. Приводятся определения основных 
понятий интерактивных методов, рассматриваются возможности повышения мотива-
ции при использовании коммуникативных методик и создания условий творческого взаи-
модействия в системе «преподаватель-студент». Описываются основные положитель-
ные составляющие предложенной системы обучения, такие как: современный коммуника-
тивный учебно-методический комплекс; гибкая система организации групп, позволяющая 
студентам переходить из группы в группу по результатам модульного контроля; балль-
ная система оценивания; современные средства ТСО, в том числе применение интерак-
тивной электронной доски; творческая работа преподавателей в команде.

Ключевые слова: интерактивные методы, коммуникативная компетенция, моти-
вация, интерактивная доска, учебно-методический комплекс, рейтинговая оценка зна-
ний, иерархия учебных подгрупп, уровни обучения, работа преподавателей в команде.

В течение последних лет иностранный язык как учебный предмет в неязыковых ву-
зах стал одной из самых востребованных дисциплин при подготовке специалистов. Со-
временные общеевропейские требования к качеству образования в условиях глобализа-
ции требуют и определенных изменений в методике преподавания иностранных языков 
в системе высшего образования Украины. Использование в преподавании иностранного 
языка современных технологий и интернет-ресурсов, применение в процессе обучения 
мультимедийных средств позволяют качественно поднять уровень преподавания и, как 
следствие, уровень языковой компетенции студентов. Владение иностранным языком 
открывает перед студентами много новых перспектив, таких как: возможность самосто-
ятельного поиска информации на иностранном языке, работа и стажировка за рубежом, 
участие в международных проектах, активная работа в информационных сетях, получе-
ние второго образования за рубежом; волонтерская деятельность и многие другие.

Кроме того, иностранный язык как учебный предмет, моделирующий различные си-
туации общения, способствует формированию у студентов коммуникативных умений, 
чрезвычайно важных для их успешной социальной адаптации и самореализации, и не 
только в иноязычной среде [8: 307].

В последние годы на первый план уверенно вышли интерактивные методы обуче-
ния иностранным языкам, требующие создания инновационной образовательной сре-
ды, базирующейся на наиболее передовых технологиях. В вузах уже идет их активное 
внедрение, однако данный процесс носит фрагментарный характер, что дает возмож-
ность говорить о недостаточно эффективном использовании интерактивных техноло-
гий [2:287].
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Интерактивный метод – это метод, направленный на более широкое взаимодействие 
обучаемых не столько с преподавателем, сколько друг с другом, и нацеленный на мак-
симальную активность обучаемых в процессе обучения. Интерактивное обучение – это 
специальная форма организации познавательной деятельности, когда учебный процесс 
протекает таким образом, что все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс по-
знания, имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и 
думают [4]. Суть данной методики состоит в том, что сам процесс овладения иностран-
ным языком должен быть своеобразной моделью процесса общения [7: 299].

 Важная составляющая этого метода – использование преподавателем широкого на-
бора интерактивных заданий, формирующих навыки и умения основных видов рече-
вой деятельности. Эти задания должны носить творческий характер, соответствовать 
интересам и возрасту учащихся, проводиться в небольших группах, по возможности с 
количеством студентов не более 12, чтобы преподаватель мог лучше осуществлять мо-
ниторинг учебной деятельности и контролировать дисциплину.

Суть данной методики состоит в том, что сам процесс овладения иностранным язы-
ком должен быть своеобразной моделью процесса общения [7: 299]. Интерактивные 
методы включают в себя все составляющие реального общения, которое понимается в 
широком плане как групповое взаимодействие, протекаемое в процессе группообразова-
ния с установкой на раскрытие творческих возможностей каждого обучаемого в учебном 
процессе [3:12].

Интерактивные методы предполагают использование разных аспектов общения: 
взаимодействие всех участников учебного процесса, наличие общей цели, контроль и 
координация действий. На первый план выдвигается важный психологический фактор – 
потребность в самоактуализации и самореализации, проявление творческого и интел-
лектуального потенциала обучаемых, учет индивидуальных особенностей участников 
учебного процесса. 

Для установления и поддержания оптимальных межличностных отношений на заня-
тии необходимо обладать определенной системой навыков, знаний и умений, которые при-
нято обозначать как коммуникативная компетентность. Это понятие включает понимание 
эмоционального состояния участников взаимодействия, знания правил поведения в раз-
личных коммуникативных ситуациях, умение выбирать адекватную форму общения и т.д.

Реализация коммуникативного подхода совершенно меняет ролевые функции препо-
давателя в учебной аудитории. Он выступает одновременно и организатором учебного 
процесса, и наблюдателем, и источником информации, и консультантом, и посредником. 
По мере того как обучаемые превращаются из «объекта» в «субъект»» управления, пре-
подаватель превращается в «менеджера», т. е. человека, направляющего учебную дея-
тельность студентов в нужное русло и помогающего им решать учебные задачи. Ста-
новится неактуальным авторитарный тип преподавателя; вместе с тем значительно воз-
растает его влияние на аудиторию, хотя сама личность преподавателя делается более 
незаметной. Благодаря доброжелательной, творческой атмосфере на занятии у студентов 
естественным образом снимается комплекс боязни общаться на иностранном языке.

Главной функцией преподавания становится функция организатора группового вза-
имодействия. Такие попытки уже наблюдались в прежних психолого-педагогических 
исследованиях, касающихся проблем межличностного общения и условий создания 
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конструктивных отношений в процессе обучения иностранным языкам. Много положи-
тельного можно найти в использовании интенсивных методик Г. Китайгородской (кото-
рая подчеркивала именно творческую роль преподавателя при обучении) и болгарского 
психиатра Лозанова, использовавшего метод психокоррекции в преподавании иностран-
ных языков (суггестопедия).

Преподаватели кафедры иностранных языков ГВУЗ «ПГТУ» в течение последних 
лет активно работали над разработкой интерактивных методов, ставя перед собой цель 
свободного овладения студентами всеми видами речевой деятельности, а не только про-
фессиональным чтением (как ранее), в рамках программных требований высшей тех-
нической школы. В течение 8 лет осуществлялся проект по углубленному изучению 
английского языка студентами первого курса факультета информационных технологий. 
Студенты первого курса были выбраны не случайно. Психологи отмечают, что актив-
ное педагогическое воздействие преподавателей на студенческую группу должно про-
исходить на младших курсах, когда структура группы, её нормы и ценности находят-
ся в стадии становления. С другой стороны, идет период социально-психологической 
адаптации, т. е. усвоение норм студенческой жизни, включение студентов в систему 
межличностных отношений группы.

На процесс адаптации влияют новые формы обучения и контроля деятельности. Кро-
ме того, по данным исследований Б.Г. Ананьева, в этом возрасте обнаружены оптимумы 
сенсорно-перцептивных, мнемических, психоматорных и особенно речемыслительных 
функций. Все психо-физические оптимумы совпадают с этим важным этапом станов-
лення человека как личности и как общественного деятеля, впервые в своей жизни фор-
мирующего собственную среду развития [1]. Несомненно, эти факторы должны быть 
учтены в вузовской системе обучения.

На кафедре иностранных языков была сформирована инициативная группа препода-
вателей, в задачи которой входили: разработка программных документов, выбор учебно-
методических материалов, решение проблем технического оснащения и различных ор-
ганизационных вопросов (расписание, проведение семинаров для преподавателей и т.д.).

Результаты входного контроля традиционно показывают, что уровень владения 
иностранным языком абитуриентов, выбирающих технические специальности, соот-
ветствует уровням А1-2, редко В1 (согласно общеевропейским стандартам). Поэтому 
было принято решение сформировать учебные группы 3-х уровней: Elementary (на-
чальный – А 1-2), Pre-Intermediate (переходный – А2, В1) и Intermediate (средний – 
В1-2), исходя из результатов диагностического теста, разработанного коллективом 
кафедры (рис. 1). Важным дидактическим приемом была возможность перехода сту-
дентов с уровня на уровень (выше или ниже) в соответствии с их учебными показа-
телями. Такой перевод всегда сопровождался самым серьезным анализом не только 
успеваемости конкретного студента, но и возможных психологических рисков смены 
партнеров и преподавателя.

Рис. 1. Распределение студентов в подгруппах по уровням языковой компетенции
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Важно отметить, что в пределах каждого уровня предполагалась своеобразная ие-
рархия «менее сильная / более сильная подгруппа», что давало возможность более гибко 
осуществлять перевод студентов из подгруппы в подгруппу по итогам текущей успевае-
мости. Таким образом можно было создавать более оптимальные условия для академи-
ческого роста каждого студента и давать возможность преподавателям более эффективно 
планировать учебный процесс. Все преподаватели, участвующие в проекте, отмечают 
психологические и методические преимущества работы в однородных по уровню груп-
пах. Данные анкетирования, проведенного среди студентов, показали, что 88% положи-
тельно оценивают уровневый подход к формированию групп и возможность перехода в 
группы другого уровня.

В основу учебно-методического комплекса был взят Оксфордский учебник «New 
English File» с полным пакетом методического оснащения 3-х уровней – «Elementary», 
«Pre-Intermediate» и «Intermediate» – для преподавателей и студентов, который, по мне-
нию кафедры, соответствует требованиям последних разработок в методике преподава-
ния английского языка и является одним из рекомендованных Министерством образова-
ния и науки Украины. Для обучения студентов работе с технической литературой в об-
ласти информационных технологий были выбраны курсы «Basic English for Computing», 
«Oxford English for Computing», «Workshop IT» и «Workshop Engineering» издательства 
Oxford University Press, которые, кроме профессионального чтения, ориентируют на раз-
витие устной речи. 

Важной составляющей учебно-методического комплекса являются материалы для 
самостоятельной работы студентов:

– задания по коммуникативному аудированию («Tactics for Listening» издательства 
Oxford University Press) [6: 207];

– аутентичные тексты и диалоги с комплексом заданий, направленных на совершен-
ствование навыков восприятия на слух в рамках поурочной тематики;

– задания по реферированию текстов по специальности. 
Как новшество в оценке знаний был введен параметр самооценки студентов в раз-

работанных преподавателями кафедры тестах.
Одним из положительных нововведений стало использование интерактивной элек-

тронной доски как средства повышения эффективности процесса обучения за счет на-
глядности и динамичности подачи материала. Появилась возможность в значительной 
степени совершенствовать речевые умения студентов и в целом повышать мотивацию 
обучаемых [7: 280].

С самого начала существования проекта для обеспечения максимальной объ-
ективности в оценке сформированных навыков и умений по всем видам речевой 
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деятельности была введена балльная система оценивания, при которой рейтинговая 
оценка студента за семестр определялась суммой набранных им баллов (рис. 2).

Рис. 2. Распределение баллов по видам учебной деятельности

 
Суммарно соотношение результатов работы студентов в аудитории и самостоятельно 

после занятий и результатов модульного и текущего контроля составляло примерно 40% 
/ 60%, что стимулировало студентов работать на результат, не снижая при этом значимо-
сти текущей работы. 

 Проект по углубленному изучению иностранного языка дал положительные резуль-
таты. Значительно повысился уровень успеваемости и качества знаний студентов. У них 
появилось желание и возможность продолжить обучение в вузах Европы и США. Сту-
денты стали более раскованы в общении, позитивны в отношении друг к другу и к пре-
подавателям. Студенты – участники проекта – продемонстрировали свободное владение 
устной речью на встрече с представителями Бельгии на семинаре «Мастер-класс». В 
итоге, можно сказать, что студенты, прошедшие обучение в рамках проекта, стали более 
конкурентоспособными на рынке труда [10: 319].

 Для преподавателей кафедры проект также открыл большие возможности для про-
фессионального роста. Более того, проект потребовал от них качественно нового стиля 
согласованной работы – работы в команде, что значительно повысило ответственность и 
инициативность каждого преподавателя и всего коллектива в целом.

Опыт работы на факультете подтвердил правильность выбранной системы обучения 
иностранному языку с использованием интерактивных методов. Разработанная система 
обучения в рамках проекта продолжает использоваться преподавателями кафедры при 
дальнейшем обучении студентов других факультетов, а также на занятиях с профессор-
ско-преподавательским составом кафедр университета.
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ВПЛИВ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НА ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У статті розглянуто основні результати експериментального проекту викладан-

ня англійської мови студентам 1 курсу факультету інформаційних технологій з вико-
ристанням інтерактивних методів навчання. Наводяться визначення основних по-
нять інтерактивних методів, розглядається можливість підвищення мотивації при 
використанні комунікативних методів та створення умов творчої взаємодії в системі 
«викладач-студент». Розглядаються основні позитивні складові запропонованої систе-
ми навчання, зокрема: сучасний комунікативний навчально-методичний комплекс, гнуч-
ка система організації груп, яка дозволяє студентам переходити з однієї групи до іншої 
за результатами модульного контролю; бальна система оцінювання; сучасні технічні 



394

©   Сидоренко Р., 2016

засоби навчання, у тому числі застосування інтерактивної електронної дошки; творча 
робота викладачів у команді. 

Ключові слова: інтерактивні методи, комунікативна компетенція, мотивація, 
інтерактивна дошка, навчально-методичний комплекс, рейтингова оцінка знань, 
ієрархія навчальних підгруп, рівні навчання, робота викладачів у команді.
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INFLUENCE OF INTERACTIVE METHODS ON ENGLISH LANGUAGE 
LEARNING

The article presents the main results of the experimental project on English teaching for 
the fi rst-year students of the IT faculty, with the application of modern interactive teaching 
methods. Defi nitions of basic principles of interactive methods are given, opportunities of 
motivation growing associated with the application of communicative methods are considered, 
and building / providing of conditions for creative interaction within ‘teacher-student’ system is 
discussed. There were described the main positive components of the given teaching methods, 
such as: modern communicative teaching complex; fl exible approach to groups forming that 
gives the students opportunity to transfer from one group to another on the basis of their end-
of-unit academic results; credit point evaluation scheme; the latest technical teaching aids, e.g. 
interactive board; creative teachers’ team work.

Key words: interactive methods, communicative competence, motivation, interactive 
board, teaching complex, rating evaluation scheme, hierarchy of students’ groups, learners’ 
levels, teachers’ team work.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В СИСТЕМЕ 

ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Прежде чем рассматривать проблему развития коммуникативно-стилистической 
культуры учащихся в процессе обучения русскому языку в учреждениях общего среднего 
образования Республики Беларусь, необходимо, как нам представляется, понять новую 
современную стратегию и тактику процесса обновления белорусского языкового обра-
зования, предполагающего качественное улучшение результатов обучения не за счет 
увеличения объёма учебного материала и психофизической нагрузки учащихся, а за счет, 
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прежде всего, отбора необходимых теоретических базовых сведений и новых техноло-
гий обучения на основе социально значимых принципов гуманитаризации и демократи-
зации образования и воспитания.

Ключевые слова: гуманитаризация образования, процесс обучения и воспитания, 
коммуникативно-стилистическая культура, коммуникативная грамматика, интегри-
рованное содержание дисциплин.

Гуманитаризация языкового образования – это государственная социально-педаго-
гическая образовательная программа, нацеленная на языковое, речевое, коммуникатив-
ное развитие учащихся, духовно-нравственных качеств, творческой индивидуальности, 
способных освоить с помощью языка русскую и национальную культуры в контексте 
мировой.

Процесс гуманитаризации образования и воспитания на современном этапе, по мне-
нию ученых лингвистов, психологов, педагогов О.М. Александровой, В.Н. Введенской, 
Н.В. Коптевой, С.А. Миняевой, С.Е. Тихонова, И.И. Чурилова и других, предполагает:

– обучение языку как системе воплощения культурных ценностей на основе откры-
того свободного диалога культуры [1];

– переориентацию всей языковой системы обучения на осмысление интегральных 
курсов, позволяющих соединить изучаемые гуманитарные знания. необходимые уча-
щимся для эффективной, цивилизованной и позитивной самореализации в избранной 
сфере деятельности [2];

– формирование активного, мыслящего, говорящего, общающегося человека, кото-
рый впоследствии сможет разумно, созидательно действовать во благо самому себе, сво-
ей семье и государству на основе умения находить взаимопонимание с разными людьми 
в различных ситуациях [3];

– создание гуманитарной среды, воспитывающей, развивающей, деятельностной, 
руководствующей идеалами истины, добра, красоты, нормами культуры речи, речевого 
этикета, культуры устного диалога и монолога [4];

– изменение содержания учебных планов, программ с целью введения в процесс об-
учения лингвокультурологических сведений, направленных на формирование духовно-
нравственных и культурных ценностей и пропаганду их как норм жизни человека XXI 
века [3];

– включение в общеобразовательный процесс вариативного языкового компонента, 
способствующего более эффективному формированию у учащихся гуманитарного мыш-
ления; применение технологий развивающего обучения [6].

Гуманитаризация образования в педагогической науке понимается как «способ ее 
адаптации к современным тенденциям развития человека в рамках существующей ци-
вилизации: путь освоения личностью мировой культуры является исторически длитель-
ным процессом, имеющим эволюционную природу» [8, с. 82].

В большинстве официальных документах, касающихся проблем общеобразователь-
ных учреждений Беларуси, а также в многочисленных статьях и иных публикациях, за-
трагивающих указанную проблематику, декларируется принцип демократизации обра-
зования, предполагающий:
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– право выбора родителями и самими учащимися такого типа учреждения и такой 
технологии обучения, при которых наилучшим образом смогут раскрыться потенциаль-
ные способности обучаемых; сформироваться их личностные качества, необходимые 
для реализации в избранных сферах деятельности;

– равноправие участников процесса обучения и воспитания при максимально воз-
можном учете позитивных интересов и наклонностей личности;

– установление нового типа отношений между учителем и учащимся, отношений 
взаимодействия, взаимопонимания, которые основываются на взаимоуважении и взаи-
модоверии;

– изменение характера коммуникации по линии «учитель – ученик» в образователь-
ном процессе: ответственность учителя за интеллектуальное, коммуникативное, ду-
ховно-нравственное развитие учащихся. И здесь уместно напомнить то, о чем пишет 
И.И. Рыданова: «На протяжении нескольких десятилетий отечественная педагогика не-
дооценивала целенаправленного развития коммуникативной культуры учащихся. Школа 
в основном ориентировала их на понимание предметного мира. Даже преподавание гу-
манитарных дисциплин не было нацелено на понимание человека и развитие культуры 
общения» [5 с. 61].

Однако прав, как нам кажется, и лингводидакт С.Е. Тихонов, заявляя: «Наиболее 
активная деятельность учащегося, максимально способствующая овладению коммуни-
кативной культурой и духовно-нравственными ценностями, возможна, прежде всего на 
базе развивающих технологий обучения, педагогики сотрудничества и индивидуализа-
ции учебной деятельности» [6, с. 10].

Однако следует отметить, что в последние 10–15 лет социологи, лингвисты, психо-
лингвисты, психологи, а также специалисты других областей знаний с всё возрастающей 
тревогой отмечают, что уровень речевой культуры учащихся неуклонно падает и в на-
стоящее время его можно признать катастрофически низким. Наблюдения известных ис-
следователей устной речи (Л.П. Крысин, А.А. Мурашов, О.Б. Сиротинина, Е.Н. Ширяев 
и др.) свидетельствуют, что учащиеся не владеют или весьма условно владеют культурой 
устной речи из-за:

– бедности словарного запаса;
– отсутствия минимально необходимого арсенала грамматических и речевых средств;
– незнания закономерностей и механизмов создания, исполнения и самостоятельно-

го осмысления авторского текста;
– отсутствия умений и устойчивых навыков, необходимых для эффективного пу-

бличного выступления, общения в целом.
Перечисленное выше позволяет сделать вывод: реализация социально значимых 

принципов гуманитаризации и демократизации образования требует организации целе-
направленного обучения учащихся коммуникативно-стилистической культуре в процес-
се овладения языком.

В XX столетии в лингвистике установилось представление о языке как двусторонней 
коммуникативной системе, в которой одной из ее сторон является система языковых еди-
ниц, объединенных в парадигмы, а другой –речь как реализация единиц языка в различ-
ных ситуациях общения. Анализ теоретического и практического опыта лингвистов и ме-
тодистов (см. работы К.Б. Бархина, Е.Ф. Глебовой, В.А. Добромыслова, А.Д. Дейкиной, 
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Т.К. Донской, А.П. Еремеевой, Н.А. Ипполитовой, А.Ю. Купаловой, Т.А. Ладыженской, 
С.И. Львовой, Т.М. Пахновой, Т.И. Чижовой и др.) отражает эту закономерную динамику 
сближения языка и речи в школьном учебном процессе.

Как известно, в речи языковые единицы функционируют не только по языковым пра-
вилам, но и по правилам коммуникативно-стилистической целесообразности, т.е. решая, 
что сказать (определяя содержание) и как сказать (продумывая форму), мы учитываем 
прежде всего речевую ситуацию (с кем, зачем, когда, где говорим). Коммуникативно-сти-
листическая целесообразность речи определяет выбор языковых средств для точного, 
логичного, выразительного, уместного выражения своих мыслей в зависимости от си-
туации общения. Следовательно, правильность (соблюдение норм) и коммуникативно-
стилистическая целесообразность (мастерство речи) должны рассматриваться в качестве 
основного компонента культуры общения.

Речь всегда обращена к кому-то, всегда адресна, при этом « фактор адресата » 
(Н.Д.Арутюнова) во многом определяет и форму, и содержание высказывания. Адресат 
речи – не абстрактное понятие, а конкретный человек (конкретные личности) с опре-
деленными качествами и социальными характеристиками, – заставляет говорящего за-
ботится не только о коммуникативной целесообразности продуцируемой речи, но и об 
оформлении высказывания в « этикетной рамке » (Н.И. Формановская). Таким образом, 
речевой этикет является также одним из компонентов культуры общения, а его соблю-
дение – обязательным условием эффективного общения. Говоря о культуре общения, 
нет необходимости доказывать, что для правильного, уместного употребления языковых 
средств нужен определенный уровень образованности, воспитанности, тактичности, 
внутренней культуры, так как наша речь – важная составная часть не только нашего 
поведения, но и души, ума, личности. Итак, «общая культурность» (Г.О. Винокур) лич-
ности – необходимый составляющий компонент культуры общения.

Речевое взаимодействие собеседников определяется их социальными, психологиче-
скими, культурными или личностными взаимоотношениями, т.е. этикой неречевого по-
ведения, культурой взаимоотношений.

Развитие коммуникативной культуры учащихся в процессе обучения языку реали-
зуется коммуникативно-деятельностным подходом, основы которого были заложены в 
психологии работами С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, И.А. Зимней и в свое время 
получили раскрытие в лингвипстических и лингводидактических работах А.Р. Арутю-
новой, Н.В. Бондарко, Л.К. Граудиной, Е.И. Пассова, Е.Н. Ширяева и др. В комуникатив-
но-деятельностном подходе заложены принципы преемственности и перспективности по 
отношению к личностно-ориентированному подходу. Это прежде всего означает, что в 
центре внимания продолжает находиться ученик-субъект учебной деятельности, а си-
стема обучения предполагает учет индивидуально-психологических, возрастных и на-
циональных особенностей личности обучающегося. Деятельностный характер обучения 
предусматривает организацию занятий как учебной деятельности, т.е. решение конкрет-
ной учебной задачи. Объектом обучения с позиции этого подхода должна быть речевая 
деятельность во всех ее видах (слушание, говорение, чтение, письмо). Основная цель – 
обучение общению средствами языка.

Коммуникативно-деятельностный подход определяет свои требования к современ-
ному учебному процессу: 1) коммуникативная направленность структуры урока; 2) 
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использование системы упражнений, максимально воссоздающих значимые для учащих-
ся ситуации обучения; 3) параллельное усвоение грамматической формы и ее функции в 
речи; 4) учет индивидуальных особенностей учащегося при ведущей роли его личност-
ного аспекта; 5) отбор учебных ситуаций, рассматриваемых как способ стимулирования 
речевой деятельности и как условие развития коммуникативных умений.

Для решения коммуникативных задач в процессе обучения языку в школе необходи-
ма коммуникативная грамматика, в которой бы раскрывались особенности единиц языка 
и правила их функционирования с учетом практических целей обучения. Кроме того, в 
качестве единицы коммуникации были бы представлены учебные тексты, регулируемые 
правилами социально-речевого поведения и имеющие адресата в определенной речевой 
ситуации. В школьной практике в процессе изучения языка используются следующие 
типы учебных текстов: информативные, тексты-побуждения, обязательства, социального 
этикета, выражения эмоциональной реакции на ситуацию общения или сообщения.

Структурные компоненты коммуникативной грамматики пропедевтически введены 
в содержание новых учебников по языку для V–XI классов учреждений общего среднего 
образования Беларуси (функции языковых единиц, правила их функционирования в раз-
личных текстах (научного, публицистического, официально-делового, бытового характе-
ра, выражающие эмоциональную, этикетную реакцию на ситуацию или информативные 
сообщения и т.д.), типы речи, стили речи.

Следует подчеркнуть, что в основе коммуникативно-деятельностного подхода зало-
жена не столько реальность самих ситуаций, сколько реальность деятельности в пред-
лагаемых ситуациях. Перед учителем в данном случае стоит задача реализации прин-
ципа двуплановости (Г.А. Китайгородская), т.е. перевода учебной цели урока в задачу 
общения (например, ознакомление с типами сложного предложения проводить на основе 
личностно-значимой для учащегося деятельности – в процессе анализа текста и т.д.).

Методическим содержанием реализации коммуникативно-деятельностного подхода 
к обучению языку называются способы организации учебной деятельности, связанные 
в первую очередь с широким использованием коллективных форм работы (И.А. Зим-
няя). Такой подход (перевод языковой цели урока в задачу общения, коллективные фор-
мы работы), по нашему мнению, понимается слишком узко, поскольку суть коммуни-
кативно-деятелъностного подхода – в создании для учащихся условий, в которых они 
участвовали бы в деятельности, а сама деятельность была бы значимой для каждого, 
производилась бы в рамках конкретных жизненных ситуаций.

Как утверждает А.А. Леоньев, «обучение языку не может быть эффективным без 
опоры на понимание сущности и содержания процесса общения; природы и организации 
человеческой психики вообще и речевого механизма в частности; сущности и отличи-
тельных черт языка» [7, с. 211].

По его мнению, при рациональном построении процесса обучения языку можно ак-
тивно влиять на психофизические механизмы школьника, лежащие в основе коммуника-
тивных умения, направленных на языковое и коммуникативно-стилистическое развитие.

Как известно, язык, будучи универсальным средством общения. выполняет не-
сколько функций: познавательную, регулятивную,  ценностно-ориентационную, 
этикетную, коммуникативную, когнитивную и т.д. По мнению лингвистов и лингводи-
дактов, основной, ведущей является коммуникативная функция. Её усвоение учащимися 
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рассматривается как особая учебная деятельность, результатом которой является комму-
никативная компетенция, означающая наличие знаний и умений использования языковых 
и речевых средств в различных ситуациях общения, которые служат стимулом для воз-
никновения речевого намерения (интенции) и совершенствования коммуникативно-сти-
листической культуры учащихся. 

Основой формирования коммуникативно-стилистического развития культуры уча-
щихся в процессе изучения русского языка является, во-первых, интегрированное со-
держание дисциплин (русский язык, культура, литература и риторика), во-вторых, ин-
тегрированная методика, обеспечивающая активное взаимодействие знаний, умений и 
приемов междисциплинарных предметов для обучения школьников речевому общению 
в соответствии с учебными целями.

Современная риторика, являясь наследницей древней аристотелевской риторики, 
цель которой – поиск лучших способов убеждения, имеет дополнительные задачи: по-
иск лучших вариантов взаимного конструктивного диалога, приёмов установления и 
сохранения контакта между говорящим и слушателями; изучение структуры общения 
и текстов определенных жанров, ориентированных на конкретную речевую ситуацию, 
изучение вопросов, связанных с риторикой радио, телевидения, рекламы, языкового вку-
са различных сфер деятельности, тенденций, появляющихся в процессе массового упо-
требления языка и т.д. Как видим, риторика расширила сферу своего влияния, охватив 
разнообразные области общения – от публичного, официального, научного и делового до 
бытового, как устного, так и письменного.

Риторическая компетенция – это владение теорией построения коммуникативно 
адекватного текста (в зависимости от целевой установки), реально существующего в 
виде жанра; сформированность речевого мастерства на каждом этапе классического ка-
нона (изобретение, расположение, выражение, запоминание и произнесение публичной 
речи), владение искусством спора, беседы, тактикой повседневного общения.

Следовательно, формирование риторической компетенции происходит в процессе 
интегрированного овладения русским языком, развитием речи, риторикой на всех этапах 
обучения. Однако следует отметить, что интегрированная методика формирования рито-
рической компетенции пока еще не разработана.

Правила речевого общения, регулирующие взаимодействие говорящего и слушаю-
щего, – предмет изучения различных дисциплин: стилистики, культуры речи, риторики. 
В их основе лежит представление о современной литературной норме. Но правила рече-
вого общения не сводимы ни к литературной норме, ни к речевому этикету, предписы-
ваемому обществом для установления речевого контакта и поддержания общения, ни к 
традиционным критериям правильности речи (соответствии современной литературной 
норме), точности речи (использование всех языковых средств в полном соответствии с 
их значением), выразительности речи (использование разнообразных языковых средств 
для поддержания внимания и интереса аудитории), уместности речи (соответствие цели, 
теме, жанру речи, условиям общения). Выработанные веками представления о качествах 
речи должны быть дополнены критериями, которые определяют права и обязанности 
создателя речи и ее адресата. Сформулированные американским философом Г. Грай-
сом максимы (правила) – коммуникативные обязательства говорящего по отношению к 
адресату – дополняют традиционные критерии оценки культуры речи. Его постулаты 
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качества (говори правду), количества (говори не больше, но и не меньше того, что нуж-
но для понимания), отношения (ни отклоняйся от темы), манеры, или способа (говори 
ясно, последовательно, точно, вежливо) углубляют представления о традиционных кри-
териях речевой культуры. Но это не только правила культуры речи, это эстетические, 
нравственные, социальные постулаты. Следовательно, для того чтобы оценка речевого 
общения была объективной, следует ответить и на такие дополнительные вопросы:

– определил ли говорящий стратегию речи в расчете на конкретную аудиторию?
– разработал ли ее тактику, привел ли в систему аргументы?
– творчески ли подошёл к композиции и словесному выражению речи?
– соблюдал ли при этом современную литературную ному?
– уместным ли было его поведении во время общения?
Кроме того, необходимо учитывать и то, что речь должна оцениваться не только в 

статике зафиксировавшего ее текста, но и в динамике ее порождения, с учетом целеуста-
новки говорящего, условий ее осуществления, а также жанровой специфики различных 
сфер речевой деятельности (научный доклад, выступление, сообщение, конструктивный 
спор для подтверждения истины и т.д.).

Таким образом, содержанием развития коммуникативно-стилистической культуры 
учащихся являются следующие компоненты:

– единые культурные ценности, формируемые в контексте языкового образования 
(коммуникативные, эстетические, этические, интеллектуальные);

– нормы (языковой и речевой культуры; речевого поведения; этикетные; культуросо-
образные; энциклопедические; правила речевого общения);

– знания (функционирующая языковая система; речь как реализация единиц языка в 
различных видах речевой деятельности; формулы социокультурного этикета; текст как 
средство общения и как результат речевой деятельности);

– виды речевой деятельности (способы деятельности: тексты лингвокульурологиче-
ской направленности, монологические и диалогические высказывания, сообщения, вы-
ступления и т.д.);

– критерии оценки (соблюдение правил речевого общения; наличие качеств речи, 
максим Г. Грайса, эстетических, нравственных и социокультурных постулатов и т.д.).

Обозначенное нами содержание развития коммуникативно-стилистической куль-
туры учащихся в контексте обучения русскому языку в учреждениях общего среднего 
образования Республики Беларусь позволит: а) формировать, заявленную предметной 
концепцией, образовательными стандартами и программами, не сумму предметных 
знаний, а знания в синтезе с развитие творческих способностей учащихся; б) развивать 
языковую и речевую личность обучаемых; в) осуществлять интеграцию в преподавании 
школьных дисциплин и, что особенно важно с точки зрения рассматриваемой пробле-
мы, – г) реализовать на практике коммуникативно-деятельностный и лингвокультуроло-
гический подходы к обучению языку, которые способствуют овладению и закреплению 
знаний коммуникативно-стилистической теории, установлению связей – зависимости 
между языком текста и ситуацией общения.
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РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНО-СТИЛІСТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ 
У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ РОСІЙСЬКІЙ МОВІ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ
Перш ніж розглядати проблему розвитку комунікативно-стилістичної культури 

учнів у процесі навчання російській мові в закладах загальної середньої освіти Республіки 
Білорусь, необхідно, як нам представляється, зрозуміти нову сучасну стратегію і так-
тику процесу оновлення білоруської мовної освіти, яка передбачає якісне поліпшення 
результатів навчання не за рахунок збільшення обсягу навчального матеріалу і 
психофізичного навантаження учнів, а за рахунок, перш за все, відбору необхідних 
теоретичних базових знань і нових технологій навчання на основі соціально значущих 
принципів гуманітаризації та демократизації освіти й виховання.

Ключові слова: гуманітаризація освіти, процес навчання й виховання, комунікативно-
стилістична культура, комунікативна граматика, інтегрований зміст дисциплін.
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THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE AND STYLISTIC CUKTURE 
OF PUPILS IN PROCESS OF RUSSIAN LANGUAGE TUTITION AS PART OF 

SECONDARY EDUCATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Before considering the problem of the development of pupils’ communicative and stylistic 

culture in learning the Russian language in the secondary educational Belarusian institutions, 
it is necessary, in our view, to understand the new strategy and tactics of the updating process 
of education in the Belarusian language, involving a qualitative improvement in learning out-
comes that is not made by means of increasing volumes of training material and psychophysi-
cal load of students, but, fi rst of all, is made with the help of the selection of the necessary 
theoretical background information and new teaching techniques based on socially relevant 
principles of humanization and democratization of education values.

Key words: humanization of education, learning and education, communicative and stylis-
tic culture, communicative grammar, integrated content disciplines.

УДК 811.161.2
Дерба С.М., к. філол. н., доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

УРАХУВАННЯ МОВНОГО МЕНТАЛІТЕТУ Й НАЦІОНАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРУ СТУДЕНТІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО ОРІЄНТОВАНОГО 

ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

У статті розглянуто доречність урахування мовних особливостей і національного 
характеру студентів при вивченні української мови. Проаналізовано важливість дотри-
мання норм і формул мовного етикету іноземними студентами. Вони повинні володіти 
навичками міжкультурної комунікації, а також знаннями про те, коли і за яких умов слід 
вживати слова, вирази.

Ключові слова: мовні особливості, мовленнєвий етикет, міжкультурна комунікація, 
національність, українська мова як іноземна.

Спілкування людей, які належать до різних культур і розмовляють різними мова-
ми, є необхідним як для вивчення проблеми викладання іноземної мови, так і з метою 
розв’язання проблем міжмовленнєвого і міжкультурного контактів. Мова виступає 
однією із основних ознак етносу. Картина людських відносин, являючись картиною світу, 
національно специфічна, що знайшло відображення в мовних знаках, що закріплюють 
цю своєрідність, – у формулах мовленнєвого етикету. Так, проблема формування крос-
культурної компетентності є новою, недостатньо дослідженою цариною, проте надзви-
чайно актуальною, тому з кожним днем привертає все більше уваги з боку педагогів, 
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методистів і дидактів. Мета нашого дослідження – обґрунтувати необхідність урахуван-
ня мовного менталітету й національного характеру студентів при викладанні української 
мови як іноземної. Об’єктом дослідження є принципи організації національно 
орієнтованого викладання української мови як іноземної, оскільки мова є не лише засо-
бом спілкування, а й природним джерелом інформації про народ. 

Протягом історії кожний народ виробив не тільки певні правила поведінки лю-
дей у суспільстві (це називається етикетом), але і правила ведення розмови у різних 
різноманітних ситуаціях спілкування. Смисл цих правил можна було б сформулювати так: 
щоб бути почутим і зрозумілим, мовець має створювати і підтримувати при спілкуванні 
атмосферу ввічливості, посилаючи співрозмовнику сигнали свого доброго відношення 
до нього, сигнали визнання його віку, соціального статусу та ін. Іншими словами, щоб 
спілкування було ефективним, варто дотримуватися норм мовного менталітету. Це яви-
ще дуже пов’язане з мовним етикетом. Мовний етикет – це усталені мовні звороти, 
типові формули, які використовуються у певних ситуаціях спілкування і відповідають 
національним культурним традиціям суспільства або окремому соціуму. Отже, це пра-
вила використання в мові найчастотніших виразів. Ці форми зосередження уваги, фор-
ми вітання, прощання, вдячності, прохання, запрошення, поради, відмови, компліменту, 
співчуття та ін. 

Мовленнєвий етикет – реалізація мовного етикету в конкретних актах спілкування, 
вибір мовних засобів вираження. Це поняття ширше ніж мовний етикет і має 
індивідуальний характер. Мовець вибирає із системи словесних формул найбільш 
потрібну, зважаючи на її цінність. Наприклад, суттєвою диференційною ознакою мовно-
го етикету українців є вживання форми кличного відмінка у звертанні, наприклад: Петре, 
Надіє, товаришу генерале. Якщо ми під час розповіді надуживаємо професіоналізмами, 
термінами і нас не розуміють слухачі, то це порушення мовленнєвого етикету, а не мов-
ного. Фахівці з проблем етикету вказують на цю різницю, говорячи, що між ідеальним 
мовним етикетом і реальним мовленнєвим етикетом конкретної людини не може бути 
повного паралелізму. Реалізація мовного етикету в мовленні, комунікативна поведінка 
назагал завше несе інформацію про мовця – з його знаннями, вміннями, уподобаннями, 
орієнтаціями тощо. Тому тут бувають усілякі – несвідомі і свідомі – відхилення, помил-
ки, порушення, інокультурні впливи, іншомовні вкраплення і т. ін. 

Найпоширенішими виразами мовного етикету є ті, що вживаються при зустрічі 
і прощанні, ними починається і завершується розмова: «Добрий день (ранок, вечір)»; 
«Здрастуй(те)», «До побачення», «Прощай(те)». Ці вирази становлять своєрідну рамку, 
в межах якої відбувається обмін інформацією між людьми, що спілкуються. Однак за 
привітанням не обов’язково відбувається розмова. 

Мовленнєвий етикет іноземних студентів, як етикет взагалі (складова культури), не 
існує поза часом і простором. Це обов’язково конкретний етикет конкретного суспільства 
(чи його прошарку) на певному історичному етапі розвитку цього суспільства.

Таким чином, на сучасному етапі навчання іноземці повинні якісно володіти не лише 
навичками міжкультурної комунікації, а також знаннями про те, в яких саме ситуаціях 
та за яких умов слід вживати ті чи ті слова, вирази, речення. Не в той час і не в тому 
місці вжите слово, жарт або прохання може поставити слухача в незручне становище, 
образити чи принизити його, або ж навпаки – розсмішити співрозмовника і знітити 
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мовця. Наведені вище незручності, що виникають під час спілкування є наслідками 
мовних бар’єрів, незнання культурного етикету, традицій, звичаїв народу, мова якого 
вивчається, цінностей, особливостей менталітету загалом. У сукупності окреслені еле-
менти культури формують крос-культурну компетентність, головною особливістю якої є 
здатність побачити спільне в культурах країн, а також той відрізок, на якому відбувається 
непорозуміння, «зіткнення» або конфлікт культур, виникають суперечності між їхніми 
представниками. 

Хоча мовлення в цілому носить творчий характер, етикетні форми не створюються в 
мовленні, тому що для кожної ситуації вже існує набір готових виразів. Підкреслюючи 
їх стійкий характер, спеціалісти назвали ці вирази «формулами мовленнєвого етике-
ту». Спілкуючись, мовець вибирає з готових формул чітко визначену. Що він при цьому 
враховує? По-перше, ситуацію спілкування – офіційність або неофіційність середовища. 
По-друге, тональність спілкування – ввічливий тон, нейтральний тон чи знижений. По-
третє, характер відносин зі співрозмовником.

Важливо – знайомий чи незнайомий співрозмовник, потім – дружні, теплі, інтимні 
відносини або, навпаки, холодні, підкреслено ввічливі, офіційні. Враховується також 
вік, соціальний статус, рівень освіти та інші фактори. Наприклад, прощаючись можна 
сказати: До побачення! Усього найкращого! Пока! Бувай! Чао! та ін. Набір виразів не 
великий. Якою формулою має скористатись іноземний студент, залежить від того, з ким 
він прощається. Вислови мають відповідати ситуації спілкування іноземного студента і 
викладача. Помилок у сприйнятті формул мовленнєвого етикету в іноземців багато. За-
ходьте як-небудь! – іноземець вважає, що це офіційне запрошення, а для нас це радше 
закінчення розмови. Як справи, друзі? – ця необразлива з точки зору носіїв мови друж-
ня форма звертання викладача до студентів виявляється недопустимою для багатьох 
іноземців; сприймається як знижена, вона викликає стрес.

При спілкуванні виникають й інші труднощі. Не знаючи відповідних висловів, 
іноземець замінює їх рідними, переносить формули мовного етикету з рідної культури в 
ту, що вивчається.

Ну як справи, викладачка? – іноді запитують студенти, коли хочуть виразити до-
бре ставлення до старшого. З точки зору граматики – тут усе гаразд, але викладач 
занепокоєний: порушені норми мовленнєвого етикету. У нас не існує звертання «викла-
дачка» і про справи у дорослих запитувати не прийнято: молодші не завжди можуть 
допомогти старшим. А оскільки старші можуть допомогти молодшому, то питання Як 
справи? з боку викладача можливе.

Національно-культурна специфіка мовленнєвого спілкування складається з системи 
чинників, які визначають відмінності в організації, функціях і способах опосередкування 
процесів спілкування, що є характерними для певної культурно-національної спільності.

До системи національно-культурних чинників спілкування належать:
 – чинники, які пов’язані з культурною традицією, що виявляються: у дозволі 

чи забороні певних типів і різновидів спілкування, стереотипності ситуацій, які 
відтворюють акти спілкування, що належать до культурного фонду даного етносу; ети-
кетних характеристиках актів спілкування; рольових та соціально-символічних осо-
бливостях спілкування. У цьому випадку відтворюваним цілим виступає не окреме 
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висловлювання, а комплекс вербальної та невербальної поведінки, що є нормативним 
для конкретної ситуації. 

Різноманітними є й варіанти вербальних і невербальних привітань (прощань) у 
різних народів. Це зумовлено тим, що акти привітання є універсальним елементом будь-
якого акту спілкування, а тому вони повинні відповідати різним вимогам. 

Орієнтація на соціальний статус чітко простежується у специфічному японському 
невербальному привітанні – поклоні, в якому той, хто зустрічає, «згинається навпіл «, 
«застигає» на місці та опускає голову. Потім він крадькома кидає погляд, щоб одночасно 
з гостем розігнутися. За час поклону варто оцінити свого візаві.

У слов’ян (українців, росіян) звертання до певної особи на ім’я, на ім ‘я та по батькові 
чи на прізвище чітко визначається соціальними та віковими ознаками. Аналогічно вико-
ристовуються й форми привітання: «Доброго дня (вечора чи ранку)!», «Добридень! «, 
«Здрастуйте, як справи? «, «Здоровенькі були!», «Привіт!», «Здоров був!» й т. ін.

 – чинники, які пов’язані із соціальною ситуацією і соціальною функцією спілкування. 
Ці чинники співвідносяться передусім з функціонально-стилістичними особливостями 
та етикетними формами;

Дистанція у процесі спілкування має культурологічне значення. Наприклад, 
американці зазвичай ображаються, якщо іноземці занадто близько наближаються до них 
у процесі спілкування. На думку англійців, американці стоять занадто близько, говорять 
голосно і не дивляться співрозмовникові в очі. Німці тримають двері при розмові за-
критими, тоді як американці на противагу – відчиненими, оскільки людина, яка стоїть на 
порозі з точки зору німця перебуває в приміщенні, а з точки зору американця – назовні;

Специфіка менталітету, національні, релігійні, мовні відмінності іноземних студентів 
не мають ставати на заваді їхньому входженню у соціум, адже навчання студентів не 
обмежується виключно аудиторними заняттями та спілкуванням між собою й викладачами.

Академічні групи іноземних студентів, як правило, формуються незалежно від 
національної приналежності. Тому національний склад однієї групи може бути до-
сить різноманітним. Якщо до студентської групи входять представники кількох 
національностей, то доцільно говорити про міжнаціональну та міжкультурну 
комунікацію. У багатонаціональному колективі спостерігаються різні форми 
міжособистісних стосунків не тільки під час навчальної діяльності, а й поза межами 
аудиторій, які різняться за національною приналежністю, культурною специфікою, мов-
ною підготовкою, світоглядом, звичаями, традиціями. Спілкування на міжнаціональному 
рівні є формою реалізації процесу соціалізації іноземних студентів. Під час такого 
спілкування характерними проблеми є сприйняття та ставлення студентів з різних країн 
один до одного, расово-статева диференціація та сприйняття одногрупників різних 
національностей, мовні бар’єри, культурні розбіжності, релігійні погляди, традиції та 
звичаї. Таким чином, активізується необхідність створення такої атмосфери, в першу 
чергу, у навчальний час, яка сприяла б адекватному сприйняттю іншого етнічного пред-
ставника, не заважала і не відволікала від першочергової мети: навчання та отримання 
знань; створювала комфортне середовище для навчання у багатонаціональній групі. 

Для багатьох іноземних студентів вищезгадані проблеми стають значною перепоною 
в навчанні, вони відчувають через них психологічний та емоційний дискомфорт, що при-
зводить або до агресії, або до скутості та несміливості. 
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Не треба забувати, що іноземні студенти – це молоді люди віком від 17 до 30 років, 
яким притаманний активний спосіб життя, потреба у спілкуванні, подорожах тощо. 
Вирішення мовної проблеми дозволить зробити іноземних студентів більш мобільними, 
вільними у пересуванні містом, відкриє для них нові обрії не тільки у навчальній 
діяльності, а й у пізнавальній та дослідній. Володіння мовою – це фундамент соціалізації 
студентської молоді у нових соціокультурних, багатонаціональних та етнопсихологічних 
умовах. 

Якщо конфлікт виникає між студентом і викладачем і не вирішується, у студента 
може зародитися внутрішня неприязнь як до викладача, так і до навчальної дисципліни. 

Аналіз комунікативних характеристик навчальної діяльності у вищому навчально-
му закладі передбачає виділення двох сфер, що впливають на соціалізацію студента: 
педагогічного спілкування як цілеспрямованої взаємодії між педагогом і студентами 
та міжособистісного спілкування серед студентів як запоруку створення сприятливого 
мікроклімату для ефективної навчальної діяльності та відпочинку. 

У чому ж національна специфіка мовленнєвого етикету? Перш за все – у своєрідності 
плану вираження семантично еквівалентних формул мовленнєвого етикету. Як здоров’я, 
як справи? – ми запитуємо один у одного. «Як кочуєте, як зимуєте?» – запитують в 
аналітичних ситуаціях монголи, навіть якщо вони ніколи не тримали худобу. У старі 
часи, киргизи запитували: При здоров’ї худоба і душі?

Найбільше національна специфіка формул мовленнєвого етикету відображає 
своєрідність людських відношень у певному соціумі. Наприклад, існує загальне ети-
кетне правило – «підняття» образу співрозмовника. Кожний народ робить це по-своєму. 
Японці, наприклад, мають такі вирази: Ваше поважне ім’я! 

Відносини між близькими людьми відрізняються варіативністю: 
- пестливі форми (Марієчко);
- фаміл’ярдні (Машка);
- офіційні (Марія, Марія Іванівна);
- нейтральні (Маша).
Можемо лише уявити, як складно, наприклад, корейцями уловити цю різницю, 

оскільки у них у родині звертання по імені є ознакою поганого сімейного середовища.
Якщо визнати, що майстерність викладача полягає не тільки у виправленні помилок, 

а у тому щоб попередити їх, стає чіткою необхідність зіставлення норм українського і 
рідного мовленнєвого етикету для попередження неправильного сприйняття деяких фор-
мул. Необхідно відібрати для роботи найбільш актуальні і поширені формули. З перших 
же занять викладач має їх вводити в мовлення студента-іноземця. З початку використо-
вуються стилістично нейтральні вирази. У більш підготовлених групах можна запро-
понувати роботу з розмежування синонімічних конструкцій, що вимагає від викладача 
стилістичного коментаря. Вирази мають органічно вводитися в діалоги.

Таким чином, протягом історії кожний народ виробив правила поведінки людей в 
суспільстві (це називають етикетом). Викладач має донести їх іноземним студентам, 
що приїхали в Україну, враховуючи національну приналежність студентів та їх мовну 
специфіку під час комунікації. Необхідно дати не лише мовні формули, а й ситуації, коли 
і як їх можна вживати. Лише тоді спілкування іноземного студента буде ефективним.
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ПРОБЛЕМА ЛИТЕРАТУРНОЙ НОРМЫ В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ 
ЯЗЫКЕ В АСПЕКТЕ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ КАК ИНОСТРАННОГО

В статье рассматривается проблема формирования литературной нормы в 
современном украинском языке, характерной особенностью которой автор считает 
функционирование вариантов на всех уровнях языковой системы. Исследуя языковые 
и экстралингвистические факторы, обусловившие вариантность языковых единиц, 
автор делает вывод о необходимости описания этих явлений в методике преподавания 
украинского языка как иностранного. 

Ключевые слова: современный украинский язык, литературная норма, преподавание 
украинского языка как иностранного, методика преподавания иностранных языков, 
межкультурная коммуникация.

Одной из характерных особенностей украинского литературного языка (далее – 
УЛЯ) является широчайшая вариантность языковых единиц. Она обусловлена как 
историческим развитием литературного языка, его контактами с диалектами и другими 
языками, так и экстралингвистическими факторами. В современном УЛЯ варианты 
охватывают разные языковые уровни: акцентологические варианты (та ́кож – тако́ж, 
за ́вжди – завжди ́, по́милка – поми ́лка); морфологические и словообразовательные 
(пелюсток – мужской род и пелюстка – женский род; заспівувач и заспівач, бджільництво 
и бджолярство); варианты грамматических форм (батькові и батьку, прикрашувати 
и прикрашати; чийому, чиєму и чиїм в предложном падеже единственного числа); 
синтаксические варианты (чекаю на тебе и чекаю тебе, пишу лист и пишу листа) 
и лексико-семантические варианты (потяг – поїзд, лимон – цитрина, подорож – 
мандрівка). Будучи характерными для всех уровней языка, варианты языковых единиц 
связаны с формированием литературной нормы, когда осуществляется переход от 
устаревшего варианта нормы к новому. Как правило, так происходит и в других языках, 
однако функционирование вариантов в современном УЛЯ имеет свои особенности. 

В последнее двадцатилетие вариативные процессы в УЛЯ резко усилились не только 
ввиду общественно-политических изменений, произошедших в стране и в мире, но и 
под влиянием значительного увеличения числа людей, использующих украинский 
язык вместо русского в сфере официального и делового общения. Проблемы русско-
украинской интерференции, двуязычия и их влияния на языковую норму часто 
становились предметом анализа исследователей, в том числе особое внимание им было 
уделено на трех конференциях Российской ассоциации украинистов [10; 13]. Не ставя под 
сомнение важность исследования этих проблем, представляется существенным обратить 
внимание на то, что массовое использование невариативных норм в речи таких людей 
также оказывает влияние на современное состояние УЛЯ, так как выходит за рамки 
бытового общения, звучит с каналов телевидения, на радио, используется в прессе. 



409

Весьма показательна в этом плане реклама (и на экранах телевизоров, и на 
рекламных щитах больших городов), поскольку она ориентирована на самый широкий 
круг потребителей. Многократно повторенная и увиденная реклама может закрепиться 
в сознании тех людей, которые находятся в процессе изучения языка, и в таком 
проявлении она оказывает на них отрицательное влияние. Так, в течение длительного 
времени на всех основных каналах украинского ТВ шла реклама зубной пасты с текстом 
«Я не відчуваю болі», в котором слово біль было употреблено в родительном падеже 
женского рода (как это присуще русскому языку), а не мужского рода болю, являющегося 
нормой для УЛЯ. На билборде по пути из аэропорта Борисполь в Киев (октябрь 2011 г.) 
была размещена реклама, призывающая покупать «все для доброї рибалки». Слово 
рибалка в современном УЛЯ мужского рода и обозначает «рыбака», а русское «рыбалка» 
переводится как риболовля. Таких примеров можно привести множество.

 Под влиянием других экстралингвистических факторов подвергаются давлению и 
многие императивные нормы УЛЯ (т.е. такие, которые находятся в пределах литературной 
нормы), что приводит к колебанию языковой нормы как таковой. Среди этих факторов 
следует выделить:

1. Возвращение в речевой обиход старых языковых форм и слов и параллельное 
их употребление с уже имеющимися. Этот процесс, коснувшийся всех уровней языка, 
наиболее показателен в сфере употребления лексики. И здесь следует говорить не только 
о предпочтениях старого или нового на разных каналах телевидения и в печатных 
изданиях. Чаще всего простые лексические дублеты используются параллельно в 
пределах одного журналистского репортажа или сообщения телеведущего новостей 
(потяг – поїзд, аеродром – летовище, переговори – перемови – перемовини – 
перемовляння). Как правило, возврат такого объемного пласта лексики мотивируется 
стремлением отказаться от простых дублетов, прежде всего иноязычного происхождения, 
появившихся в УЛЯ в советское время: вернуть старое чинник вместо фактор, канапка 
вместо бутерброд, речник вместо прес-секретар и т.п. Однако процесс этот не является 
последовательным, и замена не происходит автоматически. Несмотря на рекомендации 
Комитета научной терминологии Института языковедения им. А.А. Потебни НАН 
Украины [12] и появление значительного числа учебных пособий, направленных на 
выбор вариантов, соответствующих литературной норме [2; 11], в речевой практике, 
СМИ, словарях присутствуют несколько вариантов или один из них.

2. Происходит исправление тех языковых форм и слов (появившихся в советское 
время), в которых присутствуют элементы, не свойственные УЛЯ. Частично этот 
процесс совпадает с описанным выше. Возвращение собственно украинских языковых 
форм коснулось аффиксов (завідувач вместо завідуючий, пошукач вместо співшукач), 
сложносокращённых слов (замена слова или той его части, которая была калькой 
с русского: старого пилосос на пилосмок и порохотяг; вертоліт на гелікоптер и 
гвинтокрил), аббревиатур (вуз на внз и виш), научной терминологии (миш`як на арсен, 
оточуюче середовище на довкілля) и т.п. 

Однако нередко в речевой практике такие исправления не принимаются и в активном 
речевом употреблении остается пилосос, иноязычное гелікоптер используется наравне 
с двумя другими дублетами, а слово внз оказалось сложным в произношении из-за 
стечения трех согласных звуков, сейчас оно употребляется параллельно с дублетом виш.
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В настоящий момент развития многие литературные нормы в современном УЛЯ 
являются диспозитивными (т.е. не строго обязательными). Это отчетливо видно, 
если проанализировать неологизмы: с одной стороны, образование неологизмов 
соответствует основным закономерностям функционирования УЛЯ (например, посвідка 
про особу вместо кальки с русского посвідчення), с другой – этот процесс является 
непоследовательным. И не только потому, что употребляются оба выражения. Многие 
неологизмы в УЛЯ появляются параллельно с их русскими аналогами, например: 
кришувати бізнес; тусити всю ніч в Plaza (надпись на билборде в центре Львова летом 
2011 г.); в Киеве разговорное тянучка (хотя в УЛЯ – тягнути) употребляется наряду с 
затором, но не употребляется диалектное корок и т.п.

В целом положительный процесс отказа от немотивированных заимствований 
в УЛЯ происходит сложно и непоследовательно, поэтому в настоящее время нередко 
приходится говорить не только об устоявшихся нормах, но и нормативных установках, 
которые нормами еще не стали. 

Исследуя многие аспекты этого несомненно интересного и важного для лингвиста 
периода развития УЛЯ [3; 6], представляется существенным его описание не только в 
научных статьях, но и в учебниках по украинскому языку как иностранному [5]. Ведь без 
понимания современных языковых явлений процесс изучения живого языка невозможен. 

Однако здесь мы сталкиваемся с неизбежным противоречием между необходимостью 
изложения устоявшихся языковых норм и правил (что в первую очередь характерно для 
начального периода изучения иностранного языка и соответствующих ему учебников) 
и потребностью хотя бы частично затронуть те аспекты языка, которые, как правило, в 
преподавании иностранных языков анализируются на продвинутом уровне изучения и 
описываются очень кратко.

В ведущих университетах мира иностранные языки преподаются сейчас в 
соответствии с Языковыми уровнями Совета Европы. Их основное содержание 
направлено на постепенное формирование и развитие навыков речевой коммуникации 
от уровня «выживания» до уровня «владения в совершенстве» (А1–С2). Такая общая 
основа, с одной стороны, облегчает работу преподавателей и авторов учебников по 
иностранным языкам, поскольку уровни четко определяют виды и характер работы 
преподавателя и студентов в аудитории и самостоятельной подготовки учащихся дома. 
Но с другой стороны, этот общий начальный этап обучения требует индивидуального 
подхода к изложению материала в зависимости от будущей специальности студентов. 
Опыт работы автора показывает, что уже на первых занятиях, когда изучаются основы 
фонетики и грамматики, необходимо наполнение процесса обучения таким лексическим 
материалом, который подготовит студента к будущей профессии [9: 131]. Его содержание 
также зависит от таких факторов, как родной язык учащегося и другие иностранные 
языки, которые тот изучает.

В большинстве российских университетов украинский язык преподается сейчас 
параллельно с польским, поскольку студенты, независимо от направления подготовки, 
специализируются по определенному региону. Изучение двух родственных славянских 
языков носителями русского языка, который также является славянским, имеет свои 
особенности, ибо неминуемо возникает ситуация сопоставления и «разведения» многих 
явлений этих языков не только в их соприкосновении друг с другом, но и с родственным 
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родным языком. Этот фактор автор учитывала, когда соотносила языковые уровни при 
составлении учебных программ и написании двух учебников по украинскому языку как 
иностранному [7; 8] и совместно с коллегами – учебника по польскому языку [1]. 

 В программе обучения также предусмотрена работа в мультимедийных классах, 
где студенты знакомятся с новостными программами стран изучаемых языков. В 
процессе такой работы у них есть возможность не только получать новые сведения о 
жизни изучаемых стран на языке их носителей, но и следить за теми динамическими 
процессами, которые происходят в самих языках [4]. 

Именно в соприкосновении с носителями языка наиболее наглядно видно, что 
изучающие родственные языки студенты поначалу обращают внимание на знакомые им 
слова, а не на те тонкие грани и стилистические оттенки, которые принципиально важны 
для понимания другого языка. Если с самого начала процесса обучения не учитывать 
особенности формирования литературной нормы в современном украинском языке, 
категории вариантности и дублетности, то в контактах с живыми явлениями языка студенты 
оказываются в состоянии культурного шока. Конечно, такое состояние присуще всем, 
кто когда-либо изучал иностранные языки, и в каждой конкретной ситуации оно имеет 
свои особенности. Однако постоянный и подробный анализ такого своеобразия поможет 
студентам не только осознать важные законы функционирования украинского языка, по 
которым все описанные явления сосуществуют вместе и одновременно и находятся во 
взаимосвязи и взаимодействии. Такая работа способна интенсифицировать сам процесс 
изучения языка и быстрее и эффективнее подготовить студента к будущей профессии.
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ПРОБЛЕМА ЛІТЕРАТУРНОЇ НОРМИ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ В 
АСПЕКТІ ЇЇ ВИКЛАДАННЯ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

У статті розглядається проблема формування літературної норми у сучасній 
українській мові, характерною особливістю якої авторка вважає функціонування 
варіантів на всіх рівнях мовної системи. Досліджуючи мовні та екстралінгвістичні 
чинники, що обумовили варіантність мовних одиниць, авторка робить висновок про 
необхідність опису цих явищ у методиці викладання української мови як іноземної.

Ключові слова: сучасна українська мова, літературна норма, викладання української 
мови як іноземної, методика викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація.
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THE ISSUE OF A LITERARY NORM IN THE MODERN UKRAINIAN LANGUAGE 
IN THE ASPECT OF ITS TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE

The article touches upon the problem of the literary norm formation in the modern 
Ukrainian language, a distinctive feature of which, according to the author, is that its options 
operate at all levels of the language system. Having studied linguistic and extralinguistic 
factors that determine the variability of language units, the author makes a conclusion about 
the necessity of describing these phenomena in the Ukrainian language teaching methods as 
a foreign language. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕДІАОСВІТИ
У ВИКЛАДАННІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

У статті досліджуються основні психолого-педагогічні переваги використання 
елементів медіаосвіти у навчально-виховному процесі, а саме на уроках трудового навчання в 
загальноосвітніх закладах. Наголошено на необхідності їх впровадження у педагогічну практи-
ку сучасної освітньої системи України.

Ключові слова: медіаосвіта, медіакультура, медіаграмотність, мультимедійні ресурси, 
медіапростір, медіаосвітні технології. 

Медіаосвіта – напрям сучасної педагогіки, який передбачає вивчення школяра-
ми закономірностей масової комунікації (преси, радіо, телебачення, кіно, відео тощо), 
підготовку їх в сучасному інформаційному світі, опанування вмінь сприймати й ос-
мислювати різну інформацію, особливо за допомогою технічних засобів. З розвитком 
медіаосвіти набувають поширення нові поняття – інформаційна та медіаграмотність. 
Це обумовлено залученням до навчального процесу медіапродуктів як традиційних ЗМІ 
(періодичні видання, радіо, телебачення, кіно тощо), так і безпосередньо засобів новітніх 
інформаційних технологій: програмно-апаратних засобів і пристроїв, що функціонують 
на базі обчислювальної техніки. Використовують також сучасні способи і системи 
інформаційного обміну, що забезпечують операції збирання, накопичення, збереження, 
оброблення й передавання інформації [1, с. 8]. 
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Важливу роль у становленні та розвитку медіаосвіти відіграло ЮНЕСКО. Вважається, 
що вперше термін «медіаосвіта» вжито 1973 року на спільному засіданні сектору інформації 
ЮНЕСКО та Міжнародної ради з кіно, телебачення та аудіовізуальної комунікації. Втім 
деякі науковці вказують, що першу навчальну програму з медіаосвіти розробив канадець 
М. МакЛюен 1959 року, а її активне застосування в навчально-виховному процесі розпоча-
лося в 60-х р. ХХ ст. у Великій Британії, Канаді, Німеччині, США, Франції. 

Засоби масової інформації/комунікації в освітньому процесі використовуються вже 
досить давно. В 1960-х роках дослідники говорили про функції і місце телебачення в 
шкільній освіті (А.Гельмонт, Д.Полторак, 1963 р.), взаємодію літератури й кіно в есте-
тичному вихованні школярів (дис. Ю.Рабиновича, 1966 р.), роль шкільних кіноклубів 
у кінематографічному вихованні старшокласників (дис. О.Баранова, 1968 р.), а через 
20 років – про методологічні проблеми кіно й естетичне виховання (С.Пензін). У 1990-
х рр. розробляються Концепція медіаосвіти в другому ступені середньої загальноосвітньої 
школи, стандарти медіаосвіти, інтегрованої в гуманітарні й природничо-наукові 
дисципліни тощо [2]. 

Треба відзначити, що у травну 2010 року постановою Президії Національної 
академії педагогічних наук України було схвалено Концепцію впровадження медіаосвіти 
в Україні. Згідно з цією Концепцію, медіаосвітою вважається частина освітнього про-
цесу, спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості 
до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як 
традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно опо-
середковане спілкування, Інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій. Медіаграмотність – це рівень медіакультури, 
який стосується вміння користуватися інформаційно-комунікативною технікою, виража-
ти себе і спілкуватися за допомогою медіазасобів, свідомо сприймати і критично тлу-
мачити інформацію, відділяти реальність від її віртуальної симуляції, тобто розуміти 
реальність, сконструйовану медіаджерелами, осмислювати владні стосунки, міфи і типи 
контролю, які вони культивують [3, с. 6]. 

Дослідженнями в цій сфері займаються як зарубіжні, так і вітчизняні вчені. Серед 
зарубіжних – це, зокрема, Д. Букінгем, К. Ворсноп, Д, Консидайн, Р. К’юбі, Л. Мастер-
ман, Е. Томан, Е. Харт та ін. Значний вклад у розвиток цього напрямку зробили російські 
вчені, серед яких Л. Зазнобіна, Ю. Усов, О. Федоров, О. Шариков та ін. Сьогодні ба-
гато робіт, присвячених освіті та медіа, написано українськими медіапедагогами – 
Н.Духаніною, В. Івановим, Л. Найдьоновою, Г. Онкович, Б. Потятинником, І.Сахневич, 
І.Чемерис, О. Янишин та ін. [4, с. 7]. 

Національна доктрина розвитку освіти ставить перед учителем чітке завдання 
«…виховувати покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом 
життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського 
суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та 
правову державу як невід’ємну складову європейської та світової спільноти». Тож сьо-
годення диктує сучасному вчителеві свої вимоги, суть яких полягає в тому, що, крім 
постійної самоосвіти та самовдосконалення, педагог має бути також активним новато-
ром та удосконалювачем навчально-виховного процесу. 
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Одна з головних компетентностей учителя трудового навчання – інформаційна, яка 
базується не тільки на особистісному володінні інформаційними технологіями, а, насам-
перед, на умінні використовувати їх у навчальному процесі та опрацьовувати різні види 
технічної та технологічної інформації. 

Трудове навчання за своєю специфікою виокремлюється серед решти навчальних 
предметів, оскільки практична робота, побудована на базі продуктивної праці, на уроці 
є домінуючою та супроводжується створенням матеріальних цінностей. В сучасній 
школі набуло підтвердження та подальшого розвитку судження видатного французько-
го педагога Селестена Френе (1896-1966), що мислення дитини визначається формулою 
«мислити – означає робити» [5, с. 163]. Так на уроках трудового навчання учень, перш 
розпочати виконання роботи, має подумки детально обдумати алгоритм своєї роботи, 
тобто створити «віртуальну картинку» трудового процесу, а вчитель має організувати 
навчально-виховний процес так, щоб були реалізовані всі завдання предмету, дотримана 
безпека праці і, разом з тим, збережена часова модель уроку. 

З огляду на це, комп’ютерна техніка стає невід’ємною частиною методичного 
інструментарію в арсеналі вчителя, тож проблема візуалізації трудового навчання як 
ніколи на часі. Візуалізація (від лат. «visualis» – зоровий) – унаочнення, створення умов 
для візуального спостереження. Візуалізація інформації – це інтерактивне вивчення 
візуального представлення абстрактних даних для посилення людського пізнання. 

Об’єктивна необхідність використання візуальних засобів у процесі навчання обу-
мовлена їх значним впливом на розуміння і запам’ятовування: при дослідній перевірці 
ефективності запам’ятовування встановлено, що під час слухового сприймання 
засвоюється 15% інформації, під час зорового – 25%. А в комплексі, тобто під час зоро-
вого і слухового водночас, – 65%. Дослідження фізіологів показали, що 80% інформації 
людина отримує через зоровий аналізатор. Пропускна здатність каналів прийому й об-
робляння інформації за напрямком «вухо – мозок» становить 50 тис. біт/с, а за напрям-
ком «око – мозок» – 50 млн. біт/с. Тож вочевидь висока ефективність використання у 
навчанні мультимедійних засобів, основа яких – зорове та слухове сприйняття матеріалу. 

Процес викладання трудового навчання базується на різних видах візуалізації: 
візуальне сприйняття, візуальна уява, візуальне мислення. Процес візуального мислення 
можна поділити на наступні етапи:

1. Подивитися – збір та фільтрація інформації;
2. Побачити – відбір та групування інформації;
3. Уявити – вміння побачити те, чого немає; 
4. Розповісти – презентація побаченого. 
Враховуючи вищевикладене, можна скласти алгоритм формування візуалізації у ви-

кладанні ТН:
 Формування уміння учня оперувати (сприймати навколишній світ) образами, сюже-

тами, частинами теперішнього або майбутнього процесу (візуальна уява);
 Систематизація та упорядковування тієї інформації і тих сюжетів, які відбувають-

ся навколо (візуальне мислення); якщо учень володіє візуальним мисленням, то він 
здатний формувати картини подій, процесів тощо;

 Формування уміння сприймати інформацію на рівні відчуттів (візуальне сприйняття);
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 Формування візуальної звички – образи, категорії, поняття, які зрозумілі і звичні для 
учня (голка – металева, гостра; швейна машина – електрична, ножна, ручна).
Візуальне мислення є найвищою формою розвитку наочного відображення, вищою 

пізнавальною діяльністю, що розвивається, та має індивідуальні особливості перебігу. 
Ефективність викладання предмету значно зростає з використанням візуалізації. 

При плануванні навчальної діяльності учнів на уроках необхідно звернути увагу на 
використання різних форм візуалізації технологічних процесів, а саме: 
 мультимедійні презентації;
 навчальне відео;
 науково-популярні фільми. 

Використання електронних презентацій, виготовлених за допомогою комп’ютерної 
програми Microsoft Power Point дозволяє значно збільшити інформативність та ефектив-
ність уроку, сприяє підвищенню динамізму та виразності матеріалу, що викладається, 
надає вчителю можливість проявити творчість та індивідуальність, позбавитися фор-
мального підходу до підготовки та проведення уроку. Але впроваджуючи новітні методи, 
не слід забувати про класичний урок, який деколи є не менш цікавий та результативний, 
тобто, використовуючи прийоми візуалізації, діємо відповідно до методичної доцільнос-
ті та потреб учнів. 

Необхідно підкреслити, що презентація може стати своєрідним планом уроку, його 
логічної структурою та може бути використана на різних етапах уроку та на уроках 
різного виду. 

Логічно виділити чотири основних мети використання мультимедійних презентацій 
на уроках трудового навчання:

 повідомити інформацію – тему уроку, мету та завдання;
 проілюструвати матеріал – картинки, фото, ілюстрації тощо;
 навчити – інструкційні картки – покрокові етапи виконання роботи;
 створити мотивацію – картинки, відео – та аудіо– супровід. 
Досвід застосування комп’ютерних презентацій на уроках трудового навчання 

свідчить, що даний вид навчання активізує різні види діяльності учнів: мисленнєву, мов-
ну, навчальну, трудову, ігрову – й, відтак, прискорює засвоєння матеріалу. 

Безмежні можливості надає користувачам мережа Інтернет, без якої сьогодні 
важко уявити організацію навчально-виховного процесу в закладах освіти. Мережа 
містить значний потенціал освітніх послуг: електронна пошта, доступ до графічного та 
мультимедійного змісту Web, пошукові системи, які є універсальними для використання 
як на уроці, так і в позаурочний час.

Завдяки цьому можна проводити уроки у вигляді оглядової лекції з використанням 
Інтернет-ресурсів; працювати в режимі «Довідкове бюро», коли виникає необхідність 
використання додаткової інформації; організовувати віртуальні екскурсії на виставки 
та постійно діючі експозиції музеїв світу; відвідати електронні бібліотеки та отримати 
найсвіжішу інформацію з різних областей знань. 

 Таким чином, візуалізація трудового навчання передбачає дві основних цілі:
1 – відповідає інформаційному навчанню, під час якого основна увага спрямована на 

просте засвоювання, запам’ятовування інформації (репродуктивні цілі);
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2 – відповідає інтелектуальним можливостям учнів, їх пізнавальній, репродуктивно-
перетворювальній і продуктивний діяльності. 

Наявність мультимедійних засобів на уроках забезпечує створення нових можливостей 
організації навчального процесу – для вчителя, а для учнів – ефективніше полісенсорне 
сприйняття (слухове, зорове, чуттєве). Таке поєднання подачі навчального матеріалу має 
сприяти мобілізації активності учнів, стимулювати їх мисленнєву діяльність; викликати 
інтерес до навчання; довільна увага має перетворюватися у мимовільну; розвивати всі 
види пам’яті, завдяки чому створюються належні умови для творчого розвитку уяви, що 
спонукає кожного учня, незалежно від його індивідуальних задатків, до раціонального по-
шуку найоптимальніших кроків до оволодіння навчальним матеріалом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 
ПРЕПОДАВАНИИ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ 

В статье исследуются основные психолого-педагогические преимущества исполь-
зования элементов медиаобразования в учебно-воспитательном процессе, в частности, 
на уроках трудового обучения в общеобразовательных организациях. Подчеркивается 
необходимость их внедрения в педагогическую практику современной образовательной 
системы Украины. 

Ключевые слова: медиаобразование, медиакультура, медиаграмотность, мультимедий-
ные ресурсы, медиапространство, медиаобразовательные технологии. 
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AND EDUCATIONAL PROCESS

The article deals with psychological and educational advantages of the use of elements of media-
education during teaching and educational process, namely at the of labour teaching in comprehensive 
schools. The necessary of their implementation in educational practice of Ukraine is accentuated.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 
КАК ПРОПЕДЕВТИКА РИТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТУДЕНТА-ГУМАНИТАРИЯ

В статье рассматриваются возможности формирования коммуникативной и ри-
торической компетенции в курсе русского языка в учреждениях общего среднего обра-
зования в Республике Беларусь. Сделан вывод о том, что школьный курс русского языка 
включает все компоненты риторической деятельности оратора и формирует базовые 
ораторские умения.

Ключевые слова: коммуникативная и риторическая компетенции, обучение русско-
му языку, обучение риторике, умения и навыки, содержание программы.

Цель обучения русскому языку в учреждениях общего среднего образования в Ре-
спублике Беларусь (на базовом и повышенном уровне) - «формирование знаний, умений 
и навыков свободного владения русским языком во всех видах речевой деятельности 
(слушание, говорение, чтение, письмо), в избранных сферах применения…» [5, с.42].

Задачей обучения, наряду с совершенствованием языковой, речевой, коммуникатив-
ной, лингвокультурологической, социокультурной компетенций, является формирование 
риторической компетенции [4, с. 43-44].

Программой по русскому языку для учреждений общего среднего образования 
Республики Беларусь определено, что языковая компетенция – хорошее знание системы 
языка, речевая компетенция – знание правил функционирования языковых средств в речи, 
норм русского литературного языка (произносительных, лексических, грамматических, 
орфографических и пунктуационных). Коммуникативная компетенция, согласно 
программе, - формирование умений на основе овладения учащимися речеведческими 
понятиями, способами выражения мысли в устной и письменной форме; умений созда-
вать самостоятельные связные высказывания различных стилей, типов и жанров речи. 
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Социокультурная и лингвокультурологическая компетенции – освоение языка как си-
стемы сохранения и передачи культурных ценностей, как средства постижения русской, 
национальной культуры в контексте общемировой; развитие способности пользоваться 
культурологическими сведениями для обеспечения полноценной коммуникации.

Риторическая компетенция – это знание теории публичной речи, свободное владе-
ние словом, владение диалогическими и монологическими формами речевого общения, 
умениями контролировать и совершенствовать свое речевое поведение и речь в каждой 
конкретной речевой ситуации, способами оценки аудитории, реакциями на реплику со-
беседника, владение основными способами улучшения взаимопонимания при межкуль-
турных контактах. [3,4]

Программа по русскому языку предполагает расширение лингвистического круго-
зора учащихся и практическую реализацию знаний, полученных в процессе обучения. 
Каждая тема реализуется через: а) усвоение теоретического материала; б) формирование 
умений учащихся: видеть работу языковых единиц и определять их роль в текстах раз-
ных типов и стилей речи; производить лингвистический, стилистический, комплексный, 
многоуровневый анализ текста; редактировать и корректировать тексты в соответствии 
с определенным типом и стилем речи; конструировать собственные высказывания, со-
общения с учетом поставленной цели и очерченной речевой ситуации.

Программа определяет учебно-языковые и коммуникативные умения и навыки, фор-
мирование которых предусмотрено в процессе изучения курса русского языка. При сопо-
ставлении их с умениями и навыками, составляющими операционный набор составных 
компонентов риторической деятельности оратора [1, 2] становится очевидным, что школь-
ная программа включает в себя основы риторической подготовки и может стать пропе-
девтической базой для специального риторического обучения в высшей школе. Покажем 
результаты сравнения умений и навыков, формируемых в рамках школьного курса русско-
го языка (V-IX классы) [4], с теми, которые необходимы специалисту-гуманитарию. Так, 
навыки работы с литературой у учащихся в школе закладываются с помощью умений из-
влекать информацию из словарей различных типов; осмысленно воспринимать небольшой 
по объему текст научного и художественного стилей речи на слух; собирать и системати-
зировать рабочий материал к сочинению (сочинение-описание по картине, сочинение-опи-
сание животного в художественном стиле, сочинение-повествование о случае из жизни). 
Навыки учащихся по составлению плана, а также самостоятельной подготовке выступле-
ния формируются с помощью умений разбивать текст на смысловые части и выделять в 
них главное; составлять простой план изложения и сочинения; создавать письменные вы-
сказывания по плану; делить текст на абзацы. Навыки написания текста речи, доходчивого 
и убедительного изложения материала; ответов на вопросы слушателей; установления и 
поддержания контакта с аудиторией закладываются с помощью ученических умений под-
робно и сжато в устной и письменной форме излагать прочитанный текст, сохраняя его 
стиль и тип речи (повествование, описание, рассуждение); выделять основную мысль и 
структурные части текста; создавать устные монологические высказывания с учетом рече-
вой ситуации; подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль; совершенство-
вать содержание и языковое оформление своего текста; отбирать соответствующие вы-
разительные средства. Кроме того для формируемых у студентов умений самообладания 
перед аудиторией, ориентации во времени, применения технических средств, наглядных 
пособий и т.д. в школьной программе есть определенные предпосылки.
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Таким образом, проанализированные риторические умения и навыки можно конкре-
тизировать в соответствии с учебными задачами следующим образом - курс русского 
языка даёт возможность в учреждениях общего среднего образования работать над уме-
ниями: выбирать тему, формулировать и переформулировать её название с учётом рече-
вой ситуации; определять общую цель высказывания, точно формулировать конкретную 
цель; определять основную мысль высказывания (тезис) и ключевые слова темы; опре-
делять подтемы и микротемы, обеспечивающие полноту раскрытия темы и ограничива-
ющие границы её рассмотрения; определять необходимый для данной речевой ситуации 
стиль и тип речи; продумывать композицию создаваемого текста и составлять его план; 
подбирать материал по определённой теме и ранжировать его по степени значимости; 
продумывать переходы от одной смысловой части к другой; подбирать наиболее эффек-
тивные приёмы для вступительной и завершающей части высказывания; подбирать для 
аргументации соответствующих тезисов факты, наиболее соответствующие потребно-
стям аудитории и конкретным целям общения; продумывать речевое оформление вы-
сказывания в соответствии со стилем речи и со своей оригинальной манерой общения; 
запоминать и воспроизводить подготовленную речь; эффективно использовать приёмы 
установления и поддержания контакта с аудиторией, использовать сигналы обратной 
связи для совершенствования риторических умений; грамотно использовать возможно-
сти паралингвистического сопровождения слова и невербальных средств общения; стро-
ить выступление с учётом особенностей аудитории, перед которой оно произносится; 
владеть собой, располагать к себе слушателей; умело использовать наглядность.

В содержании программы выделена специально рубрика «Виды речевой деятель-
ности». Обучающие виды работ по развитию связной письменной речи учащихся рас-
пределены между основными разделами курса русского языка, и проведение учебных 
занятий по развитию связной речи учащихся является обязательным. В программе ука-
зывается на обязательность формирования риторических умений при изучении всех раз-
делов. Специально для решения этой задачи с V-го по XI-й класс концентрически из-
учаются речевые разделы (их можно назвать риторическими) «Культура речи», «Текст», 
«Стили речи», «Жанры речи» [5].

Покажем выявленные перспективы коммуникативно-риторического развития уча-
щихся при соотношении содержания школьного курса русского языка и вузовского курса 
«Риторика» с учетом того, что все языковые темы формируют соответствующие нормы, 
обеспечивающие правильность речи и адекватность передачи информации и решения не-
обходимой речевой задачи (орфоэпические, речевые, морфологические, синтаксические).

Содержательные компоненты курса 
«Риторика» в учреждениях высшего 

образования (вопросы, рассматриваемые 
программой) [1, 2]

Содержательные компоненты курса 
«Русский язык» в учреждениях общего 

среднего образования (вопросы, 
рассматриваемые в языковых и речевых 

темах) [3, 4, 5]
 всесторонние изучение предмета речи 

с целью осмысления его как системы; 
 речевая ситуация; признаки речевой 

ситуации; понятие о тексте, тема тек-
ста, основная мысль, признаки текста: 
тематическое единство, последователь-
ность, связность (виды связи, средства 
связи), завершенность (законченность); 



421

 определение темы и выбор названия 
речи;

 определение общей цели речи, 
конкретизация цели речи;

 определение круга проблем 
для освещения, вскрытие в них 
противоречий и формулирование их в 
виде проблемных вопросов;

 формулирование основной мысли 
речи, построение тезиса; 

 композиция и её составные части 
(разновидности вступления, 
заключения, способы развертывания 
мысли в основной части);

 речевые приемы вступления и 
заключения речи;

 способы развертывания основной 
мысли речи;

 построение необходимой системы 
аргументации;

 вербализация (словесное 
оформление) ранее выстроенного 
мыслительного процесса, отвечающая 
коммуникативным качествам речи;

 рациональные и вспомогательные 
способы запоминание содержания 
речи;

 произнесение речи;
 использование приёмов, 

пробуждающих интерес аудитории;
 применение приёмов, выводящих 

аудиторию на размышление;
 обращение к приёмам, позволяющим 

вывести аудиторию на уровень 
обсуждения (коллективное принятие 
конструктивного решения с учётом 
различных интересов); 

 корректировка замысла по ходу 
общения;

 управление собственным поведением 
(психологическим состоянием, 
жестами, мимикой, походкой);

 понятие о тексте, тема текста, 
основная мысль, признаки текста; 
жанры речи;

 типы речи (описание, повествование, 
рассуждение) и их композиционные 
схемы;

  группы слов, связанных системными 
отношениями (многозначные слова, 
синонимы, антонимы, омонимы); 
семантические и стилистические 
различия в значениях слов; 
фразеологизмы; функциональная 
нагрузка частей речи и их форм; 
использование синонимичных 
синтаксических конструкций в целях 
точности и выразительности речи;

 жанры речи (информационное 
сообщение, доклад);
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 управление поведением аудитории 
(считывание стимулов, исходящих 
от аудитории и своевременное 
реагирование на них);

 анализ собственной деятельности 
в рефлексийном режиме (что 
получилось, что не получилось, 
причины, варианты решений);

 анализ деятельности других (что 
помогло или что помешало в 
поведении аудитории реализовать 
замысел; оценивается способность 
другого осуществить свой замысел);

 совершенствование материалов 
публичного выступления;

 жанры монологической и 
диалогической речи.

 содержание, композиция, языковые 
средства определенных жанров речи.

Как видим, все базовые теоретические компоненты содержания специальной рито-
рической подготовки в учреждениях высшего образования в Республике Беларусь за-
ложены в программе по русскому языку для учреждений общего среднего образования, 
а перечень учебно-языковых и коммуникативных умений реализации каждой темы в 
школе показывает, на каком уровне могут быть сформированы у выпускников школы 
коммуникативные и риторические умения и навыки.

Таким образом, программа по русскому языку [1, 2, 3] имеет достаточные предпо-
сылки для реализации в полной мере коммуникативной и риторической компетенции 
учащихся, что позволяет создать основу для совершенствования риторического мастер-
ства на этапе высшего образования.
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ЗМІСТОВІ КОМПОНЕНТИ МОВНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ ЯК 
ПРОПЕДЕВТИКА РИТОРИЧНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТА-ГУМАНІТАРІЯ
У статті розглядаються можливості формування комунікативної та риторичної 

компетенції у курсі російської мови в закладах загальної середньої освіти в Республіці 
Білорусь. Зроблено висновок про те, що шкільний курс російської мови включає всі ком-
поненти риторичної діяльності оратора і формує базові ораторські вміння.

Ключові слова: комунікативна й риторична компетенції, навчання російській мові, 
навчання риториці, вміння й навички, зміст програми.
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CONTENT-RELATED COMPONENTS OF THE PUPILS’ SPEECH DEVELOPMENT 
AS THE INTRODUCTION TO THE ORATORICAL EDUCATION OF THE 

STUDENT-HUMANIST
The article suggests the possibility of the formation of communicative and rhetorical com-

petence in the course of the Russian language in the institutions of general secondary education 
in the Republic of Belarus. It is concluded that the Russian language school course includes all 
the components of the speaker rhetorical activities and forms the basic public speaking skills.

Key words: communicative and rhetorical competence, learning the Russian language, 
rhetoric, education and skills, the program content.
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ НА ЗАСАДАХ 

СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО ПІДХОДУ

Стаття присвячена дослідженню способів організації навчання майбутніх інже-
нерів-будівельників іноземної мови професійного спрямування на засадах студентоцен-
трованого підходу. Наведено способи організації специфічних видів самостійної роботи 
студентів, які сприяють пробудженню їх особистісного сенсу у набутті іншомовної 
комунікативної компетентності. Особливу увагу приділено висвітленню методичних 
прийомів, які сприяють успішності виконання майбутніми інженерами-будівельниками 
вправ з написання й перекладу текстів ділового листа як засобу професійного спілкуван-
ня із зарубіжними партнерами. 

Ключові слова: професійна підготовка майбутніх інженерів-будівельників, студен-
тоцентрований підхід, іншомовна комунікативна компетентність,навчання іноземної 
мови професійного спрямування.

Згідно Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.), перехід вищої освіти на рівневу 
систему та реалізація принципів Болонського процесу привела до зміни парадигми зміс-
ту і методів у сучасній вищій технічній освіті. На зміну трансляції «готового знання» 
приходить ідеологія формування компетенцій, а парадигма передачі знань замінюється 
парадигмою студентоцентрованого навчання [7: 25]. Основоположний принцип Болон-
ських реформ у вищій професійній освіті майбутніх інженерів-будівельників передбачає 
впровадження технологій студентоцентрованого навчання. Останнє передбачає зсув ак-
центів в їх іншомовній підготовці з викладання на учіння [1: 123], з навчання іноземної 
мови у спеціальних цілях на оволодіння фахівцями-будівельниками іншомовною комуні-
кативною компетентністю, що дозволяє їм успішно здійснювати професійне спілкування 
із зарубіжними партнерами.

Перехід до студентоцентрованого навчання посилює роль педагогічних інновацій 
в реалізації освітніх програм. Звичні «знання – уміння – навички» не заперечуються, 
але акцент переноситься на «знання – розуміння – навички», в результаті інтегрування 
яких формуються індивідуальні, комунікативні, соціальні й професійні компетенції [3]. 
Сучасні реалії інженерії вимагають адаптації майбутніх інженерів-будівельників до мін-
ливих умов професійної діяльності в ситуаціях міжкультурного спілкування та плідної 
співпраці із зарубіжними партнерами й фахівцями.

Ці тенденції останнім часом зафіксовано в науково-педагогічних піблікаціях, 
в яких спостерігається перехід авторів до диференціації комунікативної (Ю. Єме-
льянов, В. Жеребкіна, В. Кашницький, Т. Ліпатова, А. Панфілова, Г. Трофімова), 
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соціокультурної (М. Боліна, С. Колова, Е. Костіна, В. Сафонова), міжкультурної (О. Бистрай,
Н. Гальскова, В. Желясков, В. Комісаров, Л. Латишев, Р. Міньяр-Бєлоручев, М. Цвіллінг) 
компетентностей, якими повинен володіти сучасний фахівець як професіонал. Однак, 
незважаючи на творчі доробки вчених, в науково-методичній літературі не досить чітко 
виокремлено питання щодо дидактичного забезпечення процесів студентоцентрованого 
навчання студентів вищих технічних закладів, а також формування в них необхідних для 
цього індивідуальних, соціальних, комунікативних та професійних компетенцій.

Метою поданої статті є висвітлення способів формування іншомовної комунікатив-
ної компетентності майбутніх інженерів-будівельників в умовах організації їх студенто-
центрованого навчання іноземної мови професійного спілкування.

Студентоцентрований підхід до організації навчання іноземної мови у вищому тех-
нічному навчальному закладі значно посилює практичну і власне професійну спрямо-
ваність іншомовної підготовки майбутніх інженерів-будівельників. Це суттєво впливає 
на функціонування іншомовного освітнього простору [2] у зв’язку із зміною способів 
організації діяльності викладання і діяльності учіння. На перше місце висувається роль 
досвіду студента як суб’єкта навчання [7], його практичних умінь вирішувати поставле-
ні завдання, гнучко використовувати теоретичні знання на практиці в різних ситуаціях 
іншомовної комунікації.

Так, ознайомлення з переліком компетенцій, якими повинен оволодіти майбутній ін-
женер-будівельник, як суб’єкт іншомовної комунікації, переконливо показує, що вони 
не зводяться до конкретних знань, умінь і навичок, сформованих по-предметно у межах 
кожної з дисциплін навчального плану. Провідні компоненти іншомовної комунікативної 
компетентності як очікуваний прикінцевий результат навчання майбутніх інженерів-бу-
дівельників іноземної мови відрізняються від певних комунікативних умінь і навичок 
тим, що характеризуються професійною спрямованістю, культурною відповідністю, 
системністю, ситуативністю, міжпредметністю і надпредметністю, практичною орієнто-
ваністю і вмотивованістю використання. Як складові іншомовної комунікативної компе-
тентності, яка є результативно-цільовою основою компетного підходу у студентоцентро-
ваному навчанні майбутніх інженерів-будівельників іноземної мови, вони виконують, 
принаймні, три функції:
- забезпечують здатність особистості вивчати іноземну мову професійного спряму-

вання самостійно і на протязі всього життя вдосконалювати свій іншомовний кому-
нікативний потенціал;

- сприяють здобуванню необхідної для ефективного працевлаштування інженерів-бу-
дівельників комунікативної гнучкості та адаптованості в умовах виконання міжна-
родних будівельних проектів;

- допомагають особистості майбутнього інженера-будівельника бути ефективним 
професіоналом в подальшому житті завдяки формуванню успішної професійної 
кар’єри в умовах творчої співпраці із зарубіжними партнерами згідно перспектив 
євроінтеграції.
Провідні складові іншомовної комунікативної компетентності, інтегруючись у зміст 

вищої професійної освіти майбутніх інженерів-будівельників в його цілісності, що пе-
редчачено парадигмою студентоцентрованого навчання, постають найважливішим ре-
зультатом їх іншомовної підготовки як сучасних професіоналів. Через це очевидно, що 
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вони повинні бути сформованими у всіх студентів як суб’єктів навчання іноземної мови 
професійного спрямування на достатньо високому рівні у процесі іншомовної комуніка-
тивної підготовки у вищому технічному навчальному закладі. Саме така концептуальна 
настанова студентоцентрованого навчання іноземної мови вимагає відповідного лінгво-
дидактичного забезпечення суб’єктного входження майбутніх інженерів-будівельників у 
процес набуття іншомовної комунікативної компетентності. Це, за термінологією О. Ле-
онтьєва [4], означало пробудження в них «особистісного сенсу» у самостійному вивченні 
іноземної мови професійного спрямування з метою набуття іншомовної комунікативної 
компетентності.

Упродовж організації занять з іноземної мови професійного спрямування студенти 
передусім підводились до усвідомлення того реального факту, що через інтеграцію на-
вчання в якісно нову – студентоцентровану освіту, особливу значущість для кожного з 
них набувають глобальні компетенції:
- навчатися, щоб жити разом, що означає розвиток якостей особистості, які забезпе-

чують розуміння інших людей і народів, їх історії, традицій і духовних цінностей, а 
також вирішення неминучих конфліктів розумним і мирним шляхом;

- навчатися, щоб знати, що розуміється під прищепленням особистості смаку до на-
вчання, що зумовлює розвиток відповідних компетенцій, а також сполучення досить 
широкої загальної освіти з можливістю поглибленої роботи над певною кількістю 
предметів, що забезпечують доступ до освіти на протязі всього життя;

- учитися, щоб працювати, тобто здобути не тільки професійну кваліфікацію, але й в 
більш широкому смислі компетентність, яка дає можливість справлятися з різнома-
нітними ситуаціями і працювати в групі, що дозволяє мати справу з різноманітними 
ситуаціями, які забезпечують роботу в команді, зокрема із зарубіжними партнерами;

- учитися, щоб існувати, що передбачає розкриття талантів кожної людини, таких як 
пам’ять, уява, фізичні здібності, естетичне почуття, схильність до спілкування один 
з одним, природна харизма лідера групи, потреба в самопізнанні [8: 39].
З огляду на значущість ділової англійської мови та професійного листування у фаховій 

діяльності інженерів-будівельників, ми, спираючись на методичні рекомендації Н. Касаткі-
ної [5: 90-92], залучали студентів до виконання відповідних вправ. При цьому ми розгляда-
ли ділове листування як текст, що містить окремі комунікативні наміри адресата, оскільки:
- у ділових листах відображується різноманітна тематика тієї або іншої сфери люд-

ської діяльності, а також специфіка взаємовідносин між діловими партнерами; ко-
мунікативні наміри, що реалізуються в листах, можуть приводитись до основних 
інтенцій: інформування, спонукання, подяка, скарга, вибачення, нагадування, по-
годження, відмова, ухилення, жалкування, співчуття;

- у діловому листі може виражатися або один комунікативний намір адресата, або 
кілька комунікативних намірів; можливі найрізноманітніші їх сполучення;

- комунікативні наміри поділяються на дві групи: ініціативні за своїм характером, 
реалізують стимул (інформування, спонукання, скарга, нагадування і співчуття), ре-
активні мають місце в різних відповідних листах (погодження, відмова, ухилення, 
вибачення, жалкування);

- реалізація тієї або іншої інтенції в діловому листі пов’язана з різними екстралінг-
вістичними ситуаціями професійного спілкування, що визначає відносно високу 
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регулярність одних і досить низьку інших намірів, наприклад, співчуття, подяка, 
жалкування.
Демонструючи студентам як майбутнім інженерам-будівельникам сутність різних 

комунікативних намірів, ми звертали їх увагу на наступні параметри, які вони повинні 
враховувати в процесі іншомовної комунікації: сутність комунікативного наміру; ситу-
ації, зумовлені необхідністю вираження інтенції в тексті ділового листа; різноманітні 
ситуативні варіанти текстів ділових листів, що відображують специфіку реалізації кому-
нікативного наміру; логічна схема розгортання комунікативного наміру в діловому листі; 
різновиди реалізації логічної схеми в кожному із ситуативних варіантів ділового листа.

Аналізуючи комунікативний намір «спонукання до дії», студенти відпрацьовува-
ли алгоритм, який так само як і інформативний намір полягав в тому, що відправною 
точкою адресанта є передача адресату певної настанови на виконання конкретних дій. 
Найбільш часто необхідність у спонуканні адресата до здійснення певної дії виникає у 
адресанта тоді, коли він просить щось або запитує про щось, замовляє щось, запрошує 
кого-небудь або домовляється про зустріч. Студенти, опановуючи тексти ділового листа 
з комунікативним наміром «спонукання до професійної дії», тренувалися у написанні 
листа-прохання; листа-запиту; листа-замовлення; листа-запрошення; листа-домовленос-
ті про ділову зустріч.

Як спостерігали студенти, у кожній з цих ситуацій професійної комунікації вини-
кає конкретний текст – ситуативний варіант ділового листа певного типу, в якому про-
стежується загальна схема реалізації комунікативного наміру спонукання. Ця схема має 
наступний вигляд: вираження спонукання до здійснення певної дії; обґрунтування цього 
спонукання; закінчення листа, що містить завчасну подяку. Виходячи із загальної схеми 
реалізації комунікативного наміру, студенти, як майбутні фахівці-будівельники, навча-
лися з’ясовувати план викладу кожного із зазначених ситуативних варіантів з тим, щоб 
ураховувати її при обробці специфічних текстів.

Особливо зацікавили студентів наступні види текстів ділового листування: лист-
прохання, що передбачає виклад змісту прохання; аргументування прохання, висловлен-
ня подяки; лист-запит, що відображує виклад змісту запита; виклад необхідних пояснень 
або коментарів; висловлення подяки; лист-замовлення, що передбачає виклад замовлен-
ня; коментування положень замовлення; висловлення подяки; лист-домовленість про 
зустріч, що передбачає висловлення прохання про зустріч; аргументування прохання; 
висловлення подяки.

Досліджуючи текст ділового листа, ми особливу надавали виявленню студентами 
його стильових рис, релевантних для функції, що він виконує у процесі письмової та 
усної комунікації. Такими рисами є офіційність, точність, стереотипність, функціональ-
на необхідність, яка зумовлена певними вимогами до стилю ділового листа. Так, зокре-
ма, офіційність викликана необхідністю реалізувати в тексті офіційно-ділові стосунки в 
професійній сфері спілкування інженерів-будівельників різного рангу. Стереотипність 
має велике значення для забезпечення зручності обробки адресатом текстів, що мають 
дуже жорстку структуру і містять значну кількість стандартних елементів. Точність ви-
кликана відповідальністю адресанта за зміст пропозицій і рішень, які містяться в тексті 
ділового листа, виклад яких не повинен допускати двозначного тлумачення.
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Майбутні інженери-будівельники, імітуючи ситуації управлінського спілкування, по-
чинали розуміти, що офіційність, як стильова риса ділового листа, матеріалізується за 
допомогою різноманітних мовних засобів. Насамперед – це жорстка структура ділового 
листа, яке пишеться у встановленій формі. Наявність чітких структурних компонентів 
і досить обмежене коло засобів, що наповнюють ці компоненти, дозволяє створювати 
стандартні ділові листи-схеми, обов’язковими складовими яких є: заголовок, адреса 
одержувача листа, зазначення на загальний зміст листа, зазначення на конкретну особу, 
вступне звертання, основний текст листа, кінцева формула ввічливості, блок підпису, за-
значення на додаток, зазначення на розсилку копій. Наслідком є максимальна уніфікація 
текстів ділових листів, що підвищує ефективність цієї форми комунікації для здійснення 
ділових операцій.

Оскільки основними стильовими рисами ділового листа на англійській мові є офі-
ційність, точність, стереотипність [7: 89], то виявлені комунікативні наміри, ситуативні 
варіанти ділових листів, в яких здійснюється матеріалізація наміру, дозволили студентам 
як майбутнім інженерам-будівельникам створити реєстри стереотипних словосполучень 
в межах кожного наміру. Ці положення визначали вибір прийомів перекладу тексту ді-
лового листа з англійської мови на українську. Загалом, вищезазначене було покладено 
в основу методичного забезпечення курсу професійно-орієнованого навчання студентів 
як майбутніх інженерів-будівельників написанню та перекладу текстів ділового листа, 
властивих ситуаціям їх професійної комунікації із застосуванням англійської мови.

Організація навчання іноземної мови професійного спрямування майбутніх інжене-
рів-будівельників на засадах студентоцентрованого підходу, спрямованого на формуван-
ня в них іншомовної комунікативної компетентності, підтвердило свою ефективність. 
При його проектуванні було враховано суб’єктивні чинники оптимізації іншомовної під-
готовки майбутніх інженерів-будівельників, а також конкретизовано методику їх навчан-
ня написанню та перекладу текстів ділового листа як засобу їх професійного спілкування 
із зарубіжними партнерами.
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ОСНОВАНИИ СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОГО ПОДХОДА
Статья посвящена анализу способов организации обучения будущих инженеров-

строителей иностранному языку профессиональной направленности на основании 
студентоцентрированного подхода. Приведены способы организации специфических 
видов самостоятельной работы студентов, которые способствуют пробуждению их 
личностного смысла в приобретении иноязычной коммуникативной компетентности. 
Особое внимание уделено освещению методических приемов, способствующих успеш-
ности выполнения будущими инженерами-строителями упражнений по написанию и 
переводу текстов делового письма как средства профессионального общения с зару-
бежными партнерами.
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ORGANISING A PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE TRAINING OF
FUTURE CIVIL-ENGINEERS ON THE BASIS

OF STUDENT CENTRIC APPROACH
The article is devoted to the ways of organising a professional foreign language training of 

future civil-engineers based on student centric approach. Ways of organising of specifi c types 
of students’ independent work are given which contribute to the awakening of their personal 
sense in the acquisition of foreign language communicative competence. Special attention is 
paid to coverage of methodical techniques that contribute to the successful implementation of 
written and translation texts of business letter as a means of professional communication with 
foreign partners by future civil engineers.
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КУЛЬТУРА РЕЧИ И ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ ЯЗЫКА

Статья посвящена связи культуры речи с грамматическим строем языка. В резуль-
тате анализа было выявлено, что без усвоения грамматического строя, а также срав-
нительного изучения письменных и произносительных форм какого-либо языка, в том 
числе азербайджанского, невозможно овладеть высокой культурой речи.

Ключевые слова: грамматический строй языка, культура речи, правила орфогра-
фии и орфоэпии.

Каждый народ стремится правильно и рационально использовать богатства родного 
языка. Носитель языка старается найти и употребить такие слова и выражения, кото-
рые способствовали бы полноте оформления мысли и, в то же время, были бы приятны 
собеседнику. В этом случае главное, обладая глубокими познаниями, соблюдать нормы 
литературного языка. Красивая речь, как известно, связана с широтой выразительных 
возможностей того или иного языка. Если правильно и наиболее полно использовать эти 
возможности, то в результате появляются навыки красноречия (в широком смысле этого 
слова). В действительности, это и есть культура речи – один из основных показателей 
культуры народа и его языка.

Б.Н. Головин расценивает культуру речи прежде всего как языковую структуру речи 
в ее коммуникативном воздействии [см.: 1, 9]. Проф. Г. Гасанов, отмечая тесную связь 
культуры речи с нормами литературного языка, а также правилами орфографии и ор-
фоэпии, пишет: «Культура речи является нормированной системой норм литературного 
языка и функциональных стилей. Внутренние и внешние языковые факторы оказывают 
влияние и на нормы культуры речи. Для обладания навыками текучей, богатой и вырази-
тельной речи важно знать нормы литературного языка, в частности – правила стилисти-
ки, способы целесообразного употребления языковых единиц» [2,167].

Г.К. Лидман-Орлова, говоря об основных направлениях развития речи в процессе об-
учения морфологии и ссылаясь при этом на Л.П. Федоренкову, пишет: «Для построения 
правильной речи в памяти человека на протяжении длительного времени закладываются 
лексическая, словообразовательная и грамматическая системы языка; в процессе созда-
ния речи происходит “отсоединение” нужных слов и конструкций» [3, 5; а также см.: 4, 
29]. Проф. Н. Абдуллаев, говоря о проблемах культуры азербайджанской речи, отмечает: 
«Если говорящий и пишущий будет целесообразно использовать языковые средства в 
выражении своих мыслей, то его речь станет ясной, точной, логичной, богатой, правиль-
ной, имеющей воздействие на собеседника» [5, 127].

Следовательно, культура речи какого-либо языка, в том числе азербайджанского, 
непосредственно связана с усвоением орфографических, орфоэпических, лексических 
и грамматических норм языка. При усвоении грамматического строя языка нельзя 
ограничиваться лишь механическим заучиванием определений и правил; современное 
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образование выдвигает на первый план не накопление интеллекта, а его уместное при-
менение. Формирование правильной культуры речи непосредственно связано именно с 
практическим применением языковых норм.

Первый вопрос о культуре речи в азербайджанской фонетике связан с явлением за-
крытого слога. При добавлении к словам, оканчивающимся на a, ə, аффиксов с открытой 
гласной, допускающих употребление с соединительной согласной y, открытая гласная, 
предшествующая этому согласному, становится закрытой. Например: nənəyə~/nəniyə/, 
səhnəyə~/səhniyə/, arabaya~/arabıya/, istəyir~/istiyir/, saxlayın~/saxlıyın/ и др. Это явление, 
мотивированное как живой разговорный факт в азербайджанской орфоэпии, зачастую не 
учитывается, становясь причиной неестественного произношения слов. Проф. А. Эфен-
дизаде, уделяя особое внимание этому вопросу, пишет: «…произношение в настоящее 
время трудно считать твердой базой для изучения орфографии. Это возможно только в 
том случае, если обеспечено единство в нормах произношения. …Приведем конкретный 
пример: открытый гласный звук перед соединительным согласным y становится закры-
тым. Например, başlayır-başlıyır, işləyir-işliyir и др. В данной речевой практике нетрудно 
заметить степень неестественного произношения слова в соответствии с его написани-
ем» [6, 19-20].

Следовательно, правильное произношение слов данного типа способствует есте-
ственной, живой культуре речи, построению общения. Факт закрытого слога является 
не только фонетическим, но также грамматическим явлением. При изучении дательного 
падежа и спряжения глагола необходимо обращать внимание на эту важную особенность 
языка, избегать неестественных произношений в собственной речи.

В произношении аффикса исходного падежа с точки зрения орфоэпии наблюдается 
интересное явление. Так, слова, оканчивающиеся согласными n, m, приняв аффиксы – 
dan, – dən, в фонетической транскрипции звучат как /-nan, – nən/: напр., в предложени-
ях Atamdan soruşaram (Спрошу у отца); Lənkərandan gəlmişəm (Приехал из Лянкярана) 
аффиксы в связи с данным принципом фонетики должны произноситься как /atamnan/ 
və /Lənkərannan/. Особое внимание здесь следует обратить на словесное ударение. Если 
в таких словах ударение окажется на слоге, предшествующем аффиксу, то слово меняет 
смысл: /atamnan/, т.е. отцом; /Lənkərannan/, т.е. Лянкяраном. В данных примерах про-
демонстрировано, как перенос ударения может стать причиной смысловой путаницы. 
«Когда ударение находится на своем месте, то высказанное слово приобретает полную, 
точную, естественную, приятную для восприятия форму, оптимальное фонетическое 
звучание, в противном случае искажается смысл слова, речь становится неестественной, 
непонятной» [5, 68].

Правильное произношение аффиксов множественного числа существительных 
(-lar, – lər) в разговорной речи также является объектом внимания исследователей азер-
байджанского языка. Как известно, эти окончания в некоторых случаях произносятся 
так же, как и пишутся: uşaqlar, meşələr, atalar, analar, bacılar, küçələr, məktublar. Однако 
во многих словах ощущается явное отличие их произношения от написания: qatarlar/
qatarrar/, maşınlar/maşınnar/, buludlar/bulutdar/, qızlar/qızzar,qızdar/. Специалисты, обра-
тившие внимание на данную проблему, связывают это звуковое явление с одним из трех 
принципов азербайджанской орфографии – морфологическим принципом [см.: 5, 133; 
7, 128]. Проф. Г. Гасанов в частности пишет: «При морфологической совместимости 
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звуки полностью или частично совпадают: odlar-oddar, yadlar-yaddar, səndən-sənnən и 
др. Как видно из примеров, языковые структуры претерпевают различные изменения под 
влиянием речи, потому что выражение этих самых языковых структур не отвечает требо-
ваниям речи. Согласно требованиям текучести и плавности речи звуки согласовываются 
друг с другом в произношении» [2, 155] .

Опора на конкретные критерии в произношении аффиксов – lar, – lər оправдывает 
себя, т.к. произношение этих окончаний зависит от конечного согласного в слове. Так, 
если слово оканчивается на согласные r, n, d или z, то его аффикс во множественном чис-
ле должен произноситься соответственно /-rar, – rər/, /-nar, – nər/, /-dar, – dər (-tar,-tər)/, 
/-dar,-dər (zar, – zər)/. Следовательно, аффиксы – lar, – lər произносятся в соответствии с 
артикуляцией конечного согласного в слове или близкого к нему звука.

Одним из вопросов, связанных с культурой речи и грамматическим строем азербайд-
жанского языка, является проблема произношения лично-предикативного аффикса. Это, 
главным образом, аффиксы – sınız, – siniz, – sunuz, – sünüz и – dır, – dir, – dur, – dür. Пер-
вый аффикс произносится как /-sız, – siz, – suz, – süz/, а второй – с редукцией согласного 
r – gəlirsiniz~/gəlirsiz/, alıbdır~/alıbdı/. Проф. А. Демирчизаде, считающий эти явления 
выпадением звука (элизией), пишет: «В окончании множественного числа второго лица, 
т.е. в середине аффиксов – sınız, – siniz, вместе с гласным выпадает согласный n, и ва-
рианты этих аффиксов – sız, – siz наиболее употребительны в разговорной, а иногда – в 
письменной речи: gedirsiniz-gedirsiz, gəlibsiniz-gəlibsiz. Согласная r в окончании формы 
сказуемого выпадает, главным образом, в разговорной речи, а иногда и на письме, т.е. 
аффикс – dır, – dir принимает форму – dı, – di: getməlidi(r), gedibdi(r) и др.» (8, 119).

Проф. Ю. Сеидов, считающий неправомерным письменно зафиксированный факт 
второго явления, выражает свою точку зрения на эту проблему так: «Под влиянием ли-
тературного произношения аффикс – dır иногда ошибочно пишется в сокращенной фор-
ме – dı и похож на сокращенную форму вспомогательного глагола idi» (9, 182). Вместе с 
тем, факт остается фактом, и такие формы произношения, их переход в письменную речь 
носят системный характер. В свое время при образовании отрицательной формы аф-
фиксов настоящего и некатегоричного будущего времен использовались общие аффиксы 
отрицания – ma, – mə: yazmayıram , görməyərəm.

В настоящее время формы yazmıram, görmərəm употребляются как в письменной, 
так и в разговорной речи, а прежние аффиксы архаизировались. При присоединении к 
словам ora, bura, hara аффиксов местного и исходного падежа данные слова употребля-
ются в форме orada, burada, harada, oradan, buradan, haradan, а чаще всего в сокращен-
ной разговорной форме orda, burda, harda, ordan, burdan, hardan. Вместо полной формы 
вспомогательных слов idi, imiş, isə, ikən, а также предлогов üçün и ilə наиболее употре-
бительны их краткие формы. Для сравнения: gəlir idi~gəlirdi, oxuyur imiş~oxuyurmuş, 
aparacaq isə~aparacaqsa, deyər ikən~deyərkən, sənin üçün~ səninçün, atam ilə~ atamla (в 
приведенных примерах первый элемент неприемлем ни для письменной, ни для устной 
речи, а второй – для письменной речи).

Сокращение в произношении последнего согласного в аффиксе повествовательного 
прошедшего времени – mış, – miş, – muş, – müş прослеживается и в письменной речи. Так, 
формы произношения almısan, gəlmisiniz во многих случаях употребляются и на письме. 
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Установление написания и произношения большинства аффиксов образования при-
лагательных имеет большое значение для правильного формирования культуры речи. Аф-
фиксы прилагательных – lı, – li, – lu, – lü при присоединении к существительным произ-
носятся в соответствии с артикуляцией существительного: kədərli~/kədərri/, varlı~/varrı/, 
dərdli~/dərtdi/, qanlı~/qannı/, otlu~/ottu/ и др. Произношение этих слов в соответствии с 
их написанием придает речи искусственность. Произношение субстантивно-адъектив-
ных аффиксов – lıq,-lik,-luq,-lük также подчиняется этому правилу: abadlıq~/abatdıx/, 
cəldlik~/cəltdik/, memarlıq~/memarrıx/, çimərlik~/çimərrik/, düzgünlük~/düzgünnük/. Это же 
явление распространяется и на аффиксы – la, – lə, – lan, – lən, – laş, – ləş, которые ис-
пользуются для вербализации: çatlamaq~/çatdamax/, işləmək~/işdəmək/, hiddətlənmək~/
hiddətdəmmək/, qanadlanmaq~/qanatdammax/,canlanmaq~/cannammax/,cavanlaşmaq~/
cavannaşmax/,yaxınlaşmaq~/yaxınnaşmax/ (согласный звук на конце подчеркнутых слов 
тоже произносится приглушенно). 

Ряд аффиксов, начинающихся с согласной «к», при присоединении к словам на 
согласные произносятся звонко: bitki~/bitgi/, sürtkü~/sürtgü/, seçki~/seçgi/, sürüşkən~/
sürüşgən/, itkin~/itgin/, kəskin~/kəsgin/. Усвоение навыков правильного написания и про-
изношения слов данного типа имеет исключительное значение для культуры речи, так 
как в настоящее время часто встречаются разговорные формы написания таких слов. К 
сожалению, на рекламных вывесках все еще можно увидеть такие надписи, как “sürtgü 
yağları” («смазочные масла»), “seçgi məntəqəsi” («избирательный участок»). Подобное 
нарушение орфографических правил противоречит фонетическим нормам литературно-
го языка и в целом – культуре речи.

В азербайджанском языке есть ряд слов, оканчивающихся на два согласных, кото-
рые создают определенные трудности для произношения. Такое явление имеет место 
при присоединении к ним аффикса, начинающегося с согласной. Это слова типа üzv, 
rəhm, hökm, rəhm, sədr, zəhm, həcm, səhm, üzr, sədr, которые принимают следующие вари-
ативные формы написания и произношения: üzrlü~/üzürrü/, rəhmli~/rəhimli/, hökmsüz~/
hökümsüz/, sədrlik~/sədirlik/, zəhmli~/zəhimli/, səhmdar~/səhimdar/. При написании и чте-
нии таких слов следует учитывать указанные варианты.

Слова типа neft, süst, poçt, turist, üst, dost, sərbəst при присоединении к ним аффикса 
на согласную теряют в произношении последнюю согласную: dostluq~/doslux/, neftçi~/
nefçi/, turistlər~/turislər/, sərbəstlik~/sərbəslik/, poçtdan~/poşdan/, üstdə~/üsdə/. В произ-
ношении слова “poçtdan” происходит совершенно противоположное явление; здесь со-
гласные буквы “çt” произносятся как “ş”. Подобное явление связано с фонетической 
природой азербайджанского языка, для исконных слов которого нехарактерно после-
довательное употребление двух гласных или согласных звуков. По этой причине часто 
наблюдается коренное отличие между написанием и произношением слов такого типа. 
Здесь имеет место одно из двух явлений: или между двумя звуками появляется еще один 
звук, или же не произносится один из однородных звуков.

В азербайджанском языке есть ряд двусложных слов арабо-персидского происхож-
дения: isim, qisim, cisim, nəsil, fi kir, ətir, səbir, qəbir, heyif, sətir, qədir, ömür, sinif, eyib, şəkil, 
meyil, əsil, fəsil, xeyir, zehin и др. Эти слова в языке заимствования имеют односложную 
форму: ism, qism, səbr, şəkl. Второй гласный появился в этих словах именно под вли-
янием особенностей произношения. При присоединении к этим словам падежных и 
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притяжательных аффиксов происходит элизия второго корневого гласного: şəklimiz, sinfi , 
zehni, ömrü, qədri, ətri и др. В последних принятых правилах орфографии предусмотрено 
написание этих слов в соответствии с формой их литературного произношения, т.е. с 
двумя слогами, и к ним добавлены такие слова, как şeir, feil [см.: 10, 12].

Культура речи тесным образом связана также со стилистикой. Правильная, точная и 
выразительная речь должна в то же время отражать стилистические возможности языка. 
Стилистические возможности синтаксических конструкций, их уместное употребление 
считаются признаками, обуславливающими культуру речи. Словосочетания и их типы, 
синтаксические связи, виды предложений по цели высказывания и интонации, виды про-
стого предложения по отношению к лицу, правильное определение коммуникативной 
роли конструкций сложных предложений играют большую роль как в приобщении к 
культуре речи, так и в привитии знаний и навыков монологической и диалогической 
речи. В методической литературе следующим образом определяется направление работ 
по стилистике на уроках азербайджанского языка:
1) усвоение отдельных частей речи, стилистических функций членов предложения и 

сложных синтаксических конструкций; 
2) привитие практических навыков правильного выбора и целесообразного употребле-

ния слова, фразы и предложения в процессе выражения мысли;
3) определение стилистических недостатков речи и анализ причин их возникновения 

и др. [11, 225].
Следовательно, для обладания высококультурной речью недостаточно изучения 

только грамматических сторон синтаксических конструкций. Здесь требуется системное 
обобщение относящегося к ним и ранее пройденного грамматического материала. Заня-
тия по синтаксису дают богатый материал для правильного говорения и выразительного 
чтения. Правильная связь слов в предложении, использование субстантивных и вербаль-
ных словосочетаний для выражения мысли, единство смысла и интонации, однородные 
члены предложения, обособление, структурное чередование простых и сложных пред-
ложений – все это в конечном итоге обеспечивает развитие связной речи. Правильное 
формирование навыков связной речи, в свою очередь, способствует конечной цели – соз-
данию такой же правильной культуры речи, обуславливающей коммуникативную функ-
цию языка. И.Б. Голуб так обобщает свою мысль о разнообразии синтаксических кон-
струкций: «Как видим, синтаксис русского языка предлагает нашему вниманию самые 
различные конструкции. В своей речи надо умело и уместно пользоваться ими. Только в 
этом случае наша речь станет ясной и богатой» [12, 296].

Необходимость привития навыков соблюдения порядка слов в предложении также 
является доказательством связи синтаксиса с культурой речи и стилистикой. Наруше-
ние грамматических норм становится причиной многих ошибок в устной и письменной 
речи, и вследствие этого снижается уровень культуры речи. Именно поэтому выдаю-
щиеся методисты приходят к мысли о том, что необходимо уделять должное внимание 
изучению не только отдельных предложений, но и синтаксиса текста. Проф. М.Гасанов 
считает верным суждение исследователя-методиста Л.И.Величко о том что «лингви-
стический анализ текста в целом должен быть тесно связан с лексикой, грамматикой, а 
также правилами правописания, и должен изучаться отдельно после завершения курса 
систематического синтаксиса и знаков пунктуации» [см.: 13, 192].
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Учет всех этих фактов регулирует правильную речь и правильное произношение, 
устраняет искусственность беседы, создает возможность для большего взаимопонима-
ния при общении.

Устаревшие орфографические и орфоэпические формы уступают место новым фор-
мам в современном азербайджанском языке, приводя к формированию общенациональ-
ной культуры. Точное усвоение грамматических правил языка способствует всеобщему 
повышению уровня культуры речи, а сознательное, немеханическое изучение разго-
ворных и письменных форм – трансформации полученных знаний в умения и навыки. 
Обладание высокой культурой речи невозможно без знания материи родного языка, его 
специфических особенностей, происходящих в нем изменений.

Грамматический строй языка реализует употребление имеющихся в нем звуков, слов 
и выражений в качестве коммуникативных средств. Каждый человек, независимо от объ-
ема лексического запаса родного языка, не может считаться обладающим культурой речи 
без практического применения этого запаса в живой разговорной и письменной речи. 
Наличие связной речи заключается в обладании богатым словарным запасом, знании 
правил написания и произношения, применении навыков построения предложений в 
процессе общения.

Следовательно, культура речи – это интегрирование к коммуникативному процессу с 
соблюдением фонетических, лексических, грамматических правил языка. Богатый сло-
варный состав, гибкие способы построения общения в азербайджанском языке создают 
для этого все необходимые условия. Процессы, происходящие в глобализирующемся 
мире, не обходят стороной и языковые явления. Грамматический строй языка меняется, 
развивается, обогащается, испытывая определенное влияние как экстралингвистических 
факторов, так и исторически заложенного собственного пути развития. Проявление сво-
евременной реакции на эти явления, их интуитивное ощущение формируют высокую 
культуру речи. Это, в свою очередь, является одной из важнейших задач в деле воспита-
ния высокоинтеллектуальной молодежи, четко улавливающей пульс современного мира.
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КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ І ГРАМАТИЧНИЙ УСТРІЙ МОВИ
Стаття присвячена зв’язку культури мовлення з граматичним устроєм мови. В 

результаті аналізу було виявлено, що без засвоєння граматичного устрою, а також 
порівняльного вивчення писемних і усних форм будь-якої мови, в тому числі й азербай-
джанської, неможливо оволодіти високою культурою мовлення.
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The article deals with the close connection between the standards of speech and the gram-

matical system of the Azerbaijani language. It has been revealed, that without mastering the 
grammatical system of the language, and comparative studying of written and verbal forms 
of any language, including Azerbaijani, it is impossible to master a high standard of speech.
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В статье излагается и комментируется осуществляемая в начале XX века в Азер-
байджане политика российского царизма в сфере женского образования, обобщаются 
мысли и рассуждения М.А. Расулзаде относительно женского образования.

Ключевые слова: права женщин, женское образование, благотворительное 
общество, воспитание.



437

Актуальность статьи. Творчество М.А. Расулзаде играет значительную роль в раз-
витии теоретических мыслей, связанных с женским образованием. Изучение наследия 
автора важно и показательно с этой точки зрения.

Научная новизна статьи. Осуществляемая в начале XX века в Азербайджане поли-
тика российского царизма в сфере женского образования комментируется на основании 
творчества М.А. Расулзаде.

Практическое значение и применение статьи. Обучение будущих преподавателей 
идеям, осуществляемым в начале XX века в Азербайджане в рамках политики россий-
ского царизма в сфере женского образования необходимо и важно. 

По инициативе Г.З. Тагиева и благодаря его благотворительности были учреж-
дены первая русско-азербайджанская школа для девушек, женское отделение при 
Гянджинской русско-азербайджанской школе для девушек (1901), учрежденные по 
линии благотворительного общества 1-ю и 2-ю школы для девушек в Балаханах 
(1914), школа для девушек в поселке Забрат. Однако осуществленные в этой отрас-
ли дела были лишь незначительным вкладом в это важное дело. Именно поэтому, 
азербайджанская интеллигенция самоотверженно трудилась с целью сделать хотя 
бы немного на этом поприще. Одним из представителей народа, неустанно трудя-
щимся в этом направлении, был М.А. Расулзаде. 

В таких статьях и публицистических работах видного национального деяте-
ля, как «Второй учительский, общественный», «Верный путь», «Проблески на-
дежды», «Женщины в Турции», «Мусульманское женское благотворительное об-
щество», «Долой невежество», «Общероссийский мусульманский съезд», «Куда 
идем?», «Съезд мусавата» и т. д. в той или иной мере затрагиваются вопросы, 
связанные с женскими правами, женским образованием и воспитанием. Некото-
рые из упомянутых выше статей имеют ярко выраженное педагогическое содер-
жание и связаны с анализом данной проблемы в определенном направлении. 

 22 августа 1907 года, в преддверье II съезда мусульманских учителей Азер-
байджана (съезд проводился с 25 августа по 5 сентября 1907 года) в газете «То-
варищ» вышла статья Мамед Амина под названием «Второй учительский, обще-
ственный» [1]. В статье в общих чертах говорится об азербайджанских учителях, 
а конкретно – o задачах, стоящих перед II съездом мусульманских учителей Азер-
байджана. Основное внимание уделяется одному из важнейших «дел народа», обу-
чению и воспитанию азербайджанских женщин. По его мнению, эти рассуждения, 
вызовы и возгласы мобилизующего характера на самом деле могут приниматься 
как педагогическая программа отношения национального мыслителя-идеолога 
нашим женщинам, их просвещению. «Пусть прогрессивные учителя обсуждают 
основу обеспечения будущего женского вопроса, освободят женщин от бытовых 
оков, помогут им вступить на путь человечества, образования, быть самоотвер-
женными в вопросе свободы женской племени и приобщения их к просвещению. 
Пусть каждый учитель посчитает своим нравственным долгом пропагандировать и 
публиковать эти мысли, стремиться к развитию школ для мусульманских девушек.

Господа учителя, сделайте усилие, продемонстрируйте рвение!» Принимайте 
хоть какие нибудь постановления для достойных стать в будущем матерями этих 
мусульманок!..
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Вперед, братья учителя! Будьте мужественны, это для народа, требует искрен-
ности, требует самоотверженности» [1]. 

Открытие в начале XX века в Азербайджане школ для девушек, наблюдение 
некоторого движения и оживления в привлечении девушек в сферу просвещения 
искренно радовали Мамед Амин бека. Он считал это примером «хорошей встря-
ски», «большого прогресса». Патриот своего народа заявлял, что «в тот день его 
надежды на будущее укрепились, получили большое значение… Если бы мы пош-
ли по этой дороге раньше, теперь жили в более радостных условиях и уповали на 
более счастливое будущее» [2]. 

М.А. Расулзаде называл школы для девушек, обучающихся как в стране, так и за 
ее пределами, «проблеском надежды» нации. В его статье «Проблески надежды» ана-
лизируется социально-педагогическая сущность вопроса в глобальном понимании, осу-
ществляется подход к проблеме с точки зрения национальных интересов [130]. Автор 
объясняет причину придания столь большого внимания воспитанию и просвещению 
женщин, следующим образом: «Среди причин отсталости мусульманских народов я 
придаю значение общественному положению женщин и их отдалению от образования 
и просвещения. Нации формируются из семей. Из нездоровой семьи не может формиро-
ваться здоровая нация.

Пока в семье не будет матери, осознающей свои обязанности, вероятность та-
кого оздоровления нации невозможна. Я об этом говорю и настаиваю на этом» [3]. 
Далее мыслитель-просветитель заявляет, что если даже отец будет прогрессивным, 
культурным, сострадательным и волевым человеком, без матери он не справится вос-
питанием детей должным образом. Есть семьи, которые, несмотря на все старания 
отца, обездолены и несчастны. «Так как отец не знает свои обязанностей. С прошлых 
времен мать нарушает принятые отцом решения, принятые за время его временных 
нахождений дома…

Мать влияет на детей значительно больше, чем отец» [3]. 
Таким образом, для создания культурного и развитого общества необходимо вос-

питывать девушек – будущих матерей.
М.А. Расулзаде с чувством гордости упоминает мусульманку с высшим образова-

нием юриста, девушек, обучающихся в «русско – мусульманских» школах для девушек. 
Учреждение после школы Г. З. Тагиева «русско – мусульманских» школ для девушек 
различными благотворительными обществами, в частности обществом «Нашри-ма-
ариф» (Издательство Просвещение) он считает большим достижением для будущего 
нации и припоминает, что «начальные школы для девушек и педагогические школы для 
мусульманок сегодня имеют для нас большое значение». 

М.А. Расулзаде печется не только о просвещении и образовании наших женщин, а 
подходит к проблеме более масштабно. Его интересуют и волнуют, подталкивает к 
нахождению выхода из положения не только упомянутые выше проблемы, а также бес-
правие азербайджанской женщины и ее слабые позиции в обществе. Иными словами, он 
видел «жалкое существование азербайджанской женщины», «насколько слаба ее роль 
в отцовском доме, доме мужа, во внимании народа, общества, в поле зрения права» 
и вел непримиримую борьбу для устранения этой несправедливости. Лень и апатия – 
общее несчастье и трагедия мусульманского народа: «В исламском мире настоящий 
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вопрос нуждается в разрешении и является наиважнейшим. Если это не главный вопрос 
в нашем обществе, то мы находимся на неправильном пути. Это одна из тех общих 
болезней больного апатией народа, которая заразилась этим недугом при различных 
условиях» [6, 270].

В написанной 1913 году статье «Tənqid və təqriz» (Критика и - - -) автор затраги-
вает вопросы прав мусульманских женщин в обществе, их роли в общественной жизни. 
Еще 12 лет назад ученый из Египта Гасымбек отмечал и попутно одобрял, что Мамед 
Амин в газете «Тахрируль-мере», далее в издании видного азербайджанского просвети-
теля М.А. Шахтахтинского «Шерги-рус» поднимал эти вопросы, которые и в последу-
ющие годы оставались основной темой и объектом обсуждения печати в исламском 
регионе. М.А. Расулзаде останавливается над статьей под названием «Положение на-
ших женщин», написанной обучающимся в Кувейте студентом Юсиф беком Везировым. 
Он соглашается с являющимся «надеждой нашего будущего» молодым студентом, что 
мусульманские женщины находятся в тяжелом положении, живут в лишениях, и они 
должны освободиться от нравственного и правового рабства. Расулзаде приветству-
ет размышления молодого студента, который считает это важнейшим условием 
развития и продвижения нации. «Юсиф бек искренно сокрушается и переживает за 
положение наших женщин, сочувствует их тяжелой жизни, богатой лишениями, и об-
ращается к своим друзьям:

«Вместо жалобных вздохов о невежественности нашего народа, необходимо найти 
их причину и бороться с этим недугом. Эта причина, несомненно, связана с женским 
вопросом. Если мы решим данный вопрос в интересах женщин, то в развитии народа со-
мнений не будет. Каждый любящий себя народ и желающий себе счастливого будущего 
обязан стремиться к воспитанию и обучению женщины. Необходимо вернуть права и 
свободы женщинам, предоставить простор их уму и талантам» [6, 271].

Жизнь и общественное положение турецких женщин также интересовало М.А. Ра-
сулзаде. Находясь в 1912-1913 годах в Турции, он интересовался положением женщин 
и напечатал в 1913 году в нескольких номерах газеты «Игбал» серию статей со своими 
впечатлениями под общим названием «Женщины в Турции» [4]. 

В статье указывается, что турецкие женщины находятся в аналогичном с азер-
байджанскими женщинами положении. В Турции также, согласно правящей в восточ-
ных странах общественной теории, женщины являются бесправными социальными су-
ществами и принадлежат низшему классу. Тем не менее, там, в частности в культур-
ном и административном центре Турции городе Стамбуле, турецкие женщины прояв-
ляют большую в сравнении с мусульманками Кавказа и прочих регионов общественную 
активность. Наличие здесь с ранних времен школ для девушек,а также тенденции у 
аристократии обучать своих дочерей в престижных школах в определенной мере спо-
собствовало активизации турецких женщин в общественно-культурной среде.

В своей статье М.А. Расулзаде приводит интересные факты и сведения о существу-
ющих в Турции начальных и прочих школах (имеются в виду школы «рушди», «эдади» и 
т. д.), женщинах-поэтессах, писателях, журналистах, которые принимают активное 
участие в работе печатных органов, общественных делах, на поле брани, защите Роди-
ны и т. пр. Автор также отмечает, что во время проживания в Стамбуле известный 
азербайджанский поэт Мухаммед Хади опубликовал на страницах газеты «Мехтаб» 



440

(«Лунное сияние») серию статей о положении женщин в Турции, их правах и свободах. 
Наконец, он призывает турецкий народ позаботиться о свободе и просвещении женщин 
во благо будущего нации: «Турция, как и весь мусульманский мир должна осознать, что 
нации, сформированные на семейном гнете и семейной тирании, никогда не смогут про-
тивостоять нациям, построенным на основе счастливых и свободных семей. Женщина 
является основой каждого общества. Если она беспомощна, бесправна и необразованна, 
значит, полнации больны и немощны».

В своей статье «Вопросы развода» («талаг») М.А. Расулзаде ссылается на про-
славленного в исламском мире духовного ученого, муфтия Египта Шейх Мухаммед Абдо 
и знакомит читателей с религиозными правами и правилами, которые упомянутый 
муфтий по обращению египетских женщин позаимствовал из духовных книг по фикху 
и представил Министерству юстиции страны. Эти правила из одиннадцати статей 
определяют права на развод женщин, у которых мужья арестованы, сосланы, заболели, 
погибли на войне, пропали без вести, а также не выплачивают или неспособны выпла-
чивать алименты. Согласно этим правам, женщины не бесправны, в вопросах развода 
с мужьями [6, 366-369].

В 1914 году в Баку, благодаря инициативе и заслугам наших видных педагогов Сул-
тан Меджид Ганизаде, Али Танрыгулова и Мехдибек Гаджибабабекова, было учреж-
дено «Мусульманское женское благотворительное общество». По этому поводу 
М.А. Расулзаде написал отдельную статью и опубликовал в газете «Игбал» (26 но-
ября 1914 года). В статье автор приветствовал инициаторов, напоминал, что благо-
даря стремлениям педагогов и ранее создавались подобные общества, а при благо-
творительном обществе «Ниджат» пытались открыть женское отделение, но из-за 
определенных трудностей не удалось претворить эту идею в жизнь. Он искренно 
верил, что новое общество внесет «оживление в общественную деятельность сре-
ди женщин», будет иметь чрезвычайное значение для страждущих и «желающих 
увидеть ренессанс мусульманских наций».

По мнению идеолога нации, невозможны великие национальные идеалы и 
светлое будущее, невозможно стать независимым государством без надлежащего 
воспитания, просвещения женщин, без предоставления им соответствующих прав 
и свобод. Будущее тюркских народов и судьба тюркских сыновей в целом зависит 
от разрешения этой насущной проблемы; «Если завтра с нацией случится беда, 
причиной этому служат женщины, их непросвещенность. Если турок завтра будет 
широкими шагами двигаться к прогрессу и культуре, причиной тому опять служат 
женщины, уровень их просвещенности. Если мы обратим внимание на состояние 
наших национальных и культурных дел, первым долгом и при первом же взгляде 
увидим наших матерей. Поэтому, прежде всего, необходимо обратить внимание на 
женский вопрос, женское просвещение, поощрять наших девушек и женщин полу-
чить образование, приобщиться к культурной и общественной жизни, получить 
свою долю прав и свобод» [5].
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МАМЕД АМІН РАСУЛЗАДЕ ПРО ЖІНОЧУ ОСВІТУ
У статті описується і коментується здійснювана на початку ХХ ст. в Азербай-

джані політика російського царизму у сфері жіночої освіти, узагальнюються думки і 
судження М.Расулзаде стосовно жіночої освіти.
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MAMMAD AMIN RASULZADE’S IDEAS CONCERNING WOMEN’S EDUCATION
The article describes and analyses the policy of Russian tsarism in the fi eld of women’s 

education which was carried out at the beginning of the the XXth century in Azerbaijan. It sum-
marizes the thoughts and reasoning by M.A.Rasulzade on the female education.
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ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО МОВЛЕННЯ

У статті аналізується зміст мовного навчання (компоненти: комунікативний, куль-
турознавчий, лінгвістичний, методологічний), розглядаються питання культури профе-
сійного мовлення, подається обґрунтування особливостей мовної освіти: широта – вра-
хування світового досвіду; глибина – вивчення норм наукового і ділового спілкування, всіх 
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форм усного й писемного мовлення; системність – навчання мові у контексті культури; 
цілеспрямованість – врахування специфіки фаху.

Ключові слова: мова, мовлення, спілкування, культура мовлення, мова фаху, норми 
наукового й ділового спілкування.

 
Мова як навчальна дисципліна займає особливе місце в міжпредметних зв’язках: че-

рез неї здійснюються ці зв’язки.
Відповідно до функцій мови в становленні особистості мета її вивчення полягає у 

формуванні всебічно розвиненої людини, яка вміє комунікативно виправдано користу-
ватися мовними засобами у різних сферах спілкування тобто у забезпеченні мовної й 
мовленнєвої компетенції та загальної культури.

Характерною особливістю мовної освіти є чітка комунікативна спрямованість: мова 
вивчається як засіб спілкування й пізнання.

Зміст мовного навчання складається з таких структурних компонентів: 
1 – комунікативного (це – мовленнєва діяльність: слухання, читання, говоріння, 

письмо); 2 – культурознавчого (це – система матеріалів – система текстів, в яких пред-
ставлено культуру людства); 3 – лінгвістичного (мовна система); 4 – методологічного 
(це – засоби мовленнєво-розумної діяльності).

Комунікативний компонент містить відомісті про мову, мовлення, спілкування, куль-
туру мовлення, стилі мовлення, функції мови у суспільстві, форми й види спілкування, 
мовні норми; етикет: діловий, мовний.

Культурознавчий компонент – система тем, які узагальнено відображають найважли-
віші відомості культури (ця інформація має подаватися проблемно).

Мова – складова частина культури. Вивчення мови – це засіб виховання високої куль-
тури спілкування. Мова – не лише засіб втілення думки, а й принцип осмислення буття. 
Мова й втілює образ світу, властивий певній культурі, й впливає на формування цього 
образу. Тому інформація про мову як унікальний, універсальний і найдосконаліший за-
сіб спілкування формує загальну культуру людини й вимогливе ставлення до мови й 
мовлення [1; 2; 5].

Статус мови щодо культури: з одного боку, мова – окремий компонент культури, який 
входить до культури разом з іншими знаковими системами (мистецтвом, наукою), а, з 
іншого, мова – одна із загальних форм вираження культури, форма втілення словесних за 
своєю природою складників культури.

Кожна мова як модель світу відрізняється від інших мовних моделей конкретним 
способом репрезентації й тлумачення дійс ності. Мова втілює образ світу, властивий пев-
ній культурі, впли ває на формування цього образу в різних його елементах. Мова є най-
важливішою для людини й людства формою збереження знань. 

Важливим компонентом загальної культури людини є культура мови, мовлення, спіл-
кування. Мовна діяльність – це важлива складова культури суспільства, оскільки біль-
шість найважливіших виявів культури втілюється й регулюється у мовній діяльності або 
з її допомогою. Рівень мовних знань і вмінь найтісніше пов’язаний з рівнем культури 
носіїв даної мови. Ефективність мовної діяльності як частини культурного процесу за-
лежить від рівня культури суспільства,кожної людини.
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Лінгвістичний компонент складає перелік тем, які відобра жають систему україн-
ської мови у функціональному аспекті. Знання з мови розглядаються як засіб навчання й 
формування мовленнєвої культури й засвоюються у процесі розв’язання комунікативних 
завдань. Культура мовлення – це вибір і організація мовних засобів,які в певній ситуації 
спілкування при дотриманні мовних норм й норм етикету спілкування дозволяють забез-
печити найбільший ефект у досягненні комунікативних завдань [3; 9; 10].

Методологічний компонент складається з системи найважливіших умінь і навичок, 
необхідних для формування загальної культури людини, застосовується через систему 
завдань як в формах усної (монолог, діалог, полілог), так і писемної (ділові папери, кон-
спект, план, тези, резюме, анотація, реферат) наукової й ділової комунікації.

Оволодіння мовою й оволодіння мовленням – це якісно різні процеси. Завдання на-
уки полягає у знаходженні шляхів їх оптимального поєднання. Мовні знання важливі як 
засіб оволодіння мовленням. Вони регулюють мовленнєву поведінку, формують куль-
туру особистості. Граматичні форми повинні засвоюватися у нерозривному зв’язку з їх 
функціонуванням у мовленні й виводитися із засвоєних мовленнєвих конструкцій. Мов-
ні факти повинні групуватися в залежності від їх місця в культурі й мовленні, важливості 
для передачі й розуміння повідомлень.

У процесі навчання необхідно звертати увагу на загальномовні теоретичні питання, 
а це – визначення мовних категорій і понять [11]. Основне поняття – поняття «мова». 
Мова – це універсальна система: засіб спілкування, форма мислення (бо мова виражає 
думку), інструмент здобуття знань, знаряддя розвитку мислення у процесі пізнання 
об’єктивного світу, складова частина культури.

Функції мови у суспільстві: комунікативна (функція спілкування) – мова є універ-
сальним, унікальним, найдосконалішим засобом спілкування. Номінативна функція 
мови (функція називання) – пізнання людиною одержує назву. Назва виділяє предмет з 
безлічі інших. Кожна мова – своєрідна картина світу. Мислетворча функція мови полягає 
у тому, що мова – не тільки форма вираження й передачі думки, а й засіб формування, 
творення думки. Гноселогічна (пізнавальна) функція мови означає, що світ людина піз-
нає тільки через мову, в мові накопичено досвід попередніх поколінь. Культуроносна 
функція мови – у тому, що людина, оволодіваючи мовою, засвоює культуру народу – но-
сія цієї культури. 

Мовлення – форма існування мови. (обов’язково вивчити граматику, це – логіка 
мови). Спілкування – це обмін інформацією, передача певної інформації. 

Форми: монолог (висловлювання однієї особи), діалог (бесіда: питання – відповідь), 
полілог (розмова кількох осіб).

Мовлення людини свідчить про рівень її освіченості, культури. Культура мовлення – 
це володіння нормами літературної мови, вміння користуватися засобами мови відповід-
но до мети, сфери й обставин спілкування.

Основні ознаки культури мовлення: правильність, змістовність, логічність і точність. 
Правильність – визначальна ознака культури мовлення: дотримання літературних норм. 
Змістовність передбачає осмислення теми, ознайомлення з наявною інформацією на 
дану тему, розкриття теми. 

Логічність (послідовність) – важлива ознака мовлення: щоб виклад думок був послі-
довним (логічним), треба скласти план і тези висловлювання, в яких була би внутрішня 
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закономірність, яка відповідає законам логіки. Логічність досягається точним вираженням 
думки, наявністю чітких формулювань, відсутністю зайвих слів і недоречних міркувань. 

Точність залежить від знань, ерудиції особистості, від словникового запасу: слід до-
бирати слова, які відповідають змісту. Точність професійного мовлення – це точне вжи-
вання термінів. Точність – це уважне ставлення до мови, правильний вибір слова, знання 
значень слів, правильне вживання синонімів, паронімів, фразеологізмів, чіткість синтак-
сично – смислових зв’язків у реченні.

Належна культура мовлення – це освідчення розвинутого інтелекту й високої загаль-
ної культури особистості. Відома думка В.О. Сухомлинського: «… мовна культура – це 
корінь культури розумової, усього розумового виховання, високої справжньої інтелекту-
альності»… [7; 8].

У сучасних умовах важливо, щоб студенти розуміли мову як носій соціальної куль-
тури, яка включає ро зуміння процесу взаємодії різних культур, різних мов. Важливо 
по казати різноманітність мов світу, подавши мову як соціальну й особистісну цінність. 
Тому необхідно обґрунтування у практиці навчання суджень про мову – важливий засіб 
спілкування; унікальне досягнення розуму, культури, історії; джерело думки; основа по-
вноцінної комунікації у суспільному житті, галузях науки й техніки. 

Мовні знання – основний компонент професійної підготовки. Завдання вузівського 
мовознавчого курсу – дати студентам необхідні теоретичні знання з мови, сформувати 
практичні навички наукового й ділового спілкування. Фахівець зобов’язаний знати лек-
сичне й фразеологічне багатство мови фаху, словотворчі ресурси й граматичні норми 
мови для грамотного оформлення своєї професійної діяльності [4; 6]. 

Загальна мета мовної підготовки є комплексною. Вона містить практичну (комуніка-
тивну), освіт ню й виховну цілі, які зв’язані з завданням підготовки спеціалістів. Комуні-
кативна ціль навчання є провідною: навчити доцільно, вміло, правильно використовува-
ти мову в процесі професійного спілкування. Своєрідність фаху студентів вимагає уваги 
на заняттях до мови спеціальності,розробки професійно-орієнтованих засобів навчання.

Сучасний рівень підготовки фахівців висуває нові вимоги до інтенсифікації навчаль-
ного процесу. Цьому сприяє проблемне нав чання. Характерною рисою проблемного 
навчання є ускладнення навчального матеріалу, подолання інтелектуальних труднощів, 
активізації пізнавальної діяльності.

З метою інтенсифікації занять, посилення їх практичної спря мованості програмовий 
матеріал структурується укрупненими, логічно завершеними частинами з виділенням 
ключових понять. При цьому застосовано як горизонтальне (суміжне), так і вертикальне 
(наскрізне) структурування, яке охоплює ряд однорідних мовних питань. Залежно від 
характеру матеріалу виклад одних укрупнених частин будується індуктивно, других – 
дедуктивно, третіх – поєднанням індукції з дедукцією. Особливість навчальних мате-
ріалів – блочне подання тем, широке використання узагальнюючих таблиць і схем, які 
містять головні теоретичні відомості. 

Найважливіший елемент методичної системи навчання – опорні конспекти. Від-
повідно оформлені вони є тією наочною базою, яка максимально полегшує засвоєн-
ня теоретичного матеріалу, висвітлює су купність окремих ланок нової інформації, їх 
взаємозв’язок.
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Навчально-методичне забезпечення мовного курсу містить таке: програму,опорні 
конспекти (мовний матеріал, спосіб його презентації, узагальнюючі таблиці, схеми – го-
ловне з теорії), практичні завдання й вправи (тексти й речення з історії та культури Укра-
їни та світу), словники й довідники з мови, комплексну контрольну роботу. 

Таким чином, суть мовної освіти – знати мову не тільки як кодекс законів і правил, а 
як культурний феномен. Мовна освіта студентів повинна бути: широкою (вра-
хування світового досвіду); глибокою (вивчення всіх засобів і форм вираження думки, 
норм наукового і ділового спілкування; всіх форм усного й писемного мовлення); сис-
темною (навчання мові у контексті культури); цільовою (врахування специфіки фаху).

У сучасних умовах, коли науковий і діловий стилі мовлення відображають рівень 
освіти та культури нації, мові, мовленню, спілкуванню потрібно навчати не тільки як 
передачі певної інформації, а як цінності й творчості.
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ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ 
В статье анализируется содержание языкового обучения (компоненты: коммуника-

тивный, культуроведческий, лингвистический, методологический), рассматриваются 
вопросы культуры профессиональной речи, даётся обоснование особенностей языкового 
образования: широта – учёт мирового опыта, глубина – изучение норм научного и де-
лового общения, всех форм устной и письменной речи; системность – обучение языку в 
контексте культуры, целенаправленность – учёт специфики профессии (специальности).

Ключевые слова: язык, речь, общение, культура речи, язык специальности, нормы 
научного и делового общения. 
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In the article the contents of language teaching is analysed, including the components: 
communicative, cultural, linguistic, methodological. Standards of professional language are 
considered. The basis of peculiarities of language education is produced: breadth – accounting 
world experience; depth – studying standards for scientifi c and business communication; all 
kinds of verbal and written language; methodology – teaching a language in cultural context; 
purposefulness – accounting special character of profession.

Key words: language, way of speaking, communication, language culture, professional 
language, standards of scientifi c and business communication.
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АСОЦІАТИВНИЙ ПОРТРЕТ УКРАЇНСЬКОГО МОВЦЯ (КРІЗЬ ПРИЗМУ 
ЛЕКСИКИ ОСВІТИ)

Представлена стаття – це спроба описати асоціативний портрет українського 
мовця, спираючись на лексику освіти, тобто показати які типові (ядерні) реакції, отри-
мані методом вільного асоціативного експерименту, виникають у носіїв української 
мови на стимули такої соціально значущої сфери життя, як освіта.

Ключові слова: асоціативне поле; асоціативний портрет; асоціація; вільний асо-
ціативний експеримент; лексика освіти; стимул; реакція; ядерна реакція; периферійна 
реакція.

Постановка наукової проблеми та її значення. Поняття «асоціативний портрет» 
найчастіше використовується у літературознавстві та методиці викладання літератури 
з метою глибинної характеристики образу літературного героя чи автора. Проте це по-
няття поширюється також і на сферу психо – та когнітивної лінгвістики. Асоціативним 
портретом вчені цих сфер науки називають узагальнену, отриману в ході асоціативно-
го експерименту (або іншої асоціативної методики) характеристику групи людей, які 
були учасниками цього експерименту. Це допомагає схарактеризувати реципієнтів за 
ґендерними, професійними маркерами, віковими та іншими особливостями, а також 
сприяє виокремленню національно зумовлених рис опитаних. Щодо асоціативного на-
ціонального портрету, то ця проблема досліджувалася найчастіше у порівняльно-зі-
ставному аспекті різних національних груп [4; 5; 14; 15] і є недостатньо вивченою в 
українському мовознавстві.

Вивчення українцями власного мовного національного портрету може не лише зба-
гатити лінгвістичну науку, а й допомогти сформувати загальний національний портрет, 
що сприятиме самопізнанню українців як нації через усвідомлення характерних культур-
них, ментальних, виокремлюючих рис.
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Аналіз останніх досліджень показує, що питання асоціативного портрету українців 
знаходиться лише у процесі вивчення та накопичення даних. Асоціативна характеристи-
ка українців так чи інакше представлена в статтях українських вчених [2; 10; 11; 14; 15] 
та дисертаційних дослідженнях [3; 8]. Спираючись на дані асоціативних словників [1; 
12; 16], можна зробити дещо ширші висновки про асоціативний мовний портрет україн-
ців, проте антропоцентричний підхід вивчення мови лише набирає обертів у вітчизняно-
му мовознавстві і тому потребує доповнення, аналізу та узагальнення.

Метою цієї статті є опис того фрагмента асоціативного мовного портрета носіїв 
української мови, який проявляється через асоціації на лексику освіти, тобто зробити 
аналіз отриманих в ході вільного асоціативного експерименту реакцій на слова-стимули 
освітньої сфери та з’ясувати, як отримані дані характеризують носіїв української мови.

Виклад основного матеріалу.
Метод асоціацій широко використовується у сучасній науці. Цим методом послу-

говуються у психології, соціології, літературознавстві, лінгвістиці (зокрема, психо – та 
когнітивній лінгвістиці) тощо. Асоціації окремої особистості є індивідуальними, специ-
фічними, суб’єктивними. Метод асоціацій повинен покладатися на апробовану наукову 
методику; він має бути структурованим, конкретним і чітким. Одним з таких апробо-
ваних інструментів є асоціативний експеримент, під час якого дослідник може мані-
пулювати одним чи декількома заданими показниками. Асоціативний експеримент – це 
метод (і прийом), спрямований на виявлення асоціацій, що склалися у індивіда на його 
попередньому досвіді.

Дослідження вказаної теми передбачає аналіз семантичної структури лексики освіти 
за допомогою методу вільного асоціативного експерименту. Вивчення асоціацій мовців 
на задані слова-стимули та встановлення асоціативних зв’язків у свідомості респонден-
тів дає змогу проаналізувати глибинні мовленнєві процеси, що відбуваються у психіці 
людини, а також виявити індивідуальне сприйняття оточуючого світу. Як вважає І. Ка-
вінкіна, інтерес до вільних вербальних асоціацій викликаний і тим, що «слово як знак 
об’єкта пов’яне зі своїм позначенням передовсім через асоціацію» [7].

Зібравши достатню кількість реакцій носіїв української мови, виявляється, що деякі 
з них є частотним (ядерними), а деякі – одиничними (периферійними) для певної групи 
людей. Це дозволяє виявляти не лише індивідуальне сприйняття оточуючого світу, але 
й дає можливість зробити ґрунтовні наукові висновки для групи людей, у нашому ви-
падку – носіїв української мови. Реакції, які є ядерними для носіїв української мови, 
відображають асоціативний портрет українського мовця, виносячи «на-гора» несвідомі 
зв’язки між словами, залучаючи відповідні нейронні з’єднання. Таким чином можна до-
сліджувати ментальність українців, адже відомо, що в будь-якій національній мові відо-
бражено національну модель світу певного народу: національно-культурні канони, світо-
глядні особливості, тип мислення тощо. 

Методом вільного асоціативного експерименту можна вивчати мовну ментальність 
українця, досліджуючи такий соціально значущий фрагмент мовної картини світу, як 
лексика освіти. Пласт освітньої лексики займає значне місце в мовній свідомості кожної 
людини. Ця лексика супроводжує нас протягом усього життя: починаючи від ланки до-
шкільної освіти, коли засвоюються такі перші освітні поняття, як дитсадок, вихователь 
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тощо, і закінчуючи вищою школою, вихованням власних дітей, а для декого – професій-
ною діяльністю педагога.

На першому етапі формування експерименту серед величезного пласту лексики осві-
ти було відібрано 104 слова, які ми включили у стимульний список. Для цього ми ви-
користовували оригінальний метод частотності та послуговувалися розробленою нами 
формулою [9]. Серед 250 опитаних, віком від 17 до 72 років, були лише українці, які по-
значили українську мову як рідну, 33 – чоловіки, 217 – жінки. Серед 250 опитаних були 
163 студенти І–ІV курсів ННІ філології та журналістики Житомирського державного 
університету імені Івана Франка, 20 викладачів музики музичних шкіл Житомирського 
району, 5 методистів навчальних закладів Житомира, 30 бібліотекарів і 32 клубні праців-
ники Бердичівського району Житомирської області.

Досліджуванні давали найрізноманітніші реакції на запропоновані слова стимули, 
які могли бути виражені одним словом або його формою (школа, в школі; учень, учні; 
я, ми; цікавий, цікаве тощо), словосполученням (вид діяльності, улюблена справа, ви-
ховного заходу тощо), реченням або його частиною (дуже пізно багато чого зрозуміла; 
О, вони з 20 років; подобаються люди такі тощо), символом чи зображенням (+++; №1; 
=); ; ; ; ); українською, російською та англійською мовами (лохматый такой 
Эйнштейн; учебно-исследовательный; класс; процесс; experience; age; toy; strict тощо). 
Ми не узагальнювали форми слів, наприклад, реакції навичка і навички в одному асоціа-
тивному полі ми вважали за дві окремі асоціації; проте ми узагальнювали звукові форми 
слів, а саме: уміння= вміння, вчитель=учитель.

 Індекс ядерної реакції нашого дослідження, вирахуваний за загально прийнятою 
формулою a+b=c; c:a=d, де a – кількість слів у стимульному списку, b – сума найбільш 
повторюваних реакцій кожного асоціативного поля, d – коефіцієнт ядерної реакції [3: 
10]; для нашого дослідження: 104+2853=2957; 2957:104=28,43. Отже, індекс ядерної ре-
акції дорівнює Rя=28. Ядерні реакції виявилися сформованими для 34 із 104 стимулів (у 
деяких асоціативних полях по дві ядерні реакції): навчання – школа (42); освіта – вища 
(64); навичка – в/уміння (54); особистість – людина (61), я (54); дисципліна – порядок 
(37); підручник – книга (30); задача – математика (37); навчальний – процес (87); ви-
ховний – процес (73), захід (30); учень – дитина (33); освітній – заклад (84); педагог – 
вчитель (35); колектив – дружній (47); активність – спорт (28); дитячий – садок (34), 
майданчик (28); загальноосвітній – заклад (98), школа (33); класний – керівник (39); на-
вчально-виховний – процес (112); методичний – кабінет (37); педагогіка – наука (57); 
план – роботи (38); пізнання – світу (32); почуття – кохання (44); любові (33); теорія – 
практика (58); бал – оцінка (44), високий (34); бесіда – розмова (36); здібність – талант 
(32); вищий навчальний заклад – університет (48), ЖДУ (38); колективний – договір (40); 
методика – викладання (50), виховання (30); заклад – навчальний (48); педагогічний – 
колектив (37); трудовий – колектив (37), договір (28); факультет – філологічний (28); 
школяр – учень (41), дитина (32). 

Проте в асоціативних полях зустрічаються такі реакції, які є частотними, хоча їх 
кількість нижча за ядерну, проте досить висока, щоб віднести їх до периферійних. Це 
такі пари S – R: клас – учні (21), школа (19); освіта – знання (19); підручник – знання 
(20); дослідження – експеримент (23), наука (20), наукове (21); уміння – навички (27); 
задача – розв’язок (22); навчальний – заклад (23); діяльність – робота (20); урок – 45 
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хв (19); знання – в/уміння (19); група – колектив (21); колектив – група (18), друзі (19); 
вправа – завдання (27); експериментальний – дослід (25); контроль – знань (19); ме-
тод – виховання (24); мислення – думка (23), думки (18); навчально-виховний – заклад 
(22), методичний – посібник (24); приклад – математика (18); проблема – вирішення (27); 
процес – навчання (20); семінар – заняття (20); активний – учень (25); програма – на-
вчальна (20); бесіда – чай (22); викладач – вчитель (22); індивідуальний – підхід (25), 
особистий (23); дослідницький – центр (25), інститут (25), метод (24); дитина – маленька 
(23); естетичний – смак (20); інтерес – цікавість (23); шкільний – портфель (19); класний 
керівник – вчитель (27); методика – навчання (21); модульний – контроль (21); педаго-
гічний – процес (20), університет (20); планування – роботи (27); поняття – термін (24).

Проте є асоціативні поля, у котрих усі надані респондентами реакції належать до 
периферійних, хоча деякі з них можуть повторюватися. Це асоціативні поля таких сти-
мулів: вивчення; заняття; аналіз; курс; творчий; оцінка; студент; школа; інститут; 
викладання; науковий; завдання; наука; вихователь; досвід; застосування; ідеал; під-
готовка; поведінка; потреба; практичний; предмет; прийом; розумовий; технологія; 
успішність; принцип; розвиток; ефективність; засіб; вимога; взаємодія; вплив; лекція; 
практика; система; характер.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Представлені на стимули лек-
сики освіти реакції підтверджують, що українці мають стійкі асоціації на деякі з них 
(освіта, виховний, навичка, колектив, активність, дитячий тощо). У парі стимул – ре-
акція можуть виникати різні зв’язки (синтагматичні, парадигматичні тощо). Деякі пари 
стимул – реакція є передбачуваними, бо почасти становлять мовні кліше у працівників 
освітньої сфери (знання – в/уміння, навичка – в/уміння). На нашу думку, вагому роль 
у виявленні цього факту зіграло те, що опитувані мали відношення до сфери освіти, 
отже, викривлення професійної свідомості могло вплинути на результати. Крім того, 
деякі реакції разом зі стимулом утворювали нову реалію сфери освіти, як-от: освіта – 
вища (вища освіта), дитячий – садок (дитячий садок), навчальний – процес (навчальний 
процес); виховний – процес (виховний процес), класний – керівник (класний керівник), 
особистий – підхід (особистий підхід – один з основних принципів педагогіки), а також 
інших соціально значущих сфер життя, наприклад, з юридичної сфери: колективний – 
договір (колективний договір), трудовий – колектив (трудовий колектив), договір (трудо-
вий договір) тощо. Також було помічено імпліцитні, або «дзеркальні» реакції, серед них: 
група – колектив; колектив – група; а також те, що деякі ядерні і наближені до ядерних 
реакції були однаковими на ряд стимулів: навчання, загальноосвітній, клас – школа; на-
вчальний, виховний, навчально-виховний, педагогічний – процес тощо. На отримані ре-
зультати вплинула й аудиторія опитуваних, оскільки ядерні реакції типу факультет – 
філологічний, вищий навчальний заклад – ЖДУ, на нашу думку, можуть коригуватися, 
якщо залучити до експерименту студентів інших ВНЗ, що є кроком для подальшого до-
слідження. Очевидно, що опитані екстраполюють стимули на себе, що підтверджують 
такі реакції, як особистість – я; колектив – друзі, студент – я тощо. Крім того, деякі 
надані опитуваними асоціації були далекими від сфери освіти, як-от: бесіда – чай; по-
чуття – кохання і под.; це, очевидно, можна пояснити тим, що запропоновані для реагу-
вання стимули актуальні не тільки як педагогічні поняття, а є багатозначними словами. 
Це зауваження актуальне, наприклад, для тих стимулів, які не сформували ядра, проте 
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мають широку периферію: аналіз (багатозначний термін; стосується також філософії, 
математики, економіки, психології тощо), школа (у Словнику Української Мови має 6 
значень [13 (11: 480)]), принцип (стосується практично всіх сфер науки) і т.д.. Проте це 
не завжди справедливо, бо, наприклад, слово-стимул класний хоча і має 6 значень [13 
(4: 175)], проте «контекст», тобто розташування лексеми у стимульному списку поміж 
освітніх реалій, допоміг звузити значення в свідомості опитуваних, і ядерною реакцією 
на слово класний є слово керівник (хоча частотною також була реакція чудовий).

У подальшому ми плануємо розширити коло опитаних, залучивши респондентів ін-
ших сфер діяльності та регіонів України, а також порівняти отримані дані українців з 
реакціями респондентів інших національностей та носіїв інших мов (неукраїнців, що 
проживають на території України, українців, які є носіями неукраїнської мови, й іншо-
мовних реципієнтів закордоном) і даними асоціативних словників.
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АССОЦИАТИВНЫЙ ПОРТРЕТ НОСИТЕЛЯ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА (СКВОЗЬ 
ПРИЗМУ ЛЕКСИКИ ОБРАЗОВАНИЯ)

Представленная статья – это попытка описать ассоциативный портрет носите-
ля украинского языка, опираясь на лексику образования, то есть показать какие типич-
ные (ядерные) реакции, полученные методом свободного ассоциативного эксперимента, 
возникают у носителей украинского языка на стимулы такой социально значимой сфе-
ры жизни, как образование.

Ключевые слова: стимул; реакция; ассоциативное поле; ядерная реакция; перифе-
рийная реакция; ассоциация; ассоциативный портрет; лексика образования; свободный 
ассоциативный эксперимент.
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THE ASSOCIATIVE PORTRAIT OF A UKRAINIAN-SPEAKING PERSON 
(FROM THE STANDPOINT OF EDUCATIONAL VOCABULARY)

The article is an attempt to describe the associative portrait of a Ukrainian-speaking per-
son, leaning on educational vocabulary, thus showing the typical (core) reactions received in 
free associative experiment to stimuli of education as a social important branch of life.

Key words: stimulus, reaction, associative fi eld, core reaction, periphery reaction, associa-
tion, associative portrait, educational vocabulary, free associative experiment.
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КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК ИНОСТРАННОГО
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 Для эффективной реализации межкультурной и профессиональной коммуникации 
очень важно сформировать высокий уровень лингвосоциокультурной компетенции как 
способности индивида к иноязычному общению, предусматривающего не только обмен 
информацией, но и достижение взаимопонимания, преодоление социальных и психоло-
гических барьеров, которые неизбежно появляются между участниками этого процесса. 
Именно такая компетенция ориентирует обучающегося на диалог культур и предполага-
ет единство знаний страноведческого, лингвистического, социокультурного и паралинг-
вистического характера.

 Обучение русскому языку, как и любому другому языку, не должно сводиться толь-
ко к овладению языковыми нормами и различными видами речевой деятельности, но и 
быть направленным к развитию умения «устанавливать продуктивное сотрудничество 
между речевыми партнерами на основе адекватных социокультурных и поведенческих 
стереотипов…[1:59].

 Решение этой задачи в первую очередь связано с правильным отбором лингвосоци-
окультурного материала, созданием определенных дидактических условий, разработ-
кой системы заданий и упражнений, позволяющих ознакомить иностранных студен-
тов одновременно с культуроведческой информацией, погрузить их в национальный 
менталитет и реалии страны изучаемого языка. Рассмотрение способов формирования 
необходимых лингвистических и экстралингвистических знаний у изучающих русский 
язык как иностранный, дающих возможность им в будущем осуществлять межкуль-
турное общение в соответствии с различными коммуникативными ситуациями, есть 
целью настоящей статьи.

 Для достижения поставленной цели нам предстоит обратиться к проблемам орга-
низации учебного процесса и его содержания в контексте общей модернизации системы 
языкового образования, а именно:

– создание современных учебных пособий, обеспечивающих коммуникативно-по-
знавательные потребности обучаемых и способствующих развитию умения «выбирать, 
использовать и понимать языковые и речевые средства иноязычного общения с нацио-
нально-культурной спецификой…» [2:94].



453

 При этом учебно-методический материал должен касаться не только бытового, но 
и социокультурного и научно-профессионального общения. Особенно важным является 
правильный подбор текстов, от которого зависит не только реализация коммуникативной 
функции чтения как вида речевой деятельности, но и создания интереса и мотивации для 
чтения через предметное содержание текста, превращая его в познавательный процесс. 
Это могут быть страноведческие художественные, публицистические, научно-публици-
стические тексты с лексикой, наполненной национально-культурной семантикой (на-
пример, фразеологизмами, афоризмами, пословицами, клише и т.д.) и соответствующим 
иллюстративным материалом, а также доступной для понимания и полезной информа-
цией, имеющей научную ценность для будущей специальности или профессиональной 
деятельности всех, кто изучает русский как иностранный;

– применение компьютерных технологий, например, в ходе обсуждения проблем, ка-
сающихся разных сфер жизни через создание виртуальных конференций и презентаций;

– ознакомление иностранных студентов, изучающих РКИ, с невербальными сред-
ствами коммуникации: особенностями жестов, мимики, интонации, правилами дис-
танции между собеседниками и т.п., принятыми в данном национальном коллективе. В 
рамках сравнительного анализа культур разных стран и народов такие знания помогут 
избежать возможных межкультурных недоразумений или конфликтов, так как успешное 
иноязычное общение зависит от осознания того факта, что «каждый человек имеет свой 
уникальный индивидуальный культурный статус, который создается под влиянием куль-
тур разных уровней: общемировой, национальной или этнической…» [3:422].

Особенную роль в иноязычном общении и формировании лингвосоциокультурной 
компетенции играют знания речевого этикета – формул вежливости как лингвистиче-
ских маркеров, умение выбирать их в зависимости от коммуникативной ситуации. Это 
те лексические единицы, которые используются для выражения извинения, просьбы, 
обращения, поздравления, разрешения, приветствия, комплиментов и т.д. Кроме того, 
в ходе учебного процесса важно обратить внимание на группу культурно обусловлен-
ных лексических единиц: клише, фразеологизмов, идиом, пословиц, характерных для 
современной русской речи не только в разговорной, но и в деловой сфере общения. Для 
этого можно предложить студентам различные виды заданий, например: прочитать и са-
мостоятельно составить деловую беседу или телефонный разговор; подготовить моно-
лог-рассказ о правилах поведения и общения в родной стране, традициях, праздниках 
и формах поздравления. Ознакомиться с особенностями русского этикета в контексте 
межкультурного общения помогут и письменные виды работы, одной из которых может 
быть написание письма, приглашения, поздравления с использованием соответствую-
щей лексики и формул вежливости.

Лингвосоциокультурная информация касается разных коммуникативных сфер жиз-
ни, поэтому для формирования в изучающих РКИ высокого уровня владения этой ин-
формацией необходимо обращаться к жанрам разных стилей, используя статьи с газет 
и журналов, рекламы, объявления, художественные тексты, которые «…содержат в себе 
информацию о ментальности народа, его религии, языке, этнических особенностях, гео-
графической среде, где живет нация, культуре, обычаях, быте» [4:62], а также интернет-
ресурсы (блоги, чаты, сайты). Что касается средств массовой информации, то именно 
они дают возможность рассмотреть некоторые языковые феномены как ключевые в 
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мировоззрении носителей языка на данном этапе развития общества. Каждый день в 
СМИ наблюдаются нововведения связанные с появлением новых лексических единиц, 
понятий и фактов речи, которые отражают назревшие культурные, политические, эконо-
мические, научные и другие потребности социума. Вот почему очень важно в процессе 
изучения русского как иностранного использовать масс-медийные тексты, структура , 
тематика и содержание которых выражаются разными лингвистическими средствами 
(лексико-грамматическими, стилистическими и др.). В тоже время такие тексты являют-
ся информативным источником социокультурного материала, показателем интеллекту-
альных возможностей языка. 

Не менее востребованным и необходимым для иностранных студентов, большинство 
из которых изучают русский язык с целью продолжить свое образование в высших учеб-
ных заведениях, является профессионально ориентированный подход к обучению, кото-
рый совмещает культурный компонент с развитием профессиональной компетентности и 
одновременно создает особую мотивацию учебного процесса. Для достижения этого сле-
дует осуществлять отбор текстов и заданий с учетом специфики разных специальностей и 
направлений человеческой деятельности (экономики, международного права, психологии, 
филологии и т.д.), а также вмещать соответствующие языковые клише, профессионализ-
мы, терминологию, научную фразеологию. С методической точки зрения следует опреде-
лить минимум наиболее характерных лексико-грамматических конструкций и языковых 
моделей, которые составляют основу профессиональной коммуникативной сферы. 

Таким образом, при условии выработки корректной методики и правильного отбо-
ра учебного материала, который обязательно должен быть направлен на коммуникатив-
но-страноведческий, культурологический и профессионально-информативный аспекты 
можно сформировать в изучающих РКИ необходимый уровень лингвосоциокультурной 
компетенции, а именно: знание этнокультурных особенностей страны изучаемого язы-
ка, правила речевого поведения в разных коммуникативных ситуациях, владение невер-
бальными средствами общения в контексте сопоставления их с родной культурой, а так-
же этикетными формулами как лингвистическими маркерами социальных отношений; 
понимание лексики с национально-культурной семантикой: клише, идиом, афоризмов, 
фразеологизмов и т.д. Все эти умения и навыки дают возможность иностранным студен-
там успешно общаться в иноязычной среде, преодолевать языковые и психологические 
барьеры, а в будущем эффективно реализовать профессиональную коммуникацию. 
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( ДО ПРОБЛЕМИ МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ )

У статті розглядаються проблеми мовної культури в українському суспільстві та 
те, як демократичні процеси та соціальні проблеми знаходять своє відображення у мові 
й впливають на культуру мовлення та спілкування. 

Ключові слова: спілкування, розвиток суспільства, мовленнєва культура, ненорма-
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Мова як динамічне соціальне явище, як відомо, розвивається і змінюється разом із 
суспільством, яке вона обслуговує, віддзеркалюючи усі зміни у житті суспільства. Роз-
виток мови не зводиться до виникнення нових одиниць різних рівнів та їх модифікацій. 
Мова відображає також і соціальні явища, тенденції розвитку соціуму.

Мета статті показати, яким чином у мові знаходять відображення особливості роз-
витку сучасного суспільства та привернути увагу до однієї з актуальних соціолінгвістич-
них проблем, а саме – мовленнєвої культури.
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Мову найчастіше вважають засобом спілкування. Але це лише одна з її функцій. 
Мова – це також засіб пізнання світу та розвитку мислення людини. 

У кожної нації є своя національна мова і національна культура. Саме мова, як слушно 
зазначають Є.М. Верещагін та В.К. Костомаров, як одна з форм культури, формує свідо-
мість людини, визначає її поведінку, спосіб життя, світогляд, менталітет, національних 
характер [1:14-15]. Культура – поняття надто широке. У науці про суспільство культура 
розглядається не глобально, а у двох аспектах – як матеріальна культура, і як духовна. 
Культура – продукт соціальної діяльності людини, кожне нове покоління вносить до неї 
свій внесок, що знаходить відображення у мові. Таким чином культурні цінності кожного 
народу накопичуються і передаються від покоління до покоління. Людина розвивається 
як особа певного суспільства, формування її внутрішнього світу відбувається під безпо-
середнім впливом норм та цінностей суспільства.

Низький рівень мовної культури окремих носіїв згубно впливає на духовний роз-
виток як окремої людини, так і усієї нації. Наприклад, русифікація українського насе-
лення у радянський час призвела до глибоких структурних змін менталітету українця. 
Так, штучний поділ населення на западенців/ бендерівців» та «східняків/москалів», за-
початкований у радянські часи як один із засобів роз’єднання нації, підігрівається і сьо-
годні тими окремими колами, кому це вигідно. Зрозуміло, що нелегко багатьом бувшим 
радянським людям змінити своє відношення до інших людей, чимось на них несхожих. 
Але життя не стоїть на місці, світ змінюється і ми разом з ним. Процеси урбанізації, біль-
шої мобільності суспільства, знайомство з культурою та мовним етикетом інших держав 
відбиваються й на українському суспільстві. Так, в результаті прямих культурних кон-
тактів та програм обміну українських студентів зі своїми американськими ровесника-
ми, відбулися помітні зміни у менталітеті українців: вони почали усвідомлювати себе 
як особистість, сміливіше вступають у спілкування з іноземними ровесниками і вже не 
відчувають себе якимись другосортними людьми, а навпаки, нерідко демонструють ви-
соку духовність, моральні устої. Але нашій молоді (так само, як і старшому поколінні) 
помітно бракує культури спілкування: невміння слухати співбесідника, перебивати його 
й говорити одночасно з співбесідником, підвищувати голос, намагаючись бути почутим у 
«хорі» співбесідників, що ми можемо нерідко спостерігати серед депутатів у парламенті 
чи на телевізійних дебатах.

Розвиток демократії та громадcьких інститутів , що охоплює нині все більше держав, 
у тому числі й Україну, спричиняє певний вплив на мову. Наприклад, розвиток руху фе-
мінізму в США привів до змін у лексиці американців, до неприйняття вживання ними 
слів, які мають гендерну спрямованість і порушують рівність прав жінок і чоловіків, на-
тякають на расову дискримінацію або, навіть, на похилий вік людини. Так, замість слова 
chairman сьогодні американці вживають слова chairperson, замість аged (elderly) people 
(пристарілі люди) офіційно вживається вираз senior citizens (старші за віком громадяни, 
тобто поширюється тенденція толерантності у мовленнєвому спілкуванні. 

Спілкування між людьми в американському суспільстві значно відрізняється від того, 
як спілкуються українці. Якщо спробувати описати ці відмінності у декількох реченнях, 
то це ― повага до співбесідника, навіть якщо ним є дитина. В американській сім′ї дитина 
– це особистість, яка має право голосу, з потребами якої рахуються, їй не забороняють, 
а тактовно переконують. І, звичайно, ніхто не підвищує голосу, не облаює іншого члена 
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сім′ї, не кажучи вже про те, щоб фізично карати. Все це вважається сімейним насиллям і 
не схвалюється суспільством, а в разі застосування фізичної сили ― карається законом. 
Звичайно, не все ідеально в сімейних відносинах в американському суспільстві. Є чима-
ло проблем, існують «важкі діти», трапляються конфлікти між батьками та дітьми, але 
загальна атмосфера спілкування відзначається толерантністю і доброзичливістю, свід-
ченням чого є усмішка американця при спілкуванні з незнайомцем. Діти переймають 
манеру спілкування від батьків, але й у школах питанням культури спілкування приді-
ляється увага, особливо в поліетнічних групах дітей.

У 1984 році у США засновано центр з навчання не авторитарного спілкування ( Cen-
ter for Nonviuolent Communication ), мета якого навчати людей вирішувати проблеми та 
конфлікти цивілізовано засобами переконання та доброзичливого спілкування. Маршал 
В. Розенберг ,засновник і директор цього освітнього центру за допомогою розробленою 
ним методикою неавторитарного спілкування допомагають вирішувати різні конфліктні 
ситуації та навчають цього мистецтва усіх бажаючих в різних. Напрацьованим досвідом 
він ділиться на сторінках своїх численних статей та книг [ 2 ]. 

Характер спілкування в українському суспільстві сьогодні є результатом впливу то-
талітарного режиму, в якому жили українці і при цареві-батюшці, і за радянських часів, 
де панувало несприйняття іншої думки, категоричність судження і намагання влади до 
абсолютного підпорядкування собі усіх людей, до їхньої повної покори. Характер відно-
син між людьми у такому суспільстві відбивається у мові у вигляді наказових та оклич-
них речень, вживанні грубих слів і агресивної поведінки при спілкуванні на всіх рівнях ( 
риба, як відомо, починає гнити я голови). 

Чим більше відбувається демократичних змін в українському суспільстві, тим вираз-
нішими постають протиріччя і непорозуміння між різними поколіннями людей, і навіть 
нерідко це спричиняє серйозні конфлікти між дітьми та батьками. Діти сьогодні прагнуть 
бути почутими, мати свою думку (хоча не завжди вона буває слушною), прагнуть толе-
рантного ставлення до себе та неавторитарного спілкування. 

Молодь (та й велика частина суспільства у цілому) розуміють сьогодні, що автори-
тарний стиль мовлення сьогодні часто не спрацьовує і веде до конфліктів, але змінитися 
людина зразу не може. Звичка, як кажуть,― друга натура. Та й у суспільстві поки що 
питання спілкування, схоже, мало кого зачіпає. Кажуть: « не на часі». А даремно. Якраз 
зараз в Україні настав той час, коли необхідно вчитися по-іншому ставитися один до од-
ного, вирішувати усі конфлікти цивілізовано, дбати про особисту культуру, з якої, в решті 
решт, складається культура суспільства.

Нині, коли триває трансформація громадського життя в країні, коли міняються прі-
оритети діяльності й розвитку особистості в суспільстві, а криміналізація досягла небу-
валого розмаху, часто вживається велика кількість ненормативної лексики, особливо під-
літками та навіть дітьми молодшого віку, що стає небезпечним сигналом. Автори дослі-
джень причин, що спонукають підлітків до вживання ненормативної лексики, вважають, 
що часто підлітки копіюють спосіб спілкування батьків та інших дорослих, звикаючи 
до ненормативної лексики з дитинства та вважаючи це природною нормою спілкуван-
ня людей. Саме в такий спосіб підліток намагається здаватися дорослішим, сильнішим, 
самоствердитися . Тому в спілкуванні зі своїми однолітками підлітки використовують 
ненормативну лексику, іноді навіть не замислюючись, що означає той чи інший вислів. 
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Особливе місце серед молоді, що вживає нецензурні та лайливі слова , як зазначає 
Т. Бессонова, посідають діти, що зростають у неблагополучних сім′ях, оскільки це може 
бути показником їхньої агресивності, яка, розвиваючись, часто переростає у гнів, чер-
ствість та насилля [3 ]. Зростаюча хвиля дитячої злочинності і збільшення кількості ді-
тей, схильних до агресивних форм поведінки, потребують вивчення психологічних умов, 
що викликають такі небезпечні явища, та форм і способів їх усунення.

З метою вивчення думки підлітків про проблему культури спілкування україн-
ців, було проведене невелике анкетування учнів старших класів однієї з Полтавських 
сільських шкіл та студентів педагогічного університету м. Полтава (усього 65 осіб). 
Аналіз отриманих результатів показав, що більшість з опитаних, вживають нецен-
зурні слова бодай зрідка (в основному при спілкуванні з однолітками), вважаючи 
це способом самовираження ( 30 %). Переважна більшість (45%) пасивно осуджує 
таке спілкування, але зрідка хто намагається зупинити нецензурщину чи зробити за-
уваження з цього приводу оскільки, мовляв, такі лайливі слова не їм адресуються. 
Частина молоді (22 %) бачить причину вживання ненормативної лексики у зубожінні 
нації, незадоволенні рівнем життя, що впливає на психологічний стан людей, їхньою 
дратливістю і зростаючою агресією, яка існує у сім′ях, а діти просто несвідомо ко-
піюють дорослих. Усього лише 3% опитаних ( в основному це були дівчата) ніколи 
не вживають ненормативної лексики. Цікаво, що усі 100 % опитаних погоджуються з 
тим, що у школах та вищих навчальних закладах повинна приділятися належна увага 
навчанню культури спілкування.

Отже, культура спілкування ― це не лише показник внутрішньої культури та духо-
вного розвитку як окремих груп людей так і нації в цілому, це ще й показник їхнього 
психологічного стану та рівня агресивності. Час віднестися серйозно до проблеми куль-
тури спілкування на всіх рівнях нашого суспільства, а особливо в навчальних закладах, 
які можуть проводити цю роботу як з дітьми, так із їхніми батьками, і виходити з іні-
ціативами та конкретними пропозиціями в органи освіти, в ЗМІ та урядові установи. 
Реалії сьогоднішнього життя в Україні, демократичні зміни показують, що проблеми, які 
хвилюють суспільство, може вирішити саме суспільство, не чекаючи рішень чи директив 
згори. Ми сьогодні лише вчимося цього, але є надія ( бо є вже певні результати грома-
дянської свідомості та громадської активності, які надихають), що українці таки стануть 
свідомішими і дієвішими та побудують державу, якої вони гідні, де, між іншим, культура 
спілкування, як бачимо, є важливим чинником.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Верещагин Е.М., Костомаров В. К. Язык и культура. – М: Русская мысль,1990. –245 с.
2. Marshall B. Rosenberg. Nonviolent Communication: A Language of Life. USA, 2003.
3. Бессонова Т. Распространение употребления ненормативной лексики среди молоде-

жи. (Інтернет ресурс : 269.639 Кb irbis-nbuv.gov.ua›egi-bin›cgiirbis_64)



459

©   Іванова О.С.,  Кононова Д.В., Заєць П.M., 2016

Данилюк Л., канд. филол. наук, доцент
Украинский гуманитарный институт, Буча 

ОТРАЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ 
В ОБЩЕСТВЕ (К ПРОБЛЕМЕ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ)

В статье рассматриваются проблемы речевой культуры в украинском обществе, и 
то, как демократические процессы и социальные проблемы находят свое отражение в 
языке и влияют на речевую культуру и общение. 

Ключевые слова: общение, развитие общества, речевая культура, ненормативная 
лексика, авторитарное общение, подростки.

Danylyuk L., PhD , docent
Ukrainian humanitarian institute of Arts, Bucha

CHANGES THAT TAKE PLACE IN THE SOCIETY AND THEIR REFLECTION IN 
THE LANGUAGE

(TO THE PROBLEM OF THE CULTURE OF SPEECH)
The article deals with the problems of the culture of an individual speech in the Ukrainian 

society and how the democratic changes and social problems are being refl ected in the lan-
guage and infl uence the culture of speech and interpersonal communication act.

Key words: communication, society, democratic changes, non-standard vocabulary, teen-
agers.

УДК 378.539.3.811.111`42 
Іванова О.С., канд. фіз.-мат. наук 
Кононова Д.В., канд. філол. наук 
Заєць П.M., старший викладач кафедри
НА СБ України, Київ

ФОРМУВАННЯ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 
ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Розглянуто особливості викладання фізико-математичних дисциплін іноземними 
мовами із використанням інформаційних технологій в процесі розвитку логічного мис-
лення студентів вищих навчальних закладів.

Ключові слова: фізико-математичні дисципліни, дидактичні ігри, навчально-пізна-
вальна діяльність, іноземна мова.

Освіта нації – запорука її майбутнього. Адже система освіти дає суттєвий вплив на 
формування духовних, моральних, естетичних та культурних цінностей людини. 

В сучасних умовах навчальний процес вимагає постійного вдосконалення, адже 
сучасний ринок праці вимагає не лише цілеспрямованих фахівців, які мають високий 
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рівень теоретичної та практичної підготовки, але й таких, що спроможні самостійно при-
ймати рішення, є ініціативними та творчими фахівцями, що можуть швидко адаптува-
тись до нових умов на світовому ринку праці і які можуть вносити нові ідеї та розробки, 
тобто бути джерелом розвитку тієї галузі науки та виробництва у якій вони задіяні.

Об’єктом дослідження є процес навчального пізнання точних наук іноземною мовою 
студентами вищих навчальних закладів.

Предметом дослідження є методика використання дидактичних засобів навчання фі-
зико-математичних дисциплін із використанням інформаційних технологій іноземними 
мовами в процесі розвитку логічного мислення студентів.

Саме математичні науки є унікальним засобом формування таких якостей сучасного 
фахівця, як професійна компетентність, творче мислення, навички до самостійної на-
укової роботи. Адже математичні методи та математичне моделювання широко викорис-
товується для розв’язку практичних задач із різних галузей науки, техніки, економіки, 
виробництва. Зокрема методи теорії ймовірності широко використовуються у різнома-
нітних галузях природничих та технічних наук: у теорії надійності, теорії масового об-
слуговування, у теоретичній фізиці, геодезії, астрономії, теорії стрільби, теорії помилок 
спостереження, теорії автоматичного управління, загальної теорії зв’язку, і т. д.

У зв’язку із цим постають проблеми пошуку та винайдення засобів ефективного роз-
витку математичного мислення студентів. Адже саме належний рівень розвитку логічно-
го математичного мислення відіграє велику роль у формуванні таких якостей. Першим 
на що необхідно звернути увагу у навчальному процесі, на нашу думку, не тільки на те, 
що засвоюється (зміст навчання) студентами, але й і якості засвоєння матеріалу. Пере-
важно у більшості випадків однією із особливостей викладання математичних дисци-
плін є бажання викладачів дати їх матеріал у повному обсязі, при цьому не ставлячи 
перед собою завдання формування у студентів математичного логічного мислення [1]. 
Саме тут можуть виникнути труднощі у донесенні матеріалу іноземною мовою

На нашу думку, при викладанні математичних дисциплін іноземною мовою слід 
звертати увагу на:

1. Умови донесення до студентів матеріалу.
Важко не погодитись, що успішність у засвоєнні матеріалу залежить від того, чи це 

здійснюється індивідуально чи колективно, в авторитарних чи гуманістичних умовах, з 
опорою на увагу, сприйняття та пам’ять чи на весь особистісний потенціал людини, за 
допомогою репродуктивних чи активних методів навчання. Сюди можна віднести такі 
методи навчання, як:
a) метод «мозкового штурму» [2], за допомогою якого, можна краще розкрити зміст 

певних понять, при цьому студенти самостійно можуть знаходити шляхи розв’язку 
конкретних задач базуючись на отриманих знаннях а викладач краще може з’ясувати 
рівень засвоєних знань та їх розуміння;

b) метод «ПРЕС», при використанні якого, засвоєння знань здійснюється у дискусійній 
формі із студентами. Таким чином студентам надається можливість навчитися фор-
мувати й висловлювати свою думку по тому чи іншому вирішенню задачі. Умовно 
можна поділити на такі основні етапи:

- висловлення викладачем своєї думки з приводу рішення певної задачі;
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- обґрунтування студентами причини появи такої думки та з’ясовуються усі «за» та 
«проти» а роль викладача скерувати їх думки у правильному руслі та підсилити 
свою точку зору у міркування студентів;

- разом із студентами розглянути факти застосування даного методу на інші види за-
дач та зробити загальний сумісний висновок.

2. Максимальне використання наочного матеріалу з використанням комп’ютерних 
технологій.

Працюючи над проблемою комп’ютерної підтримки навчально-пізнавальної діяль-
ності студентів в процесі вивчення вищої математики іноземною мовою, було зроблено 
висновок, що при продуманому підході можливості її вражаючі.

Перші кроки показали, що комп’ютерна підтримка вивчення, наприклад геометрії, 
захоплює студентів, полегшує осмислення визначень, дає наглядне уявлення про основні 
поняття геометрії, сприяє розвитку образного мислення, спонукає їх до дослідницької 
діяльності.

Використовуючи комп’ютерні технології на заняттях математики іноземною мовою, 
слід пам’ятати, що комп’ютер лише засіб, який допомагає в навчанні, що він не повинен 
заважати студентам мислити. Комп’ютерні технології повинні звільнити студента тільки 
від механічної знайомої роботи і звільнити час для роздумів та творчого пошуку.

Адже дійсно, на заняттях працює принцип: «краще один раз побачити, ніж багато разів 
почути». Робота з предметами навколишньої дійсності вирішує завдання розвитку наочно-
дійового, наочно-образного, а потім і словесно-логічного, абстрактного мислення студен-
тів [3]. Таким чином здійснюється корекція наведених процесів мислення, як аналіз, син-
тез, узагальнення, абстрагування, формуються умови для розвитку пам’яті, уваги, тощо.

Можна виділити позитивні особливості роботи з комп’ютерною технікою:
 скорочення часу вироблення технічних навичок студентів;
 досягнення оптимального темпу роботи студента;
 перетворення студента на суб’єкт навчання (так як програма вимагає від нього 

активного управління);
 застосування в навчальній діяльності комп’ютерного моделювання реальних про-

цесів;
 забезпечення навчання матеріалами із віддалених баз даних, використовуючи засо-

би телекомунікацій;
 набуття діалогу з програмою характеру навчальної гри, що у більшості студентів 

підвищує мотивацію навчальної діяльності.
Потрібно враховувати і недоліки:

 відсутність емоційності діалогу з програмою;
 майже повна відсутність розвитку мовлення, графічної та писемної культури сту-

дентів;
 виникнення, крім помилок у вивченні навчального предмета, яких студент допуска-

ється і на традиційних заняттях, також технологічних помилок – помилок роботи 
з комп’ютерною програмою;

 обмеження контролю знань кількома формами – тестами або програмованим опи-
туванням;

 наявність спеціальних знань самого викладача.
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3. Введення нетрадиційних лабораторних робіт.
До такого типу робіт можна віднести, наприклад, момент виконання роботи на природі, 

де можна приділити увагу екологічному вихованню та здійснити принцип міжпредметних 
зв’язків із іншими дисциплінами. Можна також розбити групу на команди по два – три чо-
ловіки, поставивши перед кожною із них якусь конкретну математичну задачу іноземною 
мовою та запропонувати самостійно знайти її вирішення та порівняти методи вирішення 
даної проблеми між собою. Таким чином кожен із студентів, в рамках своєї команди, може 
стати і експериментатором, і перевіряючим, і ведучим розрахунки, що формує в свою чер-
гу не лише практичні навички, а й дає можливість встановити логічний зв’язок теорії та 
практики, виховує відповідальність, працелюбство та колективізм. 

4. Спеціальний підбір задач та вправ, а також надання можливості студентам 
створювати самим ситуативні моменти нових задач.

Процес розв’язування задач відіграє значну роль у формуванні уявлень студентів. 
Важливо підібрати задачі та вправи таким чином, щоб реалізувати їх зв’язок із конкрет-
ними ситуаціями життя та їх майбутньої спеціальністю. Таким чином студенти та кур-
санти вчитимуться вирішувати життєво-практичні завдання, що будуть постійно зустрі-
чатись після закінчення навчального закладу. 

Ще один момент – складання задач іноземною мовою самими студентами. При цьо-
му, по-перше, виховується самостійність (оперування вивченими об’єктами і фактами 
математичних наук), по-друге, розвивається математичне конструювання (застосування 
методів математичного моделювання), і, по-третє, розвивається їх творча активність. 

5. Впровадження професійної спрямованості при викладанні математичних дис-
циплін іноземною мовою.

Однією з особливостей викладання математичних дисциплін іноземною мовою є ба-
жання викладачів дати їх у всій повноті, у максимальному обсязі. При цьому викладачі 
математики ВНЗ, виходячи із вищесказаного, теж часто ставлять перед собою завдан-
ня формування у своїх студентів математичне мислення. Але у спеціаліста конкретного 
напрямку має бути сформовано тип мислення характерний саме його спеціальності, і 
вивчення математики необхідне саме для того, щоб сприяти розвитку специфічного ма-
тематичного мислення. 

Процес розвитку та вдосконалення подібного мислення має позитивні моменти як 
для студентів, так і для викладачів: 

 для студентів: сприяє розвитку таких видів мислення, як абстрактне, математич-
не, перцептивне, технічне, логічне та інші; стимулює обговорення та розуміння складних 
ідей; надає можливість здійснити динамічне візуальне відображення процесу мислення; 
сприяє застосуванню чіткої мови; розвиває вміння аргументувати, вміння пояснювати, 
узагальнювати. 

 для викладачів: стимулює перехід до навчання, націленого на студента, як май-
бутнього спеціаліста інженерної кваліфікації, що в свою чергу вимагає застосування но-
вітніх методів та нових методик професійного навчання; підвищує ефективність управ-
ління пізнавальною діяльністю студентів; надає можливість спостерігати за процесом 
мислення, розвитком ідеї та виконанням дослідницьких або проблемних завдань з ураху-
ванням новітніх досягнень математичної науки [4]. 
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6. Використання ігрового методу, за допомогою якого, розвиваються такі можли-
вості, як самостійність, логічність у міркуваннях, ефективне застосування набутих знань.

Участь у грі сприяє більш ефективному соціальному розвитку студента, його само-
реалізації. Включення в заняття ігрових моментів робить процес навчання цікавим і ве-
селим, створює у студентів бадьорий робочий настрій, полегшує подолання труднощів у 
засвоєнні навчального матеріалу. 

Дидактичні ігри [5] на заняттях математики іноземною мовою можна використову-
вати для ознайомлення студентів із новим матеріалом та для його закріплення, для по-
вторення раніше набутих уявлень і понять, для повнішого й глибшого їх осмисленого 
засвоєння, формування обчислювальних, графічних умінь і навичок, розвитку основних 
прийомів мислення, розширення світогляду. Систематичне використання ігор підвищує 
ефективність навчання. Для кращого розуміння, коли і в яких випадках вводити гру, мож-
на виділити наступні види дидактичних ігор: 
a) ігри-вправи; 
b) ігри-подорожі; 
c) сюжетна (рольова) гра; 
d) гра-змагання. 

Ігри-вправи. Вони займають зазвичай 10 – 15 хвилин і спрямовані на вдосконалення 
пізнавальних здібностей слухачів, є хорошим засобом для розвитку пізнавальних інтер-
есів, осмислення та закріплення навчального матеріалу, застосування його в нових си-
туаціях. Це різноманітні вікторини, кросворди, ребуси, шаради, головоломки, загадки. 
Тобто, якщо тема включає в себе багато теоретичного матеріалу.

Ігри-подорожі. Вони служать, в основному, цілям поглиблення, осмислення та за-
кріплення навчального матеріалу. Активізація студентів в іграх-подорожах виражається 
в усних оповіданнях, запитаннях, відповідях. Доцільно використовувати їх для коротких 
тем на швидке запам’ятовування матеріалу. 

Сюжетна (рольова) гра відрізняється тим, що інсценуються умови уявної ситуації, 
а студенти грають певні ролі. 

Гра-змагання може включати в себе всі вищеназвані види дидактичних ігор або їх 
окремі елементи. Для проведення цього виду гри студенти діляться на групи, команди, 
між якими відбувається змагання. Суттєвою особливістю гри-змагання є наявність у ній 
змагальної боротьби й співробітництва. Елементи змагання займають провідне місце в 
основних ігрових діях, а співпраця, як правило, визначається конкретними обставинами 
та завданнями. Гра-змагання дозволяє викладачу залежно від змісту матеріалу вводити 
в гру не просто цікавий матеріал, а й вельми складні питання навчальної програми. У 
цьому її основна педагогічна цінність і перевага перед іншими видами дидактичних ігор. 
Наведемо приклад приблизних основних ознак такої гри:
 моделювання ситуації конкретної математичної проблеми; 
 розподіл групи слухачів на підгрупи та постановка для них по даній проблемі ти-

пових задач; 
 визначення методів розв’язку задач і розподіл їх між учасниками гри; 
 відмінність інтересів груп.

7. Правильна організація самостійної роботи та розробка спеціального навчаль-
но-методичного матеріалу, що сприяє ефективнішій самосійній роботі студентів [6]. 
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Організація самостійної роботи повинна активно впливати на характер навчального 
процесу, систематизувати роботу студентів протягом усього навчального процесу. Вона 
повинна охоплювати матеріали лекцій та семінарів, вироблення навичок правильного 
конспектування, професійний та термінологічний практикум, письмовий контроль за 
проблемою, огляд літератури, виконання самостійних різнорівневих проблемних та 
практичних завдань іноземною мовою.

Самостійну роботу студентів можна класифікувати за різними критеріями:
1. За характером керівництва і способом здійснення контролю за якістю знань з 

боку викладача (з урахуванням місця, часу проведення), можна виділити:
a) аудиторну – позааудиторну (3-4 години на день, враховуючи вихідні);
b) колективну роботу під контролем викладача – індивідуальні заняття з викладачем.
2. За рівнем обов’язковості:
a) обов’язкову, визначену навчальними планами і робочими програмами (виконання 

домашніх завдань, підготовка до лекцій, практичних робіт та різновиди завдань, які ви-
конуються під час ознайомлювальної, навчальної, виробничої, переддипломної практи-
ки; підготовка і захист дипломних та курсових робіт тощо);

b) рекомендовану (участь у роботі наукових гуртків, конференціях, підготовка на-
укових тез, статей, доповідей, рецензування робіт тощо);

c) зініційовану (участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, вікторинах, виготов-
лення наочності, підготовка технічних засобів навчання тощо).

3. 3а рівнем прояву творчості:
a) репродуктивну, що здійснюється за певним зразком (розв’язування типових за-

дач, заповнення таблиць, моделювання схем, виконання тренувальних завдань, що вима-
гають осмислення, запам’ятовування і простого відтворення раніше отриманих знань);

b) реконструктивну, яка передбачає слухання і доповнення лекцій викладача, скла-
дання планів, конспектів, тез тощо;

c) евристичну, спрямовану на вирішення проблемних завдань, отримання нової ін-
формації, її структурування (складання опорних конспектів, схем-конспектів, анотацій, 
побудову технологічних карт, розв’язання творчих завдань);

d) дослідницьку, яка орієнтована на проведення наукових досліджень (експеримен-
тування, проектування приладів, макетів, теоретичні дослідження та ін.).

Самостійну роботу студентів та курсантів при вивченні дисциплін, особливо мате-
матичного спрямування потрібно організувати як цілісну систему, при цьому врахувати:

a) використання освітніх сайтів;
b) роботу із електронними виданнями;
c) виконання індивідуальних завдань на основі використання інформаційно-кому-

нікативних технологій;
d) поточну атестацію за допомогою електронного тестування, як однієї із форм ор-

ганізації контролю за самостійною роботою студентів, бо вона виноситься на підсумко-
вий контроль разом з навчальним матеріалом.

8. Трансформація змісту, методів і форм навчання, організації навчальних занять, 
поєднання різних методик навчання для студентів різнорівневої підготовки [7]. Такий 
метод може включати наступні пункти:
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a) Епізодичне опитування має невпорядкований характер; частіше опитуються сту-
денти, які несистематично готуються до семінарських, практичних, лабораторних за-
нять, а також «слабкі» студенти; оцінки епізодичного опитування не є визначальними 
у виставленні підсумкових оцінок за модуль (логічно завершена частина теоретичних 
знань і практичних умінь з певної дисципліни). Досвідчені викладачі обходяться без епі-
зодичного опитування або вдаються до нього лише під час актуалізації знань. Такий під-
хід дає змогу оптимально використати навчальний час власне для сприймання, осмис-
лення і засвоєння нових знань, що значно підвищує продуктивність заняття, створює 
сприятливі умови для розвитку студента.

b) Системне опитування передбачає оцінювання знань студентів з кожного модуля. 
Підсумкова оцінка виставляється на основі поточних оцінок. Усі навчальні предмети ма-
ють свою структуру опорних оцінок. Під час систематичного опитування можливим є чіт-
ке структурування знань, зорієнтоване на короткочасне і довготривале запам’ятовування. 
Однак важливо не лише нагромаджувати знання, а й вчити студентів самостійно їх здо-
бувати і застосовувати на репродуктивному чи творчому рівнях залежно від розумового 
розвитку і цільових установок [4].

c) Диференціювання змісту дидактичних матеріалів, які використовуються для 
контролю за станом засвоєння студентами умінь і навичок. Йдеться про базові знання, 
відбір вправ з певної теми чи розділу навчального предмета, які виноситимуться на те-
матичний, модульний чи предметний контроль і оцінювання. Студентів ознайомлюють із 
зразками цих завдань на початку вивчення теми з відповідною психологічною установ-
кою і дидактичними акцентами.

d) Організація домашньої роботи студентів, контролю за нею: повідомлення домаш-
нього завдання має бути логічно обґрунтованим і проводитися вчасно; домашні завдання 
мають бути диференційовані за змістом і відповідати рівню студентів типологічних груп; 
студенти після виконання письмової домашньої роботи здійснюють самооцінку, зазначаю-
чи, скільки часу затрачено на виконання і чи виконувалася вона самостійно [6].

9. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів через моделювання 
якісно нового типу візуалізації навчального матеріалу як реальних, так і віртуальних 
об’єктів, процесів та явищ. 

Тут навчальна модель розглядається як система (матеріальна або мислена), яка здат-
на відтворювати зовнішній вигляд чи внутрішню структуру об’єкта з метою більш гли-
бокого його пізнання, коли безпосереднє вивчення цього об’єкта в умовах навчального 
закладу становить значні труднощі або зовсім неможливе. Навчальні моделі можна по-
ділити на класи: 

1. демонстраційно-ілюстративні (матеріальні і мислені). 
2. навчально-евристичні (матеріальні і мислені). 
Моделі першого класу використовуються: 
a) для кращого пояснення наприклад, геометричних та графічних умов конкретних 

задач;
b) для розкриття механізму доведення та внутрішньої структури відповідних зако-

нів та теорем. 
Моделі другого класу мають дослідницький характер, працюючи з якими, слухач діс-

тає нову інформацію кількісного характеру про явища і процеси об’єктивної реальності.
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Отже, як бачимо, вивчення математичних дисциплін іноземною мовою вносить не-
вичерпний виховний і розвиваючий потенціал, і прихований він не в готових алгоритмах, 
теоремах і формулах, а в самій методиці подачі матеріалу. Тільки доцільно підібрані пе-
дагогічні методи спроможні розбудити (та підтримувати) мислення студента на мобіліза-
ційно-діяльному рівні. Звичайно, що складність подачі матеріалу слід дозувати так, щоб 
чинити належний опір зусиллям студента, не створюючи при цьому, у нього враження 
безнадійності. Вражаючий результат засвоєння матеріалу грітиме душу викладача, а сту-
дент переживатиме ні з чим не зрівняне емоційне піднесення, що надовго закарбовується 
в його душі. В нього виникає інтерес до самостійного пошуку вирішення інших більш 
складних проблем. Є багато свідчень видатних математиків про те, що на хвилі саме 
такого емоційного піднесення вирішувалась їхня майбутня творча доля.
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ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ
Рассмотрены особенности преподавания физико-математических дисциплин на 

иностранных языках с использованием информационных технологий в процессе разви-
тия логического мышления студентов высших учебных заведений.

Объектом исследования является процесс учебного познания точных наук на ино-
странном языке студентами высших учебных заведений.
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Предметом исследования является методика использования дидактических средств 
обучения физико-математическим дисциплинам с использованием информационных 
технологий на иностранных языках в процессе развития логического мышления сту-
дентов.

Ключевые слова: физико-математические дисциплины, дидактические игры, учеб-
но-познавательная деятельность, иностранный язык.
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The article deals with the features of teaching Physics and Mathematics in foreign lan-

guages, using information technology in the development of students’ logical thinking.
The object of research is the process of learning the knowledge of exact sciences in foreign 

language by students.
The subject of research is the method of use of didactic means in teaching physical and 

mathematical disciplines with the help of information technology in foreign languages in order 
to develop students’ logical thinking.
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К НЕКОТОРЫМ ПРОБЛЕМАМ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭТНОГРАФИИ ГОРОДОВ 
АЗЕРБАЙДЖАНА В XIX ВЕКЕ 

(НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ ГОРОДА ЛЕНКОРАНЬ)
Статья посвящена городу Ленкорань, который является одним из исторических 

центров Азербайджана. Ленкорань находится на востоке в предгорьях Талышского 
горного хребта, в низменности юго-западного побережья Каспийского моря, в сечении, 
где Ленкорань чау впадает в Каспийское море. С давних времен население города со-
стояло в основном из азербайджанских тюрков и талыше. С этноконфессиональной 
точки зрения все население принадлежит к исламской религии, это значит, что все 
жители – мусульмане. Расположение Ленкорана на важных сухопутных и морских 
торговых путях исторически обеспечило здесь развитие торговли, а также различ-
ные области производства и переработки. Архитектура города, памятники истории, 
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материальной и духовной культуры, традиции ремесел, кухня, одежда и т.д. составля-
ют значительный интерес для туристов. В статье рассматриваются также и дру-
гие немаловажные вопросы, связанные с историческими и этнографическими особен-
ностями города Ленкорань.

Ключевые слова: Ленкорань, Каспийское море, торговля, рынок, мечеть.

Ленкорань, являющийся одним из важных исторических городов Азербайджана, 
географически расположен в Ленкоранской низменности – на пересечении 38 градуса 
северной и 40 градуса восточной широты, на юго-западном берегу Каспийского моря, 
на востоке подножия гор Талышской гряды. Береговая полоса низменности расположена 
на 28 м ниже уровня океана. Берег моря во многих местах – плоская равнина со скло-
нами. В прибрежной части Ленкоранской низменности песчаные пласты не впускают в 
море воды некоторых рек. Воды рек, собирающиеся в дюнах, простирающихся вдоль, 
параллельно берегу, образуют протяжённой формы болота. В некоторых местах болота 
расширяются, превращаясь в озёра (29, с. 5; 2; 33, с. 36).

История градостроительства города пока не выяснена, и основная причина этого 
в том, что археологические раскопки здесь, можно сказать, не проводились. Начиная 
с XVI века, в источниках встречаются названия в виде обозначений «Лангаран», «Лан-
кон», «Лянгяркунан» и прочее (28, с.142, 161, 175, 191; 26, с. 944). Однако мы считаем, 
что обозначить XVI век как дату начала истории градостроительства города Ленкорани 
было бы неверно., поскольку европейские путешественники, побывавшие в Ленкорани 
в то время, уже тогда увидели этот город вполне сложившимся и сформировавшимся, и 
отмечали его как столицу провинции Талыш. Если учесть, что для формирования лю-
бой местности в город необходимы столетия, то можно понять, что история Ленкорани 
восходит к более древним временам. Вышесказанное подтверждается и мыслями автора 
XIX века Сейида Али Казимбекоглу, высказанными им в его произведении «Джавахир-
намейи-Лянкяран»: «…Как указывается в книге «Тарихи-джаханумайи-тюркю», исто-
рия которой насчитывает около 200 лет, Ленкорань – это посёлок, расположенный на 
западном берегу Каспийского (Хазар – прим. наше) моря, немного южнее города Кы-
зылагадж. Однако из рассказов аксакалов этих мест выясняется, что раньше Ленкорань 
была большим городом, и население его также было многочисленным…» (16, с. 4).

В 60-ые годы XV века и зона Талыш, в которую также входил и город Ленкорань, 
являлась одной из областей азербайджанского государства Аккоюнлу (14, с. 83). После 
создания государства Сефевидов под правлением Шаха Исмаила I Ленкорань и окружа-
ющие её территории начинают организовываться местными правителями в составе этого 
государства. Хотя в 20-ые годы XVIII века прикаспийские области Азербайджана, в том 
числе и Ленкорань, были захвачены Россией, но русские не смогли задержаться здесь 
надолго, и в 1732 году по Рештскому договору провинция Ленкорань была возвращена 
правительству Надир шаха Афшара. После убийства 9 мая 1747 года Надир шаха Афша-
ра на территории Азербайджана появляется ряд феодальных правлений – ханств, одним 
из которых является Талышское ханство. Во время правления Кара хана (1747-1786) хан-
ство переживает период как экономического, так и политического подъёма. Выгодные 
природно-географические и стратегические условия города Ленкорань, возможность 
поддерживать контакты с другими регионами посредством как сухопутных караванных, 
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так и морских путей из года в год увеличивали его роль в торговле, наравне с такими 
городами как Дербент, Ниязабад и Баку (6, с. 9). В результате заключения Гюлистанского 
договора – как логического завершения русско-иранских войн происходивших с конца 
XVIII века, Талышское ханство наряду с другими территориями Азербайджана вошло 
в состав России, и последующая судьба Ленкорани стала определяться политическими, 
экономическими и культурными процессами, протекавшими в Северном Азербайджане. 

Ленкорань – один из интереснейших городов с историко-этнографической точки 
зрения. Население города с древних времён состояло из талышей и азербайджанских 
тюрков. Однако в результате политики захватничества и принудительного переселения, 
проводившейся царским правительством, в исследуемый период в уезде, а также в самой 
Ленкорани начали появляться русские, украинцы, поляки, айсоры, евреи и даже армяне 
(29, с. 22-23; 8; 2, с. 32). Большой интерес вызывают сведения, приведённые русским 
автором XIX века В. Легобытовым, связанные с приходом армян в город Ленкорань. Он 
пишет: «До XIX века в Ленкоранском ханстве не было ни одного армянского дома. Толь-
ко после захвата русскими Решта и Энзели, они сумели переселить сюда определённое 
количество армян из Астрахани и Ирана. Только после этого в крепостной части Ленко-
рани появилось 48 армянских домов… » (25, с. 206).

С этноконфессиональной же точки зрения, основную часть населения во все пери-
оды составляли мусульмане. Так, согласно сведениям 1865 года, из 4958 человек обще-
городского населения было 613 человек католиков, 182 человека армян-григориан, а до 
4000 человек (80%) принадлежали к исламской религии. Остальную часть населения 
составляли протестанты, иудеи и люди, принадлежащие к другим религиозным конфес-
сиям (29, с. 24). По данным же на 1897 год, количество людей, исповедующих ислам, 
составляло 76 % (6648 человек) от общего числа населения города, в 1913 году эта цифра 
равнялась 70% (10759 человек), что было связано, в первую очередь, с протекавшими в 
Азербайджане этнодемографическими процессами (10, с. 21).

По своему архитектурному укладу, материальной и духовной культуре, традициям 
ремесленничества, жизненному укладу населения, своей кулинарией, одеждой, и пр., го-
род всегда привлекал побывавших в нём европейских, восточных и российских путеше-
ственников, дипломатов и бизнесменов. В особенности большой интерес представляют 
сведения, в которых сообщается о традиционных жилищах в Ленкорани. Так, в некото-
рых источниках, в том числе в описаниях путешественников, побывавших в Ленкорани, 
отмечается, что дома в Ленкорани, количество которых в XVIII веке достигало 100-200, 
в основном, строились из камыша и несколько напоминали низенькие каморки (12, с. 24-
31; 4, с. 29). Зачастую, из камыша состояли не только стены таких домов, но и их потолки 
и крышевые покрытия (5, с. 5). Однако в 40-ых годах XVIII века, после того, как Ленко-
рань превратилась в столицу Талышского ханства, здесь было проведено множество се-
рьёзных работ по строительству и благоустройству, были построены здания дворцового 
типа и красивые дома, что явилось причиной значительных изменений в облике города.

Необходимо также отметить, что в XIX веке почти все жилые частные дома в Ленко-
рани были одно- или двухэтажными. Основной причиной того, что эти дома строились 
невысокими, или же, были немногоэтажными, с застеклёнными балконами и, в основ-
ном, прямоугольной формы, являлось уважение к канонам исламской религии. Соглас-
но сведениям информаторов, из-за того, что население региона состояло из искренне 



470

верующих, религиозных людей, строить дома, которые были бы выше мечети, считалось 
грехом. Кроме центральной части города, можно сказать почти все остальные терри-
тории жилого фонда были застроены по дворовому типу. Традиционный стиль архи-
тектурных композиций был связан с характером кирпича, используемого для стенной 
кладки, колонн-подпорок фундамента и блеском керамита, используемого для покрытия 
высоких крыш. На крышах домов с керамитовым покрытием строились дополнитель-
ные дымоходы из кирпича, которые назывались «баджа». В нижней части керамитового 
крышевого покрытия размещался изготовленный с высоким мастерством деревянный 
элемент с богатым орнаментом, который назывался «кямяр» (7, с. 113-114).

Наряду с этим, самым важным элементом, с архитектурной точки зрения привлека-
ющим внимание в домах всей Ленкоранской зоны, в том числе, и города Ленкорань, не-
сомненно, являлся лям (двухэтажная постройка спиралевидной формы, предназначенная 
для отдыха). Обычно лямы строили посредством кирпичной кладки, они держались на 
деревянных столбах-основаниях и располагались несколько поодаль и левее от фаса-
дов жилых домов. Крышевые покрытия двух- или трёхэтажных лямов обычно состояли 
из дерева, камыша, пакли или керамита. Лестница на первый этаж устанавливалась не-
посредственно от земли, а между вторым и третьим этажами сооружались лестничные 
пролёты. Эти лестничные пролёты изготавливались из деревянного материала. Каждый 
лестничный пролёт ляма сопровождался перилами высотой приблизительно в 1 метр, 
украшенными орнаментом. Иногда в этих целях использовалась и рогожа. Конструкция 
крышевого покрытия состояла из железного или деревянного материала и обычно по-
крывалась керамитом (34, с.57-58; 15, с. 115, 116). Вход на первый этаж осуществлялся 
через лестницу, изготовленную из камня или дерева, и выстроенную или внутри, или 
снаружи ляма. При постройке вторых этажей таких лямов, сваи, на которые устанавлива-
лись полы между этажами, выносились наружу и, таким образом, верхние этажи имели 
большую площадь, чем первый этаж (34, с. 58; 15, с. 117-120). 

Говоря о внутреннем убранстве домов, то, как и в других городах или сёлах Азербайд-
жана, здесь в стенах домов, построенных из камня или кирпича, имелись ниши различного 
размера для хранения вещей. В зависимости от размеров дома ширина таких ниш, прибли-
зительно, составляла 1,3 м, высота – 1,45 м и глубина – 60-70 см. Здесь, в основном, хра-
нились постельные принадлежности, матрасы-одеяла, одежда, ковры и паласы, и прочее, 
а закрывалась ниша занавеской из шёлковой или хлопковой ткани. Часто такие занавески 
клали невестам в приданое. Кроме того, в большинстве домов по ходу стены в верхней 
части сооружались полки для хранения кухонной утвари и предметов быта. Часто по коли-
честву и разнообразию видов этой посуды можно было определить уровень материального 
благосостояния хозяина дома. На полы в домах, в зависимости от материального достатка 
хозяев, принято было стелить войлок, палас, джеджим (ковровую ткань ручной работы), 
рогожу, килим (коврик), ковёр, и прочее. В центральной части главной стены дома соору-
жалась бухары – основное отопительное средство того времени (34, с. 71). И, наконец, в со-
ответствии с социально-экономическим характером эпохи в архитектурных композициях 
ленкораньских домов важное место занимали ремесленные мастерские, торговые лавки, 
точки для выпекания хлеба (тандирхана), заготовки дров (одунхана), амбары (подвальные 
помещения), предусмотренные для хранения различных продуктов и сельскохозяйствен-
ной продукции, помещения для содержания птиц и скота.
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Как известно, появление ремесленного искусства было неразрывно связано с за-
рождением городов, и по причине его решающего влияния на них, считается одним из 
важных поворотных этапов в истории общества. В этом контексте, ремесленничество, 
являвшееся ведущим фактором в процессе зарождения городов в Азербайджане, было 
важной ступенью не только в развитии истории производства, но и социально-экономи-
ческого и культурного развития, в целом (24, с. 9). 

В этом смысле, исследование традиций ремесленного производства города Ленко-
рани имеет большое значение. Сразу же отметим, что, начиная с XVIII века, Ленкорань 
превратилась в один из самых важных центров ремесленничества в Азербайджане. Хотя 
в литературе часто встречается указание на довольно бедную развитость видов ремес-
ленничества в Ленкорани, по сравнению с другими городами Азербайджана. К примеру, 
видный исследователь XIX века А. Сумбатзаде, основываясь на источниках, отмечает, 
что: «Город Ленкорань был чрезвычайно беден с точки зрения наличия ремесел. В 1860 
году здесь насчитывалось всего 72 ремесленника» (31, с. 51). Однако названия до сих пор 
сохранившихся в Ленкорани кварталов (махалле) (квартал Плетельщиков сит, квартал 
Лудильщиков, квартал Хлеботорговцев, квартал Башмачников, квартал Тандырщиков, 
квартал Кожевников, квартал Красильщиков известью, квартал Шелковщиков и так да-
лее), а также различные отрасли ремесленно-профессионального мастерства, передаю-
щиеся из поколения в поколение, и существующие и поныне, свидетельствуют о наличии 
в Ленкорани богатых традиций ремесленничества. С этой точки зрения, в источниках, 
относящихся к XIX веку, привлекают внимание статистические сведения, связанные с 
отраслями ремесел и профессиональных занятий в городе, количеством профессиональ-
ных ремесленников, количеством производящейся продукции, и прочее. Хотя, в этих 
сведениях и содержатся незначительные несоответствия, они имеют большое значение 
с точки зрения освещения экономической картины периода и проведения соответствую-
щего анализа. Выясняется, что в начале 20-ых годов XIX века в Ленкорани функциони-
ровали 10 портных, 7 оружейников, 4 продавца хлеба, 5 бондарей, 3 кузнеца, 2 ювелира 
и серебряных дел мастера, 4 мастера по пошиву шапок, 2 мастера по изготовлению уз-
дечек, 2 плотника, 2 каменщика, 1 чесальщика шерсти, 1 галантерейщик, 4 мастера по 
изготовлению сельскохозяйственных орудий и предметов быта, и так далее (11, с. 398). 
В 50-ые годы того же века в городе было зафиксировано наличие 10 башмачников, 2 
мельников, 1 слесаря, 4 хлебопекаря, 4 портных, 9 бондарей, два мастера по колесу, 10 
кузнецов, 5 ювелиров и серебряных дел мастеров, 8 изготовителей шапок, 5 изготови-
телей уздечек, 2 парикмахера, 15 плотников, 2 каменщика, 2 чесальщика шерсти, 7 кож-
галантерейщиков, 11 лудильщиков, 17 мастеров по изготовлению сельскохозяйственных 
орудий и предметов быта (18, с. 10). К 80-ым же годам XIX века сообщается о трудовой 
деятельности в городе 183 ремесленников разных отраслей (31, с. 170). 

Особый вес среди отраслей, развитых в Ленкорани ремесел, в исследуемый пери-
од имела профессия мастера по дереву. Местные мастера изготавливали из деревянного 
материала колёса для фургонов и повозок, спицы и другие детали для колёс, различного 
размера бадьи и ковши, носилки, ручки для молотков, топоров, железных рожков, де-
ревянную посуду, половники, ложки и прочие предметы обихода. Достаточно сказать, 
что в этой области ремесленничества специализировались 95 мастеров, что является 
достаточно большим показателем. Кроме того, в быту и в сфере перевозок продукции 
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сельского хозяйства широко использовались корзины и кузовки, изготовленные ленко-
ранскими мастерами из различных болотных растений (ситник, камыш) (31, с. 140).

Ленкоранские ремесленники поддерживали широкие контакты с мастерами из Лаги-
ча. Так, мастера из Шемахи и Лагича со своими инструментами и оборудованием при-
езжали в различные регионы Азербайджана, в том числе, и Талыш, и месяцами жили 
здесь, удовлетворяя потребностинаселения в железной и медной утвари, инструментах. 
Во многих медных лавках города также трудились мастера из Лагича (9, с. 432). 

В Ленкорани, и в целом в Талышской зоне, одной из широко распространённых 
отраслей ремесленничества было рогожничество. Рогожничество имело устоявшиеся 
традиции не только в экономической жизни населения этого региона, но и в семейном 
укладе, и в традициях и обычаях. Богатство сырьевых природных запасов этого региона, 
необходимых для развития этой сферы ремесленничества (ситник, тростник, камыш), в 
том числе, преобладание здесь высоковлажных климатических условий, явились при-
чиной широкой распространённости данного вида ремесла среди населения. Затрагивав-
ший эту тему, Д. Кистенёв также указывает на использование в рогожническом ремесле 
растения, называющегося ситник, и отмечает два его вида – ситник круглоплодный (гиля 
пизя) и произрастающий в этих местах так называемый келя пизя (19, с. 403). 

Ещё одним из широко распространившихся видов ткацкого дела явилось коврот-
качество. Ленкоранские ковры и другие изделия ткачества (палас, гябя, сумаг, килим, 
джеджим, шаль, чадыр, сиджим, мяфраш, хурджун, чул, кечя, джораб и другие) де-
монстрировались и на выставках, проводившихся в различных городах империи. К при-
меру, на проводившейся в 1870 году в Санкт-Петербурге «Выставке Всероссийской ма-
нуфактуры» предприятие из Ленкорани «Гезри и К» было удостоено бронзовой медали 
за добротный шёлк-сырец и правильное техническое обустройство и эксплуатацию на 
шелкоткаческом предприятии в Ленкорани (31, с. 453).

В 1899 году на проводившейся в Тифлисе «Кавказской выставке товаров сельского 
хозяйства и промышленности» вытканный в Ленкорани ковер «Талыш» занял призовое 
место (1, с. 33-34). Помимо этого, в начале XIX-XX вв. ряд образцов ручной работы 
ленкоранцев получил призовые места на выставках, проводившихся в Париже, Лондоне, 
Санкт-Петербурге, Москве, Тифлисе и других городах (3, с. 125-126). Окрашиванием 
ковровых ниток как на дому, так и в красильных мастерских занимались, в основном, 
женщины (19, с. 395-396, 397-398, 401).

Начиная с 40-ых годов XVIII века, торговля стала занимать важное место и в эконо-
мической, и в политической жизни города Ленкорань. Отсюда широко поддерживались 
торговые отношения с Россией и рядом стран Востока. В Ленкорань сухопутными путя-
ми стекались верблюжьи караваны и морскими путями – корабельные (32, с. 73). Среди 
путей, по которым осуществлялась торговля между Европой и Азией, важное место за-
нимала дорога, которая начиналась от Астрахани и протянувшись через Гизляр – Тярки – 
Дербент – Баку – Шемаху – Джавад и Ленкорань, доходила до Решта (4, с. 52; 22, с. 461; 
2, с. 85). Один из важных торгово-караванных путей Тебриз-Шемаха также проходил 
через Ленкорань. Основным транспортным средством являлись телеги, изготовленные 
местными мастерами. В дополнение к этому, большая часть торговых грузов перевоз-
илась на верблюдах и лошадях (4, с. 52).
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То, что торговля играла важную роль в экономической жизни Ленкорани, доказы-
вает и тот факт, что в XIX веке в Азербайджане существовало три района, в которых 
число торговых предприятий превышало количество производственных предприятий, 
и одним из них была Ленкорань (наряду с Баку и Губой) (23, с. 29). В торговых связях 
ведущую роль играли два рынка – Бёюк базар (Большой базар) и находившийся в сторо-
не от крепостной стены Кичик базар (Малый базар, местное население также называло 
Большой базар Верхним базаром (аз.: Юхары базар), а Малый базар – Нижним базаром 
(аз.: Ашагы базар)). В действительности, в то время эти базары составляли две основные 
части города. На внутреннем рынке товаров основное место занимали шёлк, хлопковая 
ткань, необработанный рис, пшеница, различные фрукты, красильные вещества, кожа, 
паласы, шелкопряд, бязь, сукно, медная посуда, сельскохозяйственные орудия, лесные 
материалы, шёлковые и полушёлковые ткани, железо и изделия из него, строительные 
материалы, бакалейные товары, посуда, и прочее (11, с. 36). 

Согласно сведениям информаторов, на Большом базаре была площадь, называюща-
яся «Гапандиби» (аз.: гапан – весы, диб – дно). Ширина и длина её составляла 160×170 
метров и в самом её центре находились большие весы (гапан). Гапан имел огромные 
более чем двухпудовые (32 кг.) гири и на этих весах взвешивали быков, буйволов, бара-
нов и пшеницу весом свыше тонны. Однако здесь осуществлялась не только торговля: 
на площади можно было услышать и узнать последние новости об организации обороны 
для борьбы с вражескими войсками, или же о казни какого-либо осуждённого преступ-
ника, и прочих подобных событиях. 

В Ленкорани поблизости от квартала, где располагался базар, было построено много 
караван-сараев для постоя и отдыха приезжих и местных купцов. К середине XIX века 
число таких караван-сараев достигало 9, 7 из них были построены из камыша, один – из 
дерева, и лишь один – из кирпича. Вероятнее всего, что в большинстве караван-сараев, 
построенных из камыша и дерева, останавливались купцы, приехавшие в Ленкорань из-
далека и не намеренные оставаться здесь надолго. И, можно предположить, что в кир-
пичном караван-сарае предлагались места для купцов, приехавших в Ленкорань из-за 
рубежа и планировавших здесь вести свои торговые дела в течение длительного срока. 
Караван-сараи, выстроенные из кирпича, были надёжны и для хранения купеческих то-
варов, и также были более надёжны с точки зрения пожарной безопасности (4, с. 52-53). 

В XIX веке Ленкоранский уезд считался одним из самых важных центров, откуда 
в Россию экспортировалось растение (индиго), называющееся «Дербент бойагы» (Дер-
бентская краска) (31, с. 109). Так, отсюда ежегодно в центральные губернии России от-
правлялось свыше 2000 пудов золотой краски. Производством золотой краски в Ленкора-
ни занималась, в основном, «Фирма М.М. Козицкого». К середине века фирма сумела до-
вести производство краски до 6000 пудов (13, с. 7). Однако, впоследствии, производство 
золотой краски в Ленкорани, её экспорт из года в год снижались и, постепенно, прекрати-
лись совсем. Одно из основных направлений торгового кругооборота Ленкорани состав-
лял экспорт рыбы и рыбной продукции. Рыбные промыслы располагались, в основном, 
в Ольхово и в Гумбаши – на берегу Каспийского моря. Эти промыслы, вначале принад-
лежавшие Ленкоранскому хану, с 1828 года до 70-ых годов находились под юрисдикцией 
казначейских обязательств. То есть, периодически отдавались под личную ответствен-
ность отдельных лиц. Если вначале рыбная и икорная продукция удовлетворяла спрос 
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только внутреннего рынка, то начиная с 70-ых годов XIX века, её начали отправлять и в 
центральные губернии России (10, с. 40).

Наконец, отметим и то, что Ленкоранский уезд являлся самым крупным центром 
Азербайджана и всего Кавказа по выращиванию риса и бахчеводству. Достаточно ска-
зать, что в 1842 году в центральные губернии России отсюда было отправлено 42 тыс. 
пудов, а в 80-ые годы того же века – 55 тыс. пудов риса (10, с. 40). Формирование товар-
но-денежных отношений к концу века сказалось и на объёмах торговли рисом. К при-
меру, если в 1892 году из Ленкорани на рынки России было вывезено всего 35 тыс. пудов 
риса, то в 1893 году на протяжении только 6 месяцев эта цифра составила 30 тыс. пудов 
(8, с. 14; 21, с.18; 20, с.24). Рис и продукты бахчеводства отправлялись в Баку, а оттуда 
снаряжались в путь до Красноводска и Астрахани (29, с. 42). При этом использовались 
тяжёлые грузоподъёмные суда. В этой сфере в Ленкоранском порту находились 4 кора-
бля, принадлежащие компании «Лебедь», грузоподъёмность которых составляла 42000 
пудов (30, с.125-128). 

Таким образом, к началу XX века, как с архитектурной точки зрения, так и с пози-
ций ремесленного и промышленного производства, и по своим другим, характерным для 
азербайджанских городов, параметрам Ленкорань превратилась в один из важных на-
селённых пунктов на юге Азербайджана. Хотя ремесленное производство, как и прежде, 
продолжало составлять основу городской экономики, постепенно начало наблюдаться 
большее оживление в сфере производства строительных материалов, рыбного хозяйства, 
транспорта и связи. Всё это, в свою очередь, создавало условия для превращения Ленко-
рани в некий важный для империи экономико-культурный центр на юге Азербайджана, 
наряду с её политической значимостью.
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ДО ДЕЯКИХ ПРОБЛЕМ ІСТОРИЧНОЇ ЕТНОГРАФІЇ МІСТ АЗЕРБАЙДЖАНА 
В ХІХ СТ.

(НА ОСНОВІ МАТЕРІАЛІВ МІСТА ЛЕНКОРАНЬ) 
Стаття присвячена місту Ленкорань, яке є одним із визначних історичних центрів 

Азербайджана. Ленкорань знаходиться на сході, в передгір’ях Талишського гірського 
хребта, у низовині південно-західного узбережжя Каспійського моря, у частині, де 
Ленкорань чау впадає до Каспійського моря. З давніх-давен населення місто склада-
лося переважно з азербайджанських тюрків і талише. З етноконфесійної точки зору 
все населення належить до ісламської релігії, населення – мусульмани. Розташуван-
ня Ленкорана на важливих сухопутних і морських шляхах історично забезпечило тут 
розвиток торгівлі, а також різноманітні галузі виробництва та переробки. Архітек-
тура міста, пам’ятки історії, матеріальної й духовної культури, традиції ремесла, 
кухня, одяг тощо складають значний інтерес для туристів. У статті розглядаються 
також й інші не менш значні питання, пов’язані з історичними й етнографічними осо-
бливостями міста Ленкорань. 

Ключові слова: Ленкорань, Каспійське море, торгівля, ринок, мечеть.
 
Shohrat Ibadov, doctoral candidate
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ON SOME ISSUES OF NINETEENTH-CENTURY HISTORY AND ETHNOGRAPHY 
OF AZERBAIJANI TOWNS 

(ON THE BASIS OF LANKARAN MATERIALS)
 Lankaran – one of the historical towns of Azerbaijan lies in the Lankaran lowland – on the 

south-western coast of the Caspian Sea, in the east of foothills of Talish mountain ridge, in the 
section where Lankaranchay fl ows into the Caspian Sea. Since ancient times the town’s popu-
lation consisted of the Talysh and Azerbaijani Turks, and from the ethno-confessional point of 
view of those belonging to the Islamic religion, that’s to say from the Muslims. Location on the 
signifi cant land and sea trade routes, historically have ensured the development of trade, as 
well as the different areas of manufacturing and processing in Lankaran. The town’s architec-
ture, historical monuments, material and spiritual culture, crafts traditions, cuisine, clothing, 
etc. rouses great interest. The article deals with these and other issues relating to historical and 
ethnographic characteristics of Lankaran town. 

Key words: Lankaran, Caspian Sea, trade, market, mosque. 
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ВИДНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ ГАСАН БЕЙ ЗАРДАБИ 
О РЕЛИГИОЗНОМ ВОСПИТАНИИ

Религиозное и гуманистическое воспитание занимает значимое место в наследии 
азербайджанских просветителей в конце XIX – начале XX века. Просветители счита-
ли религиозное воспитание одним из основных компонентов в формировании личности. 
Отношение к религии и духовенству занимает особое место в творчестве Г. Зардаби. 
Главное направление напечатанных им в газете «Каспий» статей об образовании, вос-
питании составляют вопросы гуманизма и религиозного воспитания. 

Ключевые слова: Г. Зардаби, религиозное воспитание, гуманистическое воспита-
ние, идеи просветительства, родной язык. 

 
В творчестве и просветительских взглядах Г. Зардаби особое место занимает отно-

шение к религии и духовенству. Следует отметить, что его отношение к религии и рели-
гиозным деятелям не совпадало. Если видный просветитель относился к религии, в том 
числе исламу с симпатией, любовью и искренней верой, пропагандировал ее, то в той же 
мере критически относился к фальшивому, консервативному и корыстному духовенству, 
не соглашался с их позицией и деяниями. Г. Зардаби всю свою жизнь искренне и с лю-
бовьюотносился к исламской религии, подходил к ней с научной позиции и со здоровой 
логикой. Великий просветитель считал религию одним из двух важнейших факторов, 
определяющих и утверждающих само существование народа. Свои взгляды об этом он 
ясно выразил в статье «Язык и религия». Статья была напечатана в номере газеты «Хаят» 
от 6 января 1906 года. Данная статья считается обобщенным итогом отношения Г. Зар-
даби к религии.

Гасан бей, рассматривающий религию как важный фактор в судьбах народа, счи-
тал необходимым заботиться об организации нормального религиозного образования. 
По его мнению, религию и положения шариата должны преподавать в школах хорошо 
образованные учителя, в по соответствующей программе, на научном основании. При-
меняемые в связи с преподаванием в школах положений религии и шариата новшества в 
ходе Первой русской революции, в частности в 1905 - 1906 годах, серьезно беспокоили 
Г. Зардаби. Он отмечал, что такого рода программы должны быть составлены знающими 
дело специалистами. а предмет преподавать должны не случайные учителя, а педагоги, 
прекрасно разбирающиеся в шариате. Такое важное дело нельзя поручать случайным 
и не знающим предмет школьным руководителям. Автор писал: «В начале года несве-
дущий руководитель школы самолично назначает учителей для обучения нашего языка 
и шариата. Как и чему могут научить эти учителя, нам неизвестно. Чего же мы хотели, 
когда присоединились к соседям и требовали этих свобод, или чем соседи могут нам 
помочь, обладая этими свободами? Братья, не время спать. Подумайте трезвым и ясным 
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умом, как все это закончится? Или мы потеряли свою душу, осталось только бренное 
тело? Если это так, то горе нам» (3). 

Одной из важнейших задач сегодняшней науки является формирование позиции от-
носительно проведенных в советское время исследований религиозных взглядов Г. Зар-
даби, поскольку существует необходимость довести до сведения сегодняшнего научного 
общества неверную трактовку его взглядов в советской науке, их приспособление к ате-
истическим меркам советской идеологии. что является одним из недостатков зардабиве-
дения советского периода.

Сущность проблемы состоит в том, что в некоторых исследованиях советского перио-
да Г. Зардаби представляется как ученый, «отвергающий всякие представления о сотворе-
нии вселенной Аллахом», «утверждающий, что вселенная развивается без вмешательства 
божественных сил, без участия внешних сил, за исключением природы», «объясняющим 
природные явления с материалистической и атеистической точки зрения» (2, 164). Якобы в 
его произведениях нет ни единой мысли о сущности «истинной религии», наоборот, науч-
ные произведения ученого естествоведа о природе полны «духом борьбы против религии и 
идеализма». Написавший монографию об общественных взглядах Г. Зардаби И. Рустамов 
следующим образом суммирует отзывы других коллег: «А почему он употребляет такие 
слова, как Аллах, шариат, религия? (имеется в виду научное творчество Г. Зардаби – дисс. 
) ». Это было с одной стороны, тактическим ходом, чтобы сбить с толку духовенство, с 
другой стороны, средством приглашения масс на путь науки» (2, 165).

 Такой подход к мировоззрению, религиозным взглядам азербайджанского просветите-
ля безусловно далек от объективности и является ошибочным. Г. Зардаби не был атеистом, 
никогда не отрицал Бога и законы шариата, наоборот, выражал к Богу истинную любовь и 
признание. Вышеупомянутое отношение Г. Зардаби к религии было продиктовано совет-
ской идеологией и не обусловливалось объективной научной позицией.

Когда Г. Зардаби призывал своих соотечественников к науке, просвещению, прогрес-
су, честности, любви, гуманизму, нравственности и морали, он часто опирался на ре-
лигию, обосновывал свои выводы научно-религиозными фактами. Например, в номере 
газеты «Экинчи» от 5 октября 1875 года, в статье под рубрикой «Дахилийе» (внутренние 
новости) Г. Зардаби с целью осознания людьми вреда алкоголя и азартных игр ссылается 
на такой хадис: «Nəfyül-xəmr vəl meysər min əməlüş-şeytan» (Польза от вина и азартных 
игр – как от проделок дьявола) (1, 58).

По мнению ученого, ислам воспитывает истинное нравственное богатство, веру, 
прививает человеколюбие, миролюбие, равенство, способствует развитию науки и про-
свещения, является целостной системой веры, всем своим существом служащей чело-
вечеству. А причиной отсталости в мире ислама являются реакционное духовенство, 
лживые, неграмотные муллы, необразованные массы, не разбирающиеся в сущности 
религии. Они в целом или не знают ислам, или искажают религию. Из-за религиозной 
неграмотности они скатываются к суеверию и фанатизму. Например, в главной статье 
номера газеты «Экинчи» от 22 декабря 1876 года говорится о Курбан-байраме. Автор 
сочувствует тому, что мусульмане лишь формально отмечают данный праздник, не по-
нимают и не знают его истинную сущность. Они не осознают, что праздник служит объ-
единению мусульман, щедрости и взаимной помощи, оказанию помощи близким, нуж-
дающимся и т. д. 
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В другой статье в газете «Экинчи» Г. Зардаби обвиняет таких реакционно мыслящих 
врагов прогресса, как Хади Гарабаги в незнании шариата и ислама в целом, рассказыва-
ет о его невежестве, непристойных деяниях из-за мракобесия. Автор отмечает: «Такие 
невежы, как Хадийуль-Мюзилин Гарабаги, любое новое слово принимают как не соот-
ветствующее шариату, шлют нам пасквили, посылают проклятия…» (1, 344). Г. Зардаби 
резко критиковал мошенников, фальсификаторов, догматов, использующих религию и 
шариат в целях личного обогащения. Он указывал на тот факт, что в отличие от первых 
веков становления ислама, когда мусульманский мир совершенствовался, в последую-
щие эпохи он постепенно отдалился от науки, просвещения и развития, погряз в апатии и 
инертности. В главной статье газеты «Экинчи» от 13 мая 1876 года Г. Зардаби сравнивает 
восток и запад, доводит до ведома читателей, что запад многое перенял у востока и по 
пути просвещения добился большого прогресса, «большой выгоды». Причину отстава-
ния востока просветитель объяснял следующим образом: на начальном этапе ислама, в 
эпоху пророка и первых халифов, к школе и науке было обращено особое внимание, что 
способствовало прогрессу. Существующих в те времена в мире ислама ученых не было 
ни в одной стране. Как только халифов заменили шахи, султаны, ханы, «народ попал в 
сети духовенства». Ради своей выгоды, чтобы держать народ в цепях невежества, они 
преподавали в школах несколько правил из шариата, «занимались пустословием, дер-
жали народ в оковах бедности. а сами жили припеваючи, в блаженстве и кутежах». Они 
не только сами не открывали школы, но даже в уже существующих по-своему препода-
вали религиозные дисциплины и отдаляли народ от науки. Они сделали мусульманский 
восток старым и немощным (1, 167). Автор также критикует фразерство духовенства, 
их страсть к употреблению вычурных, высокопарных слов и выражений, заявляет, что 
такую речь и письмо никто не понимает, никому это не приносит пользы.

Г. Зардаби приводит конкретные факты и примеры мошенничества, непристойных 
деяний духовенства, чтобы открыть народу глаза на его деяния. Например, в номере газе-
ты «Экинчи» от 23 августа 1876 года («Свежие новости») автор рассказывает о мошенни-
честве мулл в городе Хойе, в том же номере говорится о шутовстве священника в одном 
из европейских городов. В другом номере (14 апреля 1877 года) приводятся интересные 
сведения об аферах священника и о том, как он сам стал жертвой собственных происков. 

Г. Зардаби стремился объяснить народу, какие препятствия создают такие предста-
вители духовенства, как Шейх Алибаба и подобные ему, подходил к сущности проблемы 
таким образом: «Эти самые шейхи и их приспешники изо всех сил сопротивляются от-
крытию новых школ и в целом делу просвещения, ибо хорошо знают, что рыбу легче 
ловить в мутной воде» (4, 82).

Гасан бек, будучи трезвым и эрудированным человеком, ясно осознавал, что межре-
лигиозные конфликты выгодны идеологам и политикам царизма. Такого рода разногла-
сия полностью соответствовали требованиям политики «разделяй и властвуй». Имен-
но поэтому царские власти были заинтересованы в разжигании и углублении вражды 
между суннитами и шиитами. Создание на Кавказе двух духовных управлений, т. е. сун-
нитского и шиитского управления, отдельных школ для детей суннитов и шиитов также 
служило углублению противоречий между двумя ведущими направлениями ислама. 

Г. Зардаби активно выступал против бессмысленных, невежественных, а нередко и 
вредных деяний и обычаев необразованных масс, стремился пробудить сознание людей. 
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На страницах газеты «Экинчи» часто встречаются статьи, критикующие такого рода де-
яния и обычаи. Одним из таких обычаев считались действия (шахсей-вахсей), испол-
няемые мусульманами-шиитами во время обряда месяца магеррам. В целом, действия 
десятого дня (ашура) месяца магеррам и связанные с ним ритуалы шиитов – разбивание 
головы, удары в грудь, нанесение своему телу физических ран и т. д. часто становились 
предметом обсуждения на страницах газеты «Экинчи». Печатались не только критиче-
ские статьи самого редактора, Ахсануль-Гаваида, Гейдари, а также их противников – 
Хадимуль-Гаваида, капитана Султанова, Хадиуль-Музилина Гарабаги. которые оправ-
дывали и поддерживали все указанные выше обряды. Зардаби и его единомышленники 
раскрывали истинную сущность действий ашуры, объясняли их с научной точки-зрения, 
что они являются образцом мракобесия, не имеют никакой связи с религией и шариатом, 
показывали их бессмысленность, а также то, что некоторых представителей духовенства 
действовали тут сугубо согласно своим интересам. В номере газеты «Экинчи» от 17 мар-
та 1877 года Гейдари обращается к капитану Султанову и критикует его: «Дорогой брат 
капитан, голова твоя и меч твой, а траурные обряды, как ты говоришь, принадлежат по-
ложениям шариата и муллам. Траурные сборы необходимый атрибут в обычаях каждой 
провинции. В Кербала, Наджафе, Мешхеде, Мекке и Медине, стольных городах Ирана, в 
целом в религии ислама нет таких обрядов, как разбивание головы, нанесение телу ран 
и т. д. Разбивай себе голову, сколько тебе угодно, если делаешь это с верой, любовью и 
осмысленно (учти, что настоящая вера никогда не допустит такое неправедное деяние). 
Однако не позорь себя перед народом, называя разбивание головы традицией шариата, 
не клевещи на свой народ и не распаливай вражду среди людей» (1, 337) 

В своей статье «Вести из окраин», напечатанной в 1884 году в газете «Каспи» (№ 239) 
Г. Зардаби рассказывает о том, как некоторые мошенники. прикрывающиеся духовенством, 
пользуются невежеством простых людей и набивают карманы на траурных обрядах, пре-
вращают обряды месяца магеррам в средство зарабатывания денег. Согласно его рассказу, 
некий Ибрагим Халил оглы из Зардаба заключает сделку с одним марсияханом (челове-
ком, читающим элегию) и привлекает в эту сделку Шейха Алибабу (обещает ему скотину). 
Будучи суннитом, Шейх Алибаба соглашается принимать участие вместе с шиитами на 
церемонии «шахсей-вахсей». На церемонии набирается около 100 манатов, 50 манатов из 
которых достается Ибрагиму Халил оглы. Шейх Алибаба получает свою скотину, а сред-
ства изымает из простых людей. «Зардаби говорит об организующих такие мероприятия 
людях, которые становятся средством ограбления народа и отмечает, что таким образом, 
волки сыты, а овцы остались живы, просто их немного обрили» (2, 150-151).

На рубеже XIX – XX веков, в период национального ренессанса и эволюции азер-
байджанцев, одной из актуальных проблем оставался подбор наук для преподавания в 
школах Реакционные, консервативные представители духовенства и поддреживающие 
их черносотенцы считали, что в школах должны обучать только богословским наукам 
(элмуль-адьян). Продолжающаяся веками такая традиция способствовала отставанию 
всей образовательной системы мусульманского востока. Новая эпоха требовала откры-
тия школ нового типа и преподавание в таких школах светских наук (элмуль-адбан). Без 
этого было невозможно «победить в борьбе за жизнь», достичь прогресса, националь-
ного возрождения. Богатыри слова национальной идеологии указанной исторической 
эпохи хорошо понимали эту истину и вели упорную и непримиримую борьбу за ее реа-
лизацию. В этом плане газета «Экинчи» и его издатель проделали большую работу. Так, 
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2 декабря 1875 года в отделе писем газеты «Экинчи» была напечатано письмо автора под 
подписью Гейдари. В статье ставился такой вопрос: какие науки должны изучать мусуль-
мане? Богословные или светские науки?

Статья положила начало многочисленным обсуждениям и дискуссиям на страницах 
газеты. В этих обсуждениях активное участие принимали сам Г. Зардаби, М. Ф. Ахундов, 
Ахсануль-Гаваид, С. А. Ширвани, шейхульислам Кавказа Ахмед Гусейнзаде, мулла из 
Бадикуя (подпись указана так – дисс.), Махбус Дербенди и другие. Это было действи-
тельно интенсивной, деловой и интересной полемикой для той эпохи. В номере газеты 
от 29 марта 1876 года Гасан бей высказался о пользе и сути этих обсуждений: «Однажды 
мы писали, что дискуссии, полемика умных людей являются мечтой каждой газеты. В 
этот момент господин Гейдари стал зачинателем дискуссии о хадисе про светские на-
уки. Поскольку истинная суть хадиса о светских науках известна и ясна, главной целью 
дискуссий в его отношении было выяснение причин нашего незнания светских наук и 
нахождение выхода из такого положения» (1, 143). 

 Видный просветитель серьезно подходил к проблеме обучения светским наукам и ее 
реализации как исторической необходимости. Он утверждал, что невозможно решать судь-
боносные национальные проблемы, если в данном вопросе не перейдем от слов к делу. 
Путь к прогрессу народа проходит через изучение светских наук и их утверждения в на-
ционально-педагогической среде: «Мы обязаны признать перед народом, что не осведом-
лены об этих науках и если не пойдем по данному пути, будет еще хуже и хуже» (1, 143).

Одним их важнейших вопросов в просветительских взглядах Г. Зардаби являются гу-
манизм и свободолюбие, и эти факторы он умело увязывает друг с другом. Великий про-
светитель приходит к мнению, что любой член общества, любой индивид, не оказываю-
щий уважения к другим лицам, независимо от их личности, не может быть гуманистом. 
Гуманизм индивида начинается с его уважительного отношения к собратьям, их свободе 
и независимости. Другими словами, каждый человек, независимо от его бедности или 
богатства, занимаемой должности, пола, полномочий и компетенций должен быть равно-
правным членом общества.

По утверждению Г. Зардаби, межчеловеческие отношения в мусульманской сре-
де были настолько ущербными, анормальными и нечеловеческими, что распростра-
нилось и на внутрисемейные отношения, а также на отношения между родителями 
и детьми. Сын превратился в раба своего отца, а ребенок – родителя. Дети обязаны 
безоговорочно выполнять волю родителей. Они не имеют никаких прав, возможности 
выразить свое мнение. К ним относимся не как к свободным членам общества, а как 
к послушному существу, которое лишено способности свободного мышления и чело-
веческих чувств. В результате дети растут бесчувственными куклами: «Если даже ре-
бенок способный, после воспитания по нашим обычаям он не может считаться полно-
ценным человеком» (1, 384).

Ученый-социолог, раскрывающий проблемы восточной системы обучения и воспи-
тания, отмечал, что индивид не может превосходить других ни законами, ни богатством, 
ни должностью, ни другими привилегиями. Только гуманизм, человеколюбие, любовь к 
своим собратьям могут утверждать и доказать его превосходство над другими людьми: 
«Братья, властью, богатством или стараниями нельзя стать человеком. Человеком можно 
стать, лишь осознавая значение здоровья, свободы и оплаты долгов. Сначала надо стать 
человеком, а потом искать богатство и власть» (1, 384).



482

Одним из беспокоящих ученого гуманиста вопросов было нечеловеческое, неэтиче-
ское отношение к гражданам в существующем общественно-политическом режиме и по-
кровительство этому на государственном уровне. Зардаби, отвергающий эксплуатацию 
человека человеком, считающий это явление противоречащим прогрессивным законам 
человечества, подвергал жесткой критике политику преследования и подавления людей в 
Российской империи. С болью в сердце он описывал случаи преследования людей в стране 
царскими чиновниками и политиканами за свободное мыслеизъявление, свободную де-
ятельность, защиту правд и свобод, демонстрацию человеколюбия, за стремления жить 
свободно и достойно. Он утверждал, что это противоречит гуманизму, справедливости и 
становится настоящим бедствием на уровне государства и империи. Особый интерес вы-
зывает напечатанная в газете «Каспи» (1906, № 221) статья под названием «Бюрократия 
и надежность». В статье автор рассказывает о том, как в монархическом режиме многие 
граждане, в частности писатели и интеллигенция, подвергаются на официальном уровне 
«политической таможенной проверке», их общественная деятельность, общение с людь-
ми, даже семейные отношения проходят через цензуру и т. д. Ученый-гуманист преследу-
ет цель довести до широкой массы читателей информацию о том, какая опасность ждет 
граждан, признанных «политически сомнительными и ненадежными»: «Горе тому чело-
веку, имя которого запятнано перед правительством. В этом случае перед ним навсегда 
закрываются двери всех государственных учреждений… Человек, объявленный «полити-
чески неустойчивым», теряет если не все, то многие гражданские права, в первую очередь, 
возможность добывать себе и своей семье пропитание. Считать человека неустойчивым 
означает подвергать его чрезвычайным материальным трудностям, а порою оставить в без-
выходном положении, жестоко наказать» (2, 84). Вина подвергнувшегося такому наказа-
нию человека состоит в том, что «он когда-то осмелился высказать свое мнение». Видный 
идеолог-просветитель считал войны великим бедствием, направленным против человека 
и человечества. Он доводит до внимания читателей, что все люди, независимо от занима-
емого в общественной иерархии места и позиции, обязаны вести борьбу за мир во всем 
мире. В статье под названием «Деятельность во имя мира» («Каспи», 1904, № 114) Г. Зар-
даби пытается довести до внимания читателей суть войны следующим образом: «Война 
– это страшный сон, ухмылка дьявола над культурно-общественным строем, в том числе 
умственной деятельностью, знаниями, этикой, правом. Война как мифический дракон про-
глатывает и уничтожает все хорошее, молодое, жизненное. Она создает никому не нужных 
героев, инвалидов, потерявших трудоспособность» (5). 

Следует отметить, что гуманизм Г. Зардаби не ограничивается национальными и 
религиозными рамками, приобретает большие масштабы, поднимается до уровня всего 
человечества. Иными словами, он любил не только представителей своего народа или 
своей религии, с уважением относился ко всем людям, независимо от их религии, наци-
ональности, расы, пола. В целом, он любил всех людей и все человечество. В этом плане 
Г. Зардаби можно считать также интернационалистом. Его любовь к нации сочетается с 
интернационалистическими настроениями. Грузин по национальности Г. Джиноридзе 
подтверждает эту мысль в статье, напечатанной в газете «Каспи» (1907, № 264) по по-
воду кончины Г. Зардаби следующим образом: «Главный принцип центральной линии 
взглядов Гасан-бека заключается в том, что все народы – братья на пути прогресса, на-
циональные, религиозные и традиционные различия не должны препятствовать дружбе 
между народами. Все народы по природе равноправны, независимо от национальности 
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и расовой принадлежности. Однако Гасан-бек видел научное и культурное отставание 
мусульман от других народов и всячески стремился пробудить свой народ и наставить 
на путь прогресса» (6).

Гуманизм и человеческая любовь Г. Зардаби являются образцовой школой для на-
стоящего и будущего поколений. 
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ВИДАТНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ ПРОСВІТИТЕЛЬ ГАСАН БЕК ЗАРДАБИ 
ПРО РЕЛІГІЙНЕ ВИХОВАННЯ

Релігійне і гуманістичне виховання посідає вагоме місце у спадщині азербайджан-
ських просвітителів наприкінці XIX – на початку XX століття. Просвітителі вважали 
релігійне виховання одним з основних компонентів у формуванні особистості. Ставлен-
ня до релігії і духовенства посідає особливе місце у творчості Г. Зардабі. Головний на-
прямок надрукованих їм в газеті «Каспій» статей про освіту, виховання становлять 
питання гуманізму і релігійного виховання.

Ключові слова: Г. Зардабі, релігійне виховання, гуманістичне виховання, ідеї про-
світництва, рідна мова.
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EMINENT AZERBAIJANIAN ENLIGHTENER HASAN BEY ZARDABI ABOUT 
RELIGIOUS EDUCATION

Religious and humanistic education occupies an important place in the heritage of the
Azerbaijani Enlightenment in the late XIX - early XX centuries. Enlightenment is regarded as a 

religious education and a major component in the formation of personality. The attitude to religion 
and the clergy has a special place in the works by G. Zardabi. The main issues of the newspaper 
«Caspian» are education and humanism and religious education.
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СУБЪЕКТНО-ПРЕДИКАТИВНЫЕ СВЯЗИ В ОПРЕДЕЛЕННО ЛИЧНЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

Структура суждения и предложения различны. Обычно предложение строится из 
первостепенных и второстепенных членов. А в суждениях нет понятия второстепенные 
члены. Субъект, являющийся членом суждения –действующее лицо, а предикативность 
измеряется способностью информирования о сущности каждого отдельного слова. 

Ключевые слова: субъект, предикат, суждение, грамматическое лицо, структура, 
личное, морфологическое выражение.

Термин определенно личные предложения в лингвистике впервые использован в на-
учной работе А.А.Шахматова «Синтаксис русского языка». Он односоставные опреде-
ленно личные предложения (как и односоставные бесподлежащные определенно лич-
ные, односоставные бесподлежащные сказуемые предложения) объединяет под терми-
ном спрягаемые глагольные бесподлежащные предложения. А в азербайджанской линг-
вистике впервые об определенных личных предложениях была представлена широкая 
информация в «Грамматике азербайджанского языка». 

«В Азербайджанской грамматике» (часть II, Синтаксис Аз.ССР типография АН, 
Баку, 1959, с.266) считаются различными терминами как определенно личные, так и 
определенно личные односоставные бесподлежащные предложения. Бесподлежащные 
предложения, сказуемое которых указывает и на движение, и на выполнение работы 
определенным лицом, целесообразно называть одним термином «Односоставные опре-
деленно личные предложения». Имена определенно личных предложений, сказуемые ко-
торого используются с личными аффиксами первого, второго и третьего (I, II – III) лица, 
а также в формах одного лица (за исключением III лица во множественном числе – А.А.), 
выражаются всеми категориями глагола. Такие предложения не могут характеризоваться 
множественным числом третьего лица, поскольку по содержанию и грамматической ка-
тегории в природе множественного числа третьего лица пребывает неопределенность. С 
такой неопределенной формой невозможно построить предложение:

Например: 
Fikirləşdilər ki, uca boylu bu adam beləcə zəndlə baxacaq və birdən gülümsəyəcək. 

(İ.Məlikzadə. Hekayələr)
(Подумали, что этот высокий человек посмотрит сурово и потом резко улыбнется).  

      (И. Меликзаде. Повести) 
Пропущенные члены определенно личных предложений конкретно представляются 

по подлежащему и сказуемому; 
Например: 
Gəldim, qarşıladı güllər – çiçəklər, 
Gedirəm, əl edir boz biçənəklər.
    (M.Араз. Стихи)
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В данном предложении нет необходимости использования сказуемого как отдельно-
го грамматического лица, потому что любые формы в единственном и во множественном 
числе первого и второго лица (I-II) – проявление отражения подлежащего в сказуемом. 
Значит, наличие в этих предложениях подлежащего в лексическом виде и указание им 
определенного лица составляют характерные особенности определенно личного пред-
ложения. Это не причиняет целостности содержания ни малейшего вреда. 

Структурная форма определенно личных предложений указана в схеме, приведено 
ниже: 

Например: 
 Ancaq mən də ondan keçməyəcəm. (Я тоже ему не прощу) 
  (Анар. «Шестой этаж пятиэтажного дома) 

Subyekt  m n  keçm y c m  predikat 

 

mübt da                ondan          x b r      

                       ikinci d r c li üzv  

        

 

                            

                         

Рисунок.1. Структурная форма определенно личных предложений
В случае неучастия подлежащего в предложении как отдельного субъекта, т.е., в 

определенно личных предложениях, конкретно определяющихся по сказуемому, струк-
туру предложения можно передать при помощи такой схемы: 

Например:
Q brinin yan nda dayanm am (    )  

 

      

                             dayanm am          predikat 

 

              q brinin yan nda                      subyekt 

                  

               II d r c li üzv 

                            

                                 

      

                                             

 

                                       

                  

             

Рисунок 1.2. Структура определенно личного предложения по сказуемому.
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Что касается безличных предложений, нужно отметить, что хотя по грамматическо-
му строению такого типа предложения и похожи друг на друга, однако с позиции лично-
сти (подлежащее – А.А.) они существенно отличаются. Так, в безличных предложениях 
сказуемое представляется в интуицией, или же участвует отдельно в лексической форме; 

Например:
а) Bayırda vurhavurdur (на улице суматоха) 
б) Mən mütləq oxuyacam (я обязательно буду учиться (петь))
В первом предложении подлежащее ни то что не участвует в предложении, там нет 

даже и представления о нем. В односоставных предложениях, сформированных на осно-
ве сказуемого, в частности в безличных предложениях, легче просто представить факт 
действия. А во втором предложении подлежащее в предложении присутствует. В таких 
предложениях также легко определяется и сказуемое: 

 Например:
Yazıram, dərsə hazırlaşıram və s. (Пишу, готовлюсь к урокам и т.д.) 
Для изучения безличного предложения в азербайджанском языке приходится про-

яснить несколько вопросов. Одним из них является отношения субъекта с подлежащим. 
Известно, что субъект логическая, а подлежащее – грамматическая категория. Субъект 
является термином суждения. В логике, говоря субъект, также подразумевается предмет, 
происшествие, о котором идет речь. А в предложении, наряду с предметом, происше-
ствия, о котором идет речь, также важно, чтоб он был в форме именительного падежа. 
Однако для субъекта таких условий ставить нельзя. 

Значит термин безличное предложение – условный термин. В действительности 
часть бесподлежащных предложений так называются. Субъект в безличном предложе-
ние логический, а в определенно личном предложении – грамматический. 

Определенно личные предложения существенно отличаются от неопределенно лич-
ных. Это различие прослеживается и в содержании выражения, и в морфологических 
признаках: 

Например:
-Mən də səninlə Bakıya gedirəm. (я тоже еду с тобой в Баку)
-Mənə bir maşın tapsan, boynuma böyük minnət qoyarsan. (Если найдешь машину, то 

окажешь мне огромную любезность).
 (Г.Аббасзаде. Избранные сочинения, повести,7-й том)
 Daşdəmiri zindana saldılar (Дашдемира посадили в темницу) 
 (Азерб. сказки)
Первая группа предложений, – определенно личные предложения.
Во второй группе предложений также имеется понятие лица. «Просто эти лица не 

могут найти свое выражение в предложение в виде сказуемого. Поэтому не выражаются 
во множественном числе третьего лица, которое имеет некую смысловую неопределен-
ность». 

 Чтобы ясно понять данное различие, нужно обратить внимание на таблицу с общим 
структурным представлением определенно личных предложений: 
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1.3. Общая структура определенно личных предложений
  S P
Грамматическое S = подлежащее  Грамматическое R = сказуемое
  gəlirəm (иду)

 Средства выражения
Личное местоимение корень  глагола+время
  формант(ir) + субъект
 элемент(S) (личные окончания)

Определенно личные предложения также коренным образом отличаются от обоб-
щенно личных предложений. Так, «в определенно личных предложениях выражаются 
определенные и конкретные обстоятельства, в обобщенно личных предложениях выра-
жаются общие, абстрактные обстоятельства и общие результаты обобщенности, касаю-
щиеся не одного человека, а всех людей». 

Например:
a) Mən özüm də əslində Qiyasdan yaxşı vəziyyətdə deyildim; mən o anda, doğrudan da, 

özümü fi kirləşmirdim. (Я и сам вообще-то был не в лучшем состоянии, чем Гияс; я в тот 
момент действительно не думал о себе).

b) Yalançını mənzilinəcən qovarlar (Лгуна преследуют до конца) 
Понятие лица в определенно личных предложениях отличается от понятия лица 

обобщенно личных предложений только по форме выражения подлежащего в сказуемом. 
А иногда по форме сказуемого в обоих типах предложений они внешне похожи друг на 
друга. Так, обобщенно личные предложения, сказуемое которых выражено единствен-
ным числом второго лица, похожи на определенно личные предложения, сказуемое ко-
торого выражено глаголами в единственном числе второго лица. Однако это сходство не 
говорит об одинаковости типов этих предложений. Это лишь внешнее сходство. Однако 
грамматические формы имеют различные семантические оттенки: 

1) Грамматическая форма в сказуемом определенно личных предложений, выражает 
конкретный субъект.

2) Это грамматическая форма в обобщенно личных предложениях имеет семантиче-
ское отличие. В таких предложениях, хотя сказуемые и выражаются глаголами в един-
ственном числе второго лица, по содержанию ониохватывают единственное и множе-
ственное число всех лиц. 

Например: 
a) Sən saydığını say, gör fələk nə sayır. (Человек предполагает, а бог располагает)
b) Anlayana qul ol, anlamayana ağa olma. (Будь слугой совести и хозяином воли)
c) Yeyərsən qaz əti 
Суждение и предложение отличаются множественными особенностями. Одним из 

этих отличий является разнообразность структур. Обычно предложение строится из 
главных и второстепенных членов. А во второстепенных предложениях нет понятия 
второстепенные члены. С другой стороны логическое строение мысли у всех людей на 
планете одинаковое, а грамматическое строение языка у каждого народа свое. 
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Субъект суждения это действующее лицо, а что касается предикативности, нужно 
сказать, что оно является основным критерием для формирования предложения. Пре-
дикативность измеряется способностью передачи информации каждого слова и слов о 
сущности. Это категория образуется от определенного порядка строения и определен-
ными грамматическими методами взаимосвязи слов и в основном проясняет отношения 
подлежащего и сказуемого в предложении». 

Говоря о предикативных отношениях, подразумевается связь между главными чле-
нами предложения. Предикативная связь не вводится с самого начала в предложение, а 
возникает в процессе речи. 

Значит, «согласованность между подлежащим и сказуемым считается одним из 
средств выражения предикативного отношения». В определенно личных предложениях 
субъект (действующее лицо) и подлежащее (грамматическое лицо) сходятся. Насколько 
предикат согласуется с субъектом и согласуется с подлежащим, и значит, предикат также 
проецируется сказуемому грамматической категории: 

 Например:
Mən ömrüm boyu bu rəsmin içində çırpınıram. (Я всю свою жизнь метаюсь в этой картине) 
 (А.Карим. Избранные сочинения, в двух томах, II том)
В этом предложении “mən” (я) и субъект (действующий), и подлежащее (грамматиче-

ское лицо). Здесь предикат одинаково согласуется с субъектом и подлежащим. Предикат 
также проецируется на грамматическую категорию – сказуемое – çırpınıram (метаюсь). 
В определенно личных предложениях для прояснения синтактико-семантических отно-
шений между субъектом и предикатом, можно использовать данную схему. Это можно 
указать в двух формах по определению подлежащего в предложении по лексической или 
грамматической форме: 

1) относящийся к определенно личным предложениям, подлежащее которого уча-
ствует в предложении как отдельный субъект;

Например: 
Mən həmin canlının ifraz elədiyi selikdə nəsə qeyri-adi təsir qüvvəsi duyururdum. (Я в 

слизи, выделяемой этим животным, я почувствовал какую-то необычную силу влияния). 
(Р.Дуньямалы. Перевернуто шагающие тени, роман)
Построим схему к этому предложению:
Mən üç ildir növbəyə yazılmışam. (Я уже три года записан в очереди)
S (действующее лицо+грамм.лицо)=предиката

Subyekt  m n  yaz lm am  predikat 

 

                         mübt da             üç ildir     növb y             x b r 

Subyekt       

 

                                                     

 Рисунок 1.4. Форма определенно личного предложения, подлежащее которого уча-
ствует в предложении как отдельный субъект
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2) относящийся к определенно личным предложениям, подлежащее которого опре-
деляется в сказуемом: 

Например:
M ni tan y rsan? (  ) 

 

tan y rsan?  predikat 

 subyekt  (S+P) 

?    

   (S+P) 

 Рисунок 1.5. Относящийся к определенно личным предложениям, подлежащее ко-
торого определяется по сказуемому:

Второстепенные члены являются информативными средствами, распределяемыми 
между главными членами, то есть являются словами – носителями информации о глав-
ных членах. В таких словах растягивание обычно бывает в основном в сторону сказуе-
мого, хотя грамматическим центром предложения и является подлежащее, однако носи-
телем семантического и коммуникативного груза является сказуемое: 

Например:
: 

 M n d rs  haz rla ram.   

 Subtekt (s)  m n  haz rla ram  pred (P) 

  

                      mübt da       d rs     x b r 

   .   

  (s)       (P) 

  

                                   

1.6. О ряде членов в определенно личных предложениях.
Позиция определенно личных предложений в классификации простого предложения 

по главным членам вызывает интерес. Причиной этому служит разногласие по поводу 
того являются ли определенно личные предложения в классификации простого предло-
жения двусоставными или односоставнымм.

Определенно личные предложения, согласно участию или представлению подле-
жащего в составе предложения, можно разделить на два вида: 1) определенно личные 
предложения, подлежащее которого в предложении конкретно участвует как субъект; 2) 
определенно личные предложения, подлежащее которого легко представляется по ска-
зуемому. Из-за этих особенностей определенно личные предложения в нашем языкоз-
нании объясняются как виды двусоставных и односоставных предложений. Это, в свою 
очередь, связано с подходом к определенно личному предложению с позиции смысла и 
формы. 

В односоставных предложениях также один из главных членов участвует внутри 
предложения:

 Например:
Qaçanı qovmazlar; Bazarda bahalıqdır və s. (убегающего не преследуют; на базаре до-

роговизна и т.д.) 
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Исходя из этого, языковеды определенно личные предложения без подлежащих, 
однако легко представляемых по сказуемому, считают определенно личными односо-
ставными предложениями. Разница определенно личных односоставных предложений 
от односоставных предложений является состоит в представлении пропущенного члена, 
его тесной связи с предложением. 

В других видах односоставных предложений пропущенный член не может соеди-
ниться с предложением. В неопределенно личных предложениях пропущенный член при 
связывании с предложением меняет его строение; 

Например:
 Belə deyirlər ki, ağladır yeri (Говорят, заставляют плакать)
 Sizin Qarabağın xanəndələri (Ваши карабахские певцы)
 (С.Вургун, пьеса «Вагиф»)
Невозможно грамматическое представление в односоставных предложениях про-

пущенного члена по участвующему члену. Пропущенный член определенно личных 
предложений конкретно представляется по участвующему члену, т.е. подлежащему, 
сказуемому. Согласно языковым материалам, собранным об оп ределенно личных пред-
ложениях, можно сказать, что определенно личные предложения – двусоставные. Так, 
в односоставных предложениях пропущенный член, не достающий член используются 
как условные термины, поскольку пропуск, представление этого или иного члена, вос-
становление пропущенного члена относится к двусоставным предложениям. В двусо-
ставных предложениях пропуск этого или иного члена носит стилистический характер. 
В односоставных же предложениях пропуск какого-либо члена не носит стилистический 
характер, а считается характерной особенностью строения такого типа предложений.

В различных структурах предложения субъект также посредством личного окон-
чания фиксируется в сказуемом. Отражение определенного понятия в одном и том же 
предложении и на синтаксическом, и на морфологическом уровне, вызывает такой во-
прос – для какой сокращенной структуры предложения фактов языка, данный эквива-
лент первичны? 

Морфологическое выражение субъекта в сокращенной структуре предложения в 
языке осуществляется при помощи последующего события; раньше в целом сказуемое 
простого предложения имело номинативное строение; “saz ağası –söz ağası (властелин 
саза – властелин слова); qız yükü-duz yükü (груз дочери – груз соли); dağ yeri – duman yeri 
(горная местность – туманная местность) (пословицы)” 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТИКИ ФОЛЬКЛОРНОЇ ЕМІГРАНТСЬКОЇ ЛІРИКИ 
КРИМСЬКИХ ТАТАР (НА ПРИКЛАДІ «СУВУКЪ-СУВ ТЮРКЮСИ» – «ПІСНІ 

СУУК-СУ»)

У статті розглядається характерний зразок кримськотатарської фольклорної 
емігрантської лірики – пройнятий зворушливим ліризмом фольклорний твір, якому при-
таманна особлива емоційна інтенсивність. Пісенний плин тут характеризується лег-
кістю, навіть грайливістю, в його основі – начебто цілком довільна й невимушена, а 
насправді міцна й вигадлива сув’язь дворядкових строф, позначених чіткою ритмікою, 
звучним і точним римуванням, багатством інтонацій, образною яскравістю. Осердям 
образного ладу є село, славне своєю мальовничою скелею, своїми садами, а насамперед 
чистими прохолодними джерелами. Ніжна любов до рідного села, зачудування його при-
надами, біль прощання з ним, туга за ним, вірність йому попри гірку розлуку – всі ці 
інтонаційні переливи вельми суттєві в пісенному плині. Рідному селу протиставляється 
непевне морське безмежжя й непривітна далека сторона, які постають перед непри-
каяними подорожніми.

Ключові слова: фольклор кримських татар, лірика, емігрантська пісня, поетика. 

Кримськотатарські емігрантські пісні (муаджир йырлары) – це на сьогоднішній 
день чи не найменш вивчена царина кримського фольклору. Вони тривалий час майже 
не публікувалися й відповідно не були предметом ґрунтовного наукового вивчення. У 
фольклорних збірниках Олексія Олесницького [4], Яг’ї Шерфедінова [5], Юсуфа Болата 
та Ібраіма Бахниша [1], інших фольклористів представлені буквально поодинокі зраз-
ки емігрантської пісенної лірики кримських татар. Найповніше на сьогоднішній день її 
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репрезентує видання Аблязіза Велієва та Сервера Какури, яке побачило світ у Сімферо-
полі 2007 року [2]. Мета цієї публікації – розглянути один з вельми характерних і прито-
му мало знаних зразків кримськотатарської фольклорної емігрантської лірики – «Сувукъ-
Сув тюркюси» («Пісню Суук-Су»). Вперше цей фольклорний твір було опубліковано 
в кримському науковому виданні 1927 року [3, с. 69–71]. Публікатори С. Б. Єфетов та 
В. І. Філоненко подають з власними коментарями за їхніми спостереженнями раніше не 
опубліковані тексти з рукописного зшитка озаглавленого як «Збірник ногайсько-татар-
ських пісень кримських мусульман, зібраних по всій місцевості Криму А. Мурасовим в 
1903–1910 роках». Цей варіант пісні найбільш розлогий порівняно з опублікованими в 
пізніших, вище згаданих виданнях. 

Серед кримськотатарських народних емігрантських пісень, у центрі образності яких 
тяжке переживання розлуки з рідною землею, з рідною домівкою, виділяється «Сувукъ-
Сув тюркюси». Сувук-Сув (Суук-Су) – назва гірського села, розташованого біля одно-
йменної річки поблизу Судака. Семантика цієї назви (Прохолодна Вода), а відтак і назви 
пісні, набуває в художньому контексті виразно символічного звучання. Прохолодна вода 
на сонячних, часто спекотних теренах Криму здавна пов’язується передусім з благотвор-
ною живлющою силою. Вже в перших строфах пісні виразно окреслюється неприкаяне 
становище людей, котрі з неабияким душевним сум’яттям змушені покидати рідні бере-
ги, пускатися у далеку непевну подорож: «Кетеджекмиз кой тышлаб дерьялар ашыб, / 
Къальтеджекмизни бильмиймиз къалдыкъ шашыб. / Сувукъ-Сувда айтувлы Чатал-Къая, 
/ Джандан да сюйген коюмиз кетти да зая (Рушаємо, залишаючи село, долаючи водні 
простори, / Від непевної подорожі самі не свої. / Суук-Су славне Рогатою Скелею, / Наше 
любе серцю село втрачене й край).

Рідне село відразу ж протиставляється безкраїй морській широчіні й це проти-
ставлення супроводжується відчуттями неймовірної тривоги, в полоні якої подорожні 
не знають, що вдіяти («къальтеджекмизни бильмиймиз»), стають самі не свої, точніше 
опиняються вкрай ошелешеними («къалдыкъ шашыб»). Рідне село хоч і має водну на-
зву, відоме особливою прикметою – Рогатою Скелею, яка вочевидь згадується тут не-
випадково і у відповідному контексті набуває значення надійності, твердості, а відтак 
посилює оприявлене вже в першому рядку протиставлення затишної домівки й непевної 
морської стихії. Зворушливо задушевне, трепетно ніжне ставлення до рідного села також 
виразно означається вже з перших рядків пісні. Невипадково слово «коюмиз» («наше 
село») попереджене таким розгорнутим, проникливим епітетом як «джандан да сюйген» 
(«від усієї душі любе»). Емоційна інтенсивність і пов’язане з нею розмаїття інтонаційних 
відтінків (біль, тривога, непевність, зворушлива ніжність) посилюються і певно мірою 
підсумовуються тут сповненим безнадійного відчаю колоритним виразом «кетти да зая» 
(«втрачене й край»). 

Означена опозиція рідного села й непевної далекої подорожі експресивно розгорта-
ється в подальших пісенних строфах. Пейзажний штрих про листя, яке зриває з дерева 
сильний вітер, безпосередньо не заявлений як метафорична паралель до неприкаяності 
безталанних подорожніх, але в загальному контексті сприймається саме так. Такою ж 
паралеллю зрештою постає й хмара, що нависає над ними. Значною мірою саме завдяки 
промовистим мальовничим деталям цілком достовірна картина проймається емоційною 
силою й набуває вишуканої поетичності. Серед розмаїття образних деталей пісенного 
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плину виділяється пов’язана з наголосом на соціальній причині, яка, можна сказати, ста-
ла вінцем тієї скрути, що спостигла кримське село, принаймні безпосереднім поштов-
хом, що спонукав його мешканців пуститися в далекі й небезпечні мандри. Ключовим 
словом, яке ще більше виділяє відповідну строфу, є слово «памачык». Це пристосована 
до кримськотатарської фонетики форма російського слова «помещик». Така форма фігу-
рує в першому опублікованому варіанті пісні. Це публікація запису, датованого 1904 ро-
ком [, с. 70]. Цікаво, що в усіх інших записаних фольклористами варіантах немає цього 
фонетичного пристосування, що ще більшою мірою посилює відзначений наголос. Се-
ляни поставлені поміщиком в такі умови, що змушені емігрувати, хоч чудово усвідомлю-
ють смертельну небезпеку, на яку вони наражаються. 

Можна сказати, що перші п’ять строф пісні становлять собою відчутно структуро-
вану її вступну частину, яка завершується згадкою про осоружного поміщика й про три-
вожне відчуття смертельної небезпеки. Цю частину можна назвати за повторюваним на 
початку першої та четвертої строф висловом «Кетеджекмиз кой тышлаб» («Полишаємо 
село»). Другу частину (наступні чотири строфи) можна назвати за так само повторюва-
ним, цього разу на початку її перших двох строф (шоста й сьома строфи пісні) висловом 
«Сувук-Сувнынъ ичинде» («На теренах Суук-Су»). Тут дещо інтенсивніше розвивається 
мотив, уже заявлений в одній з попередніх строф, мотив зворушливо ніжної любові до 
рідного села. Цей мотив раз-у-раз контрастно відтіняється то риторично експресивними, 
то позначеними промовистими деталями приземлено-побутового характеру наріканнями 
на тяжку долю переселенців. Тут розвивається опозиція рідного краю й безкрайого мор-
ського простору. Якщо перша частина пісенної оповіді радше пов’язана з прощанням, з 
безпосереднім розставанням з рідним селом, то в другій це вже більшою мірою лагідне 
звернення до нього (все більш далекого) з певної відстані, з морських просторів. Ведучи 
мову про певну відмінність означених двох частин, навряд чи варто проводити між ними 
надто різку грань, але відповідна динаміка все ж таки відчутна.

У другій частині своєрідно розвиваються образні мотиви, а також інтонації, заявлені 
в першій. Це можна сказати й про інтонацію безнадійного відчаю, який змінюється усві-
домленням невідворотності нових осоружних життєвих обставин і налаштованістю на їх 
стоїчне сприйняття. Якщо в першій частині показовий у цьому сенсі вже згаданий рядок 
«Джандан да сюйген коюмиз кетти да зая» («Наше6 любе серцю село втрачене й край»), 
то в подальших строфах можна виділити таку суголосну йому поетичну фразу, власне 
підсумкову у всьому попередньому плині пісні: «Адымызны быракъыб муаджир денъиз» 
(«Забудьте наші наймення, називайте нас переселенцями»). В цій фразі виразний стри-
маний трагізм і водночас не менш виразне відчуття людської гідності.

Особлива легкість, навіть грайливість пісенного плину значною мірою зумовлена тут 
невимушеним, начебто цілком довільним викладом образних деталей, інтонаційних ню-
ансів, лаконічних сентенцій тощо. Усе ж за цією позірною мозаїчністю чітко вгадується 
доволі стрункий та послідовний епічний сюжет. Певний рух цього сюжету власне й до-
зволяє виділити окремі композиційні частини фольклорного твору. Прикметно, що саме 
в другій частині безпосередньо заявляється образ пароплава, який знаменує усе більшу 
віддаленість від рідних берегів. Цей образ за всієї своєї конкретики набуває символічних 
рис, постає певною квінтесенцією тяжких поневірянь та переживань переселенців. Це 
підкреслюється й пов’язаним з рухом пароплава мальовничим паралелізмом – як згоряє 
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вугілля в топці корабля, так згоріло й життя подорожніх на рідній землі. Римоване співз-
вуччя «комюр – омюр» («вугілля – життя») виявляється дуже промовистим. 

З розвитком епічного сюжету фольклорного твору пов’язане й окреслення його тре-
тьої частини, до того ж тут цей сюжет не просто, як раніше, вгадується за окремими 
ключовими словами, такими, наприклад, як «помещик» чи «парахот», а й набуває цілком 
виразних ознак безпосередньої оповіді. Безталанні мандрівці прибули до Стамбула, але 
тут державний службовець отримує розпорядження доправити їх до інших, більш від-
далених берегів. Відтак їм знову доводиться сідати на корабель і добиратися до остаточ-
ного пункту призначення, до турецького села Ель-Бузлу (в інших варіантах пісні фігурує 
ще більш віддалена територія – Добруджа), прибуття до якого викликає в емігрантів про-
мовисті асоціації із судним днем і спонукає знову й знову згадувати рідне Суук-Су, уже 
тепер такий далекий, навіки втрачений Крим.

Попри доволі виразно окреслені сюжетні перипетії на першому плані тут, як і в усій 
пісні, гострі переживання подорожніх, які постають у поетично огранених рядках. Третя 
частина пісні починається з вказівки про прибуття кримців до Стамбула, де їм впада-
ють в око насамперед мечеті й мінарети. Втім про будови славного міста йдеться вкрай 
лаконічно, адже подорожнім не до них, наринають клопоти й тривоги, пов’язані з даль-
шим переїздом. Характерний тут повтор початку однієї зі строф попередньої частини 
– «Парахоткъа мингенде…» («Як я сідав на пароплав…»). Цього разу цей зворот, який 
стрічається і в інших емігрантських піснях, поєднується з висловом, що чітко передає 
і втому, і болісний душевний стан емігранта, – «…айланды башым» («…закрутилася в 
мене голова»). Слово зі значенням крутіння стрічається і в наступній строфі, де йдеться 
про колесо корабля, що крутиться, як млин. Це порівняння, асоціативно пов’язане зі спо-
гадом про реалії рідного села, розташованого на берегах гірської ріки. 

Місткі образні деталі є вельми суттєвими в поетичному світі аналізованої пісні. Та-
кою промовистою деталлю постає й китиця (пуськюль), що зненацька опинилася на хви-
лях та й пливе по них. Суфікс –им (пуськюлим) свідчить про приналежність цієї китиці 
саме ліричному героєві, тож вона, певно, зірвалася додолу з його фески. Цей діткливий 
образ виразно перегукується з долею безталанного мандрівця, органічно входить у сис-
тему вишуканих поетичних паралелей. Відірваність від отчої землі – це також і розлука з 
найдорожчими людьми. Щемлива згадка про залишену в Криму сестру ліричного героя 
(«къыз къардашым») змінюється після порівняного зі страшним судом прибуття у дале-
ке село на чужині, ніби за принципом крещендо, на так само сповнений проникливого 
ліризму, але водночас піднесений до трагедійного пафосу фінальний акорд – пристрасне 
висловлення жалю за прохолодою прозорих джерел милого серцю села, за всіма рідними 
й дорогими, які залишилися в уже такій далекій далечині. 

Пісня являє собою монолог-спогад учасника вимушеної емігрантської мандрівки, 
тож за звичайною логікою вся оповідь тут мала б бути викладена в минулому часі. При-
тому звертає на себе вагу те, що не раз дієслова, насамперед початкове, яке задає осо-
бливу динаміку всій пісні, подаються тут у формі майбутнього часу: «Кетеджекмиз…» 
(«Залишимо…», «Покинемо…», «Вирушимо…») Оповідач ніби згадує про час і про 
відчуття, коли переселенці тільки-но збиралися в дорогу, і ніби заново переживає вже 
раніше пережите. Таке своєрідне оперування різними часовими, а відтак і просторовими 
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площинами надає пісенному плину особливої емоційної насиченості, ліричної схвильо-
ваності, а водночас і епічної панорамності.

Характерна для цього фольклорного твору, як і для багатьох інших кримськотатар-
ських емігрантських пісень, взаємодія ліричних та епічних аспектів художньої мови уви-
разнюється завдяки певному обіграванню вживання займенників ми – я та пов’язаних 
з ними дієслівних форм. Превалює в більшості кримськотатарських емігрантських пі-
сень, зокрема і в «Сувук-Сув тюркюси», займенник биз (ми). Це в певному сенсі синте-
тичний займенник, у ньому поєднуються аспекти особисті й загальні, ліричні та епічні. 
Основним суб’єктом ліричної оповіді в емігрантській пісні є велика людська спільнота, 
поставлена волею долі в екстремальні умови. Але від імені цієї спільноти здебільшого 
виступає індивідуальний оповідач, котрий є учасником відтворюваних подій та вислов-
лює власні переживання. Займенник мен (я) та відповідні йому дієслівні й інші словесні 
форми з’являється тут досить рідко, але все ж така поява суттєво посилює ліричний стру-
мінь. Часто в емігрантській пісні мен (я) фігурує там, де йдеться про розлуку з близьки-
ми людьми. Скажімо, в одному з варіантів пісні «Айтыр да агъларым» («Скажу та й за-
плачу») ліричний герой опиняється на протилежному краю моря й гостро переймається 
тривогою про матір, залишену в Криму. Чи не в кожній тьмяній цятці на далекому мор-
ському обрії він ладен угледіти корабель, на якому слідом за ним пливе його рідна нень-
ка. В пісні загалом превалює займенник биз та відповідні йому словесні форми, а цього 
разу йдеться про «анайым» («мою матінку»). В «Сувук-Сув тюркюси» при згадці про 
сестру, яка залишилася у Криму, з’являється рідкісна у пісні, але промовиста трансфор-
мація суб’єкта ліричної оповіді – словесні форми першої особи множини змінюються на 
форми першої особи однини: «…айланды башым» («…у мене пішла обертом голова»); 
«…къыз кардашым» («…моя сестра»). 

Важливу й притім багатоаспектну роль у художній структурі твору відіграють топо-
німи. Вже говорилося про виразну символіку винесеної в заголовок промовистої назви 
рідного села безталанних мандрівців. Ця символіка своєрідно розгортається в тексті. На-
зва Сувук-Сув звучить у пісні шість разів, чотири рази з неї починається певна строфа, 
внаслідок чого відчутно увиразнюється притаманна пісні система експресивних повто-
рів. Відзначений перегук ідентичного чи схожого початку окремих строф не раз стріча-
ється в пісні: Кетеджекмиз кой тышлаб... – Кетеджекмиз кой тышлаб... – Кетмейик 
десен... – Кетеджек коюмизден; Парахоткъа мингенде... – Парахоткъа мингенде. Поруч 
із наскрізним топонімом Сувук-Сув, на рівних з ним, проходить через усю пісню, ніби 
творячи єдину виразну лінію, слово кой (село). Ці два слова (Сувук-Сув та кой) здебіль-
шого поперемінно змінюють одне одне, вносячи в пісенний плин мерехтливу динамі-
ку, яка суттєво посилює властивий твору проникливий ліризм. Промовисті й топоніми 
Чатал-Къая, Къырым, а також турецькі назви Истамбул та Эль-Бузлу. Підкреслюючи 
загалом характерну для емігрантських пісень чітку достовірність, навіть документаль-
ність відтворюваних подій та реалій, топоніми, використані в пісні, органічно входять у 
її художню систему, увиразнюють її поетичну вишуканість. 

Наскрізні, не раз повторювані слова, що їх можна назвати ключовими, такі як Сувук-
Сув, кой, а також кетеджекмиз (покидаємо, рушаємо), з якого починається пісня, пара-
хот, поряд із яким фігурує близьке йому за значенням геми (корабель), дерья (морська 
широчінь) органічно входять у характерну для пісні бінарну опозицію рідного краю й 
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далекої непевної мандрівки. Вони відчутно сприяють вигадливій організації художньої 
мови, посилюють експресивну динаміку пісенного плину. Цю функцію також виконують 
і такі неодмінні версифікаційні засоби пісні як ритм і рима. 

Ритм тут відзначається особливою легкістю, навіть грайливістю, яка контрастно уви-
разнює притаманний загальній тональності тексту суворий драматизм. Маємо невиму-
шену, начебто цілком довільну, цілком відповідну означеному ритму, а насправді чітко 
структуровану сув’язь дворядкових строф, скріплених парною прикінцевою римою. В 
основі ритму виразно проглядається поєднання чотирискладової й трискладової стоп, 
яке змінюється поєднанням трискладової й двоскладової, причому остання виступає но-
сієм точної звучної рими. Таке поступове й неухильне зменшення довжини стоп, увін-
чане ефектною римою, суттєво визначає легкість та грайливість ритмічного малюнка. 
Між першою частиною рядка, що її становлять чотирискладова й трискладова стопи, та 
другою неодмінно присутній люфт – цезура. Можна сказати, що тут маємо дві основні 
розлогі стопи (семискладову й п’ятискладову), які в свою чергу поділяються на чотири-
складову й трискладову та трискладову й двоскладову. Ці менші стопи також здебільшо-
го розділені цезурою, хоч тут часом трапляються певні відхилення від означеної чіткості. 
Деякі відхилення від окресленої ритмічної основи пов’язані також з наявність в окремих 
стопах дещо більшої чи меншої кількості складів, що в музичному звучанні може ніве-
люватися збільшенням чи зменшенням тривалості нот. Означені випадки ускладнення 
ритму, надання йому певної примхливості здебільшого пов’язані з передачею тривожно-
го стану подорожніх, їх душевного сум’яття. Прикметно, що вперше таке незначне, але 
відчутне порушення звичного ритмічного плину трапляється в п’ятій строфі, де йдеть-
ся про те, що люди б свого рідного села нізащо не покинули, та їх примушує до того 
поміщик, а відтак висловлюється тривога з приводу смертельної небезпеки, яка чекає 
емігрантів серед морського безмежжя. Цікавий під означеним кутом зору також рядок 
«Истанбулнынъ джамиси, минареси». Для вирівнювання ритму тут необхідно звук е в 
слові «минареси» дещо подовжити, що можна потрактувати як вияв певного здивування, 
зачудування пишністю релігійних споруд славного міста. 

«Сувук-Сув тюркюси» – це насамперед пройнятий зворушливим ліризмом фоль-
клорний твір, якому притаманна особлива емоційна інтенсивність і який не може ли-
шити байдужим читача або ж слухача. Пісенний плин тут характеризується особливою 
легкістю, навіть грайливістю, в його основі – начебто цілком довільна й невимушена, а 
насправді міцна й вигадлива сув’язь дворядкових строф, позначених чіткою ритмікою, 
звучним і точним римуванням, багатством інтонацій, образною яскравістю. Осердям об-
разного ладу є село, славне своєю мальовничою скелею, своїми садами, а насамперед 
чистими прохолодними джерелами. Ніжна любов до рідного села, зачудування його при-
надами, біль прощання з ним, туга за ним, вірність йому попри гірку розлуку – всі ці 
інтонаційні переливи вельми суттєві в пісенному плині. Рідному селу протиставляється 
непевне морське безмежжя й непривітна далека сторона, які постають перед неприкая-
ними подорожніми. Багата інтонаційна палітра пісні доповнюється емоційними барва-
ми, пов’язаними з відчуттям тривоги, розпачу, безнадії, а разом з тим стоїчної готовності 
гідно й витривало сприймати тяжкі удари долі. За всіма цими перипетіями ліричного 
характеру виразно проглядається епічний сюжет, який дозволяє чіткіше поділити пісню 
на три основні частини – безпосереднє прощання з рідним селом і полишення дорогих 
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серцю берегів; тривожна морська подорож з повсякчасними думками про рідне село; 
згадки про рідне село під час поневірянь на чужині.

В пісні лаконічно й чітко передані соціально-побутові реалії, означені словами 
памачык (поміщик), парахот, консул, котрі сприяють окресленню епічного сюжету та 
разом з іншими словами, такими як кой (село), дерья (водна широчінь, бистрина), у за-
гальному контексті набувають статусу ключових. В образному ладі фольклорного твору 
звертають на себе увагу виразні достовірні деталі, такі, наприклад, як звіюване вітром 
листя, розжарене вугілля в топці корабля, китиця, що відірвалася від шапки, впала на 
хвилі й пливе по них…Усі ці деталі органічно вписуються в художню систему твору, 
входять до суголосних загальній стилістиці ненав’язливих поетичних паралелей, слу-
гують окресленню мальовничої метафорики й символіки. Особливу роль в художньому 
ладі твору, в піднесенні граничної достовірності, навіть документальності до вишуканої 
поетичності відіграють топоніми, насамперед винесена в заголовок пісні промовиста на-
зва рідного села, що його доводиться полишати безталанним вимушеним мандрівцям.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИКИ ФОЛЬКЛОРНОЙ ЭМИГРАНТСКОЙ ЛИРИКИ 
КРЫМСКИХ ТАТАР (НА ПРИМЕРЕ «СУВУКЪ-СУВ ТЮРКЮСИ» – 

«ПЕСНИ СУУК-СУ»)
В статье рассматривается характерный образец крымскотатарской фольклор-

ной эмигрантской лирики – пронизанное трогательным лиризмом фольклорное произ-
ведение, которому присуща особая эмоциональная интенсивность. Песенное изложение 
здесь характеризуется легкостью, даже игривостью, в его основе – внешне произволь-
ная и непринужденная, но в сущности крепкая и изысканная вязь двухстрочных строф, 
отмеченных четкой ритмикой, звучными и точными рифмами, богатством интонаций, 
образною яркостью. Сердцевиной образного строя является ладу село, славное своей 
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живописной скалой, своими садами, но прежде всего чистыми прохладными источни-
ками. Нежная любовь к родному селу, очарование его красотами, боль прощания с ним, 
тоска по нему, верность ему вопреки горестной разлуке – все эти интонационные пере-
ливы весьма существенны в песенном течении. Родному селу противопоставляются 
тревожные морские дали и неприветная чужая сторона, предстающие перед непри-
каянными странниками. 

Ключевые слова: фольклор крымских татар, лирика, эмигрантская песня, поэтика. 

Humeniuk O. M., docent
Rylski institute for Art studies, Folklore and Ethnology, National academy of sciences,
Kyiv, Ukraine

THE POETIC PECULIARITIES OF FOLK EMIGRANT LYRICS 
BY CRIMEAN TATARS 

(ON THE MATERIAL OF “SUVUK-SUV TIURKUSI” – 
“SONG OF SUUK-SU VILLAGE”

 The authoress of the article investigates the typical sample of the emigrant folk song by 
Crimean Tatars. This folklore work is full of penetrative lyricism and emotional expressiveness. 
The song narrative manner is characterized by lightness, even playfulness, one can see in its 
base a free and unconstrained, but really strong and refi ned lace of strophes in two lines. These 
strophes are marked by legible rhythmic, precise rhymes, richness of intonations, fi gurative 
brightness. Village Suuk-Su famous by its picturesque rock, gardens and mainly by pure cold 
springs is here a center of image system. Tender love to native village, enchantment in its beauty 
and sadness of the separation from it – all these shades of intonations are very important in 
the current of the song. Native village is in contrast opposition to trouble sea vastness and 
unfriendly far lands.

Key words: folklore by Crimean Tatars, lyrics, emigrant song, poetics. 
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ГЛИБОКЕ Й ВЧАСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ЙОГО АТМОСФЕРА

Чобанюк Марія. Концептуальний художній синтез у художній літературі 
Заходу другої половини ХХ – початку ХХІ століття : монографія / 
М. М. Чобанюк. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 318 с.

Призначена ця монографія (див. с.2) «для науковців, викладачів, аспірантів і 
студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавлять 
актуальні проблеми сучасного літературознавства». Призначення вчасне, багатозначне і 
зобов’язує. 

Одразу варто сказати: своєму призначенню монографія М. Чобанюк дійсно 
відповідає. Більше того, ця наукова праця настільки багатоаспектна при певній своїй 
цілеспрямованості, що про неї можна вести і довгу розмову – детальну, з роздумами 
і поясненнями, доведеннями, висновками, близькими й далекими розгалуженими 
тенденціями чи відповідями на лише стисло затронуті проблеми й питання. 

Є тут умови (адже відомо, що «все пов’язане з усім») і для безкінечних розмов у 
межах обраної тематики, і, що теж є вчасним, навіть для розмов цілісних за якістю.

Останнє, здається, легко заперечити, адже, за давньою звичкою, вважають , що ні 
безкінечності, ні цілісності досягти взагалі неможливо… Але між тим, виявляється, 
особливо в останні десятиліття (до того ж з опорою на відоме з давніх-давніх давен), 
що те й інше і цілком, і адекватно є досяжним. І це в монографії, про яку у нас мова, 
враховано і використано теоретично і практично. 

А на питання: яким чином можна і варто це робити? – відповідь теж є здавна. 
Адже безкінечність по-сту-пе-не-ва як сама по собі, так і для її пізнання-осягнення. 
Як, скажімо, шлях, що його і кроками долаємо, а при потребі і усвідомлюємо цілком. 
Та й кожен певний його ступінь-крок пізнається теж не лише частково і кількісно, 
що є звичним, а при потребі, і цілісно (з боку кількісних і якісних аспектів). І це не 
складно, коли при цьому враховувати, що ЦІЛЕ – це завжди теж ступенева єдність 
протилежностей, якими користуватись допомагають усі інші онтологічні (буттєві) і 
тому гносеологічні (пізнавальні) всезагальні принципи. Це серед них є «зовнішній» і 
«внутрішній» підходи, «процес» і «стрибок» з їх рівнями і ступенями, «бінарність» і 
«квадріадність», «cтупеневий аналіз» з домінантами «cпіввідношень» і «ступеневий 
синтез» з домінантами «взаємодій», є і потреба обрання чи зміни «основи» поряд зі 
зміною ступеня чи рівня під час міркувань і кроків пізнання обраного об’єкта, його 
аспектів. І т.д. Треба враховувати і те, що всезагальні закономірності допомагають (коли 
їх не порушують однобічністю чи суперечностями) і видимо, текстуально чи словесно, і 
невидимо, приховано, заховано, тобто по-різному, але завжди і всюди.

Отже, коли читаємо дану монографію, то або ж бачимо вищу якісну основу обговорення 
певних методологічних питань (у перших 2-х розділах монографії), або усвідомлюємо 
практичне використання саме названих та ряд інших всезагальних закономірностей (в 
усіх трьох розділах). Використання власне цих об’єктивних принципів і законів, а не 
якихось суб’єктивних прийомів (однобічностей, тріад, суперечностей, формальностей, 
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підмін основ, тощо), які ще досі часто зустрічаються в наукових і методичних працях у 
різних сферах знань. 

І тут варто особливо наголосити, що нам усім якраз і потрібні сьогодні саме 
об’єктивні, природні,всезагальні пізнавальні шляхи і способи мислення й пізнання, бо 
саме вони вкрай важливі й рятівні для кожного (замість звичних вузьких і штучних). 

А остаточно чітко усвідомити крайню потребу для усіх того, що лежить на поверхні 
чи в основі цієї монографії, – допоможе, ми впевнені, такий науковий факт, який не раз і 
нами був оприлюднений раніше, але про який, однак, варто казати й казати, досліджувати 
його й пояснювати, привертаючи до нього увагу. 

Цей важливий факт у тому, що усім нам ось вже більше півстоліття (з 1940-60-х рр.; 
див. Список л-ри: №№ 37; 58; 222; 339; 259; 347; ін.), випало на долю жити у черговий, 
але ще більш важливий і складний «пе-ре-хід-ний етап» в історії розвитку базових основ 
свідомості багатьох людей і людства в цілому. 

Це «широкий перехідний етап» від частково – до цілісно-системного рівня якості 
людської свідомості. Його і помічають, і ні, і заперечують, і сперечаються.

Між тим етап цей існує об’єктивно, але не після Першого періоду в історії свідомості, 
коли на фоні звичайностей з’являються одиничні і немов як «дивні» люди (у стародавню 
історію). І не після Другого періоду, коли серед звичайностей помітні особливі наукові 
кола, колективні винахідники з їх раптово-емоційними здогадками про глибинні зв’язки 
речей («осяянням»), а далі появою у них часткового осмислення загальних взаємозв’язків 
об’єктів.

Зараз мова про наступний, вже сучасний «перехідний етап» – після Третього 
кількісного періоду в розвитку свідомості, коли на звичному людському фоні (звісно 
більш розвинутому, ніж попередній) починають з’являтися ще більш широкі і глибокі 
світоглядні зміни у межах тепер вже цілих наук: на шляху від частково-системних базових 
основ наук до широкого осмислення основ тепер вже цілісно-системних, природних, 
безмежних, всезагальних основ, до того ж не лише усіх наук, а й буття, будови й розвитку 
будь-яких об’єктів усієї Реальної Дійсності. 

Отже, цей «перехідний процес» почався й відбувається на наших очах (на жаль дуже 
повільно) і в філософії, про що іноді пишуть, і в так званих «точних» науках (але ж це не 
лише їх особлива прерогатива, як часом ще чути), і в космології, фізиці, психології (теж 
повільно), і взагалі в у с і х науках, помічають цей процес чи ні. Об’єктивність цього 
прогресу на Планеті поки і бере своє, і візьме своє, на що сподіваємось, хоча процес цей 
дуже складний і важкий. 

Йде успішно і прискорення цього історично-рятівного процесу. Багато йому сприяють, 
хоч комусь це, може, і дивно,такі дві сили: Художня література як підтримка, а головне 
– Літературознавство як система наук про літературу. 

І довести це – дуже просто. Тут перш за все протягом довжелезної історії допомагають 
самі об’єкти, які досліджує Літературознавство. Адже найперше усі його художньо-
поетичні об’єкти – а це образ, конфлікт, сюжет, вид, рід, жанр, пафос, метод, гуманізм, 
ідеї, зміст, форма і т.д. – набагато простіші для сприйняття (бо вони компактні, наочні 
в усіх видах, навіть діастольних), звідси крізь них легше засвоювати адекватно їх 
(увага!) всезагальні закономірності (а вони однакові в Усій вічній, безмежній Дійсності). 
Отже, зручніше їх тут засвоювати, ніж, скажімо, ці самі всезагальності при вивченні 
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астрономічних об’єктів Всесвіту, Космосу чи об’єктів ядерної фізики, чи хімії, або 
суспільних, психологічних об’єктів. 

Саме тому в Літературознавстві за останні десятиліття його розвитку якраз і 
відбулося значне прискорення, стало помітним зростання наслідків адекватного, тобто 
Цілісно-системного розуміння і теорії художньої літератури, і сфери закономірностей її 
в с е з а г а л ь н о ї Природи... 

Цікавим є і таке питання: де, в якій складовій сфері Літературознавства перш за все 
фіксуються і зберігаються адекватно осмислені всезагальні закономірності?  Тут 
нас знову чекає несподіваність: це, як не дивно… М е т о д о л о г і я Літературознавства. 
Що тут дивного? А справа в тім, що довгий час в Літ-знавстві не бачили і йому категорично 
відмовляли в тому, що серед основних дисциплін його має пряме, безпосереднє місце… і 
методологія, та ще й наукова. 

А між тим і тут нема дивного: просто матеріал, що накопичувався, довго був у 
розпорошеному вигляді. Недарма здавна відомо: «Як багато поетів (письменників) 
кажуть щось таке, що філософи або вже казали, або саме їм це належить сказати!», 
«Міркуємо над частинками життя, а над цілим ніхто не задумується» (Сенека; біля 4 до 
н.е. – 65 н.е.), «Немає єдиного (одного) закону Природи, а є множина їх. Один гармонійно 
виходить з іншого, є наслідком іншого» (Омар Хайям, 1.048-1.122 н.е.), «Визначай смак 
не за шкаралупою, а за ядром» (Гр. Сковорода, 1722-1794), «Смело верь тому, что вечно, 
Безначально, бесконечно» (М.Лермонтов, 1814-1841), «Нема нічого більш важливого, 
ніж метод, бо це він дає нам властивість творити» (Флобер, 1872), «Чуття художника 
вартує іноді розуму вченого… з часом при удосконаленні методів їм на роду написано 
злитись разом у велетенську силу… Є і здатність художника випереджати людей науки» 
(Чехов, 1887). І т.д. Кількість тут довжелезна. Поступово усе подібне базово єдналося і 
продовжує повільно єднатися. 

Так і у філософії дуже довго не були чітко і широко усвідомленими всезагальні 
принципи – такі, як «об’єкт» і «суб’єкт», «аналіз» і «синтез», «бінарне-квадріадне», 
«ступеневе пізнання» (тому і панували «тріади», особисті прийоми Бекона, Декарта, 
Канта, Гегеля). Неадекватно вживали взаємодію «аналіза» і «синтеза», «структури» і 
«системи», а також і ступеневі «домінанти». Тому-то (нещодавна писали) ось вже два 
століття «гуляють вітри» ворогуючих між собою біля 200 визначень «цілого», 400 і 
500 визначень «системи» і «структури». А «метод» одні розуміють як спосіб, інші як 
шлях, не помічаючи їх «єдності». Не розрізнюють і терміни «зв’язок», «взаємодію» і 
«співвідношення», або ж «протилежність» і «протирічливість». А в останньому з Філос. 
словників (2002) вже немає статті «Частина і Ціле», замість цього (а не поряд) – з’явилися 
статті «Універсум» (єдине) і «Холізм» (неподільне ціле). 

То не дивно, що лише в останні 20 років перестали писати, що Методологія (наука 
про методи пізнання об’єктів) – це сфера дослідження лише Філософії, як і про те, що 
у кожної науки своя Методологія, специфічна і одинична. Однак ще пишуть: «Жодна з 
існуючих філософських методологій не може набувати ролі абсолютного пізнавального 
інструментарію… Тому дослідники… дотримуються принципу методологічного 
плюралізму» (Філос. енцикл. словник. – К.: Абрис,2002. – С. 374).

Тому і є важливими висновки нашого автора монографії: «Варто не лише визнавати 
те, що плюралізм критичних форм є дійсністю, потрібно прийняти це як перевагу, а не 
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вбачати в цьому ознаку слабкості або плутанини. Методологічний плюралізм – природне 
та належне розв’язання проблеми складності литературного об’єкта та множинності 
дослідницьких цілей… Як більше буде методик, то більш імовірним стане те, що одна з 
них буде корисною та ефективною… Поєднувати різні підходи… завжди краще» (с. 278). 
Це вже значний, важливий крок вперед.

Звернули, нарешті, увагу і на те (але не у першу половину нашого «перехідного 
періоду», де є лише незадоволення традиціями, а в другу, з 80-х рр., бо тут в силу почало 
вступати розуміння причин і перспектив), що і Методологія має внутрішні і зовнішні 
(функційні) рівні історичного розвитку, як усі об’єкти. 

Помітили й те, що з боку внутрішнього Методологія науки історично довго була 
суб’єктивною (спочатку віками еклектичною, далі класифікаційною). А потім поступово 
виходила на об’єктивний шлях, але спочатку була частково-системною. 

І лише в останній час, з 80-х рр., стало помітно (серед джерел цього – і праці нашого 
автора: див. Список л-ри до монографії), – що сучасне Літературознавство не лише є 
ще переважно частково-системним, але і має вже праці з переважним використанням 
всезагальних принципів у їх цілісно-системному вигляді, з адекватним їх вживанням.

Важливо, що Ціле почали сприймати не формально, а внутрішньо і зовнішньо, 
насамперед як внутрішню сторону обраного об’єкта, і як «подільний об’єкт», і як 
ступеневу єдність насамперед двох, а потім чотирьох (а не трьох) протилежностей, і як 
єдиний засіб (помічаємо чи ні) потрапити до поетапних частини або частин. 

Це, зокрема, є постійно і в праці М.Чобанюк, напр., у такому реченні про 19-й 
роман Воннегута «Часотрус»: «Це роман-підсумок, що узагальнює теми і проблеми, які 
хвилювали письменника у різний час: знеособлення індивідуальності, втрата людиною 
ідентичності в часи тотальної механізації і технізації світу, суперечності між рівнем 
розвитку науки і техніки та ступенем духовного стану людини, доля людства на порозі 
ХХI століття. Письменник попереджає читача, що у «Часотрусі» він має намір здійснити 
«cправжнє призначення митця», а саме: виконати «пристойну місію змушувати людей 
цінувати, хоч трішечки, те, що вони живуть» (с.246). А ми… поки майже як правило не 
помічаємо, що одночасно знаємо, що «Крайнощі згубні», а «Рятує лише Гармонія», і в 
той же час крайнощі у нас домінують, а щодо Гармонії часто питаємо: «Це шо?». Так і 
живем далі більше: знання окремо – дії теж окремо…

До речі, «Гуманізм», «Гармонія», «Людяність», «Синтез», «Теорія і практика», 
«Світоглядні орієнтації» в літературі та житті, «Новий реалізм», – теми і проблеми ці 
є серед головних в монографії М. Чобанюк. (Для цілісності сприйняття монографії 
додамо, що окремі технічні недоліки теж є, але це вже не суттєво). 

Важливо ще додати, що в науковому світі паралельно (іноді у 60-і, частіше з 
80-х рр.) почали вже усвідомлювати, що Методологія та її принципи – це все-таки 
невід’ємна (бо «все пов’язане з усім») база і абияких взаємозв’язків (взаємовідношень і 
взаємодій), і абияких об’єктів, тому і свідомості людей, і усіх наук. І тут додамо: навіть 
і Літературознавства. 

Чому і зараз пишемо: «навіть»? Тому що не лише раніше і досить довго, але й сьогодні 
ще іноді намагаються запевняти (тепер вже з політичними цілями), що Література – це 
лише вигадки для розваг. Адже і «образ» у неї – «симулякр», і сама вона успішно формує 
суб’єктивні погляди. Або, за Поль де Маном, що «Література – фікція («омана») не тому, 
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що вона… відхиляється від визнання «дійсності», а тому, що це не є a priori певним, що 
функції мови… є такими або подібними до принципів феноменального світу. Тому й a 
priori не є певним, що література – надійне джерело інформації про щось» (Paul de Man. 
The Resistance to Theori (Опірність теорії), 1982; пер. укр. М.Зубрицької – 1996, 2002). 

Між тим і в історії людства, і в наш час є майже безліч висловлень і від народу, і від 
письменників і вчених, – висловлень типу «Література кладезь премудрості», «Книга – 
підручник життя», «Література – досвід людства», «Література – кладезь знань», 
«Література – ліки для душі», «Аби людство мало можливість вижити, треба мислити 
по-новому в науці і всюди». І так далі, і так далі…

Між тим і Літературознавство, як методологія і всі науки, має на 1-му ступені з боку 
розвитку і будови 2 рівні (від суб’єктивного до об’єктивного), а на 2-му ступені 4 рівні: 
два суб’єктивні: 1) еклектичний і 2) класифікаційний, і далі неодмінно два об’єктивні: 3) 
частково-системний і 4) цілісно-системний, – з «перехідними етапами» між ними. Тому 
усі ми й живемо останні півстоліття у «перехідний етап» від 3-го до 4-го рівня . От і 
зростає масове сприйняття Об’єктивної методології свідомості і наук. 

Нарешті, тепер і маємо висловити те, до чого весь час наближали: монографія, 
про яку зараз мова, – якраз і написана вже на рівні цілісно-системному з урахуванням 
сьогоднішньої атмосфери «перехідного етапу», навіть в межах його вже 2-го кроку – 
тобто не лише з домінантою критичних емоцій щодо традиційних частковостей в 
Літературі й Літературознавстві ХХ – поч. ХХI століття, але і з домінантою свідомого 
використання цілісно-системних Всезагальних принципів Буття Дійсності.

Отже, маємо всі підстави стверджувати, що Марія Чобанюк представила самостійне, 
концептуально та структурно вивірене дослідження. Монографія автора збагачує 
українське літературознавство важливим і змістовним дискурсом, що засвідчує сутнісні 
тенденції розвитку літератури новітньої доби і стимулює до подальших студій у цьому 
напрямку.

На цьому шляху і бажаємо нашому автору подальших успіхів!  

В.Л.Удалов, доктор філологічних наук, професор,
     академік АНВО України (м. Луцьк).
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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ХУДОЖНІЙ СИНТЕЗ – ПРОДУКТИВНИЙ ПІДХІД 
ДО ВИВЧЕННЯ ФІКЦІЙНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Чобанюк Марія. Концептуальний художній синтез у художній літературі 
Заходу другої половини ХХ – початку ХХІ століття : монографія / 
М. М. Чобанюк. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького 

державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 318 с.

На рубежі ХХ – поч. ХХІ ст. все частіше про себе стала заявляти літературознав-
ча школа, яка формується в далеко не столичному Дрогобичі. Тут можна говори-
ти про теоретичні та історико-літературні праці Л. Краснової, М. Зимомрі, Г. Сабат, 
П. Іванишина, О. Бистрової, М. Шалати, Л. Кравченко та багатьох інших науковців. 
Їхні традиції продовжує й автор монографії “Концептуальний художній синтез у ху-
дожній літературі Заходу другої половини ХХ – початку ХХІ століття” М. Чобанюк. 
Праця дослідниці з Дрогобича цікава тим, що пропонує нове прочитання зарубіжної 
класики останніх десятиліть (Дж. Фаулз, Ґ. Ґрін, Ґ. Ґрасс, М. Кундера, М. В. Льоса, 
К. Воннегут, Дж. Хеллер). Об’єднуючим моментом цього прочитання стає теорія кон-
цептуального художнього синтезу. “Визначення синтезу як найважливішого джерела єд-
ності художнього твору розглядається як мета, що поєднує дисципліни гуманітаристики” 
[с. 5], – зазначає в передмові автор монографії. Саме поняття художнього (концептуаль-
ного) синтезу дослідниця співвідносить з іменем сучасного російського літературознавця 
Л. Андреєва, якому належить низка праць, серед яких “Від “Занепаду Європи” до “кін-
ця історії” (2000), “Чим же закінчилася історія другого тисячоліття? (Художній синтез і 
модернізм” (2001).

Новітня наука про літературу після спроб її радикальної трансформації кілька 
десятиліть тому повернулася до багатовекторного розвитку, тяжіючи до множинності та 
альтернативності підходів до розуміння фікційних творів. Однак спроби знайти певний 
універсальний підхід, що об’єднав би різні школи і напрями, все ще лишаються наявними 
в теорії літератури, хоча, за свідченням автора монографії, “повернення до єдиної, 
уніфікованої моделі сприйняття літератури сьогодні видається навряд чи можливим” 
[с. 5]. Проте у творчій практиці письменників останніх десятиліть помітно, як паралельно 
з реалізмом, модернізмом, постмодернізмом, масовою літературою заявляє про себе 
новий напрям, який намагається інтегрувати в собі різні види нарації, творчість пись-
менників різних світоглядних позицій, що мало на меті всебічно й повно відтворювати 
навколишню дійсність і долю окремої людини.

Уже перший параграф розділу І “Художній синтез як процес” засвідчує про 
наполегливе прагнення М. Чобанюк виробити власне розуміння цього поняття, тим 
більше, що вона відштовхується від праць науковців різних народів і поколінь, що так 
чи інакше висловлювали його розуміння (О. Лосєв, А. Бергсон, М. Бахтін, Ф. Шлегель, 
М. Гіршман, І. Мінералова, О. Осмоловський, Р. Краукліс тощо). На погляд М. Чобанюк, 
“художній синтез – це складне, багаторівневе явище та містке поняття, тому, що воно 
складається, окрім поєднання, із взаємодії різних видів мистецтва, а також із синтезу 
різних стилів, форм жанрів та інших засобів виразності у межах одного виду мистецтва” 
[с. 20]. Результатом синтезу є поява органічної єдності, складної цілісності, “у якій 
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співвіднесення частини й цілого виходять із внутрішньої заданості об’єкта, зі “спільної” 
основи з’єднуваних форм, що спрямовує пошук і взаємоперетворення” [с. 21].

Параграф другий цього ж розділу дослідниця присвячує вивченню трансформації 
феномену “синтез мистецтв” у ході історичного розвитку. М. Чобанюк вважає, що 
кожний окремий вид мистецтва не підлягає вивченню у відриві від інших його видів, 
хоча щоразу слід враховувати своєрідність кожного з них. У результаті синтезу всякий 
раз з’являється абсолютно нове утворення, “властивостями якого є не тільки зовнішня 
сума властивостей компонентів, а й результат їх взаємопроникнення і взаємовпливу, що 
найбільше розкриваються у царині культури та мистецтва” [с. 22].

Поняття “синтез” є предметом уваги не лише літературознавців, а й філософів, 
психологів, фахівців з естетики. Однак найбільш точне втілення з культурологічного 
боку це поняття знаходить особливо в практиці взаємин тих видів мистецтва, які є 
суміжними. М. Чобанюк розглядає специфіку інтегративних процесів в перехідні епохи 
(середні віки – Відродження; романтизм – кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.; 
модерн – кінець ХІХ – початок ХХ ст.; новітній етап – помежів’я ХХ – ХХІ ст.), хоча 
й висловлює розуміння того, що синтез різних видів мистецтв має коріння в глибинах 
тисячоліть, він є помітним явищем культури античності. Науковець наводить імена і 
думки різних авторів, починаючи від Платона і кінчаючи новітніми авторами, у працях 
яких розкривається динаміка руху синтезу як наукового поняття і еволюція наповнення 
його певним змістом.

Як людина, що кілька десятиліть займається теорією літератури та літературою non 
fi ction, мені приємно читати думки, що співзвучні власним спостереженням: “Специфіч-
не явище – синтез на межі мистецтв. Такий синтез, що є умовою існування драматургії, 
спричинив появу нових жанрів, як-от кіносценарій, кіноповість, кіноновела, а також – 
розквіт художньої документалістики (зокрема біографічної і мемуарної літератури) та 
есеїстики (поєднання мистецького і філософського та наукового мовлення)” [с. 39].

Спроби знайти домінантні ознаки синтезу привели дослідницю до розуміння 
інтертекстуальності, інтермедіальності, інтердисциплінарності, феномену “пере-
хідності”, літературної антропології, синергетики як вимірів художньої реальності 
літературознавчого синтезу, про що йдеться в третьому параграфі першого розділу її 
праці. Автор називає чимало імен зарубіжних і українських учених, які наближають 
літературознавство до вирішення проблеми синтезу в науці про літературу.

Важливим у баченні М. Чобанюк є жанровий синтез, проблеми якого вона розглядає 
в п’ятому параграфі монографічної праці. Дослідниця цілком слушно вважає, що в 
умовах жанрової нестабільності в другій половині ХХ – початку ХХІ ст. заявляє про 
себе розмаїття підходів, які б живили жанрову теорію в її еволюційному розвитку. У 
зв’язку з цим вона називає еволюційну теорію Ф. Брюнетьєра, психологічну теорію 
П. Хернаді, структуралізм від Н. Персона до Я. Мукаржовського, неомарксизм Г. Лукача 
та Т. Іглтона, рецептивну теорію Х.-Р. Яусса, трансформаційну теорію А. Фаулера, теорії 
жанру Р. Колі, Ж. Женетта, М. Верлі, К. Штирле, Ж. Дерріда та ін. Не забуває науковець 
і теоретиків, що продуктивно живили літературознавство в колишньому Радянському 
Союзі (Ю. Тинянов, Б. Ейхенбаум, Р. Якобсон, Б. Томашевський, В. Пропп, М. Каган, 
Ю. Лотман, С. Аверінцев, Г. Поспєлов, М. Бахтін, Д. Лихачов та ін.). У цьому переліку 
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М. Чобанюк віддає належне й українським жанрологам Н. Копистянській, І. Денисюку, 
М. Ткачуку, Г. Штоню, Н. Бернадській, Т. Бовсунівській тощо.

Другий розділ монографії “Концептуальний художній синтез як культурологічний 
феномен та межі тисячоліть” М. Чобанюк присвячений осмисленню гуманізму в 
літературознавчому та богословському дискурсах. Дослідниця вважає, що саме гуманізм 
є основною прикметою творів концептуального художнього синтезу останніх десятиліть. 
Вона чимало місця в монографії приділяє історії появи терміна “гуманізм”, його семантиці 
та інтерпретації, пропонуючи власний аналіз слова гуманізм. Увесь перший параграф 
другого розділу – це розгляд поняття “гуманізм” як ключової складової концептуального 
синтезу. Тут автор монографії демонструє глибокі знання з історії світової культури, 
однак спрогнозувати, “яка з домінуючих рис гуманізму минулих епох візьме гору в ХХІ 
столітті” [с. 107] не береться. М. Чобанюк натомість заявляє: “Хочеться вірити, що, якщо 
ХХІ століття увійде в історію цивілізації як епоха Духовного Просвітництва, можливо, 
це буде, відмінний від середньовічного, геоцентричний гуманізм з відносно вільним, 
глибоко усвідомленим прагненням Людини до святості і Бога” [с. 107], чого, здається, 
враховуючи ситуацію на Сході, початок нинішнього століття ніяк не демонструє.

Заслуговують на увагу роздуми автора монографії про вплив постмодернізму на 
новітню літературу, чому присвячено параграф 2 другого розділу. Аналізуючи значний 
обшир теоретичних та історико-літературних праць зарубіжних і українських авторів, 
М. Чобанюк приходить до висновку, що цей напрям літератури не сприяє художньому 
синтезу, оскільки “тяжіє до багатомовності стилів, технік, культур, що призводить 
до своєрідної універсальності, яка поєднує різні естетичні та світоглядні системи 
універсальності, але за загальним визнанням, все ж залишається еклектичною, а не 
синтетичною” [с. 118]. 

У наступному параграфі “Проблема статусу сакрального та гуманізму в епоху 
постмодернізму” дослідниця, продовжуючи попередні роздуми, зазначає, що 
літературознавчі студії неможливі без аналізу та інтерпретації частин сакрального, 
ірраціональних виявів і раціональних структур й об’єктів, “за допомогою яких твориться 
достатньо цілісна художня картина цієї всезагальної категорії. Саме синтетичні та 
синкретичні методологічні стратегії дають можливість достатньо повно виявити й 
окреслити аспекти різних генерацій цієї системи, означити їх роль і місце в структурі 
художнього твору” [с. 127 – 128].

Підсумовує вище зазначене останній параграф другого розділу, в якому дослідниця 
називає концептуальний художній синтез універсальною категорією, що стосується 
і літератури, і літературної критики, і є продуктивним напрямом творчості значної 
кількості провідних письменників Заходу другої половини ХХ ст. (Л. Арагон, Т. Манн, 
Ж.-П. Сартр, Г. Гарсіа Маркес, Х. Борхес, А. Карпентьєр, Г. Белль, Ґ. Ґрасс, М. Кундера, 
Дж. Фаулз, К. Воннегут, Дж. Хеллер, М. Турньє, М. Уельбек, М. Варгас Льоса). Що-
правда, якщо говорити про Т. Манна (помер 1955 р.), то навряд чи його творчість можна 
віднести саме до другої половини ХХ ст., оскільки класичні твори цього письменника 
написані раніше.

Останній, третій розділ монографії М. Чобанюк “Література європейських країн та 
Америки у світлі теорії концептуального синтезу” – це спроба представити творчість 
кількох провідних письменників Старого і Нового світу орієнтованою на інтеграцію, 
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у текстах яких виразно проглядається органічний синтез різних оповідних практик, 
світоглядних позицій. Дослідниця при цьому заперечує продуктивність постмодерністів, 
твори яких спрямовані не на концептуальний синтез, а на неупорядковане еклектичне 
поєднання часто непоєднуваних елементів.

Перший параграф третього розділу репрезентує твори двох англійських письменників 
Джона Фаулза та Ґрема Ґріна, доробок яких, на погляд М. Чобанюк, найповніше впи-
сується в її бачення теорії концептуального синтезу. Так, аналізуючи роман Дж. 
Фаулза “Колекціонер” через призму теорії концептуального синтезу, автор монографії 
знаходить “присутність у ньому жанрового синтезу (поєднання роману, притчі, есе, 
детективу, казки)” [с. 163]. Вона говорить “про синтез літературних технік (психологізм, 
інтертекстуальність, замкненість простору, часове зміщення, мінімілізацію художнього 
часу, ігровий підтекст, зміну точок зору головних героїв тощо)” [с. 163].

Розглядаючи під кутом теорії концептуального синтезу інший роман цього ж автора 
“Жінка французького лейтенанта”, М. Чобанюк наголошує на його широкій художній 
канві, де наявна інтертекстуальність, представлені глибокі психологічні характери, філо-
софські роздуми про природу навколишнього світу і місце людини в нім. 

У цілому творчість Дж. Фаулза розв’язує низку екзистенційних проблем, зокрема 
людської свободи, протистояння людини і суспільства, самотності і любові, що органічно 
вписується в розроблювану авторкою теорію концептуального художнього синтезу.

Аналізуючи романістику іншого англійського автора Ґ. Ґріна, дослідниця за-
значає, що “у своїх романах Ґрін завжди повертається до проблеми, що хвилювала 
його – сучасна людина перед обличчям світу і перед лицем собі подібних” [с. 189]. 
Письменника цікавлять морально-етичні аспекти поведінки героїв. При цьому його 
герої проявляють себе не у вузькому сімейному колі, а в протистоянні з конкретними 
реаліями доби в гарячих точках планети (В’єтнам, Гаїті, Аргентина, Парагвай тощо), де 
наявні криваві диктаторські режими. У Ґ. Ґріна за жанровою приналежністю домінують 
складні синтетичні утворення, що “поєднують риси різних жанрових різновидів, зокрема 
детективного, соціального, політичного, колоніального, психологічного романів” [с. 193]. 
Говорячи про втілення теорії концептуального синтезу в першому романі Ґ. Ґріна “Кінець 
одного роману”, М. Чобанюк відзначає змішання в ньому різних жанрових структур. На 
внутрішньородовому рівні – це різні види епічної оповіді. На міжродовому – наявність 
у тексті елементів лірики, драми, документальної прози, публіцистики. “Жанровою 
домінантою цього синтезу є жанр любовно-психологічного роману, в центрі якого лежить 
історія семирічних любовних відносин оповідача, письменника Моріса Бендрікса, з 
Сарою, дружиною великого англійського чиновника Генрі Майлза” [с. 194 – 195].

Розвиваючи свої погляди на теорію концептуального синтезу, М. Чобанюк вважає, 
що жанрове змішування, яке вперше заявило про себе творі “Кінець одного роману”, 
сприяло створенню своєрідної поліжанрової моделі роману, котра виявила себе у 
написаних пізніше творах. Це сприяло поглибленню і розширенню “ідейно-художніх 
смислів створюваного ним світообразу” [с. 198]. Жанровий синтез стає прикметною осо-
бливістю художнього доробку Ґ. Ґріна, поглиблюючи гуманістичну спрямованість його 
романістики, “і є водночас показником естетичної парадигми концептуального худож-
нього синтезу” [с. 210].
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Німецька література другої половини ХХ ст. у дослідженні М. Чобанюк представлена 
творчістю Нобелівського лауреата Ґюнтера Ґрасса. Його творчий світ пронизаний па-
фосом гуманізму, усвідомленням провини німців за розв’язану світову війну. Тва-
ринні образи його романів (“Кішка і миша”, “Собачі роки”, “Із щоденника равлика”, 
“Камбала”, “Щуриха”, “Траєкторія краба”) “сприяють глибшому художньо-філософ-
ському осмисленню навколишнього світу й дозволяють наголосити на людяності й 
духовності як головних підвалинах людства” [с. 211]. Сама творчість німецького класика 
є синтезованою, адже він виступає в різних іпостасях: письменник, поет, драматург, 
художник, графік, скульптор, музикант, танцюрист. М. Чобанюк додає до цього переліку 
ще й кухаря. Саме такий синтез різних мистецтв, зокрема й кухарського, вивершив 
Ґ. Ґрасса як визначну особистість доби. У його художніх творах трагічне дуже часто стає 
фарсом, серйозне – смішним, комічним і безглуздим.

Завершує параграф аналіз творчості чеського і французького письменника 
М. Кундери. Його доробок фактично синтезує чеську і західноєвропейську літературні 
традиції. Автор монографії вважає, і не без підстав, що “особливості світогляду пись-
менника в контексті концептуального художнього синтезу відбиваються у синтезуючих 
особливостях поетики на різних структурних рівнях досліджуваних романів. На рівні 
проблематики синтез виявляється у постійному переплетенні особистого та суспіль-
ного, ліричного, філософського та політичного аспектів. Синтетизм поетикальних рис 
у творчості Кундери можна вважати наслідком поліваріативної природи поетики його 
романів, для яких характерна динамічна структура, постійні пошуки нових способів 
художнього вираження, трансформація існуючих прийомів вербальної репрезентації” 
[с. 222 – 223].

У другому параграфі третього розділу М. Чобанюк розглядає творчість американських 
письменників через теорію художнього синтезу. Зокрема у творчості К. Воннегута 
дослідниця відзначає комедійно-сатиричний пафос романів, що відобразився в їхній ідейно-
естетичній спрямованості і структурі: “Фантастичне, поєднуючись з комічно осмисленою 
дійсністю, не тільки породжує різноманіття сміхових прийомів, але й розширює простір 
соціальної та філософськи-етичної проблематики і формує складний художній синтез на 
всіх рівнях оповіді” [с. 238]. Аналізуючи романи американського письменника “Механічне 
піаніно”, “Сирени Титана”, “Мати Ніч”, “Колиска для кішки”, “Дай вам Боже здоров’я, 
містер Розуотер”, “Бойня номер п’ять, або Хрестовий похід дітей”, “Сніданок чемпіонів”. 
“Синя борода” та ін., М. Чобанюк відзначає, що в них автор виступає як противник 
бездуховності і жорстокості навколишнього світу, соціальної несправедливості. Водночас 
для К. Воннегута значущою є саме людина в її цілісності, “через яку проходять всі імпульси 
поточної епохи, яка є вмістилищем і джерелом усього, і тому сама собою важливіша будь-
якої соціальної системи з її надлюдськими цілями” [с. 258].

У цьому ж параграфі дослідниця інтерпретує творчість іншого американського 
письменника Дж. Хеллера в річищі теорії концептуального художнього синтезу. Романи 
“Поправка-22”, “Щось сталося”, “Голд, або не гірше золота”, “Бачить Бог”, “Уяви собі 
картину”, “Лавочка закривається”, “Портрет письменника в старості” дають підстави го-
ворити про синтез світогляду письменника, що базується на гуманістичних традиціях. 
Він є автором творів, що порушують усталені канони, тяжіючи до жанрового синтезу: 
“Дж. Хеллер у своїй романній творчості доводить, що гармонійне існування людини 
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та суспільства є головною метою їх повноцінного розвитку, який, згідно з баченням 
письменника, не може бути без розвитку духовного” [с. 265].

У творчості видатного іспаномовного представника латиноамериканської літератури, 
Нобелівського лауреата Маріо Варгаса Льоси М. Чобанюк убачає синтез соціально-
політичної проблематики та екзистенційного та соціокультурного буття окремого 
людського індивіду. І хоча сам письменник тяжіє до великих форм епосу, у його доробку 
є чимало творів малих епічних жанрів: оповідань, новел. Він пише також п’єси, статті, 
есе. Автор монографії зазначає: “Естетичні принципи М. Варгана Льоси, що поєднали 
в собі установку на реальність як принципову основу художнього світу, оригінальність 
творчого вимислу, різноманіття літературних прийомів і оповідних модусів (епос, лі-
ризм, комізм) із загальнолюдськими цінностями і вірою в людину, і вивели його в ряд 
найбільш яскравих представників концептуального художнього синтезу” [с. 273].

Підсумовуючи аналіз творчості провідних американських письменників з точки 
зору концептуального художнього синтезу, М. Чобанюк справедливо наголошує на 
органічне поєднання різних жанрових форм у їхній творчості, використанні розмаїтих 
літературних технік, гуманістичному пафосі, багатстві фарб в ім’я “гуманістичної ідеї 
перемоги людського в людині” [с. 277].

Хочеться відзначити також велику кількість наукових джерел, опрацьованих 
дослідницею, серед яких майже шість десятків іноземними мовами, переважно 
англійською. 

До недоліків відніс би певну тавтологію в назві монографії, що виявляє себе в повторі 
слова художній. Замість у художній літературі можна було сказати у фікційній літературі 
чи белетристиці. Проте все це є несуттєвим.

Праця М. Чобанюк є амбітним дослідженням, що претендує на власне місце в 
українському літературознавстві останніх років, а також може бути предметом дискусій 
не тільки тих, хто студіює зарубіжну літературу, а й тих учених, кому не байдужою є 
рідна література.

О. Галич, м. Рівне
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗА «ВОРА В ЗАКОНЕ» В РОМАНЕ 
«ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» (ЧАСТЬ 1)

Целью представленной статьи является анализ образа Остапа Бендера как «вора 
в законе». Устойчивые элементы сюжета в романе соотносятся с алгоритмами и сте-
реотипами поведения, свойственными «ворам в законе», и сравниваются с их упомина-
ниями в иных источниках. Дополнительно нами рассматриваются упоминания о самом 
Воровском Законе. 

Ключевые слова: алгоритм поведения, устойчивый элемент сюжета, Воровской За-
кон.

Роману «Золотой теленок» посвящено огромное количество исследований в различ-
ных филологических дисциплинах, каждая из которых анализировала произведение в 
своем аспекте. Целью нашего исследования является рассмотрение упоминаний о по-
веденческих стереотипах и алгоритмах, свойственных т.н. «ворам в законе» («законным 
ворам», «в законе»), и соотнесение их с образом Остапа Бендера, а также упоминаний 
о самом Воровском Законе. Реализация цели исследования позволяет нам не входить в 
обсуждение ряда спорных моментов – кто стоит за персонажами романа, кем был пред-
ложен сюжет романа, применяемых литературных приемах и т.д. Мы анализируем роман 
с совершенно новой точки зрения, поэтому ряд исследований мы вынуждены и можем 
обойти вниманием.  

Сущность и формы существования Воровского Закона рассматривались нами ранее, 
поэтому мы представим предмет исследования в достаточно сжатой форме. На основе 
синтеза взглядов Л.Н. Гумилева, У.Эко и О.В. Лещака нами было доказано, что «(...) под 
Воровским Законом (без разделения на Новый и Старый) понимается синтез представле-
ний о Старом римском праве до кодификации Юстиниана (Законы XII таблиц, Институ-
ции Гая, Салическая правда), Устной Традиции (с элементами Гемары и Каббалы), вос-
точной ветви митраизма (Законы Ману и черный бон модифицированный тантраяной), 
Кодексе Хаммурапи и воззрениях иудео-христиан (ессеев, мандеев, тибетских вариан-
тов шиизма)»[1]. Применение концепции Л.Н. Гумилева позволило нам исследовать Во-
ровской Закон как «дискретную антисистему» на географической, культурологической, 
этнологической, политико-исторической, этнографической, биографической, и филоло-
гической «степенях приближения», т.е. проблематиках и методиках исследования. Про-
блема «скрупулюсов» в концепции этногенеза была нами устранена при помощи функ-
ционально-прагматической модели лингвосемиотического опыта О.В Лещака, Воров-
ской Закон («дискретная антисистема») рассматривался нами также как «отсутствующая 
структура» («пра-структура», идеология) согласно взглядам У. Эко. Синтез взглядов Л.Н. 
Гумилева, У.Эко и О.В. Лещака позволил нам выработать модель для анализа русского 
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уголовного дискурса и проанализировать сведения книжных источников на «филологи-
ческой степени приближения» с точки зрения их внутренней и внешней противоречиво-
сти, для чего вовлекались остальные «степени приближения», как показано ниже. 

Начнем наш анализ с одного из устойчивых элементов сюжета, который одновремен-
но может быть рассмотрен как поведенческий алгоритм – отъем украденных денег од-
ним преступником у другого. Особую популярность этот поведенческий алгоритм (для 
некоторых переходящий в стереотип) начинает приобретать с развитием кооперативного 
движения и легализацией «цеховиков». Подпроцедуры этого алгоритма варьировались 
в зависимости от обстоятельств и степени вовлеченности в преступную деятельность: 
«(...) Мы бывшие спортсмены, а ныне рэкетмены (...) Мы на блюде с голубой каемкой 
у тебя не просим миллион, можешь даже сам решить по сколько, с Колькой, хочешь 
нам назначить пенсион (...) Еще наш папа Бендер, что был умен но беден, твердил что 
очень вреден с законами конфликт. И мы не грабим банки, как ветренные янки, у нас 
с законом только легкий флирт (...) По большому счету мы устали, и все парады наши 
позади (...)» [2]. Интересна также фуражка исполнителя в видеоклипе, которая, кроме 
словоупотреблений в песне, однозначно указывает на соотнесение данного поведенче-
ского алгоритма с рассматриваемым нами произведением. Особый интерес представляет 
также словоупотребление «папа Бендер», к которому мы вернемся в конце статьи. Связь 
на филологической «степени приближения» несомненна, однако имеется существенное 
отличие на культурологической, этнологической, политико-исторической, и биографи-
ческой «степенях приближения» – обоснование своих действий. В песне В.П. Асмо-
лова обоснованием является существование выдуманного долга: «мы же для тебя тогда 
играли, и твою подругу веселя, головы и ноги разбивали, так плати по старым вексе-
лям». Несколько позднее обоснованием становится «право на территорию» (в том числе 
«плата за защиту»), т.е. опять же физическое воздействие или угроза такового, имеющее 
повторяющийся характер и свойственное не рассматриваемой нами «дискретной анти-
системе» (Воровскому Закону), а «жесткой антисистеме» ОПГ. Как видим, принятие во 
внимание только филологической «степени приближения» при рассмотрении этого по-
веденческого алгоритма могло бы привести к неправильным обобщениям, в том числе 
относительно образа Остапа Бендера как «вора в законе». 

Рассматриваемый нами алгоритм поведения, т.е. отъем украденных денег одним 
преступником у другого, был свойственен «ворам в законе» на советском и постсо-
ветском пространстве, для его называния использовался и используется термин «раз-
гон» [3]. Этимология термина легко усматривается в одной из сцен романа – действиях 
Остапа Бендера в ответ на «Паниковского бьют» [4: 476-477]. Необходимо заметить, что, 
в отличие от «жесткой антисистемы» ОПГ, рассматриваемый нами поведенческий ал-
горитм у «воров в законе» основан не на физическом воздействии (в любом случае, 
не оно является ключевым), редко имеет повторяющийся характер, а обоснование 
своих действий совсем иное. 

Данный алгоритм поведения (динамический стереотип) был свойственен «Золотой 
Роте», т.е. рассматриваемой нами «дискретной антисистеме» (Воровскому Закону) в 
XIX веке [5: 132-145]. В тексте романа «Золотой Теленок» мы такое словоупотребле-
ние встречаем: « (...) Так, ни о чем, печки-лавочки, – ответил Остап. – Ну, золотая рота, 
за дело! Надо найти подзащитного!» [4: 594]. Описание «Золотой Роты» и подвиды 
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рассматриваемого нами алгоритма поведения, т.е. отъема украденных денег одним пре-
ступником у другого, наряду с обоснованиями подобного поведения мы находим в рома-
не В.В. Крестовского «Петербургские трущобы». Например: «Золотая рота образовалась 
в половине тридцатых годов [примеч. Е.З. – XIX века]. Первыми основателями ее были 
три польских дворянина. Она никогда не отличалась многочисленностью своих членов, 
зато все уж они могли с честью называться отчайнейшими головорезами, которые нигде 
и ни в чем не знали преград для своих дерзких подвигов (...). Перед членами Золотой 
роты, и в особенности перед Ковровым, трепетали все остальные хороводы. Он повсюду 
имел своих тайных агентов, которые незаметно, но зорко следили за каждым предпри-
ятием ‘мазуриков’. В момент исполнения такого предприятия на место действия вдруг 
нежданно-негаданно являлся Ковров с кем-либо из своих и требовал контрибуцию, грозя 
в противном случае тот час же донести полиции – и мошенники, для того, чтобы ‘сми-
рить ему звонок’ [примеч. Е.З. – заставить молчать], невольно должны были жертвовать 
часть сламу [примеч. Е.З. – добычи], какую он сам заблагорассудил себе назначить. (...) 
Подобный промысел искони существует и в музуричьем мире: между ними есть разряд 
людей, которые сами никогда не пускаются на воровство, но промышляют собственно 
тем, что узнают о всякой покраже, и за одно это знание, за одно отрицательное соучастие 
свое получают известную долю – лишь бы только молчали и полиции не выдали. Впро-
чем надо прибавить, что подобных людей в этом мире очень немного, и все они пользу-
ются у самих мазуриков глубочайшим презрением. Не пользовался им только Ковров» 
[6: т. 1, 101-102]. 

Как видим из обширной, но нужной цитаты, обоснованием отъема украденных де-
нег одним преступником у другого в случае «Золотой Роты» являлось «отрицатель-
ное соучастие». Именно на этом основании Остап Бендер пытается получить деньги от 
гражданина Корейко. Причин «глубочайшего презрения» мы касаться не будем, в этом 
случае необходимо описывать этнопсихологическую структуру мелких преступников. 
Заметим, что в данном случае вспоминаются слова Паниковского: «(...) Бендер – осел! 
Ей-богу, жалкая, ничтожная личность!» [4: 563], и возможная причина такого презрения 
становится понятна. 

Взаимоотношения внутри «Золотой Роты» наиболее полно покажет следующая ци-
тата: «В Москве знаменита своими бесчинствами так называемая ‘Золотая рота’, контин-
гентом которой служат подонки всех слоев общества. (...) Все это грязное, пьяное, без 
определенных средств к существованию и, по большей части, без паспортов или с под-
дельными видами на жительство, слоняется изо дня в день по закоулкам Москвы, ища 
легкой наживы и промышляя воровством, сбытом краденых вещей, мошенничеством, 
а подчас и просто разбоем. По уровню нравственности все члены ‘Золотой орды’ стоят 
друг друга – все одинаково испорчены; по умственному же развитию между ними встре-
чаются: и совершенно безграмотные, неспособные, тупоумные, и люди с остатками не-
когда полученного отличного образования, люди несомненного таланта (...) Временами 
во главе роты становились люди с сильным характером, непреклонною решимостью и 
большим административным тактом: тогда в роте водворяется своего рода дисциплина 
и сбродная шайка обращается в организованную банду, во всем послушную приказа-
ниям начальника на широком поле воровства, разбоя и грабежа. Пропадал начальник – 
пропадала и организация, а вслед затем рота снова обращалась в сброд проходимцев 
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(...)»[7]. Если в приведенной цитате заменить «Золотую Роту» на «экипаж Антилопы», то 
соответствие будет полным, мы наблюдаем те же «характеристики связей» (системные 
связи между индивидами с точки зрения концепции этногенеза). Вполне закономерно 
охарактеризовать Остапа Бендера как человека «с остатками некогда полученного от-
личного образования» и человека «с сильным характером, непреклонною решимостью 
и большим административным тактом». Разумеется, что утверждение о неких реминис-
ценциях относительно «Золотого теленка» и «Петербургских трущоб» к цели нашего 
исследования не относится.

Еще одним устойчивым элементом сюжета, который одновременно может быть 
рассмотрен как поведенческий алгоритм, является стремление к легализации. Стрем-
ление к легализации заметно как в открытии конторы «Рога и копыта», так и снятии 
комнаты в «Вороньей слободке», не говоря уже о эмиграции из СССР. Описание взаи-
моотношений жильцов в «Вороньей слободке» в романе «Золотой теленок» похоже на 
«Голь, Шмоль, Ноль и Ко» у В.В. Крестовского [6: т. 2, 584-597] с поправкой на совет-
скую действительность. Кроме фамилии Пряхин, особое внимание обращает на себя 
корреляция между «промыслом невинным, но выгодным» и «затеять историйку» [6: т. 2, 
586-588] у В.В. Крестовского и стремлением «вчинить иск» у обитателей «Вороньей 
слободки» [4: 490-491]. Более того, стремление спровоцировать конфликт и получить 
при этом выгоду заметно также в способе ограбления Балагановым и Паниковским 
Корейко на пляже. Разновидности такого поведенческого алгоритма (стереотипа) ха-
рактерны также для правопорядочных граждан, поэтому для целей исследования они 
нерелевантны, тем более, что Остап Бендер разновидностей этого поведенческого ал-
горитма (стереотипа) не проявлял. 

Необходимо заметить, что для «воров в законе» советского периода с точки зрения 
количественного фактора стремление к легализации редко воплощалось в жизнь. Един-
ственной возможностью легализоваться была эмиграция, этот мотив присутствует как в 
«Золотом теленке», так и в «Петербургских трущобах». В настоящее время нет необхо-
димости доказывать стремление «воров в законе» легализоваться за рубежом. В любом 
случае, стремление легализоваться у Остапа Бендера доказывать нет нужды. 

На наш взгляд, особый интерес для нашего анализа представляет упоминание в 
романе «Золотой теленок» о выдумывании фальшивых родословных и выдавании 
себя за кого-то другого, что также является одним из устойчивых элементов сюжета. 
В романе мы встречаем, кроме «детей лейтенанта Шмидта», «внуков Карла Маркса», 
«племянников Фридриха Энгельса», «братьев Луначарского», «кузин Клары Цеткин», 
«потомков князя Кропоткина». Расхождение в «родословных» может указывать на упо-
минание о различных «воровских школах». Наличие «дочерей лейтенанта Шмидта», 
«глупых, немолодых и некрасивых» [4: 375], указывает на присутствие на «конферен-
ции» т.н. «опущенных» (лиц, по отношению к которым был совершен насильственный 
акт мужеложества, после которого они перестают считаться «в законе»). Несомненно, 
авторы рассматриваемого нами романа под «детьми лейтенанта Шмидта» подразуме-
вали «воров»: «Вор – ‘грабитель’, ‘злоумышленник, занимающийся кражей’ (...) Только 
русское (...). Появилось в XVI в.; ранняя дата (1547 г.) (...) старшая дата – 1580 г. Во 
всех этих случаях речь идет не о татях, не о кражах. (...) Во 2-й половине XVII в. вошли 
в употребление прилагательные ‘воровской’ и существительное ‘воровство’. Особенно 



514

широкое распространение слова группы ‘вор’ получили в Смутное время. Старшее зна-
чение (XVI – начало XVII в.) – ‘обманщик’, ‘смутьян’, ‘изменник’, ‘политический пре-
ступник’. В начале XVII в. появились и слова ‘воровка’ (сначала так называли только 
Марину Мнишек), ‘воренок’ (сын Марины Мнишек и Лжедмитрия II), ‘воровать’ (‘за-
водить смуту’, ‘восставать против законной власти’, ‘изменять’) (...). Но в начале XVII 
в. слово ‘вор’ уже было известно и в смысле ‘тать’, ‘грабитель’ (...)» [8: Т. 1, 165-166]. 
Тем более, что в тексте рукописи романа встречается «всякого рода самозванцев» [9: 23]. 
Интересно также упоминание о месте встречи «детей лейтенанта Шмидта» – «в москов-
ском трактире, у Сухаревой башни» [4: 490-491]. Мы можем предположить отнесение к 
легенде, согласно которой в Сухаревой башне, построенной на месте Стретенских ворот 
(намек на встречу?), собирались колдуны и в восточной стене была спрятана магическая 
«черная книга» [10: 16-17]. Совершенно закономерно, что Остапа Бендера, как «вора 
в законе», на этой встрече не было по следующим причинам:

1. Воровской Закон является не «жесткой» или «полужесткой», а «дискретной ан-
тисистемой». «Дискретным антисистемам» несвойственно установление контроля над 
какой-либо территорией, они обычно сосуществуют с системами [5: 69-102]. У «детей 
лейтенанта Шмидта» в рассматриваемом романе мы видим пробу разделения террито-
рии на участки [4: 373-376]. Можно усмотреть в рассматриваемом романе упоминание 
о изменениях «характеристик связей» из-за смены «антропогенного ландшафта» при 
трансформации Старого Воровского Закона в Новый Воровской Закон. Правомерность 
такого предположения требует отдельного исследования. Заметим лишь, что в начале 
прошлого века Воровской Закон еще не назывался «воровским» в среде лиц, активно 
формирующих уголовный дискурс («блатных»), а просто «Законом» [11]. 

2. Персонаж Остапа Бендера негативно относится к «детям лейтенанта Шмидта»: 
«То, что произошло сегодня утром, – это даже не эпизод, а так, чистая случайность, ка-
приз художника. Джентельмен в поисках десятки. Ловить на такие мизерные шансы не 
в моем характере. (...) Меня, например, кормят идеи. Я не протягиваю лапу за кислым 
исполкомовским рублем. Моя наметка шире (...)» [4: 378]. Кроме того, это негативное от-
ношение можно усмотреть в «отказе от родства», своественное «Иванам, Непомнящим 
родства» [5: 132-145], т.е. членам «Золотой Роты»: «У меня нет родственников, товарищ 
Шура, – я один на всем свете. Был у меня папа, турецкий поданный, да и тот давно скон-
чался в страшных судорогах (...)» [4: 379]. Себя Остап Бендер выдает за индийского 
факира и жреца, о чем свидетельствует содержание его саквояжа [4: 379], и это алго-
ритм поведения. Напомним, что содержимое саквояжа было необходимо для добывания 
карманных денег [4:596]. К содержанию саквояжа мы вернемся в следующих статьях. 

3. Для реализации целей данной статьи огромный интерес представляет называние 
себя «сыном турецкоподданного» и «потомком янычаров», что мы также можем считать 
устойчивым элементом сюжета. В упомянутой в начале статьи песне В. Асмолова слово-
употребление «папа Бендер» указывало не на родство, а на идеологическую преемствен-
ность. В романе словоупотребление «потомок янычаров» также указывает на идеологи-
ческую преемственность: «во мне проснулись янычары» [4: 702]. Для взглядов янычаров 
(как и езидов) был характерен синтез религиозных воззрений, похожих по содержанию, 
но не сути, на Воровской Закон. 
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На основе вышеизложенного мы можем утверждать, что персонаж Остапа Бендера в 
романе «Золотой теленок» проявляет алгоритмы поведения, свойственные «ворам в за-
коне». В представленной статье мы обошли вниманием огромное количество алгоритмов 
и стереотипов поведения, свойственных «ворам в законе», но не являющихся устойчивы-
ми элементами сюжета. Остались обойденными вниманием также важные упоминания 
о Воровском Законе, например, татуировка «Наполеон с кружкой», содержание саквояжа 
Остапа и др. К ним мы надеемся вернуться в дальнейших исследованиях. 
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ПРЕДСТАВЛЕННЯ ОБРАЗУ «ЗЛОДІЯ В ЗАКОНІ» У РОМАНІ «ЗОЛОТИЙ 
ТІЛЕЦЬ» (ЧАСТИНА 1)

Мета даної статті – аналіз образу Остапа Бендера як «злодія в законі». Сталі еле-
менти сюжету в романі співвідносяться з алгоритмами та стереотипами поведінки, 
які властиві «злодіям в законі», та порівнюються з їх вживанням у інших джерелах. 
Окрім цього, нами розглядаються згадки про сам Злодійський Закон. 
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PRESENTATION OF THE IMAGE OF A «THIEF IN LAW» IN THE NOVEL «THE 
LITTLE GOLDEN CALF» (PART 1)

The paper aims at the analysis of the image of Ostap Bender as a «thief in law». The re-
peatable plot elements in the novel are referred to the algorithms and stereotypes of behaviour 
that are typical of «thieves in law». These algorithms and stereotypes are compared to those 
mentioned in other sources. Moreover, the author studies the references to the Thieves’ Law / 
Thieves’ Order themselves. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ЗЛА В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 1920-Х РОКІВ 

У статті досліджено різні аспекти уявлення про зло у творах українських 
письменників 1920-х років – Миколи Хвильового («Повість про санаторійну зону») та 
Михайла Могилянського («Честь»). 

Ключові слова: зло, мораль, християнство, Ніцше, Шопенгауер, Микола Хвильовий, 
Михайло Могилянський. 

Перша третина XX століття, час, коли набирала обертів радянська державна машина, 
а під репресивний маховик потрапляла все більша кількість людей, актуалізувала пошуки 
відповіді на питання про те, як можливі у світі і соціумі такі феномени, як мистецтво і 
мораль. Зокрема, актуалізується проблематика зла, яка має тривалу історію у світовій 
культурі та філософії. Уявлення про зло починає формуватися в лоні християнської 
філософії і становить собою проблему для релігійної свідомості. Суть цієї проблеми 
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полягає в такому казусі: згідно з християнською доктриною, творцем усього сущого є 
Бог. Утім, християнський Бог не міг бути творцем зла у світі, оскільки він є всеблагим. 
На межі 17 – 18 століть Готфрід Лейбніц у роботі «Есеї про теодицею» (теодицея – букв. 
«виправдання, адвокація Бога») пояснював присутність у світі фізичного та морального 
зла вільною волею людини. Бог створив так званий «найдосконаліший із можливих 
світів», де всі елементи збалансовано, але свобода волі уможливлює зло. У такий спосіб 
Лейбніц малює модель стрункої і зрозумілої світобудови [2]. 

Але вже в останній третині XVIII століття Імануїл Кант цілковито змінює акценти, 
рухаючись від теодицеї до антроподицеї. «У «Критиці практичного розуму» людина як 
суб’єкт морального закону проголошується ціллю сама по собі, і навіть для Бога вона 
не може стати засобом… Моральний закон засновується на автономній волі людини» 
[2]. У першій половині XIX століття Артур Шопенгауер драматизує кантівські етичні 
постулати: моральний закон, на думку філософа, має гіпотетичний, а не категоричний 
характер: «Мораль має до діла з реальними вчинками людини, а не з апріористичною 
побудовою карткових будинків». А на думку Ніцше, істинна мораль бореться за краще, 
причому «краще» не є аналогом «щастя» чи просто «доброго». Мораль щастя не є 
достатньою, бо вона «не враховує трагічний аспект» людської особистості і не залишає 
простору для руху [3:158]. 

Філософія екзистенціального спрямування створює додатковий вимір для дискусії 
про зло через те, що кардинально переосмислює добро. Якщо добро не пов’язане більше 
з християнським Богом і стає все менше пов’язаним із кантівським трансцендентним, 
його корені варто шукати в самій людині, в її вільному виборі. 

Літературознавець Віра Агеєва відзначає, що для раннього модернізму було 
характерне культивування тепличних «квітів зла». Так, аналізуючи тексти зі збірок 
Максима Рильського раннього періоду (кінець 1910-х – початок 1920-х років), дослідниця 
зазначає, що для них характерні оксюморонні метафори. Зокрема, у вірші «Бодлер» 
зустрічаємо такі словосполучення, як «блаженні муки», «пекельний рай» [1: 239]. Але, 
набуваючи нового виміру, трансцендентного, зло перестає бути лише джерелом метафор. 

Питання про «реальну присутність метафізичного зла у світі» порушує 
літературознавець Марко Роберт Стех, досліджуючи драми Куліша «Хулій Хурина» 
і «Отак загинув Гуска». Персоналізація цієї присутності у драмах Куліша дає 
літературознавцеві підстави згадати про висновок, зроблений Дмитром Мєрєжковським 
під час аналізу творів Гоголя: «…найстрашніше вічне зло не в трагедії, а у відсутності 
будь-чого трагічного, не в могутності, а в безсиллі, не в безумних крайнощах, а в цілком 
доброзвичайній середині, не в гостроті і в глибині, а в тупості і пласкості, пошлості всіх 
людських почуттів та думок, не в найбільшому, а в найменшому» [6: 8]. 

«Вічна людська пошлість» як маленьке і непомітне, але водночас і привабливе зло 
присутнє у «Повісті про санаторійну зону» Миколи Хвильового (1924). Цікавим є сам топос 
зони. Як відзначив Леонід Плющ у праці «Його таємниця, або таємна ложа Хвильового», 
«топос зони виступає якоюсь туманною примарою, сукупністю контурів у тумані». Тема 
дійсності, існування – одна з центральних тем сюжету та діалогів героїв повісті: «Хвороба 
присмеркової свідомості і боротьба з нею утворюють хребет сюжету» [5: 114].

Працівник друкарні Карно з’являється у санаторії і привертає загальну увагу, а з 
іншого боку, як каже авторка «щоденника хорої» (повість скомпоновано з уривків цього 
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щоденника) «балачки його нічого собою не уявляли: це були звичайні фрази, якими 
перекидались санаторійці, із тією тільки різницею, що фрази ці сполучались через 
якийсь своєрідний синтаксис, характерний для всякого сарказму» [7: 360]. Одна з голо-
вних характеристик Карно – його звичайність: «Був він і справді нікчемний, непоказний. 
Тільки високий лоб, що починався від енергійного перенісся, міг би збентежити… Біль-
ше в нім нічого показного не було» [7: 394]. Головна іпостась «звичайного, непоказного» 
зла – Карно – має своїх двійників, з-поміж яких дідок і Майя, кожен із яких відтінює ту 
чи ту рису Карно. Дідок утілює «вічну пошлість», Майя постійно вдається до сарказму: 
«Анарх згадав Майїн тихий негарний смішок, і цей смішок викликав – ні з того ні з сьо-
го – образ метранпажа» [7: 400]. 

За вже згадуваним Д. Мєрєжковським, «звичайність», намагання бути «таким, як 
усі», – це інший бік «диявольського обличчя»: «Людина старається бути не тим, чим 
вона є, тому, що не хоче, не може, не повинна бути нічим» [6: 9]. 

Ще один герой повісті – Анарх – постає в якості підтипу ніцшеанця, на що є непряма 
вказівка: «Анарх подумав, що криза світогляду пройшла, і він тепер знову візьметься, 
перецінивши цінності, за творчу працю» [7: 363]. Але життєве кредо credo Анарха далеке 
від ніцшеанства: «По суті кажучи, ми живемо зовсім не для того, щоб жити, а для того, 
щоб умерти. Така наша воля. Решта – не більше, як ілюзія» [7: 376] . Ілюзорність, при-
марність довколишньої дійсності мучить Анарха, і парадоксальним чином саме постать 
Карно здатна полегшити його муки: «Тепер перед ним поставало щось більш безвихідне 
і гостре, як метранпажеве обличчя, і це невідоме враз розрубало плутанину колишніх 
понять, але воно й враз здвинуло його з мертвої крапки». 

Що менш реальним стає для Анарха його оточення, то чіткіших обрисів набуває 
для нього образ, який утілює зло, – Карно: «… Очевидно, Карно є найреальніша особа, 
коли він центром уваги являється мало не для всіх. Так! Карно нічого спільного не має 
з примарами» [7: 414 ]. Але реальність інших явищ довколишнього світу для Анарха 
під питанням: «Єсть тільки сумніви, і проти них треба вжити якихось заходів» [7: 417]. 
У такій ситуації більш імовірним видається прийняття зла, головною іпостассю якого 
є Карно. Окрім того, коли право висловитися у повісті отримує сам Карно, метранпаж 
твердить, що тільки він один і існує: «Єсть тільки я, Карно…» [7: 421]. З іншого боку, 
на думку Анарха, «коли й справді навкруги нього дійсність, то Карно на санаторійній 
зоні нема. Карно, безперечно, примара і є одна частина його власного «я»». Можна 
зробити висновок, що впродовж оповіді протагоніст поступово інкорпорує у зло у власну 
свідомість, борючись у такий спосіб із несправжністю оточення. Тож в умовах, коли 
довколишня дійсність втрачає реальні обриси, метафізичне зло та іпостасі, в яких його 
втілено, стає не лише мірилом реальності, а й починає притягувати до себе.

Повість Михайла Могилянського «Честь» написано 1929 року на основі 
документальної історії (самогубство санкт-петербурзького хірурга Сергія Коломніна). 
Цікавим є те, що Могилянський доволі докладно пояснює філософські джерела свого 
тексту, його герої ведуть дискусії, неодноразово згадуючи Геґеля, Шопенгауера, Ніцше, 
Достоєвського. Сама назва «Честь» апелює до чогось стриманого, раціонального. Для 
головного героя повісті, хірурга Дмитра Каліна честь – провідна цінність, адже він 
живе у модерному світі, де «жодних богів не існує в природі» [4: 12]. Новий абсолют 
героя Могилянського – це особиста гідність, яку він пояснює в термінах удосконалення 
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в обраному фаху. На відміну від Юрія Славенка, героя «Невеличкої драми» Валер’яна 
Підмогильного, Дмитро Калін розуміє вдосконалення не як некритичне поклоніння 
принципові раціональності. Ідеться швидше про своєрідний моральний закон, який 
зобов’язує людину неухильно дотримуватися вимог, що їх вона перед собою поставила. 
Це щось подібне до кантівського морального імперативу, але зі значною домішкою 
песимізму, адже у світі без богів людині важко переконати себе, що встановлена нею 
моральна норма є загальнозначущою. 

Відтак надідеї протагоніста, утіленій в метафорі «честі», протистоять дві деталі. 
Перша з них – це шопенгауерівський песимізм. За Шопенгауером, єдиним шляхом до 
етичного модусу існування є відмова від бажань. На захоплення протагоніста песимізмом 
є як мінімум кілька згадок у тексті повісті, особливо вони акцентовані на початку і 
наприкінці. Більше того, сам вибір героя подано не лише як моральний присуд самому 
собі, а й як відмову від бажань задля досягнення вищої міри спокою: 

«Без сил упав на канапу в своєму кабінеті й на хвилинку відчув радість небуття… Чи 
не найвище, приступне людині, щастя? Не турбуйтесь, його своєчасно зазнає кожний! 
Ну, а свідомість терміновості життєвого болю мусить зменшувати самий біль…» [4: 126].

Інша опозиція моральному кодексові хірурга – це історія його батька, священика. 
Батько Каліна, отець Андрій, прямо висловлює зацікавленість парадоксом ставлення 
божественної волі до зла та спокути. На його думку, «дістати вічне життя в Бозі» мають 
право не лише ті, хто заслуговують на це, а й загалом усі, оскільки Боже милосердя є 
всеосяжним: «…під час останнього суду всіх простить, бо ж всеблагий і всемилостивий». 
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 ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРУ У ТВОРАХ А.Б. ВАЛЬЄХО

 В статті аналізуються художні особливості простору в драматургії Антоніо Бу-
еро Вальєхо, арсенал засобів театрально-драматургічної виразності у п’єсах соціально-
політичної спрямованості: “Історія одних сходів”, ”У палаючій темряві“, “Сьогодні 
свято”, «Підвальне вікно», «Сон розуму».

 Ключові слова: хронотоп, моделювання дії, конфлікт, дія, характер, іспанський те-
атр, драматургія, вистава, сценографія.

Опанування художнього багатства, створеного драматургами Західної Європи – одне 
з найнагальніших завдань сучасного українського мистецтвознавства, адже на сьогодні 
тут спостерігається цілий ряд лакун. Творчість видатного іспанського драматурга Анто-
ніо Буеро Вальєхо є однією з таких лакун, оскільки українське мистецтвознавство ще не 
займалося вивченням творчості Вальєхо. 

 Творчість А.Б. Вальєхо привертала увагу зарубіжних мистецтвознавців та літерату-
рознавців. Так, відомий російський мистецтвознавець В.Ю.Сілюнас у книзі “Іспанська 
драма ХХ століття” дуже побіжно характеризує проблемно-тематичну спрямованість, 
робить окремі зауваження стосовно драматургічної стилістики п’єс Вальєхо. Дуже ко-
ротко аналізує деякі драматургічні твори Вальєхо літературознавець З.І. Плавскін у своїй 
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книзі, присвяченій загальним проблемам розвитку сучасної іспанської літератури. Літе-
ратурознавець Л.Синянська у післямові до збірки п’єс А.Б.Вальєхо також коротко ко-
ментує п’єси раннього періоду творчості Вальєхо. Наявність цих робіт дає змогу певною 
мірою спиратися на них, досліджуючи ті чи інші сторони творчості А.Б.Вальєхо. Втім, в 
цих роботах ідейно-тематична спрямованість та драматургічні принципи Буеро Вальєхо 
не розглядаються із скільки-небудь достатньою докладністю. 

При аналізі п’єс“ Історія одних сходів”, ”У палаючій темряві “, “Сьогодні свято”,” 
Підвальне вікно”, ”Сон розуму” з’ясовується цікава тенденція у використанні драматур-
гом художнього простору. Це тенденція – до уніфікації та універсалізації сценічного про-
стору, на якому розгортається дія п’єс.

З п’яти творів, що ми розглядаємо, лише в одному – у п’єсі “У палаючій темряві” – 
один раз змінюється павільйон, в якому відбуваються події. У першому і у другому актах 
п’єси сцена являє собою кімнату для куріння у інтернаті для сліпих. У третьому акті 
на сцені – декорація холу у студентському гуртожитку. Для розвитку дії істотною є і 
абсолютно точно визначена ділянка позасценічного простору – спортивний майданчик. 
(Розглядаючи питання про простір у театрі А.Б.Вальєхо, ми виходимо з теоретичного по-
ложення про те, що драматичний простір включає у себе дві складові: простір сценічний 
і простір позасценічний). Як було сказано у авторській ремарці, спортивний майданчик 
знаходиться одразу за балюстрадою кімнати для паління і його видно персонажам з вікна 
холу гуртожитку, але не видно глядачам. Тут, на спортивному майданчику, відбувається 
досить жорстока за своїм характером гра, в якій беруть участь вихованці-хлопчики і хід 
якої переживають ті, що знаходяться на балюстраді вихованки-дівчата (зрячі вихователі 
коментують гру). Тут же, на спортмайданчику, Карлос вбиває Ігнасіо, про що глядачі 
можуть здогадуватися по реакції Доньї Пепіти, яка в цей момент дивиться у вікно, що 
виходить на спортмайданчик.

Простір п’єси включає у себе і ще одну важливу для розвитку дії ділянку: вечірнє 
небо з вже запаленими на ньому зірками, яке у ІІІ акті п’єси ніби нависає над місцем дії – 
інтернатом для незрячих – і має значення символічне: воно ніби символізує собою ті сфе-
ри, ту частину життя, яка за будь-яких обставин залишається недосяжною для незрячих.

Особливо яскраво це виражено у фіналі п’єси, де автор дуже майстерно передає стан 
Карлоса, враженого усім, що було з ним скоєно тільки що, і тим переворотом, який від-
бувається у його душі та у його свідомості.

И вдруг, как бы подхлестнутый неизъяснимой силой, встает и бы-
стро подходит к широкому окну, протягивая вперед руки. Замерев и об-
ратив лицо к сверкающим звездам, он говорит. Его суровый голос посте-
пенно начинает звенеть и дрожать от безграничной страсти.

Карлос. Сейчас во всем своем великолепии сверкают звезды и зрячие 
могут любоваться этим чудом. Эти далекие миры находятся там, за этими 
стеклами… (Руки его, словно крылья раненой птицы, трепещут и бьются 
о таинственную стеклянную преграду.) В поле нашего зрения… если б 
оно у нас было!..

Медленно падает занавес.
У всіх наступних п’єсах даного циклу сценічні декораційні павільйони взагалі 

не змінюються протягом усієї вистави. Так, у п’єсі “Історія одних сходів” зображені 
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сходи – постійна “установка” для дії у всіх трьох актах п’єси. Така сценографія, така 
конструкція сцени виявилася дуже зручною для розвитку дії. Герої п’єси – мешканці од-
ного будинку, крім того, усі вони мешканці квартир, які виходять на один сходовий май-
данчик. І сходи, і сходовий майданчик – є тим місцем, якого їм не оминути, тому такими 
природніми є зустрічі різних персонажів. Сходова конструкція виявляється зручною і 
для розвитку дії одразу на двох майданчиках, коли це необхідно автору.

У ХХ столітті над проблемою зміни та розширення меж традиційних форм сценіч-
ного простору задумувалося багато діячів театру, які пропонували оригінальні рішення. 
Одним з найяскравіших новаторів у цій області був геніальний режисер Вс.Мейєрхольд. 
Прославився сміливими рішеннями у цій сфері і видатний теоретик і практик німецького 
політичного театру Ервін Піскатор. Драматурги ХХ століття також робили свій внесок 
у вирішення цієї проблеми. І на сьогодні у світовому театрі не так вже мало творів, у 
яких дія проходить у двоплощинному сценічному просторі. Це зроблено, наприклад, в 
одній з найбільш відомих у світовому театрі ІІ половини ХХ століття п’єсі “Візит дами” 
Ф.Дюренматта. В одній з картин цієї п’єси внизу, на основній площині сцени, праворуч 
знаходиться лавка Альфреда, з протилежного боку – поліцейське управління, а посеред-
ині сцени, трошки у глибині – павільйон, що являє собою готель з балконом. Цей балкон 
і являє собою другий поверх сценічного простору. Різні лінії дії розвиваються одночасно 
і внизу, і на балконі. У п’єсі Б. Вальєхо “Історія одних сходів” можливості, які пропонує 
театру двоповерхова просторова конструкція, дуже ефективно використані у фінальній 
сцені п’єси, де одночасно ми бачимо те, що відбувається у “закутку” (освідчення у ко-
ханні Фернандо  – молодшого і Карміни – молодшої), і нагорі, на сходовому майданчику 
(Фернандо – старший і Карміна – старша, які обмінюються сумними поглядами, що про-
низують душу).

Як ми це вже зазначили вище, хронотоп п’єси “Сьогодні свято” нагадує про норми 
оперування місцем та часом, які визначала драматургам поетика класицизму. Дія тут 
проходить не тільки протягом одного дня, але і в одному і тому ж місці. Це місце – дах 
одного з будинків у провінційному іспанському місті. Поряд з ним – дах більш висо-
кої будови. Обидва дахи – плоскі. На таких плоских дахах в Іспанії мешканці будинків 
ведуть різноманітні господарські справи, сушать білизну, відпочивають, а у святкові дні 
розважаються. Саме у такій декораційній установці і відбувається дія усієї п’єси “Сьо-
годні свято”.

Наявність на даху прибудови – органічна необхідність сценографії, оскільки деякі з 
персонажів – Пако, Еліас, Тере – живуть саме у прибудові. Вони, як і персонажі – меш-
канці основного будинку, також виходять у зв’язку з різними обставинами на дах свого 
будинку і залучаються до дії п’єси.

Обмеженість, сувора лімітованість місця дії у класицистських п’єсах спонукала ав-
торів вводити до своїх творів таких персонажів, як різноманітні вісники, гонці і т.п., 
які розповідали про значні події, що відбулися з основними героями п’єси (а іноді і без 
їхньої участі) у інших місцях. Таким чином, за рахунок позасценічного простору розши-
рявся загальний простір дії п’єси.

Вальєхо також використовує такий класицистський прийом. Різні персонажі вико-
нують по суті функції тих же вісників, коли повідомляють іншим персонажам, які зна-
ходяться на даху, а одночасно і глядачам про різноманітні події, що відбуваються у інших 
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місцях. Іноді – це дуже важливі для ходу дії, для долі персонажів (в даному випадку для 
Доньї Бальбіни) відомості: коли стає зрозуміло, що мешканці, які не вийшли на дах, зна-
ходяться у своїх квартирах і на вулиці, вибачили Донью Бальбіну і віддали її розписки. 
У інших випадках – відомості, що так чи інакше характеризують людське середовище, 
відображене драматургом: коли дізнаємося, що частина мешканців, з тих, що не вийшли 
на дах, сидять на вулиці біля дому і п’ють вино зі спільного глечика, який безперервно 
передають одне одному.

А іноді це відомості, які ніби домальовують глядачам загальну атмосферу цього но-
вого свята, яке наполегливо вводиться урядом: один з персонажів повідомляє, що на пус-
тирі заради цього свята побудували карусель.

Можна назвати і деякі інші ділянки позасценічного простору. Наприклад, стає відо-
мо, що чоловік Томаси і в цей святковий день, і в інший вільний час подовгу просиджує 
у шинку з товаришами по чарці і т.п. Але такі відомості, якщо і поширюють загальний 
простір п’єси, то не особливо істотним чином. Усе істотне, що міститься у дії, відбу-
вається саме тут, на даху, який є єдиним сценічним простором дії і у оперуванні яким 
Вальєхо проявляє велику майстерність. Обрана драматургом просторова площина – дах 
будинку – виявляється блискучою, гнучкою знахідкою, універсальним компонентом дії. 
Вона блискуче відповідає втіленню усіх ситуацій, які створюються по ходу п’єси. Вона 
гнучко пристосовується до зміни тональності дії.

Адже у фіналі п’єси ця тональність дуже змінюється. Після усіх життєвих потрясінь 
та скандалів ми чуємо заспокійливий голос Доньї Ньєвес (її тераса знаходиться поряд 
з дахом), яка говорить урочисті слова про надію, ми бачимо зірки, що запалюються на 
небі – картину, яка ніби нависає над дахом. І здається, що дія тут зв’язується з вічністю, 
що від даху, з яким пов’язане дуже різноманітне за характером, але все ж людяне життя, 
до Вічності протягується ниточка.

Сценічний простір п’єси “Сон розуму” також втілено у постійному декораційному 
павільйоні. Але його конструкція дуже відрізняється від того, що було у попередніх двох 
творах. У п’єсі “Сон розуму” декораційна установка двоповерхова, що нагадує нам де-
корацію п’єси “Історія одних сходів”: там були “закуток” між двома сходовими маршами 
та сходовий майданчик, що знаходився над ним, тут, драматург обумовлює у ремарці, 
дві зали – верхня і нижня – у будинку Гойї. Їх наявність органічно обумовлено образ-
ною структурою п’єси. Власне, для розгортання подій п’єси було б, напевно, абсолютно 
достатньо і однієї зали, нагальної необхідності у двоповерховому павільйоні для цього 
немає. Але такий подвійний простір знадобився драматургу у зв’язку з особливою сти-
лістикою театрально-драматургічної виразності, до якої він тут вдається. Ця стилістика 
базується на активному використанні екстратексту (несловесних засобів театрально-дра-
матургічної виразності) і використовуються автором для образного моделювання дії. На 
стінах залів, що постають перед глядачами, розвішані картини Гойї, але деякі з них, до-
статньо крупних розмірів, стоять в обох залах прикріплені до підрамників на станках, 
що рухаються. По ходу дії цей виражальний арсенал приходить у рух: то одна, то інша 
з цих картин висувається до центру зали, на передній план, даючи можливість глядачу 
встановити асоціації між суттю дії, що розвивається на даному етапі та образним змістом 
картини. (Докладніше про те, наскільки ефективно реалізоване образне моделювання дії 
в цій та іншій п’єсах Вальєхо, буде вестися мова далі).
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Але ближче до глядацької зали, майже біля рампи, драматург розташовує простір ще 
одного пласту дії: того, в якому діють Король Фердинанд VII та його оточення. Співіс-
нують обидві ці ланки сценічного простору за допомогою монтажних засобів, не дуже 
“хитрих”, але, очевидно, тих, що прийшли у театр під впливом техніки кіно. На відміну 
від інших творів Вальєхо, наприклад, таких як “Історія одних сходів” і “Підвальне ві-
кно”, дія на цих просторових планах розвивається не за паралельним принципом, а за 
послідовним. Тобто, коли “працює” авансцена – кабінет Короля, – павільйон з залами 
у будинку Гойї не освітлений, там нічого не відбувається. Коли ж певний етап дії на 
авансцені закінчується, світло тут гасне, персонажі зникають, а світло з’являється, по-
чинається (або продовжується) життя у павільйоні будинку Гойї.

Слід визнати, що будь-якого образно-змістовного значення така просторова ком-
бінація не має. Вірогідніше за все, вона просто свідчить про те, що Вальєхо уважно 
слідкував, наскільки це було можливо, знаходячись у франкістській Іспанії, за тими 
тенденціями, які в цей час проявлялися у світовому, перш за все, західноєвропейсько-
му та північно-американському театрах, чуттєво відчував ці тенденції і йшов у їхньому 
“фарватері”. Однією з таких тенденцій було прагнення компактності, більшої порівняно 
з попередніми часами, динамічності п’єси та вистави. Адже саме в цей час драматурги 
зовсім припинили писати п’яти-, чотирьохактні п’єси. Твори ж класиків, в тому числі і 
Шекспіра, і Мольєра, і Лопе де Веги, в театрах перемонтовувалися, вони з чотирьох-, 
п’ятиактних ставали дво-, дуже рідко трьохактними. Будь-який зайвий антракт, будь-яка 
затримка дії, навіть та, яка необхідна театру для зміни декорацій, стала розцінюватися 
майже як художній прорахунок. Звідси – прагнення драматургів і театрів до кінемато-
графічної швидкості зміни різних ланок сценічного простору, прагнення за допомогою 
затемнення чи, навпаки, висвітлення окремих ділянок сцени миттєво переносити дію у 
потрібне по ходу п’єси місце. Вальєхо, як бачимо, пішов цим, експериментаторським для 
того часу шляхом, і п’єса “Сон розуму” свідчить, що він з цими, новими для того часу, 
художніми завданнями успішно упорався.

Найбільш оригінально виглядає модель простору, запропонована Вальєхо у п’єсі 
“Підвальне вікно”. За цілим рядом художніх особливостей це відверто експеримента-
торська п’єса (сам автор дав їй жанрове визначення – „експеримент у двох частинах”), 
і за способом організації простору – як сценічного, так і позасценічного – це виражено 
яскраво.

Сценічний простір п’єси, ретельно обумовлений у ремарках, носить “симультанний” 
характер і дає можливості для розвитку дії на трьох сценічних майданчиках: 1 – квартира 
у підвалі одного з мадридських будинків, де живе родина Вісенте; 2 – кав’ярня, постійни-
ми відвідувачами якої є троє молодих героїв п’єси; 3 – кімната редакції, в якій працюють 
Енкарна і Вісенте.

Як ми вже зазначали вище, така організація сценічного простору – 3 майданчика – 
характерна і для п’єси Ф.Дюренматта “Візит дами” (у ІІ акті) – тобто, у європейських 
масштабах просторові “прагнення” Вальєхо не виглядають для того часу такими вже 
незвичайними.

Така організація сценічного простору виявляється досить органічною та зручною для 
розвитку дії п’єси. Більш того, вона здатна передавати потрібний автору образний зміст. 
Ці три майданчики – три мікропростори – викликають у глядачів почуття замкненості, 
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обмеженості світу, в якому існують герої п’єси. Вони ніби вичерпують весь просторовий 
потенціал, який знадобився для життя персонажів, для реалізації їхніх людських доль. 
Таке розуміння образного змісту сценічного простору, як нам здається, повністю відпо-
відає характеру драматичного простору п’єси. Це, до речі, підкреслюється і ключовим 
образом п’єси, що винесений у її назву. У підвалі, де мешкають герої, вони сприймають 
оточуючий світ крізь маленьке віконечко. В це маленьке віконечко вони бачать лише 
невелику частину життя, а сам великий світ вони не можуть побачити, він від них дуже 
віддалений і недосяжний. Зміст такого співвідношення різних складових драматичного 
простору полягає у наступному: тут, у підвалі, живуть персонажі, які досі зосереджені 
на подіях минулого, часів Громадянської війни, коли народжувалася ненависть іспанців 
до іспанців, братів до братів. А за підвальним вікном – світ реального життя, відголоски 
якого ледве долітають сюди, у цей підвал.

Драматичний простір п’єси включає у себе і той позасценічний простір, що від-
творюється у діалогах персонажів, які пригадують обставини, що призвели до загибелі 
маленької Пепіти. Повністю наповнений людьми поїзд, вікно, крізь яке вліз до вагону 
Вісенте, вокзальний перон, на якому залишилися усі інші члени родини, – це той про-
стір, який глядачі, що сприймають виставу, можуть створити у своїй уяві, отримавши для 
цього імпульси зі спогадів персонажів, що звучать на сцені. Кожен з глядачів, залежно 
від свого життєвого досвіду і відповідно до характеру притаманної саме йому роботи 
уяви, може відтворити для себе цей простір в тих чи інших реальних рисах.

Але драматичний простір п’єси “Підвальне вікно” включає у себе і такий позасце-
нічний простір, який, вірніше за все, залишиться назавжди лише абстракцією, не змо-
же набути будь-яких реальних рис в уяві глядачів. Це простір, з якого з’явилися Він та 
Вона – спостерігачі та коментатори подій, що відображуються в основній площині п’єси.

Ми дізнаємося про них, що вони ставляться до цих подій, як до чогось, що відбува-
лося дуже давно, отже, самі вони живуть в якомусь невідомому глядачам та читачам ХХ 
століття часовому просторі. Цей часовий простір дуже скупо, але все-таки окреслено у 
п’єсі: ми дізнаємося, що Він і Вона – “молодая пара в странных одеждах своего времени. 
Движения их гибки и размеренны”, нам стає зрозумілою могутність людей (якщо вони 
люди у нашому розумінні даного слова) цього часу: вони можуть влаштовувати експе-
рименти, у процесі яких “оживають” події, які були для людей ХХ століття тяжкими 
драмами.

Що ж являє собою простір, з якого явилися Він і Вона, у матеріальному плані – крім 
самих особистостей Його та Її і їхніх “странных одежд” – у п’єсі жодних свідчень немає. 
Це залишається загадковою абстракцією, з конкретизацією якої не справитися ніякій, 
найпалкішій глядацькій уяві.

Художня тканина п’єси А.Б.Вальєхо свідчить про те, що він з ціллю посилення ви-
разності дії намагався використовувати у своїх творах такий драматургічний компонент, 
як образне моделювання дії. З таким прийомом зустрічаємося у аналізованих нами 
п’єсах кілька разів.

Вперше Вальєхо опробував його у п’єсі “Історія одних сходів”. Образом, який по-
кликаний підкреслити спустошеність, марність обіцянок, які дає Карміні Фернандо, при-
марність надій, на які вони обидва налаштовані у кінці І акту, стає калюжа пролитого 
молока. Це молоко виливається з бідону Карміни, який випадково зачепив Фернандо, 
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намагаючись поцілувати Карміну. “Оба вскакивают, – каже автор у ремарці, – и испу-
ганно смотрят на растекающееся по полу белое пятно”. Слід визнати, що образ, до якого 
вдався тут драматург, виглядає досить тривіально і не дуже естетично.

Більш “елегантно”, хоча і дещо сумнівно у плані точності того моменту, який об-
ігрується, виглядає Проститутка у п’єсі “Підвальне вікно”. У тому епізоді, коли нам стає 
ясно, що Енкарна знаходиться у інтимних стосунках з Вісенте, хоча зовсім його не лю-
бить, на сценічному майданчику, де розташована кав’ярня, з’являється і усаджується за 
столик Проститутка, роль якої у дії п’єси обмежується лише “фігурантською” партією. 
Звичайно, поява Проститутки може викликати у глядачів певні думки, асоціації з Енкар-
ною, хоча і треба визнати, що таке порівняння є дуже неточним, адже Енкарна, хоча і 
опинилася у двозначній ситуації, зовсім не проявляє себе як продажна жінка, вона сама 
тяжко переживає через те становище, яке склалося у її житті, і все це було здатним ви-
кликати жаль, співчуття до неї глядачів – те відношення, яке зовсім не здатна викликати 
до себе особа, яка поводить себе як проститутка.

А у п’єсі “Сон розуму” Вальєхо розгорнув цілу систему засобів, покликаних образно 
моделювати дію, значення, зміст того чи іншого його етапу.

Для цієї мети Вальєхо використовує картини Гойї (зрозуміло, що йдеться про досить 
великі для сцени копії), які за ходом дії висуваються досить близько до рампи. Такий 
прийом, безсумнівно, є оригінальним і навіть по-своєму унікальним. Але слід мати на 
увазі, що для його повноцінної реалізації при сприйнятті п’єси глядачам потрібна впев-
неність у тому, що глядачі є досить освіченими у певному плані: що їм добре відомий 
зміст, який пов’язаний з тим чи іншим історичним (біблійним) персонажем, що зобра-
жений на портретах.

Так, коли на сцені висвітлюється картина Гойї “Асмодея”, Леокадія сама коментує, 
роблячи тим самим зрозумілим для глядачів, відношення зображуваного на картині до 
їхньої (її з Гойєю) сімейної ситуації.

Леокадия. ...Он говорит, что я ведьма и высасываю его кровь. Посмо-
трите...

[Арриэта подходит к “Асмодее”].
Женщина везет мужчину на шабаш, он поражен ужасом, рот у него 

заткнут колдовским камнем... Эта женщина – я.
Але в інших випадках таких коментарів немає. І коли на сцені висвітлюється (вису-

вається до рампи) картина “Юдиф”, то тут постановникам вистави доводиться розрахо-
вувати на те, що глядач зможе сам встановити метафоричний, асоціативний зв’язок між 
зображеним на картині біблійним сюжетом та характером стосунків, які встановилися 
між художником та Леокадією. Такими ці стосунки – так, напевно, слід розуміти тут 
думку драматурга – можуть здаватися самому Гойї.

Картина “Юдиф” також може характеризувати Леокадію, як персонажа, що є таєм-
ничо ворожим Гойї, що є здатним на зраду. Принаймні, може виникнути саме така асоці-
ація, адже у вітхозавітній апокрифічній традиції Юдиф – благочестива вдова, яка вряту-
вала своє місто від навали асирійців завдяки підступному та віроломному лукавству, яке 
вона проявила щодо сильного та могутнього Олоферна.

Але сюжет про Юдиф та про Олоферна все ж таки належить до числа досить широко 
відомих (цьому, до речі, сприяв цілий ряд творів мистецтва: кілька картин на цей сюжет 
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видатних художників, опера російського композитора О.Серова “Юдиф”, в якій партію 
Олоферна блискуче виконував Ф.Шаляпін, та ін.).

В інших випадках глядачу, який не має спеціальної підготовки, може бути дуже 
складно встановити асоціації між драматичною ситуацією, що склалася у п’єсі, і карти-
ною, яка покликана образно моделювати цю ситуацію.

Таке може відбутися, наприклад, у епізоді, коли на сцені висвітлюється картина Гойї 
“Сатурн”. Недостатньо знайомий з римською міфологією глядач може не зрозуміти сю-
жету представленої картини: може не знати, що це за персонаж і того, що він пожирає 
саме своїх дітей. Крім того, у зв’язку з гарячим бажанням Гойї бачити у своєму будинку 
дітей та онуків, не зважаючи на те, що йому кажуть про небезпеку, яка може їм загро-
жувати під час цього візиту, не обов’язково, у будь-якому разі, за звичайною людською 
логікою, повинні виникати настільки кровожерливі асоціації.

Отже, присутність у п’єсах Вальєхо моментів, розрахованих на те, щоб образно мо-
делювати дію, свідчить про його прагнення до вищої драматургічної майстерності. Але 
слід визнати, що використані ним для досягнення цього ефекту засоби не в усьому ви-
являються вдалими.

Таким чином, драматургічна поетика А.Б.Вальєхо являє собою дуже різноманітний 
та розгалужений арсенал композиційних та виражальних засобів.

Вміння Б.Вальєхо узагальнювати, типізувати дійсність у конфліктній формі, при 
цьому вдаючись, згідно зі своїми творчими завданнями, до конфліктів найрізноманіт-
нішої структури, розвивати конфлікти у дії, побудованій за найрізноманітнішими моде-
лями, вміння створювати драматичні характери і, навпаки, вибудовувати драматургічні 
структури, що обходяться без драматичних характерів; успішне використання засобів 
театрально-драматургічної виразності, як традиційних, так і тих, які з’явилися у театрі 
лише у ХХ столітті, вільне оперування такими художніми компонентами, як драматич-
ний простір і час – все це дає підстави зробити висновок про високий, професійний 
рівень володіння А.Б. Вальєхо сучасною драматургічною “технікою”, про те, що в цій 
сфері він проявив майстерність, яка ставить його на рівень найвидатніших драматургів 
ХХ століття.
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