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ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ  
ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ 

уДк 77.03.08:82.01/9 

ФототеКст и роДоваЯ сПеЦиФиКа литературЫ 

Наталья Загребельная, канд. филол. наук, докторант 

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова  
nzagr@list.ru

Специфика реализации фототекста обусловлена родовой принадлежностью 
литературных произведений. В лирике фототекст наиболее близок к реальности, 
хотя эта связь обычно скрыта в силу абстрагирования от подробностей, на пер-
вом плане — рефлексии лирического субъекта. В эпосе фотографии принадлежат 
вымышленному миру, фототекст может служить сюжетно-композиционной ос-
новой или ограничиваться отдельными линиями и эпизодами, причем репрезента-
ция фотоснимка отличается множественностью точек зрения. Для драмы харак-
терны затрудненные условия реализации фототекста, на первый план выходит 
процесс съемки и фигура фотографа, рассматривание фотографий с комментиро-
ванием, а также проекция снимков на экран. 

Ключевые слова: роды литературы, лирика, епос, драма, интермедиальность, 
фототекст, литература и фотография. 

соотношение и связь литературы с фотографией является одним 
из актуальных направлений исследования интермедиальности. Фор
мы присутствия фотографии в литературе (мотивы, рефлексии, типы 
персонажей, тропику, принципы репрезентации) объединяются по
нятием фототекста. если фотография является основной темой или 
композиционным центром, фототекст охватывает все повествова
ние, но чаще он локален. 

специфика фототекста в различных литературных произведе
ниях обусловлена в первую очередь их родовой принадлежностью. 
рассмотрим его реализацию в лирике, эпосе и драме, не касаясь 
межродовых образований: здесь принципиальна именно конститу
тивная, архетипическая суть литературных родов. в ряде случаев 
будет уместно обратиться к дихотомии поэзии и прозы как двух ти
пов литературного дискурса, поскольку эпос и драма, при очевид
ных различиях, имеют общие черты и существенно отличаются от 
лирики. 

© Загребельная н., 2017
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Для лирики характерно абстрагирование от подробностей. опу
скаются, с одной стороны, детали изображения, а с другой, сама 
его связь с фотографией. таково стихотворение М. Цветаевой «Ба
бушка», написанное под впечатлением фотопортрета бабушки по 
материнской линии М. Л. Бернацкой [6, с. 22]. в тексте, однако, не 
говорится ни о снимке, ни об опосредованности образа портретом: 
«Продолговатый и строгий овал, / Черного платья раструбы… / Юная 
бабушка! кто целовал / ваши надменные губы… // руки, которые 
в залах дворца / вальсы Шопена играли… / По сторонам ледяного 
лица — / Локоны, в виде спирали» [7, с. 215]. 

одно стихотворение, как правило, представляет одну ситуацию, 
связанную с фотографией, если же представлены различные ситу
ации, одна из них будет определяющей. такова фотосъемка в песне 
Б. окуджавы «Приезжая семья фотографируется у памятника Пушки
ну», рефлексия в стихотворении к. симонова «Фотография» («Я тво
их фотографий в походы не брал…»), уничтожение карточки в сти
хотворении т. Гарди под тем же названием («Фотография» («Черту за 
чертой огонь пожирал портрет…»), речь идет о снимке некогда люби
мой женщины) и т. д. так же, как фотография останавливает мгнове
ние, лирическое стихотворение концентрируется на моменте [2]. 

интересны в контексте фотографии такие жанровые образования 
как лирический цикл и книга стихов. они структурно близки серии 
фотографий, которая объединяется общим объектом, идеями, обсто
ятельствами съемки. Цикл П. а. вяземского «крымские фотографии 
1867 года» подобен серии тревелфотографий или фотооткрыток, 
каждое стихотворение посвящено отдельному месту, достопримеча
тельности: «аюдаг», «Бахчисарай», «Море» и др. отметим специфи
ческое внимание к пейзажной фотографии, которая в других родах 
почти не актуализируется, а здесь обусловлена тематической общно
стью с пейзажной лирикой. Другая композиционная модель книги / 
цикла стихов отличается тем, что фототекст эксплицируется в общем 
заглавии, но среди отдельных стихотворений есть и прямо связанные 
с фототематикой, и такие, где эта связь выстраивается опосредован
но через контекст целого. таковы цикл Михаила айзенберга «сни
мок, не попавший в проявитель», книга стихов ирины Цилык «Гли
бина різкості». 

изобретение и распространение фотографии по времени совпа
дает с распадом лирических жанров, говорить об особой связи фо
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тотекста с теми или иными жанрами лирики не приходится. рас
положенность к ретроспекциям, рефлексиям, настроение грусти о 
прошедшем соответствует элегии, однако уместнее говорить об эле
гизме как модусе художественности, который не ограничивается тем 
или иным литературным родом. сьюзен сонтаг также называет фо
тографию «элегическим искусством» [4, с. 28], не обращаясь, однако, 
в этом вопросе к литературоведческому дискурсу. 

в лирике фототекст не притязает на документальность изза аб
страгирования от подробностей, но при этом он наиболее близок к 
реальности, поскольку опирается на настоящие фотографии (к та
кому выводу приводит преобладание автопсихологической лирики). 
особняком стоят тексты, связанные с известными снимками истори
ческого характера. таковы стихотворения в. Шимборской «Первая 
фотография Гитлера» и «Фотография 11 сентября». в первом образ 
Гитлера дан остраненно, с точки зрения времени, в котором еще 
неизвестно о нацизме: «а кто это, бутуз такой прелестный? / Это ж 
малыш адольф, чадо супругов Гитлер. / Чья это ручка, шейка, глаз
ки, ушко, носик? / куда эти милые ножки, куда они доберутся?» [8, 
с. 113]. так же безмятежен окружающий ребенка мир, не показанный 
на фотографии: «Почтенные соседи, солидные фирмы, / Дух дрож
жевого теста и простого мыла. / не слышно ни воя собак, ни шагов 
судьбы. / учитель истории расстегивает воротничок / и зевает [8, 
с. 114]. 

в стихотворении «Фотография 11 сентября» речь идет о работах 
ричарда Дрю, сделавшего снимки людей, которые во время терак
та бросались с башен всемирного торгового центра в ньюЙорке: 
«Прыгнули вниз из горящего зданья / один, два, несколько человек, 
/ выше, ниже. // Фотография их задержала при жизни, / а теперь со
храняет / над землею к земле (…) / они еще витают в воздухе, / в пре
делах этого пространства, / которое как раз открылось» [9]. описание 
снимка, фотоэкфрасис, выступает здесь творческим актом, преоб
ражающим действительность: «только две вещи я могу для них сде
лать — / описать их полет / и не добавлять последней фразы» [9]. 

обращение к фотографии в лирике служит источником ассоциа
ций, которые приводят к размышлениям, уходящим как угодно да
леко от того, что непосредственно изображено на фотографии. так 
Цветаева, начав стихотворение с описания бабушкиного портрета, 
заканчивает его самопознанием: «– Бабушка! Этот жестокий мятеж / 
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в сердце моем — не от вас ли?» [7, с. 215]. вместе с тем в стихотворе
ниях самой разной тематики встречаются афористические образные 
формулировки, схватывающие самую суть фотографии как визуаль
ной практики: «сиротский смысл семейных фотографий» (н. руб
цов), «на старих фотографіях мертві сміються» (Лина костенко). 

в эпических жанрах фототекст отличается объемом и вариатив
ностью. обычно идет речь о фотографиях, принадлежащих вымыш
ленному миру, изображающих несуществующих персонажей. таков 
в «идиоте» Ф. М. Достоевского портрет настасьи Филипповны, по 
которому князь Мышкин составляет точное представление о ней, а 
в «ста годах одиночества» Г. Гарсиа Маркеса попытки аурелиано Бу
эндиа сфотографировать Бога. Фотография фигурирует в отдельных 
эпизодах как деталь, значимая в составе произведения, но не опреде
ляющая его целиком. 

Для жанров эпоса характерны развернутые эпизоды, связанные 
с фотографией. в больших по объему произведениях они могут за
нимать отдельные главы. так в романе валерия Шевчука «стежка 
в траві» одна из глав линии виталия волошинского, «Мандрівка у 
спокій», рассказывает о прогулке с отцом, когда знакомый дает им не
известную ранее фотографию деда, когда отец предлагает сыну снять
ся на память, и они посещают фотоателье. Это позволяет говорить о 
различных линиях фототекста в пределах одного произведения. 

в ряде случаев фототекст охватывает целое повествование, вы
ступая сюжетнокомопозиционной основой. сюжеты, развертыва
ющиеся вокруг фотографии, разнообразны. в детективном рассказе 
а. конан Дойла «скандал в Богемии» события развиваются вокруг 
снимка, на котором король Богемии запечатлен вместе с авантюрист
кой ирен адлер: аристократ намерен жениться, и фото из прошлой 
жизни может быть помехой, разобраться с которой и поручено Шер
локу Холмсу. Герой рассказа М. Зощенко «Фотокарточка» снялся на 
документы, сказали, что непохоже, и он пытается решить проблему, 
попадая в ряд комических ситуаций. в романе П. Модиано «улица 
темных лавок» Ги ролан, страдающий амнезией, стремится восстано
вить свое прошлое и выяснить, кто он такой, с помощью фотографий, 
расспрашивая разных людей, кто изображен и что о нем известно. 

Множественность точек зрения, которая обычно сопутствует фо
тотексту, в эпических жанрах выражается с максимальным разно
образием. Здесь фотография становится предметом обсуждения раз
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ных персонажей, позиция каждого обусловлена его отношением к 
изображенному (близкий, знакомый, чужой), различаются мнения 
профессиональных фотографов и обычных «пользователей». Мно
гократное обращение к одному снимку раскрывает неоднозначность 
изображенного. так в «улицах темных лавок» Ги ролан показывает 
разным людям фотографии, связанные с его прошлым, среди прочих 
снимки Гэй орловой. его самого интересует, какое отношение она 
имеет к его жизни, но собеседники отвечают о своем: так, бывший 
муж говорит, что она тут как живая, что на детском фото очень хо
рошенькая. несмотря на многократное обращение к этому снимку, 
только в самом финале романа Ги ролан замечает насупленные брови 
девочки и делает вывод, что она плачет. 

Фотография, фиксируя отдельный момент, способствует мыслен
ному выходу за его пределы, актуализации связи с различными пла
стами прошлого, настоящего и будущего. именно эпический текст 
дает для этого самые широкие возможности: смену повествователей и 
точек зрения, комбинирование разновременных эпизодов, размыш
ления персонажей и авторские отступления. Глядя на фото, персона
жи не просто вспоминают прошлое, но устанавливают связи между 
отдельными моментами и периодами своей жизни, вспоминают не 
только то, что близко по времени, но и то, что было раньше или поз
же. так в «воскресении» Л. н. толстого катюша Маслова реагирует 
на фотографию 10летней давности, которую принес ей неклюдов в 
тюрьму. Первое впечатление радостное: «глядя на фотографию, она 
чувствовала себя такой, какой она была изображена на ней, и мечтала 
о том, как она счастлива была тогда и еще могла быть счастлива с ним 
теперь» [5, с. 253]. но затем Маслова осознает ужас следующих лет ее 
жизни, который прежде только смутно ощущался: «теперь только она 
живо вспомнила все эти ужасные ночи и особенно одну на маслени
це, когда ожидала студента, обещавшего выкупить ее», и вдруг снова 
пришли пьяные гости, «как они долго вертелись, плясали, кричали, 
пили. и так шло год, и два, и три…» [5, с. 254]. таким образом, рецеп
ция фотографии предполагает не только совмещение настоящего с 
моментом прошлого, но углубление в прошлое. 

рефлексии собственно о фотографии в эпическом тексте могут 
быть настолько специальными, что приближаются к критическим 
жанрам. в романах М. кундеры в целом сильно выражено эссеисти
ческое начало, и размышления о фотографии, принадлежащие ав
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тору или героям, по характеру проблематики и степени обобщения 
приближаются к эссеистике. особенно ярко это проявляется в рома
не «Бессмертие», в частности в главе о рубенсе (прозвище персонажа 
объясняется его увлечением живописью). к критике современного 
канона фотографии с улыбками, точнее, с растягиванием губ, его 
подводит классическая живопись, в которой смеющихся не изобра
жали. «если же наша эпоха вопреки духу великих живописцев сде
лала смех привилегированным выражением человеческого лица, то, 
стало быть, отсутствие воли и разума стало идеальным состоянием 
человека» [3, с. 350]. 

Драма отличается затруднительными условиями реализации фо
тотекста. с одной стороны, фотография не самый эффектный пред
мет для демонстрации на сцене, особенно если карточка небольшого 
формата, из тех, какие хранят в семейных альбомах и носят с собой. 
с другой, несценичны и пространные рефлексии персонажа. таким 
образом, драма по сравнению с другими литературными родами наи
менее предрасположена к фототексту и при этом имеет специфиче
ские формы его воплощения. 

Драма отличается репрезентацией процесса фотосъемки. в «трех 
сестрах» а. П. Чехова, когда полк собирается уходить из города, Фе
дотик, один из постоянных гостей в доме Прозоровых, делает сним
ки на память. нередко фотограф выступает как чисто эпизодический 
персонаж, представляющий функцию и лишенный индивидуально
сти: в определенный момент он выходит на сцену, снимает и уходит. 
таковы фотографы в «визите старой дамы» Ф. Дюрренматта, в пье
сах М. кулиша «Зона» и «Закут». По сравнению с теми, кто рассма
тривает и обсуждает фотокарточки, фотограф является в буквальном 
смысле действующим лицом, потому его образ наиболее характерен 
для драмы. 

Продуктивным для сцены мотивом является совместное рассма
тривание фотоальбома: это вещь более заметная, чем отдельный сни
мок, а главное, снимки комментируются, что позволяет зрителю со
ставить представление о них, не обращаясь к самому изображению 
и даже в обход визуальных подробностей. так в пьесе а. вампилова 
«старший сын» сильва рассматривает фотоальбом семьи сарафано
ва, эмоционально реагируя: «смотри, папаша, оказывается, тоже был 
молодым. (…) твоя сестричка в ранней юности. вот. играет в класси
ки. взгляни. Полюбуйся. 
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Бусыгин. видел. 
сильва (листает дальше). а это? После выпускного бала. они гу

ляют по улице. Малинник!.. Что? она тут самая симпатичная. (Ли-
стает дальше, застонал.) Мм… Пляж! Это самое интересное… (Пока-
зывает Бусыгину.) видел? 

Бусыгин. к сожалению. Лучше бы мне этого не видеть» [1, с. 149]. 
Фотография может присутствовать на сцене в качестве детали ин

терьера. в «носорогах» Э. ионеско в эпизоде, когда Жан буквально 
на сцене превращается в носорога, так же меняются и висящие на 
стенах фотографии его предков. Хотя сцена не способствует пред
ставлению фотографии «как в жизни», театральная условность по
зволяет иначе задействовать фотоснимки, показывая их на экране. 
Постановки пьес Брехта сопровождались проекциями фотографий, 
так в пьесе по роману М. Горького «Мать» на экран проецировались 
снимки хозяина завода сухлинова (несценический персонаж), рус
ского царя и немецкого кайзера, воюющих в Первой мировой, парт
билет Пелагеи власовой. 

Лирика, эпос и драма, таким образом, в силу своих конститутивных 
признаков имеют различные возможности для реализации фототек
ста. в каждом из литературных родов фототекст имеет свою специфи
ку, состоящую в преобладании определенных способов репрезента
ции, тем, мотивов, персонажей, отношения к действительности и к 
автору. Это, с одной стороны, способствует разнообразию фототекста 
и, с другой, доказывает актуальность родового деления литературы. 
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тотексту, на перший план виходить процес зйомки та постать фотографа, роз-
глядання фотографій з коментуванням та проекція знімків на екран. 

Ключові слова: роди літератури, лірика, епос, драма, інтермедіальність, фо-
тотекст, література і фотографія. 

PhoToTeXT and The GeneriC sPeCifiTy of liTeraTure 

Natalia Zagrebelnaya, Cand. Of Philology, Doctoral Candidate 

National Pedagogical M. P. Dragomanov University 

The relationship between literature and photography is one of the most important 
trends of research of intermediality. Specificity of the realization of phototext in various 
literary works is determined by their generic properties. Just as photography stops the mo-
ment, the lyric poem concentrates on the moment. Lyric is characterized by reflections of 
the lyrical subject and abstraction from details, one text, as a rule, represents one situation 
related to photography. Lyrical cycles and books of poems are structurally associated series 
of photographs. In epic genres, phototext differs in quantity and variability; in large-vol-
ume works there are different lines of phototext. Photographs belong to a fictional world 
and usually depict fictional characters. In a number of cases, the phototext embraces the 
whole narrative as a basis of its plot and composition, but more often localized in distinct 
episodes. The epic text gives the widest possibilities for the connection between the different 
time plans through the change of narrators and points of view, the combination of episodes, 
the reflections of characters and the authorial disgressions. Reflexions about photography 
in the epic text assimilate with critical genres. Drama is characterized by the representa-
tion of the process of photography and the image of photographer. A photograph can be 
present on the stage as detail of an interior or projected onto a screen. Commenting on 
photos by the characters gives an opportunity to get an idea of the image without referring 



ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2017. Вип. 25  19

© Кудрявцев М., 2015

to visual details. So, in every literary genre, the phototext has its own specifics, consisting 
in the predominance of certain modes of representation, themes, motifs, characters, rela-
tion to reality and the author. 

Key words: literary genres, lyrics, epos, drama, intermediality, phototext, literature 
and photography. 
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У теоретичній статті розглядаються основні літературознавчі тенденції ви-
вчення гімнографічного твору як феномену середньовічної літератури. Серед та-
ких тенденцій визначено: виявлення поетичних принципів організації гімнографіч-
ного твору; встановлення композиційних закономірностей гімнографічного твору 
та моделювання образної системи гімнографічного твору. 

Ключові слова: середньовічна гімнографія, композиція, образна система. 

середньовічна гімнографія — сукупність літературних поетичних 
жанрів, які у християнській церкві прийнято було співати під час бо
гослужіння. на сьогоднішній день, як слушно зауважує о. кожуш
ний, релігійномузичнопоетична природа гімнографічних творів 
викликає широкий дослідницький інтерес «як для церковних науков
ців: богословівлітургістів, патрологів, церковних археологів, істори
ків християнського мистецтва, так і для світських: літературознавців, 
філологівкласиків, візантиністів, культурологів, музикознавців і всіх 
тих, хто не залишається байдужим, зустрівшись із глибиною бого
словської думки і поетикою її зовнішнього вираження» [5, c. 10]. 

системний погляд на важливі здобутки фахівців у вивченні се
редньовічної гімнографії дозволяє виокремити чотири основні 
проблематики, що тісно пов’язані між собою. Це — текстологічні, 
істориколітургічні, музикознавчі та літературознавчі студії. З точ
ки зору осмислення східнохристиянської гімнографії у загальному 
літературному процесі середньовіччя, найменш розробленим, на 
нашу думку, залишається літературознавчий аспект. Літературознав
чі студії над церковною гімнографією розпочалися ще наприкінці 
XiX ст. однак у розумінні літературної складової східнохристиян
ського співу вчені, на жаль, не можуть похвалитися серйозними 
успіхами і, об’єктивно кажучи, у науковопошуковому компоненті 
значно відстають від своїх колег текстологів, літургістівісториків та 
музикознавців. 

© Джиджора Є., 2017
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разом з тим, у літературознавчих розвідках на тему давньогрець
кої та давньослов’янської гімнографії можна виділити декілька до
слідницьких тенденцій, або, скоріше, окреслених намірів на май
бутнє: 

– виявлення поетичних принципів організації гімнографічного 
твору; 

– встановлення композиційних закономірностей гімнографічно
го твору; 

– моделювання образної системи гімнографічного твору. 
у цій статті ставимо собі за мету охарактеризувати основні тенден

ції літературознавчого аналізу середньовічної гімнографії. 
Початок виявленню поетичних принципів організації гімногра

фічного твору поклав видатний французький джерелознавець, палео
граф та теолог кардинал ЖанБатіст Пітра (про його життя і творчість: 
[19]). в процесі пошуку невідомих грецьких святоотецьких рукописів 
для ватиканської бібліотеки кардинал Пітра дійшов висновку, що ві
зантійська гімнографія являє собою не просто ритмізований текст, а 
поезію, що їй притаманний особливий поетичний розмір — силабіч
на симетрія. аналізуючи, зокрема, кондаки св. романа Мелода, до
слідник розтлумачив незрозумілі до нього надрядкові знаки (черво
ні крапочки), а відтак розкрив закономірність поєднання складних 
одинадцятискладових та простих коротких віршів [24–26]. Деякі гім
нографічні твори, реконструйовані кардиналом Пітрою як поетичні, 
свого часу прекрасно прокоментував Є. Ловягін [8]. 

Поетичні відкриття та численні публікації грецьких гімнографіч
них пам’яток, що їх здійснив кардинал Пітра, стали серйозним по
штовхом до розгляду середньовічної християнської поезії. у роботах, 
передусім, західноєвропейських медієвістів з’являються панорамні 
картини візантійського літературного процесу. Перш за все, стає мож
ливим укласти антологію християнської поезії. її створюють в. кріст 
та М. Паранікас, які не лише атрибутують велику кількість грецьких 
піснеспівів, але й представляють систему візантійської ритміки, об
ґрунтовують залежність складів тропаря від складів ірмоса в середині 
канону тощо [20]. Згодом, спираючись на концепції Ж.Б. Пітри та 
крістаПаранікаса, к. крумбахер публікує величезну працю, де опи
сує три системи віршування у візантійській літературі, починаючи від 
епохи імператора Юстініана і завершуючи падінням імперії у 1453 р. 
[21] (на початку ХХ ст. хорошу систематизацію концепцій в. кріста та 
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к. крумбахера здійснив львівський богослов М. Залєський (передрук 
його праці: [2]). 

у цьому ж контексті слід назвати і дослідження вченого грецького 
походження а. Пападопулокерамевса, присвячені гімнографічним 
творам св. романа Мелода, патр. Германа, св. козьми Маюмського, 
св. Феофана начертаного та інших християнських поетів [22; 23]. 
Про інші важливі відкриття у вивченні середньовічної гімнографії, 
здійснені німецькими, грецькими, італійськими та американськими 
візантиністами, докладно розповідається у книгах о. каждана [3; 4]. 

власне і сам о. каждан активно досліджує поетичні принципи 
укладання грецьких гімнографічних творів. у багатотомній праці «іс
торія візантійської літератури» вчений здійснює детальний огляд те
матичних, композиційних та ритмічних особливостей гімнографічної 
поезії, створеної св. андрієм критським, св. козьмою Маюмським, 
св. іоанном Дамаскином, св. Феофаном сповідником та ін. Зокрема, 
детальне вивчення ритмічної будови канонів дозволяє о. каждану 
поділити тексти, що приписують іоанну Дамаскину, на дві групи: 

– традиційні («канони, написані у традиційній середньовічній 
ритмічній формі, в якій кожна пісня зберігає одну й ту саму ритмічну 
структуру, задану першою строфою (ірмосом), тоді як кожний ірмос 
має свій власний ритмічний малюнок, що відрізняється від ірмоса ін
шої пісні»); 

– ямбічні (такі, що відносяться до класичного метричного розміру 
та зберігають однаковість впродовж всього гімну) [3, с. 123]. 

особливості становлення східнохристиянської гімнографічної 
поезії розглядає у своїх працях і Г. Прохоров. насамперед, вчений 
наголошує на тому, що унікальність феномену візантійської гімно
графії обумовлена її подвійним походженням: «Щасливе поєднання 
традицій еллінської ритмічної ораторської прози, з одного боку, із 
принципами та формами сирійської християнської поезії, з другого 
боку» [15, с. 127]. 

на думку дослідника, у становленні такого «літературного син
кретизму» визначальну роль відіграв св. роман солодкоспівець, який 
«рішучо» відмовився від античного метричного принципу віршуван
ня, що втратив сенс після зникнення в живій мові різниці у звучанні 
довгих та коротких голосних. на противагу метричному принципу 
св. роман вдався до відомого у біблійній та сирійській поезії тоніч
ного викладу, де «віршоутворюючим елементом є інтонація — ритм 
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збільшувань та знижувань голосу» [15, с. 127]. слід зауважити, що ці 
висновки Г. Прохорова повністю кореспондуються зі спостережен
нями інших фахівців у поетичній спадщині св. романа (напр.: [27]). 
крім того, о. кожушний доводить численними прикладами силабіз
мів, що у кондаках св. роман солодкоспівець створив власний тоніч
ний розмір і, як наслідок, власну метрику [5, с. 27–29]. 

аналізуючи форми середньовічного тонічного віршування, 
Г. Прохоров називає більше типів гімнографічного викладу, ніж 
о. каждан. він коментує: 

– гекзаметр, або шестистопний дактиль; 
– шестистопний ямб; 
– прозововіршовий, або логаедичний розмір (чергування дакти

ля та хорея). 
водночас вчений цікавиться й досягненнями слов’янських книж

ників, що перекладали твори візантійської гімнографії і мали пробле
му адекватної передачі давньогрецьких ритмів. Г. Прохоров визнає, 
що поетичні «втрати» при перекладі на церковнослов’янську мову 
були значними, набагато більшими, аніж при перекладі з єврейської 
та сирійської на грецьку. утім, науковець наполягає на тому, що «го
ворити про слов’яномовні гімни та молитви просто як про прозові 
або навіть ритмікопрозові видається надзвичайно спрощеним» [15, 
с. 136]. адже при перекладі слов’янським книжникам вдавалося від
творити «ритмічні інтонаційносмислові «удари» на початках рядків 
та «паралелізм» сусідніх синтаксичних конструкцій». на думку вче
ного, саме такі «інтонаційні ритми» і повинні були відчути слов’ян
ські слухачі [15, с. 138]. 

схожі висновки робить і М. Мещерський. у статті, присвяченій 
художньозображальним засобам гімнографії київської русі, вче
ний категорично заявляє: «глибоко помилково» вважати, що дав
ньослов’янські переклади грецьких гімнографічних творів є «непое
тичними» [11, с. 450]. Дослідник погоджується з тим, що слов’янські 
переклади не мали звичних віршованих розмірів. утім, «крім ме
тра, — пише М. Мещерський, — усі інші поетикостилістичні засо
би вказують на приналежність гімнографічних творів до поетичних 
пам’яток літератури» [11, с. 451]. саму ж віршовану форму у цих тво
рах науковець пропонує називати «молитовним віршем». 

на думку М. Мещерського, основи молитовного вірша були закла
дені ще у ветхозавітній давньоєврейській поезії. Давньоєврейському 
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молитовному віршу притаманний «паралелізм смислу та синтаксису» 
(один і той самий образ висловлюється двічі — різними словами та 
у різних граматичних формах) [11, с. 451]. саме такий паралельний 
спосіб поетичного викладу і засвоїли слов’янські книжники при пе
рекладі давньогрецьких гімнографічних текстів. При цьому яскравою 
особливістю візантійської та слов’янської гімнографії стали прийо
ми краєгранесії (акровірша) та краєсогласія (анафори — повтор од
накових начал слів та епіфори — співпадіння закінчень слів). крім 
краєгранесії та краєсогласія, дослідник звертає увагу на такі поетич
ні прийоми, як евфоніка (повтор голосних та приголосних звуків) та 
алітерація (використовування слів, що починаються на один і той са
мий приголосний), які також вживалися слов’янськими гімнографа
ми при організації поетичного викладу [11, с. 453]. 

такі детальні опрацювання слов’янської поетичної системи у гім
нографічних текстах вказують на те, що і Г. Прохоров і М. Мещер
ський, хоч і не говорять про це ніде, але долучаються до концепції 
італійського славіста р. Піккіо, який вважає, що у середньовічних 
церковнослов’янських текстах використовується ізоколонний прин
цип ритмічного викладу [13; 14]. 

у новітні часи проблемою ритмічного упорядкування слов’янської 
гімнографії цікавляться р. крівко [6; 7] та М. Малигіна [10]. Позаяк 
обидва дослідники здебільшого переймаються перекладами грецьких 
гімнографічних пам’яток. і доходять висновку, що, попри труднощі 
збереження рівної кількості складів у церковнослов’янському колоні 
при перекладі з грецької мови, слов’янські книжники все ж усвідом
лювали необхідність і тому намагалися зберігати поетичний компо
нент в гімнографічних творах [10, с. 66]. 

Під час літературознавчого виявлення поетичних принципів орга
нізації гімнографічного твору вченим вдалося сформулювали декіль
ка принципово важливих тез: 

– давньогрецькі гімнографічні твори функціонували за законами 
християнської тонічної поезії, покладеної на музику; 

– «точкою відліку» християнської тонічної поезії стала творчість 
св. романа Мелода; 

– при перекладі грецьких творів на церковнослов’янську мову 
слов’янські книжники прагнули зберегти ритмічне звучання. 

Друга тенденція літературознавчих студій пов’язана, як ми зазна
чили на початку статті, зі встановленням композиційних закономір
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ностей гімнографічного твору. розроблення цієї проблеми розпочи
нається у монографії прот. в. рибакова «св. Йосиф Песнописец и его 
песнотворческая деятельность». серед текстологічних та історичних 
завдань, поставлених у книзі, дослідник намагається також встано
вити характерні сюжетнокомпозиційні відмінності служб на честь 
різних типів святих. 

вчений вважає, що гімнографічні канони преп. Йосифа Пісно
писця у більшості випадків становлять літературну переробку мар
тиріїв та житій. За структурою такі «пісенні енкомії» мають трьох
складову «схему», що включає «передмову», «середню частину» та 
«кінцівку». найбільшу увагу в. рибаков, звісно, приділяє «середній», 
тобто основній, частині твору. у ній дослідник намагається знайти 
певну логіку викладу матеріалу, хоча при цьому й зізнається, що, на 
відміну від житій святих, у гімнографічних творах не спостерігається 
«порядок у розташуванні матеріалу» [16, с. 346–347]. 

утім в. рибаков все ж виявляє тематичну послідовність, якої до
тримується св. Йосиф Піснеписець при укладанні канонів. у «пе
редмові», зазвичай, міститься молитовне звернення до святого; у 
«середній частині» — етимологія імені (часто), тема посвяти, став
лення до майна, навчання, ставлення до шлюбу, різноманітні діяння 
та подвиги, кончина святого та реакція на це самого письменника; у 
«кінцівці» — посмертне прославлення подвижника [16, с. 347–357]. 
Звичайно, у спробі в. рибакова реконструювати послідовність викла
ду ключових енкоміастичних тем у гімнографічному творі прослідко
вується аналогія до відомих праць Х. Лопарьова, в яких було постав
лено і розв’язано завдання по віднаходженню такої ж послідовності в 
середньовічній агіографії [9]. 

на превеликий жаль, дослідження в. рибакова залишилося не
відомим широкому загалу фахівцівмедієвістів. відтак його цінну 
книгу було надруковано лише у наші часи. Без сумніву, якби серйозні 
спостереження вченого своєчасно дійшли до наукової спільноти, ви
щевказані ідеї обов’язково були б підхоплені та розвинуті. 

Певною мірою тематичну послідовність у гімнографічному каноні 
розглядає також і н. серьогіна у монографії «слово о полку игореве» 
и русская певческая гимнография Xii века». вчена вважає, що видат
на києворуська пам’ятка Xii ст. являє собою «подвійний канон», що 
включає двадцять пісень, «кожна з яких складається з трьох або чо
тирьох віршів, що мають між собою структурну схожість, немов би 
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вони мають в своїй основі один формоутворюючий прототип» [17, 
с. 31]. у композиції «слова» н. серьогіна виділяє: «зачин» (перші три 
пісні за поділом, здійсненим самою дослідницею); оповідь про похід 
ігоря (наступні три пісні); сьома пісня — «перемикання» дії на істо
ричний аналіз; продовження оповіді про ігорів похід (наступні три 
пісні); сон святослава (одинадцята пісня); «злато слово» святослава 
(наступні три пісні); історичні ремінісценції про двох половецьких 
князів (п’ятнадцята та шістнадцята пісні); плач Ярославни (сімнад
цята пісня); заключна частина, яка вміщує оповідь про втечу ігоря, 
діалоги князів та епілогпрославлення (останні три пісні). При цьому 
ключову композиційну функцію виконує «золоте слово» святослава, 
оскільки воно знаходиться у «точці золотого перезтину» і тим самим 
урівноважує усю композицію «слова». 

однак найбільш цікавими, на наш погляд, є розмірковування вче
ної щодо гімнографічної ролі, що її виконують перша та остання піс
ня у творі. на думку н. серьогіної, першу пісню «можна уподібнити 
до вступних стихир служби», а двадцята пісня «співзвучна заключ
ному розділу служби — стихирам «на хвалитех» [17, с. 31–32]. Якщо 
такі невід’ємні компоненти «слова», як перша та остання пісня, при
рівнюються до початкових та похвальних стихир служби, то, воче
видь, це означає, що дослідниця допускає можливість розглядати усі 
піснеспіви одної служби (стихири «на Господи возвах», стихири «на 
стиховне», канон, сідальний, ікос з кондаком, стихири «на хвалитех» 
тощо) як єдину концептуальну цілісність. З нашої точки зору, це над
звичайно важлива, однак замало обговорювана ідея, яка розширює 
уявлення не тільки про структуру, але й про повноту відтворюваного 
образу в «цілому» гімнографічного твору. 

окреслена тематична послідовність відображає уявлення 
н. серьогіної про «зовнішню» композицію видатної пам’ятки. однак 
вчена приділяє увагу й «внутрішнім» принципам організації твору, 
зокрема: симетрії та асиметрії, архітектонічній противазі, контрасту, 
асонансам тощо [17, с. 32]. Показові приклади вказаних композицій
них прийомів переконують у слушності спостережень та умовиснов
ків дослідниці. 

слід зауважити, що з’ясування тематичної послідовності, якою 
переймаються в. рибаков та н. серьогіна, зовсім не дорівнює по
шукам сюжетобудови у гімнографічному творі. До проблеми сю
жету гімнографічного твору медієвістилітературознавці ставлять
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ся максимально обережно, наголошуючи на тому, що ця категорія 
літературного твору не надто розвинута у досліджуваному жанрі. 
Про це свідчить чітке формулювання о. нікіфорової, що було ви
словлене в одній із її останніх статей: «у гімнографічних текстах 
фактично відсутній розвиток сюжету в часі і просторі. Зміст гімнів 
доволі умовний: читаючи літургічні тексти, важко зрозуміти, де те
риторіально, у якому сторіччі та за яких обставин відбулася та або 
інша подія, чи йде мова про ранньохристиянського святого, чи про 
подвижника часів занепаду візантії» [12, с. 2]. і хоча тут йдеться 
про умовність розвитку дії у часопросторовому континуумі, нам 
видається, що у контексті гімнографічного твору можна говорити 
про відсутність сюжету як структурного компоненту літературного 
твору. 

З’ясування тематичної послідовності в каноні — не єдиний підхід 
до вивчення гімнографічної композиції. розглядаючи способи літе
ратурного викладу, о. каждан та Є. верещагін також встановлюють 
певні закономірності гімнографічної композиції. 

За визначенням о. каждана, у канонах слід розрізняти дескрип
тивний та наративний способи викладу матеріалу. Дескриптивний 
виклад науковець пов’язує із частим вживанням прикметників у мові 
автора, а наративний — із широким послуговуванням маркерами руху 
(дієсловами та дієприкметниками). Показовим прикладом наратив
ного викладу, на думку о. каждана, постає служба на воздвиження 
Животворного Хреста на 14 вересня, укладена св. козьмою Маюм
ським [3, с. 152–153]. 

на противагу о. каждану, Є. верещагін вважає, що наративні 
твори — це тексти, які «відрізняються від усіх інших своєю установ
кою на послідовний виклад певних подій» [1, с. 162]. у середньо
вічній літературі така установка, на думку вченого, спостерігається, 
наприклад, у житіях святих. натомість у гімнографічних творах по
мітне інше призначення, тут автор «ні про що нове не розповідає; він 
виходить з того, що слухачам та читачам завчасно відомі ті або інші 
перипетії», тож його завдання «полягає в актуалізації для якоїне
будь цілі тої інформації, що вже є в адресата». Подібний спосіб ви
кладу, а відтак і подібні тексти Є. верещагін називає алюзивними 
(від allusio — лат. «натяк») [1, с. 164]. вочевидь, алюзивністю гімно
графічного твору і пояснюється та умовність сюжетної дії, про яку 
пише о. нікіфорова. 
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таким чином композиція гімнографічного твору ще тільки очікує 
на своїх дослідників. Проте вже зараз можна говорити щонайменше 
про дві суттєві проблеми, окреслені науковцями: 

– встановлення тематичної послідовності у безсюжетному гімно
графічному творі; 

– встановлення ознак неоповідального розмірковувального ви
кладу. 

і нарешті третя тенденція літературознавчих студій — моделю
вання образної системи гімнографічного твору. Це — найменш до
сліджена проблема, яка намітилася у роботах вчених лише в останні 
десятиліття. 

Зокрема, російська вчена н. смелова ставить перед собою мету 
побудувати типологію образу Пресвятої Богородиці у «богородич
них» — сирійської гімнографії iX–Xi ст. таке завдання можливе, 
оскільки, на думку науковця, східнохристиянські гімнографи запо
зичили і літературно апробували відповідний екзегетичний метод 
тлумачення св. Письма в своїх похвальних співах. відтак, за спо
стереженнями н. смелової, у сирійських гімнографічних творах 
Діва Марія постає: «незгасимою лампадою», «жезлом, що розцвів», 
«духовною горою», «зачиненими дверима», «гаванню», «скінією», 
«колісницею херувимів», «священними судинами раю», «джерелом», 
«престолом духовним», «неопалимою купиною», «новим небом та 
новою землею», «престолом слави великого», «виноградною лозою», 
«сходами», «кадильницею», тощо [18]. і хоча дослідниця сприймає 
вказані визначення як епітети, ми все ж вважаємо, що йдеться про 
символічні образи, що вперше з’являються у текстах старого та но
вого Завітів саме як завуальовані прообразинайменування Пресвя
тої Богородиці. 

аналогічне виявлення богородичних образів здійснює й о. ко
жушний у книзі, присвяченій гімнографічній спадщині видатного 
піснописця св. романа Мелода. вчений перераховує особливі імена 
та хайретизми (метрикомелодійні і змістові єдності), що ними по
значається Діва Марія в «акафісті Богородиці». відтак у творі на
раховується близька ста п’ятдесяти визначень, частина з яких являє 
собою одиночні символи біблійного походження (на кшталт: «чаша», 
«скінія», «скала» тощо), а частина — символічні описові конструк
ції («ти, що маєш силу нездоланну») [5, с. 152–155]. За багатством та 
різноманітністю богородичних образів творчість св. романа солод
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копівця визнається вченим вершиною східнохристиянської гімно
графічної поезії. 

Зацікавленість відтворенням одного з найголовніших літератур
них образів — Пресвятої Богородиці — вказує на намагання науковців 
описати закономірності побудови всієї образної системи у гімногра
фічних творах. і хоча ця складна і масштабна робота ще попереду, вже 
зараз можна говорити про те, що в гімнографії ключовим принципом 
передачі образу є символізація. Проте механізми символізації, її ха
рактерні відмінності у текстах, присвячених різним типам святих, — у 
науковій літературі наразі належним чином не досліджено. 

теж саме можна сказати і про інші, не менш важливі проблеми 
макро і мікропоетики гімнографічного твору. Перед літературознав
цями стоїть завдання належного вивчення жанрології східнохристи
янської гімнографії (включаючи й такі аспекти, як жанрова ґенеза та 
періодизація), що, за підрахунками о. кожушного, має понад сімде
сят жанрових форм та різновидів [5, с. 18]. крім того, вченим нале
жить детальніше проробити проблему композиції гімнографічного 
твору, особливо, зважаючи на те, що усі піснеспіви певної служби 
можна сприймати як єдину концептуальну цілісність, а також і на те, 
що канон як жанр може мати не тільки чітку зовнішню мелодикоме
тричну організацію, але й внутрішню, тематичну. і, зрештою, най
очевиднішим завданням майбутніх літературознавчих студій повин
но стати всебічне вивчення принципів зведення образної системи, 
зважаючи на те, що у середньовічному літературному творі провідним 
способом відтворення образу постає символізація. 
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В теоретической статье рассматриваются основные тенденции изучения 
гимнографического произведения как феномена средневековой литературы. Среди 
таких тенденций определены: выявление поэтических принципов организации гим-
нографического произведения; установление композиционных закономерностей 
гимнографического произведения и моделирование образной системы гимнографи-
ческого произведения. 
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The theoretical paper examines the main trends in the study of the hymnographic work 
as a phenomenon of medieval literature. Among such trends are identified: the identification 
of ethical principles for organizing a hymnographic work; establishment of compositional pat-
terns of a hymnographic work and modeling of the figurative system of a hymnographic work. 

The beginning of the discovery of the poetic principles of the organization of the hym-
nographic work was laid by the prominent French source scholar, paleographer and theolo-
gian cardinal J.-B.-Zh. Pitra. Subsequently, K. Krumbaher publishes a huge work, which 
describes three systems of versification in the Byzantine literature. In the multi-volume 
work «The History of Byzantine Literature,» O. Kazhdan carries out a detailed review of 
the thematic, compositional and rhythmic features of hymnographic poetry created by An-
driy Kritsky, Kozma Mayumsky, John Damaskin, Theophanes the Confessor and others. 
G. Prokhorov considers the peculiarities of the formation of the Eastern Christian hymno-
graphic poetry and. Detailed elaboration of the Slavic poetic system in the hymnographic 
texts indicate that both Prokhorov and M. Meshchersky, although they do not speak about 
it anywhere, but are part of the concept of the Italian Slavist R. Pickchio, who believes 
that the in the medieval Slavic texts the isocratic principle of rhythmic presentation is used. 

The second trend of literary studies begins in the monograph by V. Rybakov «Joseph 
Songwriter and his cartoon activity». The thematic sequence in the hymnographic canon is 
also considered by N. Seryogina in the monograph «The Word about the Igor’s Regiment» 
and the Russian singing anthem of the 12th century». 

Third trend of literary studies the least investigated problem. N. Smelova sets himself 
the goal to construct a typology of the image of the Blessed Virgin Mary in the «Theotokos» 
of the Syrian hymnography of the IX-XI centuries. Similar discovery of the Virgin Mary’s 
images is carried out by O. Kozhushny. 

Key words: medieval hymnography, composition, figurative system. 
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Colonel Landa’s dialogues that include such techniques as asking important questions 
as if by chance, saying words of praise for the interlocutor, knowledge of foreign languages, 
prediction of total conversation, comparison, figures systemic, nonverbal leverage etc. are 
the perfect examples of the language game as a means of persuasion. 

Кey words: persuasion, language game, prediction of total conversation, comparison, 
figures systemic, nonverbal leverage. 

The art of persuading, or rhetoric, is as old as the world. Plato defined 
rhetoric as the conquest of souls by words. speech, words, voiced verbal 
signs with a certain semantics or subtext, arranged in accordance with the 
intent of the addressee, can cause a different reaction in thinking, views 
and even in the behavior of the addressee. in the XVi century, the english 
philosopher francis Bacon first drew attention to the internal, subjective 
influences that distort the thinking of man. he called these verbal influences 
the deceptive ghosts of truth. 

currently, the function of language is intensively rethought. This func
tion is reduced not only to the transmission of information. Language is 
increasingly seen as a system of orienting behavior [3]. The problem of lan
guage and power was developed by roland Barth. he believed that «lan
guage, on the one hand, is the key node for socialization, on the other, has 
its own structure, syntax and grammar, carries a certain imperious mean
ing»  [6, p. 345]. Valeria chernyavskaya in the Discourse power and power of 
discourse focuses her attention on suggestiveness and persuasiveness. The 
first of these terms refers to the latent impact on the subject: the words of 
the addressee are perceived rather for faith, that can be regarded as some 
suggestion or advice. Persuasiveness (or persuasion) «means the author’s 
influence on an addressee to an oral or a written message in order to con
vince of something, an appeal to improve or not to improve certain actions»  
[8, с. 24]. The abovementioned author concentrates her attention on the 
question concerning the rational and emotionally objective aspects of ver

© korenovska L., 2017
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bal communication, in which one subject is affected by another. With such 
verbal manipulation, we should consider the communicative effects that the 
addressee directs to the recipient in order to change his views, opinion, be
havior at his own discretion. in a sense, this resembles a contest of the mind 
and the senses, which, in turn, goes back to «aristotle’s representations in 
the ancient rhetoric of two levers of influence on the listener»  [8, p. 24], 
which rely on two important and inseparable aspects of human behavior – 
cognitive and emotional. The persuasive speech act is perceived through the 
prism of two communicativepragmatic intentions: «to influence the means 
of the language on the consciousness of the addressee, on his opinions, eval
uations; encourage him to improve certain actions, somehow change, direct 
his behavior»  [8, с. 25]. an important role in this act of speech is played 
by subjective factors, or by persuasive canonical meanseffects, including 
allegorization, comparisons, deconcretization, generalization, proverbs, 
quotations, etc. all these verbal levers constitute a fundamental support for 
persuasion. The application of communicative strategies of seduction and 
persuasion in the hands of a skillful addressee visually very often resem
bles a kind of game. We can characterize this game as the game internally 
tense and outwardly laidback, light and dangerous, professionallystrate
gic, planned and unexpected. all this serves one purpose — «to encourage 
or not to perform certain postcommunicative actions»  [8, с. 27]. Like every 
game, a game in a speech act with a persuasive nuance is also conducted 
according to certain rules that the sender preliminarily ponders, and ulti
mately chooses among the various mechanisms of persuasion, that are most 
effectively capable of convincing the recipient or inspiring him to perform 
actions, even if at the beginning of the conversation they were not taken into 
account by the addressee. 

speech mechanisms are characterized by an integral character and are 
realized taking into account emotional and rational impulses. The questions 
posed by the addressee play here an important role. Predominantly these are 
specifically lapidary questions that require an unambiguous (positive or neg
ative) response and «imitate the interest of the addressee to the subject under 
discussion. They serve as an expressive means of activating the addressee: in 
the text they singled out the most significant semantic components. The 
question on behalf of the sender of the message, given in the manner that a 
potential recipient of information would do, expresses a special method of 
dialogization and intimization of the presentation. «The addressee is carried 
away and involved in the course of reasoning, his own background knowl
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edge, having ideas, are activated and sent to the right channel»  [8, p. 30]. 
it should be noted that the addressee must have the ability to persuade, he 
must influence the consciousness of the recipient through appealing to his 
own critical judgment, often guided by a chain of compiled and logically or
dered facts and conclusions according to the purpose of the impact. anoth
er mechanism capable of manipulating the listener’s behavior is suggestion 
directed directly or indirectly to the psychic sphere of the recipient, thereby 
depriving him of a critical or logical evaluation or processing of the informa
tion received. The main emphasis is on speech and, of course, on non-verbal 
levers of influence (facial expressions, gestures, behavior). speaking about 
the ability to influence the consciousness of a person, the question arises of 
the objective power authorities of the language, «which in the form of spe
cial connotative (secondary, accompanying) meanings form a hidden ideo
logical level that is not fully realized by people, consisting of illusions and 
stereotypes of society»  [1, p. 72–130]. Before the person arises, according 
to r. Barth, an «illusory» image of reality, which «substitutes» for itself the 
true essence of things and phenomena. Man, thus, is trapped in the linguis
tic space, which completely subordinates and regulates his thoughts, ideas 
and actions»  [6, p. 345]. introducing the concept of the split of languages 
into scientific usage (1973), r. Bart compares the speech act with a per
formance (in the theatrical sense — show) and treats it as a demonstration 
of arguments, methods of defense and attack, «the main weapon of which 
are a kind of «stable formulas», serving as the basis for a particular type of 
discourse»  [6, p. 345]. 

an extensive arsenal of techniques that encompasses verbal etiquette 
formulas, nonverbal levers of influence, preconceived questions and an
ticipated answers, a certain decoration needed to effectively complete the 
conversationmanipulation, let’s look at several dialogues from the film In-
glourious Basterds by Quentin Tarantino. Getting acquainted with the re
views that appeared in the network immediately after the release of the film 
in 2009, it turned out that almost all the authors of the articles focused their 
attention on the history of the film, on the original combination of the events 
of World War ii with the adventures of american heroes, on the impressions 
of spectators from the actors’ and also on the talent of the director himself  
[9–11]. unfortunately, the language of the film was not given due attention. 
and in vain. all eight scenes in which ss standartenf?hrer hans Landa 
(christophe Waltz) participates as an expert orator, the organizer of the ver
bal representationgame with a pronounced persuasion, deserve attention 
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and studies from the point of view of determining the means of persuasion. 
colonel ss — a detective with a tube of sherlock holmes, a polyglot, an 
excellent speaker and a talented actor. Tarantino considered the image of 
Land as the most beloved in the film. While working on the film, he himself 
composed dialogues and personally lost those scenes in which christophe 
Waltz participated to visually show the actor what the director expects from 
him  [11]. as a born narrator and a devoted fan of the movie, Tarantino has 
power over the viewer, but his manipulation is devoid of a tragic hue. The 
director amuses the viewer with vivid dialogues from life, draws them into 
situations that are devoid of reasoning. The paradox of Tarantino’s film is 
that Landa who, more than other actors, captures the attention of viewers. 
according to Tadeusz sobolevsky, «christoph Waltz gives birth to ambigu
ous feelings while remaining a twovalued person, ready to serve his recent 
enemies»  [10]. in this bloody filmshow Landa plays the role of jester, har
lequin, clown, and plays irreproachably, masterfully and with charisma. 

an example of professional language manipulation can serve as a scene 
of a meeting between hans Land, nicknamed Zhidolov, with french farm
er Perier La Padito (denis Menoshe), who is suspected of harboring the 
Jewish family dreyfus. The language game begins with a flattering shower 
of compliments from the wife and daughters of Perrier, with the shaking 
of the farmer’s hand and the imposition of eye contact with him in order 
to lull the owner’s vigilance and put him to him. for the observance of the 
etiquette of the visit, the colonel is treated with milk — again, the words of 
admiration for the natural product of the farmer sound. By gaining Perier’s 
confidence step by step, Landa starts in small doses to add to his speech 
important questions that require an unambiguous answer. Landa asks, for 
example, the names and ages of the children of the Jewish family — all in 
order to fulfill a bureaucratic obligation, to be sure of Padito’s honesty and 
to close the business of his family. innocent at first glance, the questions do 
not arouse the fear of the farmer, although in conversation with the Gesta
po, the frenchman keeps very restrained and a bit stiff, which can not be 
said of Land — he is embodied elovement and looseness. during a skilful 
conversation, the colonel asks permission from Perrier to switch to english. 
The transition to another language can be regarded as the creation of some 
confidentialsecret encoded dialogic space in which only those involved in 
it understand the meaning of what has been said. as if by accident, Landa 
asks Perea if he knows what it is called by the pose of the eye. after receiving 
a response from the hunter of the Jews, Landa did not become embarrassed, 
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on the contrary, he was even proud: I can think like a Jew, which is not a dis-
tinctive feature of the Germans. To induce Padito’s attitude towards Jews, the 
colonel resorted to a comparison: the Jews are rats. at the same time, Landa 
unfolds a logical chain of reasoning about the dangers of these rodents: from 
them an infection; and if the rats had appeared in the farmer’s house, he, of 
course, would have exterminated them, and from this the conclusion sug
gests that Perrier does not like rats — hence, Jews as well. a pause during the 
increase in the dynamism of the conversation is the shifting of attention to 
another object — Padito asks his guest for permission to smoke, and he loves 
the company with the owner and lights up a huge pipe in the spirit of sher
lock holmes. Trying to maintain external looseness and imaginary frank
ness, Landa clearly informs Perrier about his duties: Duty orders me to call 
my people into the house and search everything. The moment of intimidation 
of the farmer is mitigated by the imaginary good will of the Gestapo: This 
can be avoided if you tell me something that will avoid punishment, an award 
awaits you, the German army will not bother you more. The pause lengthens, 
as if dying in closeup view of duel, and very eloquent and not twovalued. 
realizing that the enemy is mentally liable, Landa immediately attacks him 
with direct questions: Are you hiding the enemies of the Reich? The answer is 
monosyllabic: Yes. continuing his investigation, the ss colonel does not 
ask, but rather claims that Perrier hides Jews under the floor of the house 
and asks only that he indicate the place. Without needing to continue the 
conversation and questioning, Landa gives the last instructions — asks the 
farmer to play him up when he again switches to french: I’m waiting for 
you to play along. The construction of the dialogue takes on the form of 
a rondo: first compliments were addressed to the ladies of Padito, and at 
last they are heard. Pretending that Lando and Perrier are true friends, the 
conversation does not end – the bullets from guns complete the last words. 
The skillfully played scene of obtaining the necessary information brought 
its results. Without much effort, through seduction, imaginary revelation, 
ease of behavior, the ability to master foreign languages, clear questions and 
an imperious nature, Lande very skillfully directed the conversation with 
Perrier in the right direction and achieved what he wanted. 

The next scene takes place in a Parisian cafe. hans Landa and shoshan
na dreyfus (Melanie Laurent) are introduced to each other. as a gallant 
gentleman, the ss colonel invites the girl to taste the famous strudel, order
ing coffee for herself and milk for the companion. recall: the farmer Landa 
himself asked for milk to put Padito in Parisian cafe he offers this product 
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of the surviving daughter of the Jewish family he shot in order to show that 
he is much taller than shoshanna (he drinks more refined drink — coffee); 
milk can be viewed here as a symbol of belonging to the lower class. The 
imperious behavior of the ss colonel testifies to his dominant role in the 
dialogue, in which constant personal questions continue to pour: Are you the 
owner of the cinema ?, Can you handle the projector? etc. shortly answering 
the questions of the Gestapo, the girl disguises her words with a smile to 
seem at ease and devoid of fear. When asking questions, Landa always aims 
to gaze at her companion, as if trying to catch her unawares and expose her; 
thereby making it clear that he treats a girl as a victim of his verbal manip
ulation. in conversation, the colonel constantly resorts to certain details 
in order to briefly distract the attention of the addressee and thereby give 
himself time to think about the next step. offering shoshanna a cigarette, 
Landa accidentally points to the producer’s country (not French, I smoke 
only German), emphasizing my superiority even in material things. next 
comes the abstract question that hans asks after a long visual pause (he al
ways looks hard at shoshanna): I wanted to ask about something else <...> the 
pause hangs in the farm, maximally elongated. The time of silence seems 
to shoshanna to be a real torture, threatening to unmask. But suddenly the 
tension is removed — Landa smiles and says: Probably a mere trifle, letting 
know that he lets go of the victim. extinguished in whipped cream, the Ge
stapo cigarette puts an end to the dialogue: the conversation is over, but the 
addressee did not receive the information he needed, so they must say good
bye and find a more suitable case for exposing the «enemies of the reich». 

of great interest is the scene in which actress Brigitte von hammersmark 
(diane kruger) is summoned for a verbal duel game. dialogue in the foyer 
of the cinema with a beautiful woman is the skill of using a language game 
in manipulating of people. so, the famous actress, acting on the side of the 
enemies of the reich, appears at the premiere of the film Nation’s Pride, ac
companied by american fighters. Bridget broke her leg in a night shootout 
in a cafe, so she came to the cinema with a plastered lower limb. seeing the 
actress among the guests invited to the premiere, Landa immediately comes 
up and, out of habit, asks questions starting, of course, with compliments. 
knowing the character of the colonel, Bridget responds in a tone — the 
entire verbal tirade occurs with a huge internal tension, hidden under the 
mask of false smiles. asking the actress about the injured leg and hearing 
in response that von hammersmark was carried away by mountaineering, 
Landa is infectious laughter: Forgive me, dear Fraulein, I’m not laughing at 
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your misfortune. What prompted you to indulge in such an absurd occupation? 
Then follows the chain of deductive reasoning of the colonel: Your plaster 
is fresh, like mountain air. When did you climb mountains? Yesterday? While 
parrying Land’s verbal blow, Bridget accepts the challenge game: You are 
observant. It happened last night. The next issue of the Gestapo can be con
sidered the brilliance of the mind and the total defeat of the actress: And 
where is that mountain in Paris? a pause, hanging in the air, confusion in the 
eyes of von hammersmark smoothly pass into the conspiratorial sincerity of 
the colonel, revealing his personal qualities: I was just teasing you. You know 
me. I like to tease. Transition in a conversation from one object to another is 
one of the favorite by the use of the actor’s persuasive game. 

it is not surprising that the next issue of the Gestapo is addressed to the 
friends of the actress. noticing at the beginning of the conversation that her 
three gentlemen do not speak German — they are from italy, Landa imme
diately explicates her excellent italian: Friends of my favorite movie star will 
be under my personal protection. The colonel as if casually asked if he had 
correctly pronounced the phrase in their native language and, having heard 
in response to an unambiguous answer Yes with a dubious accent, is con
vinced that before him the imaginary italians. 

The denouement of the growing verbal intrigue was the scene of the 
murder of Brigitte von hammersmark. asking the actress for two words, 
Landa invites her to shoshanna’s office, in which he hid in advance the 
material proof of the exposure of the movie star in his coat pocket. The 
last dialogue of the actress with the colonel is built in the horizontal plane: 
the interlocutors sit opposite each other. attention is drawn to the visu
al difference between the two speakers: Landa always smiles, anticipating 
victory, while the whole face von hammersmark explicates fear and hor
ror. it should be noted that in Landa’s and Bridget’s conversation sounds 
some stable formulas that are not so much special postulates of a discursive 
system as conceptually neutral grammatical structures. according to alex
ander Gritsanov and Marina Mozheiko, the figures of the systemic character 
of a certain language are formed not in content but in terms of a structural 
criterion: the phrase itself, being a closed syntactic structure, appears in 
this context as a kind of military weapon, a deterrent. as r. Barthes writes, 
«in every complete phrase, in its affirmative structure, there is something 
menacingly imperative»  [6, с. 345]. The first replica of the dialogue seems 
an actress like familiar: Put your foot on my knee. The colonel’s request 
confuses Brigitte, but she obeys hans’s orderly tone. Then follows a certain 
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detachment associated with the presentation of a thing without descrip
tion, but with a purposeful thought to catch the enemy off guard. Put your 
hand in the right pocket of my cloak and give what you find there, — while 
uttering this phrase, The ss colonel always stares at the actress. Taking out 
of her pocket her shoe, which Brigitte lost during the shootout, the actress 
realizes that she has finally lost. But Landa is not in a hurry to finish the 
game — he asks the film star to try on a shoe and only after that trium
phantly exclaims: As the Americans say, what a leg. Cinderella, the ball is 
over. it seems, attributing to the americans a proverb about legs, Tarantino 
had in mind his own admiration for the female legs (footfetish). not for 
nothing in many of his films, closeups were taken of his femalecharac
ter’s feet (eg, the feet of uma Thurman from Kill Bill). 

often the discourse carrier in the construction of the phrase in conver
sationmanipulation counts on the sudden absent-mindedness of the subject, 
which manifests itself in incomplete, unclear phrasesanswers. To play a 
dominant role in a conversation is to be strong, have the ability to finish 
their phrases to the end. according to r. Barthes, the main vocation of sta-
ble formulas of a certain language is to «include the other in our discourse as 
a simple object, i.e. exclude him from the community speaking a strong lan
guage and thereby ensure the absolute protection of our discourselanguage 
environment»  [6, p. 345]. 

The last episode, representing the skill of the actor’s persecution, is a di
aloguedeal scene between hans Land and two american fighters. in con
versation, the colonel uses the means of language game discussed above: 
a reference to other people’s words, a sudden transition from one subject 
to another, imaginary hospitality, and the location of the interlocutor. all 
these verbal devices are decorated with external psychological signs, such 
as: looseness, confidence in his absolute superiority over the interlocutor 
and conviction in the effective use of verbal manipulation. here it is neces
sary to stipulate such a concept as an outrageous text, which is undoubtedly 
connected with behavior whose goal is «to show not so much of itself as to 
cause some reaction from those who see it. This behavior can manifest itself 
both in actions and in language»  [7]. in this case outrageous text «provokes 
a painful reaction of the interlocutor, suggests probing the weak spots and 
preparing to shift the discussion from ourselves to the opponent»  [7]. Landa 
at the beginning of the conversation deliberately teases his captives, calling 
the low american growth Lilliput: You, shorty, look like circus dwarfs. The 
incorrect tactics of the colonel, as it turns out, does not lead to success. 
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americans do not seem to notice the mockery of Land. instead of that, aldo 
rein (Brad Pitt) asks an abstract question about the fate of the actress. The 
Gestapo does not give up — he continues the verbal attack: this time he 
uses figures of systemic nature in the form of propositions of the subjunctive 
mood, which, with their content, explicate Land’s bluff or his allin game: 
If [highlighted by me. — Lk] i will not take off the phone, you will kill the 
four main Fritz, and if not — end the war. Then there is the chain of logical 
reflections of the Gestapo: «So, let’s discuss what are the chances to end the 
war today. The rescue of Hitler depends on my actions. And if I do not call, then 
his death is more of my merit than yours. [...] If you want to win the war today, 
we’ll make a deal». 

The presented Landa’s long tirade gives his interlocutors time to think 
about the strategy of salvation. american Lieutenant aldo rein decides to 
play along with the German. To this end, he inserts short questions into 
Land’s long sentences: what?, how many?; onepart sentences, semantically 
denoting agreement with the interlocutor – let’s say. aldo even agrees to 
contact his leadership in america and discuss the award for Land for his 
help in the fight against the nazis. amazing in its level the finest game of the 
ss colonel is defeated — this time he encounters a worthy opponent, also 
possessing the talent of persuasion. 

episodes from the movie «Inglourious Basterds», considered from the 
angle of the language game as a means of persuasion, confirm the view that 
the main function of the language is not only to «transfer information or im
plement a reference to an independent reality, but also in the orientation of 
the individual in its own cognitive sphere <...>, that is, language has become 
more viewed as a system of orienting behavior, where the connotation plays 
a decisive role»  [3]. consequently, the significance of individual personality 
parameters in connection with this significantly increases. a language game 
that can manipulate the mindset, behavior and actions of the addressee 
contains numerous techniques, in the center of which is the word as a «pe-
culiar window» in the linguistic consciousness of a person  [4, p. 7–19]. Lan
guage becomes a tool of thinking  [2, p. 75]. The ability to speak indirectly or 
directly, that can be regarded as some kind of aesthetic pleasure addressed 
to the addressee, requires mental stress, awareness of the «situation of the 
language game, suggesting the decoding of additional, hidden meanings»  
[8, p. 11]. it is a thoughtful and purposeful word framed by intonation, the 
tone of voice, gestures, facial expressions, a sense of humor, external signs 
such as ease, relaxedness and undoubted selfconfidence, skillful arrange
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ment using things with some symbolic load (milk, tube, shoe), as well as 
the ability to master foreign languages are the main means of persuasion in 
Tarantino’s movie. 

cinematography, like no other kind of art, vividly represents the various 
strategies of persuasion, explicating the many effective means of language 
play. it is important to note that persuasion as a conscious effect of the au
thor of the message on the recipient is most often marked with a negative 
sign. But paradoxically, Tarantino’s evil attracts, intrigues and evokes sym
pathy. This is the skill of a talented director and the unlimited possibilities 
of a vast arsenal of language games, always interesting, fascinating and at 
the same time dangerous and dramatic. examples of the use of persuasion 
in cinematography are some kind of examples of situations in which the 
viewer becomes a silent witness of a dialogue or audiovisually that reveals 
the techniques of verbal manipulation. it is important fact, that before the 
audience is played a spectacle with a fascinating language play of antago
nists, in which one of them presents more brilliant, interesting and exciting 
verbal manipulation. 
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В статье представлен анализ многочисленных диалогов полковника СС Ган-
са Ланды, включающих техники персуазии. В ходе анализа выявлены следующие 
факторы персуазии: заранее продуманные вопросы и предвиденные ответы, заво-
евание расположения собеседника, убедительное внушение, личное обаяние, зна-
ние иностранных языков, меткие сравнения, фигуры системности, невербальные 
рычаги воздействия (жесты, мимика, поведение, тембр голоса), декорация и др. 
Все вышеперечисленное является яркими примерами языковой игры как средства 
убеждения, или персуазии. 

Ключевые слова: убеждение, языковая игра, предсказание тотальной беседы, 
сравнение, фигуры системные, невербальное плечо. 

мовна гра ЯК засіб ПерсуазіЇ  
(на ПриКлаДі ФілЬму «безславні ублЮДКи»  
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У статті представлений аналіз численних діалогів полковника СС Ганса Лан-
ді, що включають техніку персуазії. В ході аналізу виявлені наступні чинники пер-
суазії: заздалегідь продумані питання і передбачені відповіді, завоювання симпатії 
співрозмовника, переконливе навіювання, особиста чарівливість, знання іноземних 
мов, влучні порівняння, фігури системності, невербальні важелі дії (жести, мі-
міка, поведінка, тембр голосу), декорація та ін. Усе вищеперелічене є яскравими 
прикладами мовної гри як засобу переконання, або персуазії. 

Ключові слова: переконання, мовна гра, пророцтво тотальної бесіди, порів-
няння, фігури системні, невербальне плече. 
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В статье рассматривается литературно-критический дискурс В. Розанова, 
связанный с поиском критиком своего места в культурном пространстве. Ин-
терпретируется путь критика от бессознательных рефлексивных стратегий к 
систематизации своей концепции, суть которой состоит в синтезе понятий — 
Бог, природа, человек, пол, семья. Указывается, что размышления В. Розанова 
касаются проблемы понимания, реализуемой в его собственно созданном тезауру-
се. Акцентируется развитие метафизических идей критика от статьи «Святое 
чудо бытия» до циклов «Короба». Отмечается, что внешне объективная информа-
ция содержит внутреннее субъективное состояние души, дескрипцию святости. 
Очевидна интимизация исследуемых объектов наблюдения (жизнь — бытие). 

Ключевые слова: критика, метафизика, ландшафт, знаковые коды отца и 
матери, божественное и стихийное. 

Постановка проблемы. Литературная критика к. ХіХ — н. ХХ в. 
находится в центре внимания литературоведов, начиная с 90х гг. 
ХХ в. За этот период изданы монографии в. крылова, с. кочетовой, 
с. Яковенко и др. Целью данной статьи является уточнения ряда по
ложений в незавершенной системе интимной философии в. роза
нова. акцент делается на самовыражении критика, его стремлении 
перекодировать ряд традиционных понятий в собственно созданном 
тезаурусе. 

Заметим, что уже в последней трети XiX в. в литературе усилива
ется авторская субъективность. Модель мира в критической мысли 
ориентирована на познание чувственного, интуитивного, бессозна
тельного. в значительной степени этому явлению способствует ро
манистика Ф. Достоевского и Л. толстого. Переходность нового вре
мени (к. ХіХ — н. ХХ в.) отразилась в философских размышлениях 
о конечности и бесконечности человеческого существования, «тайне 
человека». акцентируются концепции а. Шопенгауэра, с. кьеркего
ра, Ф. ницше. Мыслящий художник представлялся критику челове
ком, сформированным многовековой национальной и европейской 
культурноисторической традицией, ощутившим её исчерпанность 

© раковская н., 2017
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и оказавшимся один на один с вековечными философскими и эсте
тическими проблемами. Характерным становится представление о 
трехфазном развитии человечества и культуры: 

1) объективноантропоцентрическое, в котором человек наивно 
считает себя объективным центром мира; 2) эксцентрическое, в ко
тором особое значение присваивается объективному миру, подчиня
ющему себе человека; 3) субъективноантропологическое, в центре 
которого «естественный» человек. 

Детьми «разлада и распада» назвал писателей «новейшей русской 
литературы» в. Львоврогачевский. Действительно, в к. ХіХ — н. ХХ в. 
началось разрушение классической эстетики, ослабление генетиче
ских связей между писателями прошедшего времени и художниками 
новой эпохи. о «ничто» как об основе бытия писал Ф. ницше в работе 
«веселая наука»: «и не блуждаем ли мы в бесконечном ничто? и не 
зевает ли нам в лицо пустота?» [5, с. 572]. трагический пафос подтал
кивал писателей и критиков к поиску разнообразных эстетических 
форм воздействия на читателя. обозначались различные концепту
альные объяснения абсолюта; более того, трагический характер рус
ской жизни, роковое и фатальное в судьбах художников способствуют 
усилению экзистенции. особенно отчетливо идеи конечного и беско
нечного бытия отражаются в сознании в. Закржевского, в. розанова, 
Л. Шестова. неслучайно М. Бубер считал, что к самосознанию скло
нен и способен человек, который в зависимости от своего характера 
или от своей судьбы, или от того и другого вместе, остается наедине с 
самим собой и своими размышлениями, через них он выходит к по
стижению проблем человека и человечества в целом [3, с. 54]. в этом 
плане особый текстдискурс создает в. розанов. 

Познавая мир в. розанова, необходимо, на наш взгляд, обратиться 
к некоторым самооценкам критика. вот что он пишет в начале своего 
творческого пути: «Форма: а я бесформенный. Порядок и система: а 
я бессистемен и даже беспорядочен... Чтото адское» [8, с. 483]. об
ращение к универсуму возникло тогда, когда: «Бог поселился во мне» 
[8, с. 491]. в конце жизни в. розанов замечает: «Два ангела сидят у 
меня на плечах: ангел смеха и ангел слез. и их вечное пререкание — 
моя жизнь» [8, с. 492]. 

в текстах в. розанова проблема понимания и откровения «сходят
ся» как экзистенция и смысл, свобода и необходимость. возникает, 
как нам представляется, рефлективная стратегия «параллельного 
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письма», допускающего авторскую множественность смыслов в еди
ном пространстве текста. 

в этом плане можно вести речь об одновременном возникнове
нии софиологической и биоцентрической идей в. розанова. кри
тика в. розанова постепенно приобретает интегративный характер. 
в. в. Зеньковский полагал, что суть биоцентризма в. в. розанова за
ключалась в его осмыслении мира, который создан не только рацио
нально, но и священно [4, і, с. 258]. 

неслучайно критик выделял малый и большой мир человека. 
«Малый мир» содержит все открыто выраженные болевые точки, 
страдания; «Большой мир» — мир таинственный, божественный. 
Большой мир можно осмыслить только в глобальном диалоге, в ко
тором сталкиваются разные идеи, аргументы, факты в одно целое 
текста, «собирающего» общую истину. так возникают письма, фраг
менты, цитаты, которые будучи включенными в тексты критика, 
оказываются завершенными уже в новом текстовом (и бытийном) 
окружении. Это неклассическая стратегия смыслогенеза — смысл 
выстраивается не как приведение к уже данному или известному, 
а возникает в пространстве сопоставлений. отметим особую роль 
православного дискурса, сыгравшего роль монологического ядра, 
«универсального словаря» культуры, перекодируя который сформи
ровалась индивидуальная розановская мифология в диалогическом 
мире мнений и многоголосий. Мифотворчество в. розанова означа
ло попытку деконструировать предыдущий опыт мифологизаций и 
переписать традиционные «объекты», такие как Бог, душа, приро
да, свобода, семья на новом языке. Душа в. розанова оказывается 
вместилищем самых противоположных состояний и чувств и может 
быть представлена как «дескрипция субъективной природы творче
ства». в создаваемых «коробах» в. розанов постоянно «изменял сло
варь», в котором были описаны явления мировой литературы и куль
туры. он соединял обыденность и поэтичность, обыкновенность и 
афористичность. и когда мы определяем в качестве доминирующей 
его теорию понимания и объяснения, то указываем, что для в. ро
занова — это поиск того, чем живет душа. Душа живет непрерывно, 
каждое мгновение, и читатель постоянно ощущает ее восклицания, 
шумы, вскрики. Душа подобна листопаду переживаний и открове
ний, которые гибнут в безызвестности, как гибнут опавшие с де
ревьев листья (цикл «опавшие листья»). таким образом, в. розанов 
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решил вербализовать в своем индивидуальном словаре шелест соб
ственной души, остановить мгновение «эфемерного вздоха» в «веч
ности» печатного слова и сделать его объектом воспринимающего 
сознания. ирония, используемая как интеллектуальный прием, 
призвана скрыть душевное страдание критика. страдание является 
результатом различных состояний человека (инобытие, т. е. смерть, 
входит в ее круговорот). в текстах в. розанова возникает мир Ф. До
стоевского, размышляющего о человеческом сердце как поле борьбы 
Бога и дьявола. так соединяются автор, голоса — сознания — душа — 
Бог в целое. в. розанов разрабатывает собственную знаковую систе
му (Би, коды, символы), хотя и понимает, что любая система остав
ляет за скобками неисчерпаемость предмета. Между реальностью 
(отражением) и словом (знаком) выстраивается сознание, объекти
вируемое в языке (письме). 

именно поэтому для в. розанова важен опыт Ф. Достоевского, 
который разрушил иллюзию реализма, состоящую в сознании види
мости, что «объективная действительность» сама по себе содержит 
исторический и экзистенциальный смысл. Для того, чтобы понять и 
оценить человека, требовалось лишь, чтобы автор вставил его в об
становку объективного исторического процесса; рудин, обломов, 
Лаврецкий, Базаров — повидимому, автору стоило только показать 
их на сцене истории и осветить обстоятельства их поступков — и весь 
их habitus и raison d’être был бы доступен читателю (в. Шмидт). Эта 
иллюзия оказалась неприемлемой для Ф. Достоевского. он считал 
её не только неверной, но и опасной. разрушал Ф. Достоевский эту 
иллюзию тем, что настаивал на субъективности речи и на субъектив
ности смысла — на том, что человеческий, исторический смысл есть 
смысл языковой и что язык сам по себе субъективен и иллюзорен. 
в связи с чем Ф. Достоевский создавал своего подпольного челове
ка — прямого антипода объективному реалистическому автору. если 
автор делает вид, будто его субъективность ни при чем — т. е. будто бы 
действительность сама по себе имеет смысл и «способна» объяснить 
жизнь человека, определить ему цену, то подпольный автор отвергает 
данную модель и настаивает на том, что никто иной, как он сам «как 
свободный субъект придает смысл бытию» [8, с. 439]. 

в «Записках из подполья», на пути к большим романам, повторя
ется тот момент, о котором писала рената Лахман, — когда изобра
жаемое заменяется медиумом изображения; и если в 1840е годы это 
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было моментом стилистической полемики, то теперь полемика идет 
на философском уровне. романы Ф. Достоевского должны были по
казать, что человек, изолированный в земной истории, теряет смысл, 
ибо чисто исторический смысл — субъективен и бесконечен и ведет 
ad infinitum и ad absurdum. 

такая розановская интерпретация Ф. Достоевского направлена 
на систематическое «высвобождение смыслов, которые возникают, 
изменяются, гибнут в зависимости от господства звучащих в нем 
«подголосков» (коннотаций)». «иной слушает слова, понимает их 
связь и связанно на них отвечает, но он не уловил «подголосков», 
теней звука «под голосом» — а в нихто, и притом в них одних, го
ворила душа» [7, с. 397]. Для того, чтобы сохранить душу писателя, 
необходимо донести до читателя неслышимый через печать голос 
авторского текста, сохранить уникальность авторского замысла, — 
замечал критик. в. розанов как бы предвосхищает судьбу собствен
ных работ. видимо поэтому он вносит в текст «опавших листьев» 
понятиесимвол «короб». он является важным элементом в процес
се осознания и адекватного прочтения его текстов. в коробах, как 
известно, в дореволюционных библиотеках хранились архивы, до
кументы, относящиеся к прошлому. введение понятия коробархив 
придает поэтической форме листьев вид объективной информации. 
в то же время слово «короб» рождает ассоциацию временной нео
пределенности сложенных в него листьев, которые приобретают на
лет архаической и эпической древности (когдато, давно, некогда), 
былинных времен, когда писались только манускрипты, в которых, 
как святыня и тайна, хранилась скрытая истина. Поэтому содер
жание «опавших листьев» при сохранении темы — описания души 
меняет свое оформление. в короба своей жизни складывает в. ро
занов документально зафиксированные и фактами подтверждаемые 
моменты душевной жизни, фотографически проиллюстрированные 
и даже запротоколированные, например, в виде точных подписей 
на фотографиях или точных указаний мест. с другой стороны, ко
роб, соединившись с ритмизованной прозой, создает рукописный 
стиль объективирования, связанный с документалистикой, и субъ
ективный способ записи, отражающий субъективные и вневремен
ные порывы души. Заметим, что короба в древности были надежным 
способом хранения и спасения рукописи от непредвиденных обсто
ятельств, что позволит М. Гершензону назвать «опавшие листья» 



52 ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2017. Вип. 25

© Шляхова Н., 2015

попыткой спасения литературы от вырождения и умирания. вме
сте с тем ирония и трагизм самоописания вскрывает причину вну
треннего раздвоения. создается своеобразная интимная философия 
критика, ибо в листьях явны отголоски античного восприятия тра
гического, переданные в многократных упоминаниях о роке, судьбе, 
фатальности бытия человека, виток жизни которого плетется выс
шими небесными силами. розановская саморефлексия — это тра
гизм без внешнего конфликта, одиночество и религиозное чувство 
благоговения перед Богом. 

Приведем несколько фрагментов «опавших листьев». 
Лист с надписью «1 р. 50 к.» представляет рассказ, снабженный 

фотографией, вписанной в общую структуру текста в качестве ил
люстрации и графического пояснения смысла. обычный путь пре
вращен в особый нумизматический знак — символ культуры, бытия, 
жизни одной семьи. Первая часть рассказа, написанного в стиле рит
мизованной прозы, представляет диалогречитатив матери и отца, 
введение в сюжет монеты как бытовой детали оттеняется поэтиче
ским тоном общения между больной женой и заботливым мужем. 
Монета становится коннотацией семейной гармонии, в которой 
обычный серебряный рубль может выступить в роли объекта описа
ния целой исторической эпохи счастливых отношений. но лиризм 
первой части снабжен безлично прозаическидокументальным фак
том подписи «больна 1 или 12 лет». отсюда страдальческая интона
ция, переходящая в ощущение тоски о больной жене и неизвестном 
будущем подростковдетей. отождествление детей с животными — 
слон вера, зебра варя, жирафа таня — вводят читателя в мифологему 
тотемистического культового восприятия прошлого, раскрываемого 
через воспоминания. Здесь же фотопортрет бабушкиматери жены 
писателя александры рудневой, ушедшей из жизни, и фотография 
всех членов семьи — фото, символизирующие космос, семейный 
мир, высшее выражение интимности. таким образом душа критика 
не только страдает, но и слышит, дышит, т. е. представлена словом и 
текстовой графикой. в. розанов делает наглядной мысль Э. Гуссер
ля о дескрипции как основе феноменологии, о единицах сознания, 
не поддающихся описанию, а являющихся чистым переживанием. 
Для в. розанова мучительно, что в процессе самовыражения может 
быть утрата интимного Я. Поэтому он определяет степень своей вины 
перед «общей для всей семьи мамочкой» и Богом как трагическую, 
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ставшую метафизической причиной страданий семьи и т. д. Знако
вый код информации открывает языковую природу переживания. от 
стремления к преодолению литературности и возникают пропущен
ные места, визуальность листьев, интонационное проговаривание 
текста, т. е. всё, что называется рукописностью. н. Бердяев писал: 
«есть у розанова особенная таинственная жизнь слов, магия слово
сочетаний, притягивающая чувственность слов. у него нет слов от
влеченных, мертвых, книжных. все слова — живые, биологические, 
полнокровные. Чтение розанова — чувственное наслаждение. труд
но своими словами передать мысль розанова. Да у него и нет никаких 
мыслей. все заключено в органической жизни слов и от них не может 
быть оторвано. слова у него не символы мысли, а плоть и кровь» [2, 
iii, с. 249]. 

Противоречия между процессом написания текста и бытием его в 
качестве напечатанного в. розанов воспринимал как конфликт меж
ду своим и чужим, ибо слово, в котором фиксируется переживание, 
вытесняет его экзистенциальное содержание. слово, текст, ситу
ация стали для в. розанова только составными элементами, вклю
ченными в опыт личного переживания. интенция как бы напрягает 
смысл изнутри, создает его устойчивую смысловую структуру. Дума
ется, что именно потому в. розанова следует воспринимать не как 
«интимничествующего» (в. соловьев) с читателем, а как критика, 
перекодирующего весь спектр чувств и смыслов, рожденных лите
ратурой и философией, в форму почти рукописного стиля, где есть 
место и иронии, и сарказму, и афоризму, и трагизму. во втором ко
робе «опавших листьев» наряду с ритмизованной прозой есть воль
ные стихи, подписи, играющие роль самостоятельного текста, вы
являющие состояние автора во время обдумывания или написания 
текстов. есть оценочные подписи, указывающие на имманентность 
коммуникативной ситуации. Задача литературы, с точки зрения 
критика, — помочь человеку выйти из состояния метафизического 
одиночества. возникает новый блок культурной информации, свя
занной с кодом письма. Для представления метафизической темы 
апокалиптичности необходима была особая форма — так актуализи
руется у розанова проблема письма. возникает некая конструкция: 
1) материал поставляет жизнь; 2) суть творчества заключается в том, 
чтобы начать с единичной вещи, существование которой «случайно 
открылось духу», и «далее, далее — до понимания неразложимых дан
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ностей, где предстает чистая сторона бытия»; 3) творчество видится 
как соотнесенность творящего, творения и творимого; 4) мир чело
веческий суть общее для творчества; 5) космос — общее для движе
ния понимания; 6) самоопределяемость значима для искусства — его 
зарождение, развитие и выражение совершаются по своим внутрен
ним законам, — и с нарушением их уничтожается или нарушается; 
7) цель художественного творчества выводится из его сущности — 
оно не имеет цели вне себя и, раз пробудившись, по внутренней не
обходимости выливается во внешних формах, «так же свободно и так 
же бесцельно, как свободно и бесцельно торжественное настроение 
при виде звездного неба или радость при виде найденной утраты»; 
8) творчество обладает автономией и собственным целеполагани
ем; 9) понимание «есть явление свободнонеобходимое: свободное 
от всего, лежащего вне человека, но развивающееся необходимо по 
законам, лежащим в нем самом» [8, с. 515]; 10) понимание связано с 
включением в текст письма читателей, которых автор называет ли
стьямиоткликами. Часто они носят эксплицитносемиотический 
характер. Любовь — боль — дар жизни — отрешенность — смерть 
объединяет в. розанова и читателя, делает их сопричастными к бо
жественной тайне, к беседе с Богом, к миру, «в котором смерть есть 
рок и судьба и потому нужно выпросить у Бога чувство бессмертия». 
вспомним Г. Флоровского: «Мы слышим в Писании и голос чело
века, отвечающего Богу; в словах молитвы или благодарения и хва
лы… в Писании прежде всего поражает эта интимная близость Бога 
к человеку и человека к Богу, эта освященность всей человеческой 
жизни Божественным присутствием, эта осененность Земли Боже
ственным покровом» [9, с. 122]. созданное в. розановым письмо 
становится примером рождения индивидуального мифа. его призыв 
убежать от слов к делу, жить естеством, его представления о «чистой» 
внеязыковой реальности, сталкиваясь с проблемой «выражения не
выразимого» (жизни как потока интенциональных переживаний), 
оформляются в миф о творчестве и становятся особым способом ор
ганизации розановского текста. и этот текст восстанавливает в его 
сознании христианское учение о двух путях познанияпостижения 
Бога: апофатическом — пути молчания и катафатическом — пути 
слова, объяснения, соединив их в целостное представление о реаль
ности, понимании и письме, что и составляет суть модели кризиса 
сознания. в. розанов бесконечно противоречив, и это закономерно. 
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ибо есть в его судьбе мир творчества, соединенный с Божественным, 
мир трансцендентный, мир свободы личностной, и есть мир семьи 
(быта в широком смысле). в. розанов разрывается между этими ми
рами (здесь и трагический брак с женой Ф. Достоевского, и проза 
жизни неосвященного брака, рождение и смерть детей). в этом раз
рыве и попытке преодолеть его и заключается трагизм коробов жиз
ни в. розанова и его метафизических исканий. 
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Короба ЖиттЯ. До ПитаннЯ  
Про метаФізичні ПошуКи в. розанова 

Ніна Раковська, канд. філол. наук, доцент 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

У статті розглядається літературно-критичний дискурс В. Розанова, пов’я-
заний з пошуками критика свого місця у культурному просторі. Визначається 
шлях критика від несвідомих рефлексивних стратегій до систематизації своєї 
концепції, сутність якої полягає в зчепленості понять — Бог, природа, люди-
на, стать, сім’я. У пошуковому полі В. Розанова опиняються й аспекти жанро-
во-стильового оформлення проблем розуміння, пояснення сутності людини та її 
місця в світі. Торкається критик також особливостей мови, перекодування теза-
уруса, міфологізації. Акцентується рух концепції від статті «Святе диво буття» 
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до циклів «Короба». Зовні об’єктивна інформація містить внутрішньо суб’єктив-
ний стан душі, дескрипцію святості. Очевидна інтимізація досліджуваних об’єк-
тів спостереження (життя — буття). 

Ключові слова: критика, метафізика, ландшафт, знакові коди батька і ма-
тері, божественне та стихійне. 

life boXes. To The QuesTion  
of meTaPhysiCal searChes of V. rozanoV 

Nina Rakovskaya, candidate of philological sciences (Ph. D. candidate) 

Odessa I. I. Mechnikov National University 

The article defines the literary-critical discourse of V. Rozanov, his relevance in 
the cultural space. The way of critic from undeliberate reflexive strategies to the system-
atization of his concept, the essence of which is in the synthesis of the concepts — God, 
nature, people, sex, family is determined. It is indicated that the searches of V. Rozanov 
are connected with understanding, executed in his own founded Thesaurus. The speech 
is also about genre styled special features of Rozanov’s individual philosophy which is 
embodied in the lyric-epic texts. It — is emphasized the development of metaphysical 
ideas from the article «Holy Miracle of Genesis» to the cycles of the «Boxes». It is noted 
that the criticism of the seemingly objective information contains the inner subjective 
condition of the soul, description of sanctity. It’s obvious of intimacy of the researched 
monitoring objects (life — genesis). 

Key words: criticism, metaphysics, landscape, mother and father sign codes, divine 
and spontaneous. 
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У журналістиці жанрова форма впливає на результат комунікації й залиша-
ється актуальною для вивчення. Стаття як один із найбільш затребуваних жан-
рів газети досліджена недостатньо. Некоректним є зауваження про невеликий 
обсяг статті; уточнення потребують думки про етимологію її назви, предмет до-
слідження, спільні та відмінні риси з іншими формами, зокрема кореспонденцією. 
Важливими для опису суті жанрової форми є мета автора, функція повідомлення, 
а також особливості структури. 

Ключові слова: стаття, етимологія терміна, предмет дослідження, науковий 
метод, ідея, переконання. 

Жанрова форма журналістського повідомлення активно впливає 
на результат комунікації. вона може як прискорити, так і сповільни
ти процес досягнення порозуміння у суспільстві. саме тому формаль
ні особливості журналістських публікацій не втрачають важливості 
для наукових досліджень. 

одним із найбільш поширених у пресі є жанр статті, до висвітлен
ня прикметних рис якого вдавалися вітчизняні та зарубіжні теорети
ки: Д. Бекасов, Д. Григораш, Л. кайда, і. крупський, З. смєлкова, 
Б. стрельцов, о. тертичний, З. вайшенберг, к. ройманн, М. вуароль 
та інші. Щоправда, наукові розвідки, присвячені жанру статті, міс
тять окремі недомовки та некоректні формулювання, які стали на 
перешкоді до остаточної, вичерпної характеристики цієї важливої 
жанрової форми. 

1. ускладнює розуміння природи статті загострення уваги на такій 
ознаці, як невеликий обсяг [12, с. 207; 14, с. 430; 3, с. 1387]. тим ча
сом, як засвідчує практика, газетна стаття може займати цілу шпальту 
чи навіть розворот, і на фоні інформаційних та хронікальних повідо
млень вона завжди виглядає великою. 

2. Хаосу думок сприяє не до кінця простежена етимологія тер
міну стаття. Як відомо, термін стаття має німецькі, англійські, 
французькі, польські та російські корені (див. [14]), а його первинне 
значення «член», «суглоб», «частина цілого» ніяк не увиразнює суті 
газетножурнального матеріалу. Дослідники жанрової форми часто 

© слюсаренко М., 2017
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не зважають на походження терміну (див. [10; 12; 18]), а о. тертичний 
відзначає, що не кожна назва жанрової форми відбиває «хід створен
ня публікації і її змістовоформальні характеристики» [21, с. 50]. Зо
середившись на похідному від лат. articulus смислі терміну, науковець 
з розумінням ставиться до того, що будьяке повідомлення як части
ну цілого газетного номера називають статтею [21, с. 150]. 

справді, у повсякденному вжитку допустимим є використання 
слова стаття на означення будьякого матеріалу періодики, але 
недбале оперування назвами журналістських жанрів дискредитує 
фахівця. Хочеться вірити, що заручником власної неуважності став 
редактор популярного вітчизняного журналу; аналізуючи репортаж 
[2], він у невеличкому за обсягом повідомленні одночасно назвав 
його текстовою рекламою, статтею, заміткою і епістолярним жан
ром [20]. 

Як відомо, в українській мові слово стаття багатозначне і може 
використовуватися щонайменше в п’яти значеннях [3, с. 1387]. Бага
тозначність слова спричинила не завжди коректне його використан
ня. Для простеження зв’язку назви журналістської жанрової форми 
стаття з її суттю важливими для аналізу є два перших словникових 
значення слова, а саме: 1) назва наукового чи публіцистичного твору; 
та 2) розділ або параграф документа [3, с. 1387]. 

на наше переконання, слово стаття як похідне від латинського 
articulus у значенні член, частина цілого було запроваджене для по
треб юриспруденції та законодавства; маємо відомості, що в україні 
років козацтва важливі державнополітичні акти називалися стат
тями: «статті для заспокоєння руського народу» 1632 р., «Березневі 
статті Богдана Хмельницького» 1654 р. [22, с. 158]. у цьому сенсі сло
во стаття активне й сьогодні: конституція, кодекс законів про працю 
та інші нормативні документи складаються зі статей. 

українське слово стаття так само, як і російське статья, пов’яза
не з поняттям стать [8, с. 401]. російські науковці похідними від стать 
називають стан, статний, стрункий [9, с. 194]; вітчизняні вчені, ана
лізуючи основу стать, кажуть про будову певного цілого і форму тіла 
людини [8; 17]. важливо, що під поняттями структура, побудова, ор
ганізація неживої предметної одиниці розуміють «взаємозалежність, 
взаємообумовленість компонентів всередині певного цілого» [17, 
с. 99], а коли йдеться про статуру, стать, постать людини, то кажуть 
про «гарну, правильну будову тіла» [17, с. 99], струнку, пропор ційно 
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складену фігуру [8, с. 102]. тому, як очевидно, слово стаття можна 
трактувати у двох сенсах: як частина стрункого цілого (стаття закону) 
і як струнке ціле (науковий чи газетножурнальний твір). 

3. Потребує конкретизації думка про такі загальнометодологічні 
категорії, як об’єкт і предмет дослідження у статті. у цьому аспекті 
вивчення помітною є часта підміна двох понять, їх ототожнення (див. 
[18]); трапляються випадки нашарування смислів, коли слово об’єкт 
використовується як опозиційне до суб’єкт, вказує на одиницю гос
подарського призначення. 

розмірковуючи про «предметну особливість» газетного слова, його 
здатність впливати на людину і допомагати в розв’язанні складних 
життєвих питань, в. Фоміних наголошує на важливій ролі соціально
го факту [25, с. 32]. соціальним фактом дослідник називає одиничний 
вияв соціальної дійсності, що існує незалежно від людської свідомості 
[25, с. 23], в. Здоровега в цьому випадку каже про реальний, об’єктив
ний факт [12, с. 36]. відомо, що в публіцистиці важливим є не сам факт, 
а його авторська інтерпретація, всебічне вивчення в тому середовищі, в 
якому факт виник і розвивався, у всіх можливих зв’язках і залежностях. 
тому об’єктом публіцистичної творчості, як зазначає в. Фоміних, є со
ціальна дійсність у всьому її багатстві, а предметом — «соціальнополі
тичний аспект конкретних соціальних фактів, розкритий у властивих 
соціальним фактам актуальних зв’язках і залежностях» [25, с. 28]. 

4. усвідомлення предмета та об’єкта відтворення в публіцистиці 
не дає достатніх підстав для розрізнення окремих аналітичних жан
рів, зокрема відзначених спільністю рис статті та кореспонденції. Для 
двох форм викладу властиві: однакова структура (вступ, основна ча
стина та висновки), мовностильове оформлення та обсяг. 

Плутанині думок сприяє розбіжність у визначенні змісту предмета 
статті. Деякі вчені не звертаються до його суті [19; 7], інші кажуть про 
висвітлення статтею суспільнополітичної чи літературної теми [15; 
14], групи фактів або проблем [18, с. 193], гострої актуальної пробле
ми [12, с. 209; 13, с. 64; 1, с. 74; 11, с. 241]. 

автор аналітичної кореспонденції аналізує обмежений місцем і 
часом окремий реальний факт (явище, подію); таким фактом може 
бути пожежа, повінь, техногенна катастрофа, дорожнотранспортна 
пригода, вдале виконання проекту тощо. Як зазначають дослідники, 
в матеріалі про позитивні результати автор показує шляхи їх досяг
нення, узагальнює досвід; а в матеріалі про негативні наслідки нази
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ває причини й засоби їх усунення [10, c. 109]. кореспондент працює з 
фактом ще не вивченим, він відвідує місце події, з’ясовує час, умови, 
обставини, масштаб, причини, винуватців, перспективи, небезпеку 
події тощо. на підставі особисто побаченого й почутого автор роз
мірковує про реальний факт, пояснює його внутрішню «структуру», 
«витлумачує подію» [10, с.117]. автор аналітичної кореспонденції, 
зазвичай, послуговується хронологічним методом дослідження, що 
дає йому можливість «чітко впорядкувати факти, деталі, відтворити 
з максимальною достеменністю і точністю окремий випадок, посту
пок тощо» [26, с. 81]. Яскраві деталі, замальовки, діалоги засвідчують 
достеменність зображуваного, перетворюють віддаленого від події 
читача на її свідка. 

кореспонденція висвітлює факт одиничний, предметну подію. 
тим часом автор статті зосереджений на світі ідей. Предмет уваги стат
ті — проблема (з грецької problem — перепона, складність, завдання), 
«складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв’язан
ня» [5, с. 827], невизначеність у знаннях і діяльності людини (див. 
[5]). Проблеми поза мисленням не існує, вона — «відтворення у люд
ській свідомості суперечливих моментів розвитку, конфліктних ситу
ацій дійсності» [24, с. 232]. конфлікт (з лат. conflictus — зіткнення) — 
граничне загострення суперечності, боротьба протилежних ідей (див. 
[5]). Проблема в газетному тексті — результат творчих зусиль автора; 
у цьому сенсі поняття проблема, питання, задача споріднені. 

відомо, що розв’язання проблеми як кінцевої мети творчої ді
яльності можливе за умови вироблення авторської ідеї. Як зазначає 
в. Здоровега, суперечність, конфлікт породжує проблему, викликає 
запитання, пошуки відповідей на них спонукають журналіста до роз
думів, аргументації, змушують його переконувати читача або слухача 
у правильності своєї позиції [12, с. 77]. 

автор статті подає на суд читачів власну концепцію, «сформу
льоване в мисленнєву структуру розуміння проблеми» [24, с. 233], 
своєрідну «мікротеорію», створену на основі аналізу соціальних за
кономірностей [1, с. 37]. він послуговується логічним методом дослі
дження, вивчає суть проблеми на підставі сукупності зв’язаних між 
собою і залежних один від одного фактів (для підкріплення думок у 
статті можуть слугувати вивчені і уже пояснені кореспондентом фак
ти), «виокремлює зі всього багатства зв’язків дійсності найбільш сут
тєві» [21, с. 41], виявляє об’єктивні закономірності суспільного життя. 
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надбанням успішної статті називають ясну тезу, ідею, що випли
ває з проаналізованих фактів, факти, подані в їх сутності й зв’язках, 
та логічні висновки [1]. автор статті прагне вплинути на розум реци
пієнта, ініціювати «роздуми» [21, с. 149], «перетворити читача у свого 
однодумця» [7, с. 231]. 

актуальним чинником для розуміння жанрової форми є функція 
газетного повідомлення. репортаж покликаний проілюструвати но
вину, створити словесну картину; інтерв’ю — донести думку автори
тетної особи; кореспонденція — розтлумачити суть події; стаття — за
пропонувати варіант розв’язання проблеми. у цьому сенсі цікавою є 
думка к. ройманна про те, що новинний журналіст — нейтральний 
посередник, коментатор — пояснювальний просвітник, автор стат
ті — лідер думок [16, с. 244]. 

у структурі статті те або інше твердження може бути представле
не у формі тріади: теза — аргумент — висновок або теза — антите
за — синтез. виклад статті передбачає тричленність її побудови: вступ 
подає визначення теми дослідження і попередню її оцінку; основна 
частина містить аргументи, полеміку, зіставлення поглядів; виснов
ки — узагальнення, провідну думку. 

Як засвідчують дослідники, чіткість форми допомагає «найкра
ще донести до читача думку, переконати його в її правильності» [12, 
с. 206]. 

отже, жанр газетної статті визначається такими чинниками: 
1) предмет уваги — проблема соціальної дійсності; 
2) авторська мета — переконливий вплив на читача, зміна його по

глядів; 
3) авторська аргументована думка, чітка позиція; 
4) система основної та другорядних тез; 
5) узагальнення значної кількості фактичних даних; 
6) логічні прийоми інтерпретації; 
7) тричленна структура викладу (вступ, основна частина, висно

вки). 
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статЬЯ КаК Жанр ЖурналистиКи 

Мария Слюсаренко, канд. наук по соц. коммуникациям, ст. преподаватель 

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 

В журналистике жанровая форма влияет на результат коммуникации и 
остается актуальной для изучения. Статья как один из самых востребованных 
жанров газеты исследована недостаточно. Некорректно замечание о небольшом 
объеме статьи; уточнения требуют высказывания об этимологии ее названия, 
предмете исследования, общих и отличительных чертах с другими формами, в 
частности корреспонденцией. Важными для описания сути жанровой формы есть 
цель автора, функция сообщения, а также особенности структуры. 

Ключевые слова: статья, этимология термина, предмет исследования, науч-
ный метод, идея, убеждение. 

arTiCle as Genre of Journalism 

Maria Slyusarenko, phd of social communications, Senior Lecturer

Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukrainе 

Genre form affects the outcome of communication and remains relevant for scientific 
studies. Article — a common genre of periodicals. A large number of scientific studies have 
been written about the article, but there are some underestimations in the theory of this 
genre form. The idea of a small article is inadequate. The refinement needs explanation of 
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the name of the genre. The term article has foreign-language roots and is translated as a 
member, a joint, part of the whole; In this sense, in our opinion, the word was introduced 
for the needs of the legislative sphere, the article became part of the document. The title of 
the article is also related to the basis of gender, which can mean the correct, proportional 
structure of an object or person; So we can say that the basis of the sex indicates the clarity 
of the presentation of the opinion in the article of a journalist, a publicist. 

Often, the signs of an article are likely to be specific to other genres, including correspon-
dence. Correspondence and article have such common features as structure, style, volume, 
which complicate the distinction between these two genre forms. To distinguish the genre of 
journalism, an important subject and method of research, as well as a message function. The 
author of the article is concentrated in the world of ideas, he is called the leader of thoughts. 
The subject of the article is a social problem; The author of the article logically investigates 
a series of related and interrelated facts, traces the patterns of social life, offers an option 
to solve the problem. The author of the correspondence investigates a single, limited place 
and time fact, interprets a substantive event; He visits the place of the event, finds out, time, 
circumstances, involved people, guilty, etc., uses the chronological method to study the event. 

In the structure of the article, one or another statement can be presented in the form 
of a triad: thesis — argument — conclusion or thesis — antithesis — synthesis. The pre-
sentation of the article involves three components of its construction: introduction, main 
part and conclusions. 

Key words: article, etymology of the term, subject of research, scientific method, idea, 
persuasion. 
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В данной статье предпринята попытка раскрыть интертекстуальный по-
тенциал и игровые стратегии, формирующие своеобразие фильма «S1m0ne». В со-
ответствии с заявленной концепцией в ходе анализа был определен ряд ключевых 
позиций. Выявлены в ткани кинотекста различные интертекстуальные отсыл-
ки. Осмыслены факторы виртуальной реальности и симулякричности в природе 
Симоны. Проанализированы проявления трикстерского и фаустианского начал в 
характере героя фильма — Виктора Тарански. 

Ключевые слова: интертекстуальность, симулякр, виртуальность, трик-
стер, фаустианский дух, Симона. 

Постановка заявленной в названии статьи проблемы обусловлена 
актуальностью взгляда на кинотекст как потенциальный интегратор 
реминисценций, аллюзий, символики, притчевости и философских 
метафор. 

в данном плане существует достаточно разветвленный ряд знако
вых работ о проявлении диалога различных смысловых пластов и ин
тертекстуальности в кино. вышеуказанным аспектом, так или иначе, 
занимались р. Барт, Ю. Лотман, вяч. иванов, М. Ямпольский  [12], 
в. Бычков, н. Маньковская  [3; 4], н. Хренов  [10], р. Перельштейн  
[5], с. Бежанов  [1], р. Пересецкий  [6], и многие другие. Часть работ 
обозначенных ученых была использована в ходе данного исследова
ния в качестве теоретической базы. но анализ проявления различ
ных интертекстов в фильме Эндрю никкола «s1m0ne» до сих пор 
осуществлен не был. 

Цель данной статьи — раскрыть интертекстуальный потенциал 
и соответствующие игровые стратегии, формирующие своеобразие 
фильма «s1m0ne». 

Говоря о художественном фильме как особом типе текста, пред
ставляющем рецепцию эстетических поисков, целесообразно ос
мыслить проявления в нем интертекстуальности. в этом аспекте 
показательна мысль украинского киноведа р. Пересецкого, что «со

© Фокина с., 2017
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временный этап развития мирового кино проходит под воздействи
ем постмодернистских идей, которые породили стойкую моду на 
игру стилями и цитатами»  [6, с. 115]. Действительно, кино вписы
вается в контекст сегодняшней культурной эпохи во многом благо
даря различным игровым и смысловым приращениям, задаваемым 
на уровне интертекстуальных отсылок. кинотекст подобно любо
му тесту выступает полем встречи различных цитат, аллюзий и ре
минисценций, которые в совокупности с авторскими интенциями 
создателя фильма порождают некое креативное полифоническое 
единство. 

интертекстуальность, будучи достаточно емким понятием, ак
тивизирует также уровни контекста и главное, подтекста. Благодаря 
этой особенности интертекстуальность становится фактором расши
рения рамок новеллистичности сюжета. вышеуказанный фактор, 
проявившейся в специфике новеллы ХХ века, наследуется и совре
менным кинематографом. 

обращаясь к интерпретации фильма Эндрю никкола 
«s1m0ne» (2002), следует отметить диалог между новеллистичностью 
сюжета и интертекстуальными отсылками. именно интертекстуаль
ность, задающая литературоцентричность сюжету фильма, расши
ряет жанровые рамки, насыщая кинотекст различными смыслами. 
новеллистичность сюжета «s1m0ne» в свою очередь определяется 
непредсказуемым развитием явно анекдотической ситуации несуще
ствования в реальности главной героини. По замечанию в. Бычкова, 
критический взгляд на процессы глобализации выявляет в качестве 
доминантного аспекта «в сфере искусства и эстетики — превраще
ние реальности в универсальный имиджсимулякр»  [3, с. 160]. такая 
точка зрения показательна и для своеобразия художественности дан
ного фильма. несомненно, симона — это симулякр. Даже имя геро
ини прямо обыгрывает термин, предложенный Ж. Бодрийяром, для 
рецепции состояния современного культурного универсума. если 
постараться конкретизировать природу симоны именно как симуля
кра, то она будет по бадрийяровской классификации соответствовать 
одновременно симулякрам естественным и симулятивным. ведь си
мона — с одной стороны, имитация, ориентированная на «идеальную 
институцию природы по образу и подобию Божию»  [2, с. 163]. с дру
гой же — существование идеальной актрисы основано на «информа
ции, моделировании, кибернетической игре»  [2, с. 163]. 
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в центре сюжета два мотива: презентация миру несуществующей 
симоны и изменение благодаря этому жизни ее создателя – режиссе
ра виктора тарански1, чьей маской, по сути, симона является. 

Герой аль Пачино — режиссер виктор тарански, находящийся в 
состоянии карьерного и жизненного кризиса, получает по завеща
нию от компьютерного гения Хэнка алино программу «s1m0ne»2 для 
создания образа виртуальной актрисы. изначально тарански не при
нимал потенциальную возможность замены актеров техническими 
голограммами, расценивая эту идею как бредовую, но дальнейшее 
развитие событий и его тайное желание взять реванш, доказав миру 
свое величие как режиссера, побуждает героя обратиться компьютер
ным разработкам алино. 

Характерно, что конец ХХ века и особенно начало ХХі столе
тия ознаменованы высокой активностью категории виртуальности, 
внедряющейся «в сферу современной художественноэстетической 
культуры, а понятие «виртуальная реальность» все активнее исполь
зуется в эстетической теории»  [2, с. 33]. Для современного этапа 
развития кинематографа вполне закономерно использование как 
различных голограмм и технологий для создания отдельных образов 
или даже образных систем, так и обыгрывание темы виртуальной ре
альности. По замечанию с. Бежанова, «короткая, но бурная история 
применения компьютеров в кино создала настоящее чудо: зачастую 
происходящее на экране не вписывается в законы реального мира»  
[1, с. 161]. так диалог кино с широкими возможностями компью
терного пространства, помимо того, что способствует отдаленности 
от реалистичности, при этом фактографически отражает рецепцию 
современности, ее мифологизацию и своеобразие существования в 
этих рамках культуры. 

в фильме виктор тарански становится идейным создателем си
моны, наполняя ее как оболочку теми смыслами и образами, которые 
ему дороги, так реализуя ее форму воплощения, центонную природу, 
манеру игры. 

симона, кроме того, что это симулякр, предстает и как центон, со
ставленный из различных парафраз. в данном плане интересна мысль 

1 имя героя виктора тарански, видимо, отсылка к личности романа Палански. кро
ме того, заставляет вспомнить о викторе Франкенштейне и его творении.

2 название «s1m0ne» расшифровывается как «симуляция № 1» («simulation number 
one»).
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М. Ямпольского, что интертекстуальность, формируя определенный 
горизонт понимания, принципиально «сопровождается возникнове
нием тайны. <…> позволяя нам хотя бы издали прикоснуться к тому 
невыразимому, загадочному, таинственному, что издавна составляет 
прелесть всякого искусства»  [12, с. 90]. видимо, интертекстуальная 
природа симоны и определяет ее притягательность и непредсказу
емость, как для поклонников, так и для ее идейного создателя. Ге
роиня олицетворяет некую тайну, возможно лишь мнимую, ведь она 
лишена подлинности. но в то же время тот факт, что симона не до
стижима вне виртуальной реальности, возможно, и распаляет жела
ния и фантазии. ведь стремление приблизиться к кинодиве полнится 
именно невозможностью осуществления, даже потенциальной, тем, 
что тайна симоны не может быть разгаданной. в противном случае 
чары развеются и сменятся всеобщим разочарованием и горечью от 
осознания обмана. 

именно воля и творческий поиск виктора тарански являются 
мостом между несуществующей фантазмной симоной и очарован
ными ею бесчисленными поклонниками. (в сюжете фильма в пря
мом смысле для встречи зрителей и коллег с виртуальной актрисой 
используется функция телемоста1). При этом симона для режиссера, 
воплощенного на экране аль Пачино, своеобразная маска, скры
вающая его личность в конструируемом по его желанию женском 
обличье. Характерно размышление о сути маски в исследовании о 
киноискусстве р. Перельштейна: «маска <…> является символом 
замутненности нашего существования, символом его ложных, хотя 
и неизбежных движений»  [5, с. 33]. Помимо того, что природа си
моны, несомненно, симулякрична, она изначально становится для 
героя возможностью не только победы над непониманием его режис
серских исканий (не зря его имя виктор означает «победитель»), но и 
диалога с киноаудиторией, оказавшейся так легко одураченной. 

особая роль виктора тарански как посредника высвечивает в 
герое трикстерское начало. н. Хренов отмечает, что «искусство пре
вращения позволяет трикстеру избегать жестких оппозиций и, со
ответственно, разрушительных инверсий и утверждать связанное с 
медиацией начало»  [10, с. 355]. такая разность и даже взаимодопол

1 вымышленная боязнь людей симоны в подтексте заставляет вспомнить Грету Гарбо, 
которая на пике карьеры отдалилась от людей и стремилась к одиночеству.
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няющая противоположность начал, заключенных в архетипе трик
стера, уже сама по себе соответствует некой центонности современ
ной культуры, повышая значимость интертекстуальности. 

среди трикстерских черт, скрыто проявляющихся в герое фильма, 
следует отметить: обманмистификацию (презентация несуществую
щей симоны), пограничность его сознания и своего рода общение 
с потусторонним (погруженность в себя, роль посредника, создание 
из небытия идеального образа, сцена разговораисповеди на могиле 
компьютерного гения алино). но наиболее симптоматичным оказы
вается перевоплощение героя в женский персонаж, реализованный 
только благодаря таланту тарански. ведь симона «альтер эго» викто
ра тарански и не только его маска, но и своего рода анима. 

такая форма двойничества, акцентирующая, помимо нереально
сти и вымышленности симоны, также и ее демоничность, заставля
ют вспомнить не только о мифологических коннотациях характера 
героя как трикстера. Мироощущение виктора тарански соотносимо 
с переходной, кризисной эпохой. ведь человек, отождествляющий 
себя с «двойниками, оказывается распространенным типом лично
сти в переходные эпохи», более того, не знает чего ожидать не только 
от других, но «в тех или иных ситуациях <…> и от себя» [10, с. 138]. 
одним из воплощений подобного типа личности в западной культуре 
наравне с трикстром оказывается одновременно сходный и отлич
ный от него Фауст, символизирующий особый тип духа человека и 
культуры. 

согласно мысли Г. Якушевой, в культуре ХХ века «преимуще
ственная идентификация образа Фауста с образом современного ин
теллигента» маркируется неизменными кодами «вечных «будоражи
телей» (в паре с Мефистофелем) прогресса»  [11, с. 191]. несомненно, 
виктор тарански фаустианский герой по своему миро ощущению, 
жизненным и духовным поискам. Фаустианский ракурс расширя
ет жанровые рамки фильма «s1m0ne»1, манифестируемого Эндрю 
никколом в качестве комедии. так в современной комедии нравов, 
осуществляющейся в мире симулякров, более ярко раскрывается 
притчевый потенциал этой истории. роль Фауста, соотносимая с лич
ностью виктора тарански, высвечивает в этом персонаже фатальное 

1 кроме фаустианских мотивов, можно провести линию к сущности человека в новел
листике Гофмана «Песочный человек», где кукла олимпия, принимаемая героем за 
женщину, очаровывает и губит его.
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начало, подразумевая, что воображаемый триумф — следствие пакта 
с Мефистофелем, а за осуществление мечты придет расплата — утра
та собственной души. 

в фильме «s1m0ne» представлен образ Фаустакинорежиссера, 
главным творением которого становятся даже не его фильмы, а не
существующая в реальности исполнительница главных ролей в них. 
образ режиссера по своей семиотической наполненности претендует 
на обыгрывание мифологемы божественного начала или же дерзания 
приблизится к сакральному статусу. с культурологической точки 
зрения, «творчество в кино приобретало поистине сакральный харак
тер, а художник превращался в настоящего демиурга <…> именно 
ему дается право творить миф, ориентироваться на космологический 
принцип творения»  [9, с. 669]. 

Эстетические поиски виктора тарански — художника фаустиан
ского мироощущения, без участия симоны зрителям не интересны. 
Желание тарански избавится от симоны, попробовав дискредитиро
вать ее в глазах поклонников шокирующим поведением и столь же 
резкими высказываниями, приводит лишь к признанию ее искрен
ности и еще большему обожанию. Главным итогом этих неудачных 
попыток становится шумный успех фильмакороткометражки, ко
торый якобы снят самой симоной в качестве режиссера, с провока
тивным названием «Я — свинья». в этой вставной новелле симона 
предстает в свадебном платье в образе невесты. она катается в грязи, 
ест из одного корыта со свиньями, обретая на постере еще и свиной 
пятачок. 

несомненна знаковость данного эпизода, имеющего явно ино
сказательный характер и вызывающего ряд ассоциаций. среди мно
гочисленных интертекстуальных отсылок, возникающих при про
смотре вставной новеллы, наиболее явно проявляется, несомненно, 
библейский пласт как пародирование притчи о Блудном сыне. став
ший практически хрестоматийным, герой библейской притчи, как 
известно, покинул родной дом, выбрал нетрадиционный путь жиз
ни, растратил наследство, которое ему было дано, в итоге вынужден 
питаться объедками, воруя еду у свиней, из одного корыта. неожи
данно возникающий подтекст, актуализируемый историей Блудного 
сына, видимо, ускользает от виктора тарански, одержимого идеей 
компрометировать и опорочить столь всеми вожделенную симону. 
Бессознательно Фаусткинорежиссер представляет исповедь своего 
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пути Блудного сына, неожиданно принявшего виртуально женское 
обличие. 

не менее важны ассоциации и парафразы, связанные с образом 
женского начала в современном мире, как повествует вставная новел
ла, не просто превратившегося в товар для эротических фантазий, но и 
утратившего реальную телесность. Мотив попранности чистоты обы
грывает тему сусанны и старцев, а свадебное белое платье и обвен
чанность со свиньями знак сюжетно развернутой метафоры «метать 
бисер перед свиньями». симона предстает своего рода бисером, жем
чужиной, что в метафорическом смысле отсылает как к мифологеме 
античной красоты и, в частности, к картине с. Боттичелли «рождение 
венеры», так и подразумевает христианский идеал непорочности. 

Другая античная ассоциация — отсылка к Цирцее, превратившей 
спутников одиссея в свиней, видимо, актуализирует небезобидное 
поглощение человеческих желаний виртуальной реальностью, чьим 
порождением симона и является. 

ипостась блудницы, актуализированная испачканным в грязи 
свадебным платьем, модифицирует мифологему Марии Магдалины, 
из которой иисус Христос изгнал бесов, вселившихся после этого в 
свиней. в отличие от Магдалины симона фантазией тарански, жела
ющего от нее избавиться, опорочив ее образ, уподоблена свиньям и 
даже якобы манифестирует это названием короткометражки. в под
тексте утверждается бесноватость виртуальной актрисы, чья истин
ная суть быть демоническим маревом. колоссальный успех этой 
кинозарисовки подводит некий саркастический итог духовному по
тенциалу общества, боготворящему свое виртуальное наваждение. 
При этом Фаустакинорежиссера, дерзнувшего противопоставить 
свое виртуальное творение объективно существующему миру, начи
нает постигать неизбежное наказание, невозможность развеять им 
же наведенные чары, принявшие облик всеми обожаемой симоны, и 
начинающие губить его самого. 

кодом фаустианской темы становится и меланхоличность героя 
аль Пачино, вызванная ощущением одиночества и тотального непо
нимания как человека и художника. По словам швейцарского иссле
дователя Ж. старобинского, «ад покоряет нас <…> через меланхоли
ческое уныние… Это ясно показывает легенда о Фаусте. <…> царство 
меланхолии – это царство гения в обоих смыслах слова, понимаемого 
и как творческая сила, и как одержание дьяволом»  [7, с. 591]. именно 



ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2017. Вип. 25  75

© Кудрявцев М., 2015

меланхолическая печаль, составляющая своеобразие режиссерского 
взгляда героя, побуждает его бросить фаустовский вызов миру, за
ставив полюбить презентацию своей анимы. но именно этот путь и 
ведет к утрате цельности своей личности, усталости от бесконечной 
подмены, оборачивающейся еще большей горечью, поверженностью 
и одиночеством. 

незаметно для самого виктора тарански симона начинает ро
ковым образом поглощать его, мешать его карьере и даже личной 
жизни. Героя вновь перестают замечать, его игнорируют, о нем за
бывают и он превращается из креатора в слугу столь вожделенного 
и идеального образа, явно порабощающего своего создателя. Харак
терна мысль а. степановой, что в «образе Фаустадемиурга в лите
ратуре XX в. Мефистофель выступает как его alter ego, концентрируя 
синтез божественного и демонического в демиургическом начале»  
[8, с. 144–145]. в фильме Эндрю никкола мефистофелевские черты 
начинает обретать призрак елены Прекрасной, воплощенной в си
моне. следствием этого становится решение виктора тарански погу
бить свое творение, именно силой его же таланта ставшее кумиром. 
Лишить симону — вернее фантомсимулякр, той любви, которой она 
была окружена. кафкианская атмосфера задает дальнейшее развитие 
сюжета фильма, внося переклички с романами «Процесс» и «Замок». 
виктора тарански должны судить за то, что он якобы убил симону, 
никогда в реальности и не существовавшую. После признания героя 
в его мистификации, он объявлен безумным. никто не хочет сми
риться, что симоны никогда и не было. 

Доминирование в современном киноуниверсуме фантазмной 
женской сущности не приводит героя аль Пачино к реальному без
умию, но абсолютно безумным и утратившим границы реальности 
оказывается влюбленный в симону мир. наказанием герою стано
вится его нивелирование как творческой личности и самодостаточ
ного человека на фоне им же созданных чар виртуальной актрисы. 

неожиданна почти новеллическая развязка фильма, своего рода 
хеппи энд. симона оживает, восстановленная стараниями семьи 
виктора тарански, под всеобщее ликование воссоединяется со своим 
создателем в телеэфире. 

в ходе исследования выявление симулякричной и интертексту
альной природы героини позволяет осмыслить факт мифологизации 
мироощущения кризисной эпохи. анекдотичность сюжета фильма 
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о влюбленности бесчисленных зрителей в несуществующую актри
су по ходу развития явно переходит в модус притчи, не лишенной не 
только игрового начала, но и трагического пафоса. 

Подводя итоги, следует отметить, что именно отсутствие у симо
ны чегото живого позволяет ей не просто становиться анимой, что 
объединяет ее с еленой Прекрасной, но и приравнивает к наважде
нию, порожденному гением виктора тарански. Притча о дегумани
зации современного социального и культурного пространства свиде
тельствует, что людские фантазии и желания могут быть безгранично 
воплощены только в пустую оболочку. Люди хотят быть обманутыми 
и держатся за этот обман. Лишенность человеческих свойств симоны 
и делает ее столь привлекательной. 
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інтертеКстуалЬністЬ у новелістичному сЮЖеті  
ФілЬму енДрЮ ніККола «симона» («s1m0ne») 
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У статті зроблена спроба розкрити інтертекстуальний потенціал та ігрові 
стратегії, що формують своєрідність фільму «S1m0ne». Відповідно до заявленої 
концепції в ході аналізу було визначено ряд ключових позицій. Виявлені в кінотек-
сті різні інтертекстуальні відсилання. Осмислені чинники віртуальної реальності 
та симулякричності в природі Сімони. Проаналізовано прояви трикстерського та 
фаустіанського кодів у характері героя фільму – Віктора Таранскі. 

Ключові слова: інтертекстуальність, симулякр, віртуальність, трикстер, 
фаустианський дух, Сімона. 

inTerTeXTualiTy in a noVelisTiC PloT  
of The moVie «s1m0ne» of andreW niCCol 

Svetlana Fokina, Candidate of Philology, associate professor 

Odessa I. I. Mechnikov National University 

In this article is made an attempt to realize intertextual potential and the correspond-
ing game strategy forming a literature centrality originality of the movie «S1m0ne» of 
Andrew Niccol. According to the declared concept has been defined during the analysis 
a number of key positions. In the film are revealed various intertextual sendings. Have 
been comprehended a simulacrum in Simone’s nature and factors of virtual reality. Man-
ifestations of tricksters and faustian spirit are analysed in the hero of the movie – Victor 
Taransky. 

Addressing interpretation of the movie «S1m0ne» (2002) of Andrew Niccol, it should 
be noted that the intertextuality setting a literature centrality to a movie plot, expands a 
genre framework and fills the film text with various meanings. Dialogue of cinema with 
ample opportunities of computer space promotes remoteness from realness, at the same 
time factual reflects present reception, her mythologization and an originality of existence 
in this framework of culture. 

The special role of Victor Taransky as intermediary highlights the tricksters beginning 
in the hero. In the western culture on an equal basis with trickster there is Faust, at the 
same time similar and other than him, who symbolizes special type of spirit of the person 
and culture. During the research identification of the simulacrum and intertextual nature 
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of the heroine allows to digest the fact of a mythologization of attitude of epochal crisis. It 
is obvious anecdotally of a plot of the movie about love of the uncountable audience for the 
nonexistent actress that on process passes into a mode of a parable. 

Key words: epochal crisis, intertextuality, simulacrum, virtuality, trickster, faustian 
spirit, Simone. 
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У статті йдеться про дискурсивну практику есею в сучасній українській лі-
тературі в перехідну добу. Осмислено сутність переходової доби, місце в ній есея, 
окреслено його ознаки як дискурсивної практики, проаналізовано витоки жанру й 
методу есе, обставини перекладу на українську й російську мови «Essai» М. Мон-
теня, котрий започаткував твір нового типу. Розглянуто варіації есе за матері-
алами збірок українських письменників, зроблено висновок про його стійкі позиції 
в сучасному дискурсі. 

Ключові слова: дискурс, дискурсивна практика, есей, спроба, перехідна епоха, 
транзитна культура, самоідентифікація. 

Початок ХХі століття для української літератури — період само
ідентифікації, спричиненої перестановкою (чи ж то нарешті роз
становкою!) художніх акцентів, формування нових дискурсів, нової 
дискурсивної формації і, зрештою, нових дискурсивних практик. За 
сучасних обставин змінюється поняття мистецької творчості, котра 
формується не на власне художньому ґрунті, а на підложжі публі
цистики, історії, психології, соціології, філософії тощо. Якщо дис
курс — це суспільноісторично сформовані системи людського знан
ня (М. Фуко), «семіотичний процес, що реалізується в різних видах 
дискурсивних практик» [7, с. 41], то власне «дискурсивні практики — 
це сукупність анонімних, завжди детермінованих часом і простором 
правил, які в певну епоху й для певного соціального, економічного, 
географічного, мовного середовища визначають умови виникнення 
висловлення» [16]. 

кожна епоха продукує свої дискурсивні практики, як і епістеми — 
історично змінні структури, що створюють певні умови можливості 
думок, теорій чи наук у кожний історичний період; сукупність зв’яз
ків, які можуть об’єднати в певну епоху дискурсивні практики, які 
надають місце епістемології, наукам і будьяким можливим формалі
зованим системам (див. [20, с. 190]). 

сучасну епоху в багатьох працях називають перехідною, адже їй 
властива насамперед рефлексія свідомості, орієнтована на саму себе 
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та спрямована на переосмислення минулого з проекцією в майбутнє. 
так, на думку н. Бурикіної, перехідну епоху характеризують «розпад 
універсальної картини світу, посилення міфологічності свідомості, 
поява есхатологічних і хіліатичних настроїв і переживань, маргіна
лізація суспільства, криза колективної ідентичності, зустріч і діалог 
двох культур, вироблення відмінного від попереднього способу світо
сприйняття» [3]. на думку в. силантьєвої, перехідній епосі, виходячи 
з літературознавчого аспекту проблеми, властиві підбиття підсумків, 
переосмислення минулого, подрібнена картина світу, імпресіоніс
тичність мислення, активне використання всіх варіантів сміху, но
вий виток міфологізації минулого, синтез конкретного й загально
го, сублімація, концентрація змісту й симультанність побудови [17, 
с. 32–33]. т. Гундорова дала назву цій епосі — транзитна культура, в 
якій українська література, пройшовши випробування радянськото
талітарним минулим, пронизана «антиколоніальною образою» і по
значена «постколоніальним бунтом», сьогодні формує нове обличчя, 
перші контури якого вже можна спробувати осмислити і сформулю
вати. Причому, на її думку, йдеться не про якийсь проміжний, дру
горядний етап, а про окремий тип культури, «зміст якої зовсім не 
визначається минулим досвідом, але й не вичерпується майбутнім 
місцем призначення» [5, с. 11]. Цілком зрозуміло, що в епоху перехо
довості на переднім плані виступають твори, в яких минуле стає під
ґрунтям осмислення сучасності з метою пошуку власної тожсамості 
й проекції в майбутнє. таким твором сьогодні є есей. о. Гнатюк, до
сліджуючи причини популярності есе в польській літературі в другій 
половині ХХ століття, зазначає, що цей жанр «передбачає абсолютну 
інтелектуальну свободу, виключаючи будьякий догматизм, пропа
ганду й узагалі підпорядкування тим або тим вимогам, правилам й 
утилітарним потребам… Гине скрізь, де утверджується тоталітаризм, 
де не залишається найменшого клаптика свободи… своєю суттю 
опирається тоталітарній ідеології» [4, с. 135]. Звісно, якщо тоталі
тарна ідеологія зникає, відкривається неабиякий простір самовира
женню, особистісному мисленню, наочному пізнанню себе й світу. 
всі ці можливості сьогодні акумулює есей, який сьогодні в окремих 
випадках витісняє роман, повість, новелу, асимілюючись із ними, 
утворюючи нові гібридні форми та їх варіації. сучасні письменни
ки вважають есеїстичну творчість цілком самодостатнім (і при цьо
му не другорядним!) видом своєї діяльності (наприклад, див.: [22]), 
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есеїстика стає повноцінною частиною наукового, публіцистичного, 
художнього дискурсів, видавництва масово видають збірки й колек
ції есеїв митців, критиків, часто самі ініціюють друк видань у таких 
форматах. Блоги, колонки, поодинокі есе об’єднуються в збірки, зго
дом у серії та інші продовжувані видання. наукова есеїстика теж стає 
звичайною реалією нашого часу: чимало дослідників дедалі надають 
перевагу не спеціалізованій збірці наукових статей, а збірці статей та 
есе, чи власне есе (наприклад, див.: [1; 20]), напевно, в такий спосіб 
бажаючи розширити власну аудиторію. сьогодні есей багатоаспектно 
досліджується, з есеїстики проводяться численні конкурси, фестива
лі, вручаються премії — варто згадати хоча б премію модерної есе
їстики імені Ю. Шевельова, лауреатами якої вже стали т. Прохасько, 
а. Портнов, о. Бойченко, к. Москалець тощо. есей настільки вкорі
нився в реалії сьогодення, що шкільні та вишівські твори дедалі точ
ніше називають есеями, наслідуючи західну традицію. словом, есей 
став частиною сучасного культурного й художнього дискурсів, витіс
нивши фейлетон, памфлет, а в окремих випадках і нарис, коментар, 
новелу, оповідання чи асимілювавшись із ними, як і з великими фор
мами, і набувши статусу дискурсивної практики, адже саме під нею у 
більшості випадків мається на увазі схильність і спроможність членів 
певної спільноти схоже поводитися у численному діапазоні ситуацій 
і обставин (насамперед ідеться про мовленнєвий і мовний аспекти). 
виходячи з цього, певні смисли й значення есею експлікуються чи 
імплікуються, і ця властивість проявляється у багатьох різних подіб
них станах чи умовах. 

аналіз дискурсивної практики зазвичай концентрується на тому, 
як у процесі створення текстів їх автори використовують уже наяв
ні жанри й дискурси, а також на тому, як реципієнти текстів засто
совують власну комунікативну компетенцію з метою сприйняття 
та інтерпретації текстів. на думку о. семенець, «поняття дискур
сивних практик… поєднує два, здавалося б, протиставлені аспекти: 
комунікативнопрагматичне вивчення мовленнєвої діяльності з її 
осердям — категорією суб’єктивності, з одного боку, та з другого — 
лінгво синергетичні методологічні домінанти самоорганізації, само
творення, самодобудовування масивів дискурсу, що нібито не зале
жить від волі окремого суб’єкта» [16]. 

неабияка популярність есею як дискурсивної практики в сучасній 
літературі спонукає до наукового осмислення не тільки її сутності і 
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своєрідності у контексті близьких практикі жанрів, котрі певним чи
ном формують нові практики, не лише самої природи їх побутування, 
векторів розвитку, причин запотребуваності, а й адаптації її власне на 
українському ґрунті, який не має аналогів у жодній пострадянській 
культурі. і чинники формування цього підґрунтя варто шукати в ху
дожній, культурній, філософській, політичній, соціологічній площи
нах водночас, але спершу варто зосередитися на витоках самої дис
курсивної практики, на тому, як вони позначилися на українських 
культурних реаліях. а починати цей процес доцільно з пошуків ети
мології самого слова «есей», з переосмислення твору «essаis» Мішеля 
де Монтеня за сучасних обставин. такі спроби, орієнтовані на пошук 
нових відтінків як значення самого слова есе, так і акцентуації на тих 
чи інших особливостях однойменного жанру, батьком якого вважають 
М. Монтеня, час від часу здійснюються дослідниками (наприклад, 
див.: [2; 14; 22]). нас же спонукали до цього самі тексти сучасних укра
їнських есеїстів, надто відмінні своїм жанровим маркуванням («есе», 
«есеї», «спроби», «проби», «шкіци», «дзуйхіцу», «сполохи», «хроніки», 
«сумніви», «досліди», «фрагменти», «рефлекси» тощо), перший пов
ний український переклад славнозвісної книги французького мисли
теля ХVі ст., здійснений 2005–2007 рр. видавництвом «Дух і літера» 
(автор перекладу — а. Перепадя) [13], а також посилений науковий 
інтерес до есе як методу / жанру / типу творчості / дискурсивної прак
тики в сучасному літературознавстві [2; 4; 6; 8; 14; 22]. 

отже, спробуємо розібратися в етимології самого терміна. Як відо
мо, книгу про самого себе М. Монтень розпочав 1572 року і писав аж 
до самої смерті 1592 року. сам метод есе — писання з метою розібрати
ся у власній сутності, що пізніше став підґрунтям становлення нового 
жанру, сформувався поступово: лише приблизно 1579 року Монтень 
усвідомив, що, власне, він пише книгу про самого себе: «Хай мене ба
чать у моїй простій, природній і повсякденній подобі, без будьякої 
вимушеності чи штучності, адже я зображую не когось там, а самого 
себе. Мої вади, як і весь мій правдивий образ, постануть тут живцем, 
наскільки це дозволить звичайнісінька добропристойність… Зміст цєї 
книги — я сам» [13, с. 10], — читаємо у передмові книги. 

Парадокс у тім, що до 2005 року повного перекладу книги М. Мон
теня українською не було, і вітчизняні дослідники есе спиралися на 
оригінальні французькомовні видання ренесансного філософа, а ще 
більшою мірою на російськомовні переклади, яких загалом було 4 
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(перше видання побачило світ 1954–1960 рр.). усі російськомовні ви
дання книги називалися «опыты», відтак український варіант книги 
звучав як «Досліди» чи «Досвіди». але саме тут і виникає певна не
узгодженість понять, адже «досвіди» не завжди передбачають «дослі
ди», хоча і не виключають один одного. так, у «Літературознавчому 
словникудовіднику nв» 1997 року в статті про есе йдеться про «До
сліди» Монтеня [11, с. 249]. в інших статтях, присвячених досліджен
ню есе аж до 2005 року, можна було зустріти україномовний переклад 
слова «опыты» і як «Досліди», і як «Досвіди». вихід книги видавни
цтва «Дух і літера» у своєрідний спосіб «закріпив» за словом «essаi» 
український переклад «Проби», на нашу думку, не без впливу самих 
сучасних численних зразків текстів, які автори часто самі іменують 
як «спроби» (наприклад, Ю. андрухович) або ж «проби» (наприклад, 
Є. Баран, в. карп’юк), а також віддаючи належне часу написання 
самих текстів і осмисленню того, що сьогодні слово «есей» набуло 
трохи іншого формалізованого наукового значення, ніж це було за 
ренесансних обставин. 

саме французьке слово «еssаi» означає «спроба, нарис, начерк», 
воно в свою чергу має латинське походження, що означає «проби на 
самому собі». а. Яручик, посилаючись на о. Жолковського, пише, 
що ««есе» походить від пізньолатинського exaqium — «ваги», «зважу
вання», яке утворено від латинського слова exiqo — «оцінювати», «ви
мірювати», «обмірковувати». М. Монтень запропонував читачеві свої 
есеї (проби пера, начерки, ескізи, етюди, нотатки), тому й акцентував 
увагу на фрагментарності, незакінченості, некатегоричності, суб’єк
тивності» [6; 24, с. 14]. Дослідниця приходить до думки, що «Монтень 
переосмислив класичний заклик «Пізнай самого себе», трансформу
вав у власний метод самопізнання. Детальний правдивий образ «Я» 
мислителя — це результат довготривалої поглибленої саморефлексії 
Монтеня. оскільки мислитель створив правдивий детальний образ 
самого себе, усе перевіряючи на терезах мудрості та правди, то його 
метод доречно назвати істинною саморефлексією Монтеня (V’ritable 
autoreflexion de Montaigne)» [25, с. 213]. 

Цікаво, що значення слово «есе», наведені вище, практично не 
корелюються зі словом «досвіди»: «досвід — сукупність практич
но засвоєних знань, навичок; випробуване щось на практиці» [18, 
с. 106], як і зі словом «досліди»: «дослід — відтворення якогось яви
ща в штучних умовах з метою його дослідження, експеримент» [18, 
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с. 107]. Звернемо увагу: у наведених тлумаченнях лексема «спроба» 
ніде не з’являється. саме слово «спроба» означає «дію, спрямовану 
на здійснення або досягнення чогось і зв’язану з деяким ризиком, не
впевненістю в успіху; перевірку якості, властивостей, здатності та ін.» 
[18, с. 452], а «проба» у свою чергу означає «перевірку, випробування 
кого або чогонебудь» [18, с. 385]. Прикметно, що слова «досліди», 
«досвіди», «спроби», «проби» далеко не завжди є синонімами. так, у 
словнику синонімів с. караванського тільки «дослід» має синонім 
«проба», у свою чергу синонімами слова «спроба» є лексеми «нама
гання, силування, дослід, експеримент, проба» [9, с. 405]. синоніміч
ний ряд слова «досвід» утворюють слова «знання, уміння, мудрість, 
практика» [9, с. 84]. Як бачимо, поняття «досліди» більшою мірою 
прочитується як «спроби», «проби» і практично зовсім не співвідно
ситься із поняттям «досвіди». варто звернути увагу і на той факт, що в 
перекладі російського слова «опыт» на українську на першій позиції 
перебуває слово «досвід», і лише потім подаються варіанти «дослід», 
«спроба», «експеримент» [15, с. 335]. відтак маємо констатувати, що 
російське слово «опыты», яким найчастіше називають книгу М. Мон
теня в російськомовному варіанті перекладу, є найменш точним щодо 
французького слова «essаi», відповідно й український переклад росій
ського слова «опыты» як «досвіди» є найменш точним варіантом зна
чення сутності методу подання й інтерпретації інформації про власне 
«я», який винайшов наприкінці ХVі ст. французький мислитель доби 
ренесансу. До того ж форма слова «досвіди» (у множині) в українській 
мові — граматично некоректна, адже слово «досвід» є абстрактним 
іменником, що не вживається в множині. отже, і дослід, і досвід — не 
зовсім точні відповідники слова «essai». на ці невідповідності й мовні 
неузгодженості у певний спосіб звернула увагу й т. Левчук: «Довгий 
час побутувала назва «Досліди», що аж ніяк не в’яжеться з оригіна
лом. Дослід, експеримент, дослідження — слова, що використову
ються в науковій сфері на означення дії на об’єкт (або спостереження 
за об’єктом) і реєструванняодержаного результату. Хіба можна хоч 
трохи розгорнути лексему «експеримент». справа прояснилася, коли 
анатолій Перепадя знайшов відповідник «Проби» [10]. 

отже, варто звернути увагу на той факт, що всі ці номінативні не
відповідності й відхилення віддаляють від сутності самого методу, а 
згодом і типу тексту, віднайденого М. Монтенем: тут на перший план 
виходить не так досвід, скільки спроба його вербального осмислення, 



ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2017. Вип. 25  85

© Кудрявцев М., 2015

адже на очах читача народжується думка, інкрустуються міркування, 
оголюється авторська свідомість, а відтак життєвий досвід автора 
посвоєму «формується» на очах читача, котрий одночасно і спосте
рігає за цим процесом, і відчуває особисту причетність до дій автора 
щодо осмислення ним своїх думок про власне життя й буття. а відтак 
головне — не результат осмислення, не досвід як результат спроб, а 
сам процес міркування, який не підпорядковується жодним канонам 
і настановам і перебуває, так би мовити, у вільному плаванні. усі дум
ки в такому творі узгоджуються між собою за правилами, які важно 
оформити в зведені кодекси, відтак свобода творчості, як і свобода 
думки — головне підґрунтя есе. слушно наголошує на цих особли
востях твору Л. кайда: «секрет у тому, що текст передає природний 
процес думання. При цьому важливо вловити хід думок, її «танець», 
якщо можна так сказати, підпорядкований якійсь внутрішній мело
дії. Це не чергування мовленнєвих об’єктів, що безвладно товпчуться 
в голові автора» [8, с. 14]. 

кінець ХХ — початок ХХі століття в українській літературі озна
менував появу цілої плеяди есеїстів, які відшукують власні грані мон
тенівського жанру й методу, всебічно його відшліфовуючи, проду
куючи і при цьому формуючи власне обличчя, виходячи з традицій і 
реалій перехідної доби. есеїстика сьогодні — це цілий масив текстів, 
котрі мають однакову рефлективносуб’єктивну природу. есей — не 
просто синкрезійний жанр і не лише метод презентації авторської 
свідомості, це комунікативнодискурсивна практика, сформована 
спільними процесами продукування текстів (перехідна епоха), авто
рами (письменники, критики, науковці — якщо йдеться про художню 
чи наукову есеїстику, хоча сьогодні есей є й частиною академічного, 
публіцистичного, філософського дискурсів), темами («про себе і про 
світ»), механізмами побудови висловлювань (асоціативно, «слідом 
за пензлем, ручкою»), цілями та очікуваннями аудиторії (ефект вну
трішньої причетності до авторських міркувань, оголення свідомості, 
залучення читача до процесу народження думки, до співтворчості), 
процедура прийняття висловлювань (невимушена, хаотична, розми
та, вільна, подекуди парадоксальна), канали поширення інформації 
(через авторські колонки, блоги, поодинокі публікації, спеціальні ру
брики в ЗМі, потім сформовані в збірки, окремо надруковані одно
осібні й колективні, колекції, серії), часовопросторові характери
стики (неабиякий бум на ці твори припадає на епоху незалежності 
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і чимдалі, тим більше набирає обертів). Дискурсивна практика есе, 
на нашу думку, являє собою художньо і соціальнокультурно обумов
лений комплекс процесів продукування й розповсюдження певних 
видів суб’єктивнорефлексивної інформації, котра художньо відтво
рена і асоціативно оформлена у вигляді окремих текстів на актуальні 
для автора внутрішні і зовнішні проблеми з метою оприлюднення, 
хоч власне опублікування тут вторинне, а рефлексія, автопсихоло
гізм, самосвідомість — первинні. 

варіанти реалізації цієї дискурсивної практики — предмет окре
мої розмови. автори шукають власну (само)ідентифікацію в спробах 
(Ю. андрухович, т. Прохасько), напевно, наголошуючи тим самим 
на власному силкуванні окреслити ті чи інші сучасні й минулі важелі 
буття, асоціативно сформовані. Причому Ю. андрухович більш по
слідовний: збірки його есеїв паспортизуються виключно як спроби, 
письменник їх розглядає як важливий власний проект, котрий доз
воляє йому звертатися до читачів безпосередньо, наочно й дієво. 
у збірках спроб «Дезорієнтація на місцевості», «Диявол ховається в 
сирі», «Моя Європа», «Лексикон інтимних міст» митець розставляє 
власні географічні акценти, виходячи з особистого переживання 
пост тоталітарних реалій, при цьому силкуючись бути відвертим і іро
нічним, переконливим та парадоксальним водночас. таким же шля
хом іде т. Прохасько, щоправда його дискурсивні пошуки більш різ
номанітні: його есеїстична спадщина бере витоки в рубриці «Досвіди» 
іванофранківського тижневика «Галицький кореспондент», пізні
ше оформленій в збірку «Порт Франківськ», пройшла апробацію 
фрагментом («З цього можна зробити декілька оповідань»), зрештою 
оформилася в спроби в книзі «одної і тої самої», яка стала перемож
цем першої премії модерної есеїстики імені Ю. Шевельова у 2013 
році. «Пробами» називає свої твори в. карп’юк («Ще літо, але вже 
все зрозуміло»), схожа стилістика творів і в а. Бондаря («і тим, що в 
гробах»). 

своїм шляхом крокує і. Лучук, який називає власні есеї «сумніва-
ми» («сумніви сорокалітнього») і шкіцами («ніби поезієзнавчі шкі
ци», «Літературний джаз», «Дикі думи»). у його спадщині ми зна
ходимо і етюди («трохи поезієзнавства»), і начерки («Поезієзнавча 
кафедра»). особливо цікаві в цьому сенсі шкіци (скітце), які мають 
виключно імпресіоністичну природу, вирізняються невеликим обся
гом, афористичністю, влучністю, більшою сконцентрованістю дум
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ки. ось фрагмент твору «Початок овиду»: «грицько чупринка. урага
ном почуттів вирує його поезія, не знаючи стриму. у сполучуванні 
непоєднуваного викрешуються іскри безпрецедентної яскравості. 
сон стає явою, а дійсність занурюється у туманний сон. слова тан
цюють свій незвичний танок, сплітаючись у дивовижних віршах, для 
яких не існує окреслених рамок, бо їхній подих кружляє вихором по 
всіх усюдах. але стихія все ж стихає, щоб набратися снаги для наступ
них бешкетних викрутасів, простором для яких є усенький світ, ба 
навіть — безмежна сукупність світів» [12, с. 11]. Часто шкіцами нази
ває власні есеї й с. Процюк («канатоходці», «аналіз крові», «трикут
ник»), віддаючи належне польській і німецькій традиціям. 

варіант «хроніки», причому такої, що передбачає не просто фікса
цію фактів, явищ, подій, а насамперед їх дієве осмислення, практично 
суголосно із самими цими фактями й подіями, хоч і ускладнене влас
ною зануреністю в процеси сучасності, неможливістю абстрагуватися 
від них через особисту причетність й дотичність, відчуттям надваж
ливості першої їх рефлексії і водночас особистої обраності здійсню
вати це, пропонує о. Забужко, створюючи часто «особисті хроніки» 
на кшталт «Хроніки від Фортінбраса», «Letmypeoplego», «і знов я влі
заю в танк», «репортаж з 2000го року». Літературнокритична, пись
менницька й філософська діяльність авторки посутньо активізується 
й набуває відверто публіцистичного забарвлення в часи політичних 
зсувів, зрушень, змін, відтак її есеїстика має особливу прив’язку до 
часу. 

неабиякої популярності сьогодні набувають східні варіації есе: 
дзуйхіцу («слідом за пензлем), біцзи («сам пишу»), суйбі («слідом за 
ручкою / пензлем»), у своєрідний спосіб адаптуючись до українсько
го ґрунту. Через літературне об’єднання Дак (м. Бахмач), засноване 
в. кашкою, та інші впливи особливо популярним став дзуйхіцу, що 
приваблює читачів і авторів незвичністю форми, нестандартністю 
презентації авторського «я» через діалог із собою і світом, нанизу
ванням думок наочно, наживо, із вкрапленням ефекту відключення 
внутрішньої цензури, презентуючи синкрезію думок автора і його 
суб’єктивного світу. відтак читачеві особливо цікаво спостерігати за 
думками, які «слідують за пензлем», за їх взаємозв’язками, за твор
чістю як такою, наділеною неабиякою енергетикою свободи. такі 
спроби здійснюють а. Деркач, в. Ґабор, Г. Пагутяк, М. туз, особли
во продуктивний у цьому сенсі лауреат премії імені Ю. Шевельова 
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к. Москалець (див. детальніше про це: [24]), який винайшов особли
вий український відповідник японському жанру — «сполохи» — і ви
дав збірку з однойменною назвою. 

сучасна література пропонує й авторські колонки, природа яких 
а priori есеїстична (о. Бойченко, а. Бондар, в. Жежера, с. Пиркало, 
М. рябчук), зовсім нестандартні есеїстичні варіації, якот «рефлек-
си» (в. Мельник), мікроесеї «епістоли» (а. Дністровий) чи «речення» 
(Є. Бруслиновський). однак більшість сучасних авторів віддає пере
вагу традиційній дефініції есей (і. андрусяк, і. Бондартерещенко, 
Л. Дереш, о. ірванець, в. Павлів, Л. ушкалов) на означення власної 
комунікативнодискурсивної практики, причому форма середнього 
роду «есе» зустрічалася більшою мірою в 90х роках ХХ століття, перші 
ж десятиліття ХХі століття засвідчили відхід від цієї форми на користь 
більш адаптованої для української мови форми слова в чоловічому роді. 

отже, сучасна українська есеїстика, народжена в переходову добу, 
являє собою складний, різновекторний феномен, що став частиною 
буття українського письменства. есей як дискурсивна практика при
кметно офарбив та інтонував літературний й критичний дискурси 
кінця ХХ — початку ХХі століття. він розвивається за власними, 
властивими винятково українській культурі чинниками, з урахуван
ням внутрішніх і зовнішніх реалій сьогодення, традицій попередніх 
епох і культур, ментальних і соціокультурних зв’язків, що потребують 
деталізованого вивчення і мають постати предметом подальших нау
ковий студій. 
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Эссе: в ПоисКаХ наЦионалЬноЙ  
(само)иДентиФиКаЦии 

Татьяна Шевченко, канд. филол. наук, доц. 

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 

В статье речь идет о дискурсивной практике эссе в современной украинской 
литературе в переходный период. Осмыслена сущность переходной эпохи, место 
в ней эссе, очерчены его признаки как дискурсивной практики, проанализированы 
источники жанра и метода эссе, обстоятельства перевода на русский и украин-
ский языки «Essai» М. Монтеня, давшего начало произведению нового типа. Рас-
смотрены вариации эссе на материалах сборников украинских писателей, сделан 
вывод о его стойких позициях в современном дискурсе. 

Ключевые слова: дискурс, дискурсивная практика, эссе, попытка, переходная 
эпоха, транзитная культура, самоидентификация. 

essay: in The searCh of naTional  
(self-) idenTifiCaTion 

Tetyana Shevchenko, Candidate of Philology, аssociate professor 

Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukraine 

The article tells about essay discourse praxis in modern Ukrainian literature during 
the transitional period. There is a comprehensive analysis of the transitional period and 
the role of essay in it, which is considered a full-value artistic work by writers and critics. 
Its features are outlined, and it is counted as a communicatively-discourse praxis formed 
by mutual processes of text production (transitional period), authors (writers, critics, sci-
entists — if we are talking about fictional and scientific essays, however, today essays are 
a part of academic, publicist and philosophical discourses), topics («about oneself and the 
world»), mechanisms of discourse structure (based on associations, «following the pen»), 
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goals and audience expectations (effect of internal relation to the author’s thoughts, de-
nudation of consciousness, engaging the reader into the process of thinking and mutual 
creation), the process of discourse acceptance (unconscious, chaotic, vague, free, some-
times paradoxical), channels of information distribution (through op-ed’s, blogs, separate 
publications, special rubrics in media, that are then compiled in collections, separately 
printed individual and collective collections, series), time-and-space characteristics (these 
works become particularly popular during the independence period and keep getting even 
more popular throughout the years). Essay discourse praxis, in our opinion, is an artis-
tic and socio-cultural complex of producing and spreading processes of certain types of 
subjectively-reflexive information that is artistically recreated and takes its shape based 
on separate texts about internal and external issues that are relevant for the author with 
the aim of publishing them, although publication itself is secondary here, while reflexion, 
auto-phycology, self-consciousness are of foremost importance. 

In the article there is an analysis of the word «essay» genesis, that also gave a title 
for M. Monten’s book, characteristics of nuances concerning the translation of this word 
into Ukrainian and Russian languages, highlight of inconsistency in the translation and 
adaptation in Ukrainian language, evaluation of Ukrainian translation in 2005–2007. 

There is also a review of essay variations as discourse praxis based on the materials of 
Ukrainian writers (attempts, samples, essays, zuihitsu, experiences, sketches, outbreaks, 
fragments, doubts, reflexes, epistles etc.), and a conclusion about persistent positions of 
these works in modern discourse. 

Key words: discourse, discourse praxis, essay, attempt, transitional period, transi-
tional culture, self-identification. 
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«Я ПамЯтниК себе…»: интертеКстуалЬное Поле 
ФилЬма б. КараДЖева «ДоставЩиК слов» 

Татьяна Шеховцова, д-р филол. наук, проф. 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 

В статье предложен комплексный анализ различных видов интертекста, 
формирующих смысловое поле документального фильма Б. Караджева «Достав-
щик слов», посвященного писателю А.. Гаврилову. Актуальность исследования 
определяется отсутствием киноведческих и литературоведческих интерпрета-
ций «Доставщика…» и активным интересом современного литературоведения 
к вопросам взаимодействия текстов, относящихся к разным видам искусства. 
Показано, что режиссерская концепция фильма формируется как результат со-
отношения литературного, музыкального, живописного и кинематографического 
интертекстов. Интертекстуальные элементы служат средством соединения и 
взаимопроникновения «текста жизни» и «текста литературы», выполняют ав-
торефлексивную функцию, акцентируют метафизическое измерение изображае-
мого и вместе с тем способствуют десакрализации центрального образа. 

Ключевые слова: А. Гаврилов, Б. Караджев, интертекстуальность, мета-
текстуальность, фильм-портрет, мотив. 

Документальный фильм Б. караджева «Доставщик слов» (2002) 
посвящен владимирскому писателю анатолию Гаврилову и выпол
нен в жанре фильмапортрета. ни киноведческих, ни литературовед
ческих интерпретаций «Доставщика…» до сих пор нет. Между тем, в 
нем в полной мере воплотилась караджевская концепция докумен
тального фильма: «как ни странно, в документальном кино автор в 
большей степени чувствует себя демиургом, чем в игровом кино. он 
в большей степени создатель. в игровом кино режиссёр часто явля
ется интерпретатором сценария, литературной основы. а в докумен
тальном кино я имею дело непосредственно с интерпретацией ре
альности. <…> возможность интерпретации жизненного материала 
в документальном кино огромна, оно вполне сопоставимо с поэзи
ей и музыкой...» [21]. на самом деле литературная основа у фильма 
имеется, только более широкая, чем в случаях киноадаптации: в так 
называемых «писательских» фильмах «априори заложено прочтение 
жизни как текста, органически связанного с текстами произведений 
данного автора» [17]. адекватное понимание режиссерского замысла 
невозможно без знания творчества «портретируемого» писателя и его 
художественных установок — интертекстуальных, метатекстуальных, 
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автобиографических и проч. Задача данной статьи — комплексный 
анализ различных видов интертекста, формирующих смысловое поле 
фильма «Доставщик слов». актуальность исследования определяется 
активным интересом современного литературоведения к вопросам 
взаимодействия текстов, относящихся к разным видам искусства (об 
интермедиальной цитатности кинотекста одним из первых заговорил 
М. Ямпольский [26]). 

если говорить о жизненном материале, то документальнособы
тийная основа фильма минимизирована, как гавриловская проза. 
Фабульный ряд — будни владимирского почтальона, доставщика 
телеграмм, который как бы по совместительству оказывается писа
телем. или же будни провинциального автора, подрабатывающего 
почтальоном. согласно режиссерской задаче, эти две линии нераз
делимы: «вообще, одна из тем, которая мне всегда интересна, – су
ществование творческой личности в социуме, среде, в которой она 
живёт. на мой взгляд, писатель – наиболее завершённая форма та
кого сосуществования» [21]. кадры писательского и почтальонского 
сюжетов сменяют друг друга в параллельном монтаже. визуальный 
ряд монтируется «встык», в звуковом же используются наплывы, что 
усиливает смысловую связность кинотекста. 

Желание соотнести автора со средой не чуждо и критикам: неод
нократно упоминалось, к примеру, о гавриловской провинциально
сти и маргинальности, о «телеграфном» стиле его прозы и т. п. но 
фильм караджева в социуме показывает внесоциальное, а в творче
ской личности — и творца, и человеческую индивидуальность. Заме
чательно, что в качестве героя фильма Гаврилов раскрывает скрытые, 
порой неожиданные грани своей личности. 

Гавриловписатель читает собственные произведения, встречается 
с читателями, печатает на машинке (в том числе и титры к фильму, что 
сразу обозначает метатекстуальный аспект). в этих обыденных реали
ях проступает, однако, абсурдистский колорит: машинку сменяет те
леграфный аппарат, где текст как будто рождается без помощи автора; 
писатель адресует свое чтение то домашнему коту, то разномастной и 
зачастую далекой от литературных интересов публике. Заметим, что в 
прозе Гаврилова абсурд присутствует как непременное свойство жиз
ни: «резал розу, а получилась мартеновская печь» («но где же розы?») 
[6, с. 42], «вы проданы с аукциона за десять рублей землевладельцу 
автономову из суздаля. там ваше место» («Дорога») [6, с. 11]. 
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Гавриловпочтальон разносит телеграммы, занимается текущей 
канцелярщиной, общается с сослуживцами. однако абсурд подсте
регает и здесь: старушка поздравляет внука с 8 марта, доставщик не
сет телеграммы несуществующим адресатам. в мирный будничный 
ряд включаются праздники жизни — в сюжете почтальона это вечер
ние посиделки с застольем и танцами, в писательском сюжете — по
зирование скульптору и получение собственного бюста («Я памятник 
себе воздвиг <…> чужими руками»). в каждой из сюжетных линий 
есть ключевые эпизоды — «почтовое» танго, перекликающееся с тан
цевальным эпизодом из «Полетов во сне и наяву», и доставка бюста 
самому себе. Гаврилов везет бюст домой, отвечает на расспросы трол
лейбусной попутчицы и вновь декламирует Пушкина («Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный…»). Эпизод с бюстом визуализирует 
характерный для постмодернистских реинкарнаций пушкинского 
«Памятника» прием — «упраздняется атрибут нерукотворный за счет 
актуализации прямого значения ключевой лексемы» [24]. 

реплики Гаврилова, обращенные к скульптору, полны иронии и 
самоиронии, в том числе и по поводу собственного творческого бес
смертия: «Может, проще было посмертную маску снять?», «груз 200» 
(на военном жаргоне условное обозначение для перевозки погиб
ших). тема рукотворного памятника обыгрывается и в гавриловской 
прозе: в «Записках доставщика телеграмм» упоминается героиня, ко
торая «приступила к борьбе за памятник мужу. Памятник у него есть, 
но он ей не нравится — у других лучше» [6, с. 112]. 

в одном из интервью писатель отметил некоторое расхождение 
своего видения и режиссерского: «– Продюсеру не нравится мой 
«наигрыш», — сообщает Гаврилов. — он, кажется, не понимает, что 
это часть меня. Я считаю неправильным снимать троллейбусы, дво
ры и меня на их фоне. «Депутат вышел к народу!» Мне нравится, как 
снял рихтера Годар — без окружения. Подумаешь, я — доставщик. 
сколько снято работавших кочегарами. Да, есть проблемы, но давай
те о музыке! то есть о литературе. и я сказал режиссеру: «Боря, ты не 
рискнул...» Может быть, он обиделся?» [25]. 

Гавриловские «наигрыши» — пританцовка у дверей почты на 
только что посыпанном песком льду, пародийный танец, песенные 
включения, рэповская импровизация — выделяют героя из повсе
дневного фона, снабжая его «лица необщим выраженьем». вряд ли, 
однако, Гаврилова можно считать «Гулливером в стране лилипутов» 



96 ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2017. Вип. 25

© Шляхова Н., 2015

[12] — он органичен среде, в которой существует, и принят ею, хотя 
и не растворяется в своем окружении (это подчеркивается, в частно
сти, «монофонической» организацией нарратива [16]). Подлинное 
«я» героя выявляется в лирическом сюжете фильма — он повествует 
об одиночестве, призвании, писательском предназначении, поисках 
себя, о жизни и смерти, времени и вечности. как заметил Б. карад
жев, «…если ты проследил за человеком, если увидел его, даже про
стые вещи в его жизни могут дорасти до символов» [4]. в символи
ческий ряд фильма может быть включена любая деталь — например, 
пробирающийся по крышам рыжий кот предстает то ли гаврилов
ской цитатой, то ли ироникосимволическим воплощением одино
чества и свободы; ребенок, оказавшийся на чтениях или вечеринке 
среди взрослых, потому что его не с кем оставить, мог бы показаться 
просто документальной подробностью, если бы в памяти зрителя не 
жили дети из фильмов Феллини или тарковского; отъезжающая ма
шина с крестом вводит мотив уходящей жизни, конца жизненного 
пути и т. д. 

Фильм караджева снят, конечно, именно «о музыке, то есть о ли
тературе» — о художнике, его творчестве и о тех, кому оно адресова
но. образ художника организует художественную реальность. Здесь 
и возникают скрепы между двумя сюжетами, соединяющие воедино 
две гавриловские ипостаси. Проблема литературного статуса «влади
мирского почтальона» до сих пор остается лейтмотивом большин
ства критических статей: «Гаврилова в любом времени сложно пред
ставить себе профессиональным литератором. наоборот, профессия 
почтальона, человека, несущего чужие, непонятные и ненужные ему 
сообщения, кажется для него как для писателя идеальной…» [10]; 
«в случае с Гавриловым именно <…> «нелитературность» биографии 
является той внетекстовой реальностью, которая в немалой степени 
обеспечивает качество им написанного» [1, c. 241]. в подтверждение 
своих слов критики приводят многочисленные цитаты: «в Москве 
открылась международная книжная ярмарка. Года четыре тому на
зад меня пригласило на подобную ярмарку издательство «Запасной 
выход», и там я быстро сник и стал искать какойнибудь запасной 
выход, чтобы убежать, исчезнуть» («Повседневность») [5, с. 15]. «За
чем притворяться, лукавить? Я не художник. Я здесь ошибочно. Это 
недоразумение…» («в италии») [6, с. 20]. однако подобное отож
дествление автора и повествователя убивает одно из главных свойств 
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гавриловской прозы — игровое, ироническое начало. необходимый 
эстетический эффект возникает лишь при условии, что читатель 
сможет проникнуть в щель между автором и героем. Этот зазор со
храняется и в фильме, хотя Гаврилов привычно «натягивает» на себя 
характеристики своего главного персонажа — маленького человека, 
«обочинного» [3] героя, мечтающего о другой жизни, страдающего от 
разрушенных иллюзий. в фильме множество визуализированных ци
тат и сквозных мотивов гавриловского творчества: «враги доставщи
ка: непогода, праздничные дни, тьма, овраги, собаки», «снег, сугро
бы, луна… теперь он не обходит овраг, а скатывается вниз», «Поздняя 
телеграмма в овраг», «новый доставщикпенсионер. седой, сухой, 
чрезвычайно подвижный. с телеграммами не ходит, а бегает» [6, 
с. 107, 110] («Записки доставщика телеграмм»), «Дома, домишки, ха
лупы, кошки, собаки, кусты, деревья» («Письмо») [5, с. 19], битва со 
льдами и человекледокол («Лед») и т. д. Добавим, что рассказы Гав
рилова кинематографичны в своей основе: им присущи фрагментар
ность, монтажность, визуальная изобразительность, создание «иллю
зии сиюминутности», что облегчает перевод этой прозы на киноязык. 

одной из важнейших сюжетных скреп фильма становится про
блема самоидентификации и самосотворения. «надо чтото делать 
с лицом», — размышляет бреющийся Гаврилов, разглядывая свою 
физиономию в зеркале. Это самый крупный план фильма. Затем та 
же проблема затрагивается в исповедальном монологе, которым со
провождается создание бюста: «Мне все казалось, что у меня не то 
лицо… Я просто ненавидел свое лицо». скульптор просит позирую
щего оставить отпечатки рук на еще не затвердевшем произведении. 
Миниобъятие как будто удостоверяет и уравнивает прототип и изо
бражение. однако троллейбусная пассажирка (рядовой зритель) вы
носит свой приговор: «Это не он!». 

ряд реципиентов — слушателей, читателей, зрителей — строится 
достаточно неожиданно. Лица и типажи слушателей заставляют усо
мниться в возможности адекватного восприятия: пожилая женщина, 
напоминающая школьную учительницу на пенсии, рядом слуша
тельница помоложе — провинциальная кокетка со следами былой 
красоты, солидный мужчина в форменном кителе… Чтение «Памят
ных дат» вроде бы должно казаться им эпатажным. однако аудитория 
оказывается вполне благодарной — смех, аплодисменты, желание 
получить автограф. 
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обращается автор и к «племени младому, незнакомому» — как 
будто подчеркивая разницу в возрасте, упоминает о вечерах «для 
тех, кому за 30», и напевает песенку своей молодости — 1950х го
дов: «Почему же опять и опять / Приглашаю тебя танцевать. / а как 
сладко сердцу моему / — Почему, почему, догадайся, почему!». в не
допетом тексте песенки есть слова: «танцевать я совсем не могу, / 
спотыкаюсь на каждом шагу», в которых можно усмотреть как раз
витие метатекстуальной проблематики, так и новый виток темы 
упорства, заданной в диалоге со скульптором, – настойчивое стрем
ление установить коммуникацию по линии автор — читатель. один 
из куплетов песенки как раз и вселяет надежду на восстановление 
коммуникации: «До утра я готов танцевать, / «Почему?» без кон
ца повторять, / Чтобы встретить с тобою рассвет, / Долгожданный 
услы шать ответ» [15]. 

надежда, впрочем, не перерастает в уверенность: единственным 
слушателем во время домашнего чтения (кроме, конечно, остаю
щихся за кадром оператора и режиссера) оказывается домашний кот. 
Центральные проблемы гавриловского творчества — проблема слова 
(языка) и проблема коммуникации — проступают в бесхитростных 
диалогах работниц почты с отправителями и получателями теле
грамм («вот здесь вот просто непонятно написано», «вот это фами
лия кому?..»). Факторы, затрудняющие коммуникацию, множатся — 
это и неразборчивость адреса, и неспособность адресанта выразить 
свою мысль, и косноязычие. сравним в прозе: «ниже остановимся 
более подробно. ниже еще остановимся. Хотя… хотя куда уж ниже… 
да… хотя…» [5, с. 21], «Да, но… Хотелось бы отметить… Что… не мог
ли бы вы сказать…» [7, с. 58]. критики давно пришли к выводу, что 
«Гаврилов не верит не только во власть языка, но и в минимальный 
коммуникативный успех» [10]. недосказанность, невысказанность, 
непонятость — главные причины трагедий его героев. Поэтому в 
фильме так важны поиски нужного слова: «Можно с помощью слова 
урезонить самого агрессивного человека. важно найти слово… вот на 
чем я часто попадался — я не находил нужное слово». но эта про
блема обращена не только во вне: «вечная тема анатолия Гаврило
ва — попытка договориться даже не со внешним миром, а со своим 
же языком, со своим произведением, определить отношения автора 
и текста» [22]. Метапоэтическая проблематика становится одной из 
важнейших концептуальных скреп фильма. 
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70летний Гаврилов принадлежит к воспетому Б. Гребенщиковым 
«поколению дворников и сторожей» и не забывает об этом в эпоху 
менеджмента и маркетинга: «требуются сторожа, сторожадворники, 
сторожадворникиистопники, а также визажистстилист» («Повсе
дневное») [5, с. 68]. его «почтальонство» так же позволяло сохранить 
внутреннюю свободу и отстраненность от мейнстрима, как «кочегар
ство» в знаменитой питерской котельной «камчатка», где трудились 
в. Цой, а. Башлачев и проч. однако уже в 1988 году Б. Гребенщиков 
заметил, что «поколение выросло из сторожей» [14]. Гаврилов же, 
упорно не порывая с профессией в постперестроечные времена, пе
реосмыслил сам почтальонский статус. Фильм караджева наглядно 
показывает, как профессия обретает метафизический смысл. кста
ти, комментируя «Записки доставщика телеграмм», критики эту ме
тафизичность акцентировали: «он переносит сообщения из одного 
«здесь» — в «другое». он — посредник между «здесь» и «там» — со 
всем богатством присущих этому «там» культурных, трансцендент
ных смыслов» [2]. 

случай Гаврилова и сходен, и отличен от аналогичных эпизодов 
из биографий его современников. работавший лифтером П. Мамо
нов написал песню «Лифт на небо», в которой преображающий про
фессию символический образ возникает во сне лирического героя: 
«Мой день как вода ни то ни се / Моя голова пуста / теперь я не пью 
теперь я лифтер / и еле считаю до ста. / но стоит утихнуть этому дню 
/ Лечь и поесть хлеба / стоит уснуть и во сне я пою / Это лифт на 
небо. / Это лифт на небо» [20]. Для Гаврилова не существует двое
мирия и возможности переключения в иную сферу, он живет здесь и 
сейчас, при этом не мысля себя опорой мироздания. Поэтому герой 
«Доставщика слов» (чье призвание — устанавливать коммуникацию, 
идти от человека к человеку) оказывается полемичен по отношению 
к певцам андеграунда, выполняя некую компенсаторную функцию: 
«Поколение дворников и сторожей / Потеряло друг друга / в просто
рах бесконечной земли / все разошлись по домам. / в наше время, / 
когда каждый третий — герой, / они не пишут статей, / они не шлют 
телеграмм, / они стоят как ступени, / когда горящая нефть / Хлещет 
с этажа на этаж» [14]. 

в песне Б. Гребенщикова возникает мотив голосов «откудато», 
слышимых лишь избранным, в котором интерпретаторы усматрива
ют религиозные коннотации [19]: «и откудато им слышится пение. 
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/ и кто я такой, чтобы говорить им, / Что это мираж? (…) Молись за 
нас, если ты можешь. / у нас нет надежды, но этот путь наш / и голо
са звучат все ближе и строже, / и будь я проклят, если это мираж» [14]. 
Гаврилов более суров к своим героям: когда они слышат «как будто 
голос какойто из этого окошка неба», автор тут же развенчивает их 
иллюзии: «Да нет, это голос конвоира, выводящего проштрафивших
ся солдат на уборку территории» [6, с. 24]. однако голоса продолжают 
звучать, и одну из своих журнальных подборок Гаврилов так и назы
вает «услышал я голос» [8]. евангельская аллюзия здесь достаточно 
очевидна («и услышал я голос с неба, как шум от множества вод и 
как звук сильного грома» (откр. 14:2). Можно вспомнить и пушкин
ское «Бога глас ко мне воззвал…». но сакральное легко оборачивает
ся профанным: один из «голосов» оказывается звучащим, видимо, с 
телеэкрана голосом Президента («Пора кончать»). 

в фильме роль «голоса за кадром» выполняет авторское чтение, 
что указывает на особый статус творца и вместе с тем может воспри
ниматься как еще один аргумент в пользу самодостаточности текста, 
то ли — по классическим канонам — вдохновляемого свыше, то ли — 
по нонклассическим — живущего независимо от создателя. 

Проза Гаврилова полна интертекстуальных отсылок и перекличек. 
Художественное пространство фильма также расширяется за счет ин
тертекстуального фона. Литературной основой служит, конечно же, 
проза главного героя. в фильме использован прием «текста в тек
сте»: автор читает отрывки из трех своих произведений — «Записки 
доставщика телеграмм», «Памятные даты», «Падает снег». «Запи
ски…» определяют событийную и пространственновременную кан
ву фильма, а также его метафизический план. в авторском сознании 
доставщик наделен творческим потенциалом, не случайно в одном 
из интервью писатель упомянул о нереализованном замысле: «Хотел 
написать рассказ о доставщике, который сам сочиняет и вручает не
обычные телеграммы, они меняют ход жизни адресатов» [25]. 

«Памятные даты» и «Падает снег» обозначают два типа героя и, 
соответственно, две жизненных позиции: герой рассказа «Падает 
снег» пытается противопоставить безыдеальной действительности 
свою идеальную мечту, герой «Памятных дат» изначально не верит в 
существование идеального. основное содержание его жизни — почти 
сартровская тошнота («Блевал в житомирских лесах. Потом снова — 
дома, потом в Якутии, потом в Москве, а совсем недавно — в Хель



ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2017. Вип. 25  101

© Кудрявцев М., 2015

синки, в Милане и в Берлине» [6, с. 41]). оба варианта завершаются 
констатацией экзистенциального тупика. трагизм повседневного су
ществования несколько смягчает лирическая авторская интонация. 
Лейтмотивом, сопровождающим героя Гаврилова от юности до ста
рости, становится шансон французского певца адамо «Падает снег», 
который цитируется в трех произведениях: в раннем рассказе с таким 
же названием, в «карменсюите» и «остановимся ниже». во всех на
званных текстах приводятся одни и те же строки: «падает снег, ты не 
придешь сегодня вечером. Падает снег… я умираю…» [6, с. 21, 22, 139, 
205], служащие «тем лирическим камертоном, который определяет 
смысловой итог сказанного: безнадежную красоту, грусть и нежность 
жизни» [1, c. 245]. Проза Гаврилова основана на ассоциативных пе
рекличках, мотивных повторах. Художественную целостность филь
ма также в значительной степени определяют сквозные образы и мо
тивы — танец, овраг, ночь, памятник. 

если героя тошнит от жизни, то писателя — от штампов и стерео
типов: «…и все это многократно описывалось беллетристами, так 
многократно, что уже тошно читать и говорить об этом» [8]. Поэто
му интертекстуальный диалог неизбежно ироничен. в фильме ис
пользуется не только литературный, музыкальный, живописный, 
но и кинематографический интертекст. танго у почтовых стеллажей 
с габаритной партнершей — травестированная отсылка к танцу Ян
ковского и Гурченко из фильма «Полеты во сне и наяву» (кстати, 
снимавшегося во владимире). Подсказку содержит реплика другой 
партнерши во время медленного танца «анатолий николаевич, не 
усните…». Герой Гаврилова родственен персонажу Янковского сер
гею Макарову, ощущающему пустоту и бессмысленность жизни и 
пытающемуся прорваться за рамки опостылевшей повседневности, 
воспарить в небо. интертекст, таким образом, выполняет метареф
лексивную функцию (ср.: [13]). 

Лейтмотивом фильма становится переход почтальона через ов
раг — спуски и подъемы по обледеневшим склонам, прозрачная про
странственная метафора. в литературную историю оврага вписали 
свои страницы и. тургенев, и. Гончаров, а. Чехов, Б. Пастернак, в 
творчестве которых семантика этого рокового топоса наделяется 
по преимуществу негативной коннотацией с инфернальным «укло
ном» (см.: [18, с. 119–120]). Гаврилов вносит в этот образ свои нюан
сы (к примеру, в «Записках доставщика…» упоминается «рай цвету
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щего оврага»), однако семантика смерти, угрозы, опасности все же 
превалирует. в прозе Гаврилова любой предмет совсем почеховски 
«принадлежит сразу двум сферам — «реальной» и символической», 
он «мерцает — то светом символическим, то реальным» [23, с. 172]. 
в «Берлинской флейте» читаем: «склон дня, жизни, просто склон с 
кустами и деревьями гденибудь в районе газонаполнительной стан
ции» [5, с. 312]. скользя по ледяному оврагу, почтальон спешит до
нести убийственное своей банальностью сообщение: «срочная теле
грамма: «Яйца не покупай!»», «поздняя телеграмма в овраг — дождь, 
гололед, тьма; в телеграмме: «носки купила» («Записки доставщика 
телеграмм») [6, с. 107, 108]. 

кинематографический пейзаж оврага напоминает зимнее полот
но П. Брейгеля (только в фильме он практически безлюден): верх
ний ракурс, чернобелая графичность, деревья на снегу, коричневые 
крыши, четко обозначенная диагональ, по которой скользит взгляд 
наблюдателя. статичности и неизменности оврага противопоставле
на одинокая движущаяся фигура. Брейгель в «охотниках на снегу» 
постепенно переходит от тёмных тонов на переднем плане к светлым 
на заднем, что углубляет панораму. у караджева обратная динами
ка — переход от светлого к темному. если в прозе Гаврилова провалы 
коммуникации необратимы, а экзистенциальные тупики непреодо
лимы, то герои фильма и режиссер все же оставляют зрителю некую 
надежду. Последний, третий эпизод с оврагом — путь во тьме и об
раз человека с фонарем — задают возвышенноклассическую версию 
темы искусства и художника («диогеновские» ассоциации — «ищу 
человека!» — здесь явно второстепенны). в этом эпизоде режиссер 
меняет ракурс: овраг снимается не сверху, а снизу, изнутри, что наме
чает перспективу выхода. однако маятник иронии делает свое дело: 
возвышенность визуального ряда тут же снижается гавриловским 
песенным речитативом. Популярная песенка 50х годов «Мы идем 
по уругваю,  /ночь, хоть выколи глаза, / слышны крики попугаев, 
/ обезьяньи голоса…» (с оставшимся за кадром продолжением: «но 
зато мы твёрдо знаем, / Что далёк и труден путь. / в диких джунглях 
уругвая / Постарайся не уснуть» [11]) звучит экзотической и ирони
когероической параллельюаналогией «овражьему» сюжету. 

Далее следует финальный рэповский монолог героя, в котором 
авторский смысл облечен в форму идеологических клише. сквозь 
образ потерявшегося и найденного Павлика (кстати, это имя носят 
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герои рассказов «Падает снег» и «остановимся ниже») проступают 
контуры то ли Пашки корчагина, то ли Павлика Морозова: «неси, 
доставщик, телеграмму в овраг, иначе ты просто не друг, а враг… и я 
пойду в любой овраг, мне главное доставить… эту новость… Павлик 
нашелся… Павлик всегда живой». в художественном мире писателя 
«советские лозунги и эстрадные песенки <…> выступают <…> в роли 
«высокой» культуры, «обозначают» ее — для героев, у которых нет 
иного языка» [2]. в фильме песенные включения сокращают дистан
цию между писателем и читателем, героем и зрителем, убирают по
тенциальный «пьедестал» живого классика, которому «памятник при 
жизни полагается по чину». 

рамкой фильма служит стук печатной машинки, в заключитель
ных титрах все же представляющей зрителю собственно писатель
скую биографию. в прощальном взгляде скульптурного двойника 
читается, тем не менее, чтото грустноироничное, вроде: «Я — па
мятник себе. Другого мне не светит…» [9]. и все же в этом стуке, как и 
в песенке о Павлике, звучит та неодолимая обреченность профессии, 
которой не страшны ни коммуникативные провалы, ни инферналь
ные овраги, ни экзистенциальные тупики. как говорил один из геро
ев Гаврилова (в рассказе опятьтаки «почтовой» тематики — «Пись
мо»): «уже пришел. уже пишу» [5, с. 19]. 

таким образом, интертекстуальные элементы в фильме «Достав
щик слов» служат средством соединения и взаимопроникновения 
«текста жизни» и «текста литературы», выполняют авторефлексивную 
функцию, акцентируют метафизическое измерение изображаемого и 
вместе с тем способствуют десакрализации центрального образа. 
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«Я Пам’ЯтниК собі…»: інтертеКстуалЬне Поле  
ФілЬму б. КараДЖева «ПостачалЬниК слів» 

Тетяна Шеховцова, д-р філол. наук, проф. 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна  
shekhovt2@gmail.com 

У статті запропоновано комплексний аналіз різних видів інтертексту, що 
формують смислове поле документального фільму Б. Караджева «Постачальник 
слів», присвяченого письменнику А. Гаврилову. Актуальність дослідження визна-
чається відсутністю кінознавчих і літературознавчих інтерпретацій «Поста-
чальника слів» і активним інтересом сучасного літературознавства до питань 
взаємодії текстів, що відносяться до різних видів мистецтва. Показано, що 
режисерська концепція фільму формується як результат співвідношення літе-
ратурного, музичного, живописного і кінематографічного інтертекстів. Інтер-
текстуальні елементи служать засобом з’єднання і взаємопроникнення «тексту 
життя» і «тексту літератури», виконують авторефлексивну функцію, акценту-



106 ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2017. Вип. 25

© Шляхова Н., 2015

ють метафізичний вимір зображуваного і в той же час сприяють десакралізації 
центрального образу. 

Ключові слова: А. Гаврилов, Б. Караджев, інтертекстуальність, метатек-
стуальність, фільм-портрет, мотив. 

«i am a monumenT To myself…»: The inTerTeXTual field 
of b. KaradGeV’s film «The suPPlier of Words» 

Tatiana Shekhovtsova, Doctor of Philology, professor 

V. N. Karazin Kharkiv National University 

The article deals with the investigation of B. Karadgev’s documentary film-portrait 
«The Supplier of Words» devoted to the modern Russian writer A. Gavrilov. The author 
gives the complex analysis of various intertexts forming the semantic field of this film. It 
is shown that the explanation of the director’s concept is impossible without knowledge of 
A. Gavrilov’s creativity and his intertextual, metatextual, and autobiographical goals. The 
research motivation is defined by the lack of interpretations of «The Supplier of Words» 
and the active interest of the modern literary criticism to the questions of the interaction of 
the texts belonging to different art forms. 

The conceptual basis of the film is made by the semantic constants of Gavrilov’s cre-
ativity — the problem of the word (language) and the problem of communication. The 
matters of self-identification and self-creation become the major subject fastening of this 
film. The real «I» of the hero is revealed in the lyrical plot which narrates about loneliness, 
calling, literary mission, self-search, life and death, time and eternity. The image of the 
artist organizes the art reality. Any household detail can receive symbolical filling. 

The director uses a «text in the text» approach. The fragments of A. Gavrilov’s works 
define the plot and the chronotop of the film, and also its metaphysical plan. Gavrilov’s 
prose is based on the associative musters, and the repetitions of motives. Art integrity of the 
film is defined by through images and motives — dance, ravine, night, monument; they 
form the intertextual field of the film text. 

In «The Supplier of Words», the author uses literary, musical, picturesque and cinema in-
tertexts. The intertextual elements serve as the means of connecting and interosculating «the life 
text» and «the literature text», such elements carry out the autoreflective function, emphasize 
the metaphysical aspect of reality, and at the same time promote lowering of the central image. 

Key words: A. Gavrilov, B. Karadgev, intertextuality, metatextuality, film-portrait, 
motive. 
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еллінсЬКо-римсЬКа Поетонімічна оПозиЦіЯ  
у Поемі «оргіЯ» лесі уКраЇнКи 
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ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний  
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У статті проаналізовано еллінсько-римську поетонімічну опозицію, особли-
вості функціонування і стилістичну роль поетонімічних форм у драматичній поемі 
«Оргія» Лесі Українки, висвітлено роль власних назв у побудові художнього твору. 

Ключові слова: власна назва, поетоніми, поетонімний простір, поетонімічна 
опозиція. 

Художній світ кожної творчої особистості має свої прикмети. 
Якщо ж ідеться про такого видатного майстра художнього слова, 
яким є Леся українка, то можна сказати з певністю — її стильова ма
нера, особливості слововживання й світобачення посправжньому 
неповторні. навіть один вилучений з її творів рядок настільки про
мовистий, що одразу можна впізнати, кому він належить. особливо 
це стосується означення предметного світу її драматургії. Цим факто
ром посилюється актуальність представленого дослідження, в якому 
подається спроба ретельного аналізу образівназивань в драматичній 
поемі «оргія» Лесі українки. 

метою представленої статті є дослідження називань предметного 
світу, його наповнення та функціонування, з’ясування ролі і пито
мої ваги власних назв у структурі ідіостилю поетеси. реалізація по
ставленої мети потребує розв’язання наступних завдань: провести 
систематизацію і класифікацію форм вираження предметності, які 
зафіксовані в досліджуваному творі; проаналізувати функціонування 
поетонімів як певного лексичного ареалу в поезії української пись
менниці; встановити еллінськоримську поетонімічну опозицію у 
драматичній поемі «оргія» Лесі українки. 

© крупеньова т., 2017
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об’єктом дослідження є драматична поема «оргія» Лесі українки. 
Предмет дослідження — різноманітні типи поетонімічних компонен
тів, що створюють певний поетонімічний простір творів української 
письменниці. 

28 березня 1913 року Леся українка закінчила драматичну поему 
«оргія». Головний герой — корінфський співець антей, що лиша
ється вірним своєму поневоленому народу, своєму мистецтву. рим
лянипоневолювачі прагнуть загарбати все, заволодіти величезними 
художніми цінностями давньої еллади. в оселю антея одне за одним 
приходять нещастя — зрада улюбленого учня, відступництво друга, 
дружини неріси — усі перекинулись до завойовників. Лишається не
похитним один антей. 

«оргія» свідчить про невгасимий інтерес поетеси до минувшини 
у її суголосності з пекучими проблемами сучасності. в. Жила напи
сав про «кассандру» Лесі українки: «отже, троя — це україна». тим 
самим він фактично перефразував слова Б. Якубського про «оргію», 
що мали під собою значно вагоміше підґрунтя: «Подолана еллада є 
україна, її гнобитель і тому ворог — царська росія» [4, с. 178]. роз
глядаючи «оргію», М. кудрявцев дуже слушно відзначає: «політичні 
алюзії в античній темі є сміливо одвертими, порушуючи сучасні на
болілі питання про долю поневоленого й зрусифікованого... рідного 
народу» [3, с. 101]. Дійсно, «історія стародавньої... Греції була лише 
тим благодатним матеріалом, на основі якого Леся українка дала ху
дожньоузагальнену картину життя власної уярмленої вітчизни» [3, 
с. 101]. Пор. хоч би таке — Хілон: «Ну, все ж тепер латинське...» — 
антей: »...Як? Я, і ти, і наша рідна мова / латинськими вже стали?» 
[5, с. 167]; «Кого ми на собі / з безодні варватства на гору несли? / Чи ж 
не лягли ми каменем наріжним / до мавзолею нашим переможцям?» [5, 
с. 190]. 

Боротьба за збереження національної самобутності, національної 
ментальності проходить через усю драматичну поему, і тут одверті 
українські алюзії — на кожному кроці. образотворчою є опозиція ва
ріативних назв еллада — греція (алюзія: україна — малоросія). назву 
еллада уживають виключно елліни, а греція — виключно римляни. 
те ж стосується й похідних утворень. Пор.: 1) антей: «Діди приймали / 
вінці свої з рук матері Еллади»; «Всі боги Еллади / мені воліли викупить 
з неволі / малу дитину еллінського роду»; «відколи безславна / сама Ел-
лада — елліни повинні / жадобу слави в серці заглушити» [5, с. 193]; 2) 
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Меценат: «Пам’ятай же, / що Рим ходив у Грецію до школи»; «Якби так 
Рим на Грецію розсердивсь / і відштовхнув, та закричала б «гину!»; про
куратор: «А Греція в своїй преславній школі / навчила Рим лиш бабських 
теревенів» [5, с. 202, 204]; похідні, теж у мові римлян: прокуратор: 
«гартованої міцно мови, / єдиної, всесвітньої, як наша, / не мали греки 
зроду» (як ця думка перегукується з шовіністичними оцінками укра
їнської мови); «Оце ж і плід від грецької науки» і навіть так: «У гречуків 
отих усі герої» [5, с. 202, 203, 201]. 

у цю опозицію вплітається не менш експресивне протиставлення 
римові. римляни згадують назву греція лише в зіставленні з римом. 
Греки, передусім антей, це зіставлення, але з діаметрально протилеж
ною кваліфікацію, теж проводять: антей: «Яких співців скуповує наш 
Рим! / Зовсім уже пішла в старці Еллада»; неріса: «Тепер в Елладі той 
лиш має славу, / кого похвалить Рим» [5, с. 195, 194]. Підступний Ме
ценат хоче зняти це протиставлення, уживши навіть імення еллада, 
а не греція (це єдиний випадок у творі, коли римлянин використовує 
назву еллада, що лише акцентує його лицемірство): «Ти уяви, що в 
сьому домі / шлюб відбувається Еллади з Римом» [5, с. 215]. 

взагалі, хоч дія твору відбувається в Корінфі, найуживанішим то
посом тут є рим. Цей поетонімічний прийом дозволяє показати, як 
рим фізично чавить, асимілює еллінську духовність. назви еллада 
разом з грецією з’являються тільки 17 раз, а рим — 23. Корінф, хоч він 
є місцем дії, згадується тільки 12 раз, причому називається і Корінф-
ська затока і навіть породжена уявою префекта Корінфська республіка: 
«Наш Меценат відомий філеллен, — / коли б іще не відділив од Риму / 
Корінфської республіки!» [5, с. 203]. Корінф, власне, не є у творі таким 
облігаторним онімом, як назви еллада, греція, рим. Це місто «було 
підказане під час подорожі поетеси до Єгипту через Чорне, середзем
не, егейське моря, коли вона особливо пройнялася хвилюванням за 
долю еллади, яка в той час вела визвольну боротьбу проти турків» [3, 
с. 101]. Дія з тим же успіхом могла відбутися і в іншому визначному 
грецькому місті. 

інші топоніми твору не відіграють (окрім танагри) такої вагомої 
ролі і, зумовлюючись тематикою драматичної поеми, мають мистець
ке спрямування. Це столиця і головний мистецький центр афіни, це 
і гори, де живуть боги. Префект самозадоволено заявляє, що тепер 
навіть боги мають співати панегірики «генієві Риму. / Парнас, Олімп і 
всі святії гори / тепер і його імперії дістались» [5, с. 209]. 



112 ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2017. Вип. 25

© Шляхова Н., 2015

опозиція власних назв ще більшою мірою проявляється в ан
тропонімії. Можна твердити, що опозитивність стала головною за
садою побудови предметного світу «оргії». імена, які поза сюжетом 
сприймаються як нейтральні, у сюжетному протиставленні набува
ють властивостей іменконтрастів, іменопозиції, посилюючи кон
трастну побудову всього твору. Ця контрастність прослідковується в 
«оргії» на всіх іменах, які групуються за будьяким сюжетним проти
стоянням. Пор. хоч би опозицію неріса — евфрозіна у мові Герміони: 
«Се не докори, сину, тільки правда. / Чи ти ж не дав на викуп за Нерісу 
/ всю спадщину по батьку й добру / пайку свого зарібку? /.../ На викуп 
за Нерісу ми стяглися / але на посаг нашій Евфрозіні / навряд чи стяг-
немось. А чим же доля / старої дівки краща, ніж рабині? /.../ Неріса все 
причепуриться якось, / а Евфрозіні то немає й стрічки» [5, с. 169–170]. 

але провідна антропонімічна опозиція твору антей — меценат. 
вона має й генетичну, кореневу узасадненість. Про мецената прямо 
сказано у вступному переліку «Діячі», що це «багатий, значний рим-
лянин, нащадок відомого Мецената» [5, с. 163], а у вступній ремарці 
до другої дії уточнено, що це нащадок «того славутнього Мецената, 
що жив за Августа» [5, с. 199]. отой «славутній» Гай Цільній Меценат 
(помер 8 р. до н. е.) матеріально підтримував митців, зокрема пое
тів вергілія та Горація, скеровуючи їх на прославлення августа. Його 
ім’я стало загальною назвою багатого покровителя мистецтв, і митці 
в україні, як і в усьому світі, досі шукають (рідше — знаходять) меце
натів. 

а про родовід антея нічого не сказано. Меценат пояснює своїм 
колегам — префектові й прокураторові: «Антей не раб, а вільний гро-
мадянин /.../. В Корінфі / його родину здавна поважають, / колись якісь 
герої з неї вийшли» [5, с. 201]. але ж Леся українка добре знала міфо
логічного антея, сина Посейдона і Геї, тобто землі, наймогутнішого з 
гігантів. i не випадково дала своєму головному героєві це ім’я, навіть 
натякнувши на зв’язок («якісь герої з неї вийшли»). Геракл задушив 
антея, відірвавши його від землі. а поки антей торкався землі, він 
був нездоланним. Лесин антей від землі рідної еллади не відривався 
і задушив себе сам — струною з Меценатової ліри. аналогія — повна. 
Ліна костенко пишучи про «оргію», означила її головного героя так: 
«співець з безсмертним і символічним іменем антей» [2, с. 45]. 

імена антей і меценат є найбільш повторюваними в «оргії». вони 
вживаються у тексті 50 раз (знов симетрія) і знаходяться у відвертій 
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опозиції. антей і Меценат — провідні, знакові фігури драматичної 
поеми: «В тобі, Антею, / уся надія наша»; «і тільки тим богам живеть-
ся добре, / що мають гідність римських громадян / або принаймні ласку 
Мецената / всесвітнього, а той є геній Риму» [5, с. 173, 209]. 

Знаковим у творі є й ім’я жінки антея, викупленої ним колиш
ньої рабині неріси. ім’я неріса теж має міфологічне коріння, похо
дячи від гр. Nηρεις, стягнено Νηρης «нереїда». нереїди — то морські 
німфи, доньки морського бога нерея. найближчим до обраної Лесею 
українкою форми є англ. ім’я nerissa, ужите, до речі, у. Шекспіром у 
комедії «венеціанський купець». Зв’язок неріси з «оргії» з нереїдами 
можна вбачати в тому, що нереїди (як і неріса) відзначалися надзви
чайною вродою. ім’я характеризує зовнішність. 

решта антропонімів твору має меншу художню навантаженість, 
але водночас ніяк не меншу художню привабливість. Для двох тала
новитих відступників, Хілона і Федона, Леся українка використала 
римовані імена: обоє рябоє. вони сприймаються як іменапароніми. 
При цьому взято імена історичних осіб: Хілон належав до сімох му
дреців Vi ст. до н. е., а Федон — то грецький філософ V ст. до н. е., 
ім’я якого використав Платон. При цьому персонажі зі своїми про
тонімами ніяк не пов’язані. обране для сестри і однодумця антея 
ім’я евфрозіна досі функціонує як українське жіноче ім’я у формі Єф-
росинія, розмовне Пріська. ім’я це — міфологічне: так звали одну з 
трьох харит, грецьких богинь вроди й родючості. Походить воно від 
гр. ε’υφροсύνη «радість, веселість». Для антея вона антігона і ніке. 
Перша, згадувана в драмі як персонаж трагедії софокла «антігона», 
є міфологічною фігурою, донькою едіпа, що віддала життя заради 
брата Полініка, а друга — богиня перемоги. антей мовить евфрозіні: 
«Бо ти сама у мене Антігона!»; «ти одна мені даєш тріумфи, / бо ти 
для мене Ніке!» [5, с. 172]. З міфології взято імена ще двох персонажів 
драми. Це герміона, мати антея, евтім, раб Мецената, що не назва
ний у списку «Діячі», хоч згадується в творі частіше за Герміону (7 раз, 
Герміона — тільки тричі). Міфологічна герміона — донька Єлени та 
Менелая, а евтім — герой, що подолав жорстоке страховисько. оби
два імені досі живуть в українському іменнику — у формах Єрміонія та 
Євтим. останнє широко знане в українізованій формі Юхим. 

Зв’язки усіх цих антропонімів, з одного боку, з міфологічною 
давниною, а з другого — з українською сучасністю надають поето
німічному забезпеченню драми особливої добротності: і екзотика є, 
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і щось рідне крізь неї просвічує. такими були поетонімічні пріори
тети Лесі українки. усі називання персонажів «оргії» однолексем
ні, що й притаманно було античній елладі. Лише один раз у ситуації 
самоназивання, відповідаючи на запитання «Хто там?» Хілон ужи
ває дволексемну антропоформулу: «Се я, Хілон Алкмеонід» [5, с. 163]. 
алкмеоніди — це афінський рід, заснований алкмеоном, що вважався 
нащадком нестора, наймудрішого учасника троянської війни. 

уся поема пронизана античною, конкретногрецькою міфоло
гією, яка, опосередковано відбиваючись в іменах персонажів, ши
роко представлена тут і в прямому своєму сенсі. Грецькі божества та 
герої стають у драматичній поемі символами Батьківщини, націо
нальними святинями. особливо це проявилось у виголошеній анте
єм філіппіці, скерованій проти Федона: «Іди служи своєму Меценату, 
/ забудь краси великі заповіти, / забудь несмертний образ Прометея, / 
борця проти богів, забудь і муки / Лаокоона, страдника за правду, / не 
згадуй героїні Антігони, / ні месниці Електри. Викинь з думки / Елладу, 
що, мов Андромеда скута, / покинута потворі на поталу, / з нудьгою 
жде Персея — оборонця. / Ти не Персей, бо ти закам’янів / перед облич-
чям римської Медузи» [5, с. 191]. у різних місцях твору називаються 
Персефона, афродіта, Діоніс і особливо аполлон. Характерну думку 
висловила евфрозіна: «Аполлон один / з усіх богів не розлюбив Еллади, 
/ і є ще їй надія на життя. / А поки Аполлон є на Парнасі, / то й музи 
будуть з ним» [5, с. 173]. Цю думку продовжив антей на тій трагіч
ній оргії у Мецената. коли префект гордовито заявив, що «більше в 
цілім краї / гетерій не було, нема й не буде» (фактично це парафраз 
валуєвського циркуляру про українську мову), антей спокійно від
повів: «Ти помиляєшся, ще є одна». i пояснив: «На Парнасі. Дев’ять і 
один / там сходяться на оргії таємні». Префект тут же перекрутив і, 
показова річ, постарався підмінити еллінські позначення аполлон і 
музи римськими: «ті «дев’ять і один» — Феб і Камени — / зовсім то не 
гетерія таємна, / а хор панегірістів» [5, с. 208]. Камени дійсно стали 
римськими відповідниками грецьким музам. але для аполлона рим
ська міфологія ніякої заміни не знайшла, довелося префектові, щоб 
не ужити ім’я аполлон, використати його епітет Феб, грецьке ж слово 
Фоїβоς «сяючий». 

отже, еллінськоримська поетонімічна опозиція, простежувана, 
як ми пересвідчились, у всій драматичній поемі, завершилась у цьому 
епізоді аж ніяк не фанфарною, але переконливою перемогою еллін
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ських першоджерел над усією римською культурою. водночас поете
са виразно вказує й на українські паралелі. 

у подальших розвідках вважаємо за перспективне звернути ува
гу на застосування асоціативних експериментів різних типів у дослі
дженнях з літературної ономастики та спрямувати зусилля на висвіт
лення жанрової специфіки у функціонуванні поетонімів художніх 
творів різних жанрів. 
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В статье проанализирована эллинско-римская онимичная оппозиция в дра-
матическом произведении «Оргия» Леси Украинки, определена роль собственных 
имён в построении художественного произведения. 
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helleniC-roman PoeToloGiCal oPPosiTion  
in The Poem «orGy» by lesya uKrainKa 

Tаtiana Krupenyova, Candidate of Philological Sciences Senior Lecturer 

South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky,  
Odessa, Ukraine 

The article analyzes the Hellenic-Roman poetological opposition, the features func-
tioning and the stylistic role of the poetological forms in Lesia Ukrainka’s drama «Orgy», 
and their role in the construction of a work of art. The purpose of the presented article 
is to study onomasticon, its content and operation, and clarify the role and proportion 
of proper names in the structure of poetesse’s idiostyle. The aim of the presented paper 
is to study onomasticon, its content and operation, clarify the role and share of proper 
names in the structure idiostyle poet. Realization of this goal requires the following tasks: 
to systematization and classification of mastic material which is fixed in the investigated 
product; explore poetonyms functioning as certain lexical range in the poem by Lesya 
Ukrainka; set the Hellenic-Roman onimichnu opposition in a dramatic poem «Orgy» 
Lesya Ukrainka. 

The object is a poetic speech Lesya Ukrainka The subject of the research — different 
types onimnyh components, creating a space onomastic in the poem by Lesya Ukrainka. 
No concocted proper nouns can be discovered in Lesya Ukrainka’s dramatic prose — she 
operates with real onyms corresponding to the depicted place and time. Besides she relies 
first of all on anthroponyms, toponyms and theonyms. There are no neutral onyms in the 
analysed works: careful choice of proper nouns and high expressiveness. It is achieved by 
the phonetic form of onyms, their etymology, diversity and associative character. 

The whole poem is riddled with ancient, specifically Greek mythology, which is 
indirectly reflected in the names of the characters, well represented here and live his 
way. Greek deities and heroes are characters in a dramatic poem Fatherland, a national 
shrine. 

Key words: proper noun, poetological forms, poetological space, poetological oppo-
sition. 

REFERENCES 

1. Zhyla, V. (1971), «Prorochyj dar bezsyloi’ zhinky (dramatychna poema Lesi 
ukrai’nky «kassandra»)» Lesya Ukrainka. 1871–1971. Proceedings on the 100th 
anniversary [«The prophetic gift powerless women (ukrainian Lesya dramatic 
poem «cassandra»», Lesja Ukrai’nka. 1871–1971. Zbirnyk prac’ na 100-richchja 
poetky. — filadel’fija, 1971, pp. 145–162 [in ukrainian]. 

2. kostenko, L. V. (1989), «Poet, shho ishov shodamy gigantiv», Lesja Ukrai’nka. 
Dramatychni tvory [«The poet, who was walking the stairs giants», Lesya Ukrain-
ka. Dramatic works], kiev, dnipro, pp.5–58 [in ukrainian]. 

3. kudrjavcev, M. (1997), drama idej v ukrai’ns’kij novitnij literaturi XX st. [The 
drama of ideas in ukrainian recent literature of XX century], kam’janec’Po
dil’s’kyj, 270 p. [in ukrainian]. 



ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2017. Вип. 25  117

© Кудрявцев М., 2015

4. odarchenko, P. (1994), Lesja ukrai’nka: rozvidky riznyh rokiv [ukrainian 
Lesya: exploration of different years], kiev, Vydvo M. P. koc’, 239 p. [in 
ukrainian]. 

5. ukrai’nka, Lesja (1975–1979), Zibrannja tvoriv: u 12 t. [collected Works: in 12 
vol.], kiev, nauk.dumka, vol. 6. [in ukrainian]. 

Стаття надійшла до редакції 15 серпня 2017 р. 



118 ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2017. Вип. 25

© Шляхова Н., 2015

уДк 821.161.2 

генДерниЙ КоД у Прозі лесі уКраЇнКи 
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Стаття присвячена осмисленню наскрізного гендерного коду прози Лесі Укра-
їнки, спрямованого на руйнування патріархальних канонів реалістичного письма. 
У статті досліджується проза Лесі Українка з позицій гендерного аналізу, про-
аналізована точка зору письменниці, яка у своїх оповіданнях демонструє загальне 
уявлення про жінку та місце жінки у суспільстві. Акцентовано увагу і на пробле-
матичності феміністичного дискурсу в українському літературознавстві протя-
гом ХХ — поч. ХХІ ст. 

Ключові слова: жіноча проза, гендерний код, новий тип героя. 

справжньою terra inkognita літературознавства є прозові твори 
Лесі українки, де, як і у драмах, вона пропонує жінку як альтерна
тивного героя. Жіноче письмо взагалі не досліджене в українсько
му літературознавстві, а особливо не досліджена проза Лесі україн
ки — це та частина її творчості, яка чомусь відходить на другий план. 
Починаючи з 1976 р., коли вийшла перша монографія Л. кулінської 
«Проза Лесі українки», літературознавці в рецепції прозового дороб
ку письменниці обмежувались поодинокими статтями. Мирослава 
крупка період в українській літературі к. ХіХ — поч. ХХ ст. визна
чає як культурний жіночий ренесанс. на той час зрушення у фемі
ністському дискурсі вже були істотні, але вони входили у свідомість 
складними шляхами. на мистецьку арену виходить численна плеяда 
письменниць: Євгенія Ярошинська, Грицько Григоренко, наталя 
кобринська, Дніпрова Чайка, катря Гриневичева, Любов Яновська, 
Людмила старицькаЧерняхівська та ін. але справжніми, глибо
кими руйнівницями патріархального усталеного погляду на жінку 
були Леся українка та ольга кобилянська: «той факт, що саме дві 
жінки пробували зруйнувати панівну ідеологію у сфері культури, не 
здається випадковим. так само не здається випадковим, що серед їх
ніх опонентів, серед тих, хто сприйняли модернізм, інтелектуалізм, 
європеїзм з пересторогою, упередженням чи повним запереченням, 
були майже виключно чоловіки» [12, с. 69] (відома негативна рецеп
ція на прозові твори письменниць з боку М. Павлика, і. Франка, 
с. Єфремова. 

© Подлісецька о., 2017
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о. Забужко з гіркотою зауважує, що «довший час цю прозу пове
лося розглядати як такий собі факультативний доважок до її доробку 
поетеси, і майже ніколи, до піонерської спроби в. агеєвої («Поетеса 
зламу століть». — О. П.) — як початки української жіночої психоло
гічної прози, з недемонстративною, але від того не менш сильною й 
істинно новаторською «гендерною маркованістю» на всіх рівнях, від 
дискурсивних стратегій до тем і сюжетів» [6, с. 513]. Показово, що лі
тературознавцічоловіки і зараз не визнають доцільності досліджень 
гендерного спрямування творчості письменниці (виняток становить 
роман веретельник [3], який «виступив піонером феміністичного 
«лесезнавства») [6]. так, фемінізм Лесі українки далеко не однозна
чний, він «підтекстовий» і, можливо, це і дає підстави Я. Поліщуку 
вважати, що «запрограмованість провідними феміністичними ідея
ми» робить висновки в. агеєвої про Лесю українку «неглибокими і 
нецікавими» [13], а Л. скупейку взагалі заперечити фемінізм пись
менниці: «не можна запідозрити «жінок косач» у захопленні фемі
нізмом і тоді, коли мовиться безпосередньо про жіночий рух» [14, 
с. 41]. і ще до «Блакитної троянди» (1896), яка «засвідчила серйоз
ність і зрілість феміністичних переконань авторки» [2, с. 54], Леся 
українка ще з 1888 року в оповіданнях окреслює гендерну пробле
матику. і якщо героїніінтелектуалки драм були ігноровані крити
кою («нові жінки Лесі українки, в силу того, що вони зодягнені в 
історичні костюми, зосталися майже не поміченими» [1, с. 437]), то 
героїні її прози, можна припустити, взагалі залишились не сприй
нятими критиками всерйоз. вже давно назріла потреба переглянути 
прозу Лесі українки у літературознавчогендерному дискурсі. Ген
дерною літературною теорією та критикою в українській літературі 
зацікавились в. агеєва, с. Павличко, т. Гундорова, о. Забужко. їхні 
підходи базуються на засадах американської й французької школи 
(елейн Шовалтер, аннет колодна, Юлія крістева та ін). Проза Лесі 
українки зацікавила нас з боку гендерного аналізу, який, «зміщуючи 
акценти на індивідуальнопсихологічну проблематику, враховуючи 
часто не визнані суспільством чи панівною патріархальною ідеоло
гією погляди, дає змогу відчитувати різні рівні художнього тексту, 
враховуючи різні ціннісні орієнтації» [1, с. 426]. в контексті україн
ської літератури і зокрема жіночого письма зламу віків феміністичне 
стало синонімом модерного. Жінкиписьменниці цього переломно
го часу не тільки відкинули, зруйнували патріархальні образи імпер
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сональних жінок, які домінували у національній культурі ХіХ сто
ліття, але й зруйнували міф про жіночу пасивність, слабкість та про 
одвічну чоловічу активність. 

в першій монографії, присвяченій прозі Лесі українки (1976), ав
торка «єдиним твором, у якому знайшовся відгомін модного у той 
час жіночого руху», називає повість «Жаль» [11, с. 31]. Звичайно, 
в епоху соцреалізму це твердження не видається дивним, хоча вже 
у 1890х роках письменниця активно порушує такі модерністські 
теми, як теми жіночої дружби, незалежності жінки тощо. відлуння 
«модного» феміністського руху можна знайти у кожному оповіданні 
Лесі українки, щоправда, авторська інтерпретація цього руху зако
дована та міститься у підтексті. Леся українка всіляко відмежовува
лась від декларативності феміністичних постулатів, навіть відверто 
засуджувала «жіночий сепаратизм», завжди виступала проти будь
яких ідеологічних доктрин (релігійних, гендерних тощо). неявність, 
недокументованість «руху» і дає підстави чоловікамлітературознав
цям твердити про відсутність феміністичної позиції у Лесі україн
ки. Якщо вірити поверховим доказам непричетності письменниці до 
гендерного руху, то докази ці можна знайти у замовчуванні крити
ки не те, що фемінізму, але і факту повноцінної художньої вартості 
прози Лесі українки. у листах, де вона всіляко відхрещувалась від 
участі у суто жіночих виданнях: «і така се вже вузенька річечка, ці 
жіночі видання. коли ж кому і так судилось не глибоко та не широ
ко плавати, то не хочеться позбавляти себе остатньої волі. а гадаю, 
що англічанки не такими річками виплили в море» [15, с. 342], — 
так пише Леся українка М. Павлику. але феміністська позиція Лесі 
українки була особлива, незалежна, вона яскраво постає у її листу
ванні з М. Драгомановим, о. Маковеєм та М. Павликом, не кажучи 
вже про наявність гендерного коду у творах (тут він присутній біль
ше у підтексті). Жіноча незалежність у творах, листах, поглядах Лесі 
українки дійсно відрізняється від позиції галицьких письменниць 
н. кобринської, о. кобилянської та ін. Протягом усього листування 
письменниця з подивом згадуватиме про «образу» н. кобринської 
через небажання Лесі українки долучатись до публікацій в окремих 
жіночих виданнях. 

Гендерний код Лесі українки постає чи не в кожному оповідан
ні. Зокрема, о. Забужко зазначає, що з огляду на актуалізацію теми 
«мезальянсу» повість «Жаль» варто прочитувати «у приналежно
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му історичному контексті — як документ із життя жіноцтва вищих 
класів імперії напередодні її занепаду» [6, с. 390]. Леся українка 
яскраво вимальовує стереотипний жіночий підхід до вибору свого 
місця в житті («Пізно», «розмова», «над морем»), меркантильність, 
легковажність оточуючих її жінок. Звернувшись до листів, бачимо 
в них підтвердження цьому: «Дивує мене Людя (йдеться про донь
ку М. П. старицького. — О. П.), їй Богу, я не можу зрозуміти та
кої психології, що вибірати чоловіка собі так як шапку, або череви
ки, се вже щось не по нашій культурі!» [16, с. 380], в іншому листі, 
описує свою сусідку на лікуванні у Ялті «курсисткуфельдшерицю» 
(«на курси попала здається більше згаряча ніж «по призванію») [16, 
с. 469]. Зусилля героїнь оповідань Лесі українки спрямовані на ма
теріальну «винагороду» в одруженні, звісно, така героїня змальова
на з певною іронією, чого немає в драмах, які знаменуються появою 
нового типу героя. 

Героїні Лесі українки, за спостереженнями М. крупки, «орієнту
ються на презентацію власної світоглядної позиції не шляхом запере
чення чоловічої, а через взаємодоповнення» [10, с. 16]. За традицій
ними стереотипними уявленнями, які, ймовірно, викристалізувались 
з загальної картини феміністської прози, жіночі образи в оповіданнях 
Лесі українки (за аналогією до її драм) — це сильні, вольові жінки, які 
зуміли протистояти традиційним патріархальним устоям. але аналіз 
її оповідань демонструє протилежне. 

відомо, що інтерпретація твору можлива, якщо реципієнт розуміє 
культурний код, який, за переконаннями с. кочерги, «багато в чому 
визначається «національним образом світу» автора та його відобра
женням культурного середовища» [9, с. 13]. спробуємо наблизитись 
до розуміння того культурного коду, який міститься в оповіданнях 
Лесі українки. в українському літературознавстві звикли порівнюва
ти «жіноче питання» у трактуванні Лесі українки та о. кобилянської, 
її сучасниці та подруги. Маючи спільний погляд на багато питань, у 
цьому питанні письменниці мали різні погляди, і однією з причин 
якраз є культурне середовище: «Лесі вдома, на україні, було взагалі 
важко зрозуміти, що це воно таке — галицький фемінізм. в «україн
ській» жіночій ідентичності історично панує свобода поведінки і рів
ність з другою статтю. Жіноча незалежність була такою органічною 
частиною Лесиного життя, що навіть не потребувала доведення» [8, 
с. 82], — пише н. Зборовська. і виховання, і переконання, і літерату
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ра, яку читали сучасниці, не ставили їх на один щабель боротьби за 
незалежність жінок. тож як «феміністична авторка», Леся українка в 
дійсності далеко попереду о. кобилянської, чиє новаторство в цьому 
сенсі вимірюється всетаки насамперед «домашньою» українською 
міркою, і могла вражати хіба що загумінкову галицьку публіку», — 
переконана о. Забужко [6, с. 513]. 

Феміністські погляди письменниці глибоко ввібрані від незалеж
ної, сильної матері, ілюстрацією до вдачі якої слугує спостереження 
Л. ЗахерМазоха: «Яким би дивовижним не було слов’янське життя 
на сході, його найбільшою особливістю є стосунки чоловіка і жінки. 
тут вони є прямою протилежністю Заходові. Жінка стоїть тут вище 
від чоловіка. вона перебуває у вирі життя і керує. тут це природно. 
тут немає слабкої статі. Жінка повсюдно стоїть з чоловіком на рів
ній нозі — вдома, у товаристві, у громадському житті» [7, с. 91]. До
слідниками неодноразово було зазначено ніцшеанські впливи на 
творчість Лесі українки, хоча сама вона їх заперечувала. у підтексті 
її оповідань — віддзеркалення антиподу надлюдини, сильної, само
достатньої особистості. Леся українка демонструє дихотомію «слабка 
жінка — слабкий чоловік». але підтекст свідчить про прагнення до 
протилежного. о. вісич звертає увагу на чоловіківперсонажів у про
зі Лесі українки: «опосередковано зображені у прозі Лесі українки і 
чоловічі образи (так, у «розмові» постає образ чоловікалітератора, 
бездарного журналіста. так виникає мотив чоловічої нереалізовано
сті)» [4, с. 85], в інших новелах персонажічоловіки — «жертви жіно
чого егоцентризму» [4, с. 86]. 

Ці жертви присутні у зображенні образів і в «розмові», і в «Пізно», 
а в «над морем» і анатоль, і алла Михайлівна тотожні у своєму ли
цемірстві й акторстві. Фемінізм Лесі українки не має нічого спіль
ного з «провінційним галицьким «емансипаторством» її сучасниць» 
[6, с. 379], оскільки її «приклади для наслідування» — «королівни, 
грандеси (як не по крові, то «по духу») — жінки, свідомі своїх прав 
та вольностей «і готові їх боронити» [6, с. 379]. Плутанина у позиції 
Лесі українки щодо фемінізму, на нашу думку, виникає саме через 
поверхову інтерпретацію її прози та епістолярію. саме тут гендерний 
код Лесі українки базується на загальнолюдських цінностях і щиро
му нерозумінні у потребі розмежувати світ на «жіночий» та «чолові
чий». так, у листі до М. Драгоманова Леся українка зауважує: «Як 
на мене, то я не розумію, що нового можна ще видумати в теорії до 
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квестії жіночої і що можна такого сказати не скучного про неї. не 
скучно хіба, коли описуються факти з жіночого життя і розбирається 
жіноча психологія, у гарній формі та ще й з талантом, і то сепаратизм 
сей трохи смішнуватий» [15, с. 197]. в подальших листах письмен
ниця щиро дивуватиметься, що н. кобринська, якій вона висловить 
свої погляди, «прийняла се за велику герезію, бо щось нічого вже 
не пише до нас від того часу. очевидно, що порозумітись ми не мо
жем» [15, с. 197]. До о. Маковея 1894 р. Леся українка з іронією, але 
і з вдячністю коментує різницю між галицькими та «українськими» 
критиками: «видно, справді у вас в Галичині «жіноче питання» дуже 
в моді тепер, бо ви раз у раз на його звертаєте. навіть вибрали собі 
спеціальність «критика дівочих творів», — не можна сказати, щоб се 
була дуже широка спеціальність… от наші критики не такі лицарі і 
коли приходиться до діла, то ставлять в одну лінію і поетів, і поетес, і 
левіратів і літераток; не знаю, як хто, а я нераз казала їм за се спасибі» 
[15, с. 258]. 

оповідання «Жаль» чи не найяскравіше, нарівні з драмами Лесі 
українки, характеризує тему рабства. на думку дослідників драматур
гії Лесі українки, «в основі фізичної свободи завжди лежить апріорна 
потреба вільного існування індивіда, не обмежена зовнішнім приму
сом» [5, с. 7]. Гендерний код прози Лесі українки яскраво прочиту
ється саме у дихотомії теми «рабство / свобода». Шанс бути вільною 
авторка дає чи не кожній своїй героїні, але, як бачимо, лише софія з 
оповідання «Жаль» скористалась ним, хоча про те, що для самої Лесі 
українки цей образ теж був неоднозначним, свідчить її зізнання листі 
до М. Павлика: «…рідну дитину, та ще й першу, не такто легко за
бити, як здається, а надто ще й те, що автор не зовсім розчарувався в 
своїй нещасливій і дурній софії» [15, с. 91]. 

у прозі Лесі українки провідним є мотив співчуття до чоловіка 
та сором за жінок, які часто є безвільними, апатичними, або ж са
мозакоханими особами, рабинями своїх уявлень. Зверхність, само
закоханість, огидливість притаманна чи не всім героїнямпанночкам 
її оповідань. Якщо порівняти оповідання Лесі українки з фемініс
тичною прозою в. вулф, у якій теж постає викривлене суспільство, 
то оповідання Лесі українки, хоча й написані раніше і вперше тор
каються нових тем (зокрема теми дівочої дружбисестринництва та 
вперше розбудженої дівочої сексуальності), не зображують ображену 
жіночу свідомість (згадаймо ЗахерМазоха); навпаки, у Лесі україн
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ки незрідка чоловіки ображені ставленням жінок. те, що жертвами у 
Лесі українки є чоловіки (анатоль, за яким полює алла Михайлівна 
(«над морем»), чоловік істеричної дружини («враги»), поет, закоха
ний в актрису («розмова»), василько («Чашка»), свідчить про те, що у 
творах Лесі українки постає викривлене, дисгармонійне суспільство, 
яке має викривлені уявлення про подружнє життя та щастя. Герої
ні — самозакохані жінки «в пошуках себе», біля яких, на жаль, слабкі 
 чоловіки. 

наскрізний гендерний код у творах Лесі українки спрямований на 
руйнування патріархальних канонів, але руйнування це здійснюється 
способом, протилежним методам, скажімо, о. кобилянської. Леся 
українка методом «від супротивного» демонструє примітивність, до
бровільне рабство та духовну вбогість жінок з «вищого світу», у під
тексті оповідань викриваючи їх вади («Жаль», «Пізно», «розмова», 
«над морем», «Чашка»). 

Письменниця, безперечно, вповні розкриває гендерний код не 
лише у драмах та поезії, але й у прозі, складними шляхами зрушуючи 
усталені уявлення панівного традиційнопатріархального погляду у 
суспільстві кінця ХіХ століття. 
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Статья посвящена осмыслению гендерного кода, проходящего сквозь прозу Леси 
Украинки, направленного на разрушение патриархальных канонов реалистической 
литературы. В статье исследуется проза Леси Украинки с позиции гендерного 
анализа, проанализирована точка зрения писательницы, которая в своих рассказах 
демонстрирует общее представление о женщине и месте женщины в обществе. 
Акцентировано внимание и на проблематичности феминистического дискурса в 
украинском литературоведении на протяжении ХХ — начала ХХ1 веков. 

Ключевые слова: женская проза, гендерный код, новый тип героя. 

Gender Code in Prose WorKs by lesya uKrainKa 

Olga Podlisetska, Senior Lecturer of Literary Theory and Comparative 

Mechnikov Odessa National University 

The given article is devoted to the comprehension of through gender code in prose 
works by Lesya Ukrainka, directed on destruction of patriarchal canons of realistic writing 
methods. In the article prose works by Lesya Ukrainka are probed from gender analysis 
point of view, there is analyzed attitude of the authoress, who in the short stories demon-
strates her own general concept of a woman and her place in the society. The problematic 
of feministic discourse in Ukrainian literary criticism of the XXth — the beginning of the 
XXIst century is accentuated. 
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Lesya Ukrainka in her short stories outlines gender problems. There is a supposition 
that intellectual heroines in drama works were ignored by the criticism, and the heroines 
of prose works by the authoress generally have not been taken seriously by literary critics. 
The article is called forth by coming to a head necessity to revise the perception of prose 
works by Lesya Ukrainka from the point of view of literary criticism gender discourse. It is 
investigated, that in the context of Ukrainian literature and in particular womanish writing 
in the brink of ages ’feministic’ became a synonym to ’modern’. Women-authoresses of this 
critical time did not just have cast aside and destroyed patriarchal images of impersonal 
women, which prevailed in the national culture of XIX century, but also have ruined the 
myth about womanish passivity, weakness, and eternal masculine activity. 

Key words: womanish prose, gender code, new type of hero. 
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Cet article est consacré а l’étude de l’œuvre de Victor Hugo, grand poète, drama-
turge, romancier, essayiste et activiste social. L’auteur se propose de montrer comment 
les principes sociaux et moraux de l’ écrivain ont été mis en action dans sa prose. V. Hugo 
fait appel а la conscience, plaide pour la miséricorde, dénonçe la cruauté, pleure sur les 
victimes de l’injustice sociale et rêve d’un avenir meilleur. L’ l’étude du roman épique de 
Victor Hugo «Les Misérables» présente un grand intérêt du point de vue de comparaison 
de ses protagonistes avec des personnages évangéliques bien connus. L’auteur fait une 
tentative originale de retracer des liens entre tels personnages que Jean Valjean, Fantine, 
Javert, Thénardier, l’évêque Miriel et des personnages bibliques. Dans la conclusion l’au-
teutr souligne que les images, thèmes et motifs évangeliques impregnent le monde d’art 
de la culture européenne. Or, pour trouver son chemin dans ce monde, comprendre les 
tendences de son développement il faut étudier profondément les heros evangeliques 

Mots-clefs: Evangile, l’humanisme chrétien, la transfiguration morale, sujet, civili-
sation. 

Pour Victor hugo, poète, dramaturge, romancier, essayiste et activiste 
social «l’art a toujours été une arène de lutte idéologique» [8, p. 7]... ainsi, 
dans ses œuvres, il est toujours du côté de l’»humilié et insulté» et il non seu
lement peint des images de «l’ enfer social» en proposant au lecteur de faire 
son jugement sur eux. L’écrivain crie des pages de ses oeuvres, il fait appel à 
la conscience, plaidant pour la miséricorde, dénonçant la cruauté, pleurant 
sur les victimes et rêvant d’un avenir meilleur. du point de vue de M. stein: 
«La gloire de Victor hugo provient peutêtre autant de ses multiples com
bats que de ses oeuvres qui d’ailleurs y participent» [7, p. 92]. 

Victor hugo était le fils de l’époque des révolutions bourgeoises, le dis
ciple des Lumières, qui croiyait de tout son coeur au pouvoir transformateur 
de la parole. L’écrivain luimême se considerait comme éducateur et chef 
des gens, il appelait écrivains «prophètes», «messies», «balises de l’huma
nite» appelés à indiquer au peuple le chemin pour un avenir meilleur. 

Malgré le fait que les œuvres de Victor hugo se trouvèrent dans l’«index 
des livres interdits» pontifical dont les auteurs et les textes etaient cosidérés 
comme antireligieux et hérétiques par le Vatican, il n’en reste pas moins 
que l’ecrivain ne s’est jamais opposé à la religion et aux idéaux moraux chré-

© romanetz V., 2017
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tiens, ce qui ne l’empêchait de blâmer le clergé et les pages terribles de l’his
toire du catholicisme. 

L’un des arguments qui peut en servir est le discours de Victor hugo, 
prononcé en mai 1878 à Paris, lors de la cérémonie organisée par la «Ligue 
des droits de l’homme» à l’occasion du centième anniversaire de la moort 
de Voltaire. L’ écrivain souligne: «ce que l’evangile a fait, est completé par 
la philosophie. L’esprit de charité a commencé; l’esprit de tolérance a conti
nué; disons avec des sentiments de profond respect: Jésus a pleuré et Voltaire 
a souri; de ces larmes divines et de ces sourires humains est né l’amour qui 
est impregné la civilisation moderne» [5, p. 30]... un peu plus loin Victor 
hugo fait allusion à des scènes de l’evangile, qu’il utilise dans ses œuvres. 
ainsi, dans sa vieillesse, a la fin de sa carrière d’écrivain et de son chemin de 
vie il croit en la grande puissance spirituelle de la Bible. 

il est impossible de ne pas être d’accord avec le plus grand chercheur 
français de Victor hugo a. decaux, qui a remarqué: «n’en doutons pas: 
Victor hugo doit être tenu pour un écrivain d’avenir. Le plus grand poète 
français est devenu le poète de la france» [3, p. 1024]. 

images, thèmes et motifs évangeliques impregnent le monde d’art de la 
culture européenne.on ne peut trouver son chemin dans ce monde, com
prendre les tendences de son développement sans explorer profondément 
les heros evangeliques. «apprendre à connaоtre les versions artistiques des 
histoires de l’evangile nous aide à comprendre l’orientation de la valeur se
mantique de la culture moderne» [10, p. 3]. 

en 1830, la communauté des romantiques regroupés autour de Victor 
hugo s’est dissociée. un tournant aux questions sociales s’entame dans la 
littérature. une fois encore, hugo donne le ton de l’époque: il définit la 
fonction du poète comme une mission nationale, mission sociale, mission 
humaine. désormais, son travail est dominé par des réflexions sur la race 
humaine en général. L’auteur passe au drame épique, permettant de couvrir 
des problèmes du siècle et du monde. 

a partir des années 30 l’idée du poète au service de la société semble de
venir de plus en plus insistante dans son œuvre. ainsi, dans l’article 

«Walter scott» hugo traite du besoin d’exprimer une certaine vérité qui 
puisse servir de leçon pour l’avenir à la société. or, Victor hugo ne cache pas 
le didactisme flagrant et moralisateur de ses œuvres. il veut que son travail 
devienne un guide moral à la vie à la manière de l’evangile, en particu
lier pour les jeunes générations. et, comme faisant écho à l’evangile, hu
goécrivain exprime l’idée maоtresse de ses œuvres: l’humanité, l’amour et 
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la compassion pour tous les gens, et plutôt même pour tout ce qui vit sur la 
terre — telle est sa tâche [6, p. 39]. 

Tous ces thèses sont pleinement applicables à l’épopée romantique «Les 
Misérables» (1862), cette œuvre épique créé à la base des matériaux pris 
dans le réel et 1’actuel et traitant de la renaissance de l’homme, de la lutte 
du bien contre le mal dans son âme. Les sujets du roman atteignent des pro
portions colossales et concernent toutes les questions sociales et morales 
de l’époque, d’où le triple problème, comme disait l’écrivain luimême, 
que nous pose la dégradation de l’homme par le prolétariat, la décheance 
de la femme par la faim, l’atrophie de 1’enfant par la nuit. Victor hugo 
luimême appelle son romantique texte épique «evangile moderne», cher
chant à mettre l’accent sur son désir de faire percevoir «Les Misérables» 
par ses lecteurs comme guide moral et spirituel à la vie contemporaine, 
tout comme l’evangile l’était toujours pour les chrétiens. dans son roman 
hugo crée consciemment toute une série de types, spirituellement et lo
giquement entrelacés avec des valeurs évangéliques, et aborde toute une 
série de thèmes de base extrêmement importants pour son roman et pour 
l’evangile. 

une pensée à relever la premiere, parce qu’elle est au coeur même de 
1’oeuvre et nous la fait le mieux comprendre, est ainsi formulée dans un 
passage de 1’admirable étude de 1’âme de Marius amoureux et abandon
né : «heureux, même dans les angoisses, celui à qui dieu a donné une ame 
digne de 1’amour et du malheur. Qui n’a pas vu les choses du monde et le 
coeur des hommes à cette double lumière n’a rien vu de vrai et ne sait rien. 
L’âme qui aime et qui souffre est à 1’état sublime» [6, p. 380]. 

du point de vue de beaucoup de représenants de la critique lettéraire, 
le saint du roman «Les Misérables» — l’évêque Míriel, dépeint avec des 
couleurs crues ct voyantes — incarne un idéal qui est toutefois étonnament 
plein de vie et de sagesse. c’est ce personnage qui servira d’exemple au 
protagoniste — Jean Valjean — qui soumettra à son examen imaginaire 
tous ses actes et pensées. nous voyons que dès le début du roman, le por
trait de l’évêque Míriel donne le ton pour l’ensemble du roman; or, hugo 
énonce le thème de la sainteté et de la pureté spirituelle, qui peut être 
ancré dans la vie ordinaire de tous les jours. ainsi, nous voyons que dès le 
début du roman plusieurs pensées de l’auteur font écho aux idées de base 
de l’evangile. 

hugo souligne que la contradiction entre la réalité sociale — qui op
prime souvent l’homme — et le désir de l’âme de vie meilleure est la prin
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cipale force motrice du roman. et c’est le même désir de l’âme de vie meil
leure sur lequel l’evangile a toujours insisté dans de nombreux exemples 
thématiques. 

il convient de noter que l’auteur met à la base du roman «Les Misé-
rables» une tâche morale que le héros doit accomplir. or, Jean Valjean en 
quête spirituelle arrive épuisé à la fin d’une lutte dans laquelle il a été sou
tenu par 1’amour paternel; ses reflexions sur la vie, mélange de sentiments 
chrétiens et de moeurs stoпques, de bonté et de devoir, et toute la suite des 
sacrifices accomplis le mènent du péché à la sainteté. et la principale lu
mière qui le guidait sur son chemin c’ était l’évêque Miriel. dans le but de 
créer une «illusion réaliste» [1, p. 138]. hugo essaie de donner à ce portrait 
toutes les caractéristiques de fiabilité. et, en effet, l’évêque Míriel n’est pas 
un caractère purement fictif, il a plusieurs prototypes réels. Par exemple, 
Victor hugo a été particulièrement inspiré par la façon dont l’évêque Mial
lis, qui occupait le siège épiscopal de digne pendant 33 ans, avait accueuilli 
en 1806 le forçat libéré Pierre Moreng. ce dernier devint plus tard le héros 
de la bataille de Waterloo. sa transfiguration spirituelle était due à l’évêque 
Miallis. hugo s’intéressait à la personne de Miallis depuis 1835 et a créé l’ 
image de l’ évêque Miriel si réaliste que la presse catholique s’est mise im
médiatement à blâmer sévèrement l’écrivain qui, selon elle, avait déformé 
l’image réelle de l’évêque Miallis et trahi sa mémoire. en réponse Victor 
hugo a écrit avec brio que l’image de Mgr Miriel est fictif et que les jour
naux catholiques ont à juste titre fait remarquer qu’elle est peu véridique. 
on pourrait même ajouter qu’elle est impossible, dit hugo, s’il n’y avait pas 
existé dans l’histoire des grands humanistes bien connus tels que le cardinal 
carlo Borromeo, françois de sales, l’évêque Belsunce (qui en 1720–1721 
avait secouru les Marseillais pendant l’épidémie de peste) et Las cazes (qui 
avait partagé volontairement le sort de napoléon). 

ainsi, pour Victor hugo l’évêque Míriel incarne une certaine idée de 
sainteté, qui peut exister dans le monde moderne, et surtout par son dévoue
ment aux vertus chrétiennes. L’élément principal de cette sainteté des temps 
modernes est, selon l’auteur, la pauvreté: ici tout d’abord, l’auteur insiste sur 
le fait qu’elle symbolise un retour aux sources évangéliques telles que la pure
té morale et l’abnégation, auxquelles du point de vue de Victor hugo l’église 
avait renoncées, ayant conclu un accord avec sa conscience et cédé du terrain 
en face des problèmes immédiats séculaires. dans cette perspective, l’évêque 
Miriel est l’antithèse exacte du jeune évêque, dont les capacités brillantes et 
le bienêtre ainsi que l’art d’adaptation au jeu social, sont admirés tellement 
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par Julien sorel dans le roman «rouge et noir» de stendhal. avec son héros 
hugo s’écarte du vieux cliché d’interprétation du concept de la «pauvreté». 
Mgr Miriel se garde de la prédication de la pauvreté sur la terre qui soit une 
promesse de récompenses célestes. il comprend que la pauvreté est l’incar
nation de l’injustice sociale et le dit ouvertement. ici, en partant de l’evan
gile, hugo indique avec l’exemple de ce personnage que le sens biblique de 
la pauvreté est le résultat de la dévotion. Miriel donne tout ce qu’il a. il voit la 
richesse comme une insulte aux souffrances causées par la pauvreté. et son 
ascétisme volontaire, si révoltant aux yeux de ses concitoyens, est principa
lement du au désir de partager la souffrance des autres — partager la souf
france spirituelle des condamnés à mort, soutenir les malades, les pauvres 
et les mourants. «Miséricorde, compassion, altruisme — tels sont en fin de 
compte les valeurs évangéliques morales qu’il incarne et et dont le roman 
«Les Misérables» sera une manifestation claire» [4, p. 198]. 

L’une des idées principales du roman est la transfiguration morale de 
l’homme et l’expiation de celui qui un jour a péché ou reste pécheur. il est 
évident que pour l’evangile, ce thème est l’épine dorsale. Victor hugo a été 
toujours attiré par le sujet que c. cohin a appelé «le rapport entre la crimi
nalité et la justice» [2, p. 102]. 

L’écrivain était inquiet du moment de vérité — qui est en réalité la vic
time et qui est le vrai coupable? histoire de Jean Valjean n’est rien d’autre 
qu’une histoire sans fin de la rédemption, de la rédemption de toute une 
vie pour une erreur que la justice humaine a condamnée. cette erreurin
fraction est décrite dans le chapitre «La chute»: ayant volé l’argent de Mgr 
Miriel Jean Valjean lui a causé le mal pour le bien. de plus, ayant insulté le 
petit Gervais, il est déjà en train de faire du mal comme ça, de l’inertie. 

ainsi, l’histoire entière du roman est organisée autour du thème de l’as
cension morale de Jean Valjean du mal au bien, de la nuit à la lumière. cette 
escalade est douloureuse, pleine de doute et d’hésitation, passant par les 
obstacles lourds et les défis difficiles, les tentations de la nouvelle chute et 
le danger de se précipiter dans l’abоme du mal. L’affaire champmathieu 
est l’un de ces défis grâce auxquels la conscience de Valjean sera mise en 
épreuve sur la durabilité, la fiabilité et la sincérité de sa transfuguration mo
rale. en sauvant champmathieu faussement accusé Valjean donne son vrai 
nom, sachant qu’il serait condamné au bagne. 

Les révélations de Javert immergent Jean Valjean dans la lutte interne 
sans merci que nous voyons de la façon la plus frappante dans le chapitre 
«La Tempête dans l’âme» [6, p. 190]. c’est dans ce chapitre où se déroule la 
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première étape du passage par l’enfer de notre héros, qui, en fin de compte, 
malgré tous les pièges et les éclats d’instincts sombres remportera une vic
toire spirituelle sur luimême. 

Quelque part dans l’arrièreplan de ce long voyage deux figures bibliques 
mythiques se dessinenet, en affrontant ouvertement l’une à l’autre, mais ne 
pouvant pas exister l’une sans l’autre: ce sont l’image de l’adversaire, satan, 
et l’image du sauveur. sans aucun doute, dans cette fresque épique, qui est 
subordonnée à l’idée biblique de transformer les ténèbres en lumière, nous 
sentons toujours quelque part en arrièreplan la présence de l’image du sa
tan. il se tient quelque part près de claude Gueux, claude frollot, Quasi
modo et Jean Valjean dans les moments les plus difficiles de leur vie, de la 
vie des gens jetés hors de la société. cependant, en même temps nous sen
tons la présence du sauveur — christ luimême. ainsi par exemple, Victor 
hugo identifie Jean Valjean avec le christ des temps modernes dans la scène 
où fantine crache au visage de Valjean — Madeleine — ce qui rappelle des 
scènes évangéliques de flagellation du christ. Le chapitre entier «La Tem
pête dans l’âme» fait écho à des réflexions lourdes de Jean Valjean avec la 
souffrance spirituelle profonde de Jésus à Gethsémani: 

«hélas ! Les doutes l’ont repris, il était si loin de prendre une décision, 
comme au début...» Tel était le supplice de cette âme malheureuse se tor
dant dans l’angoisse atroce. dixhuit cents ans avant la vie de ce misérable, 
à l’époque où les oliviers tremblaient sous le vent cruel qui soufflait de l’infi
ni, le mystérieux Messie qui a incarné toutes les souffrances et toute la sain
teté de l’humanité aussi écartait longtemps de sa main le terrible bol plein de 
ménace et d’ obscurité, qui a apparu devant lui, déversant les ténèbres dans 
les profondeurs du ciel étoilé» [9, p. 75]. 

aucune transformation de l’âme des héros du roman, ne se produit pas 
soudainement et complètement. Le chemin de la renaissance spirituelle de 
Jean Valjean c’est une longue histoire de conscience, qui s’avance et re
cule: Jean Valjean est souvent soumis à la tentation morale de se rendre, de 
battre la retraite. Voici comment l’écrivain crée son héros, en évitant l’in
vraisemblence et le didactisme primitif. L’ecueil de cette méthode, qu’on 
pourrait appeler la méthode de 1’agrandissement et de la sublimité, c’est 
de toujours mettre dans sa création une part de vraisemblance historique et 
d’individualité, indispensable à 1’artiste qui veut donner à 1’invention pour 
resultat la realité. de là les types, et de là les violentes antithèses, dominées 
par le dualisme général du bien et du mal, ou par 1’association des disgraces 
de la vie et de la beauté morale. 
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or, le thème de sublimation des pécheurs sur la société, qui ellemême 
les a poussé sur le chemin du vice et les châtie pour cela, une fois de plus 
va conjointement avec l’interprétation des célèbres images évangéliques. ce 
sujet, ainsi que le thème de la transfiguration morale, imprègne aussi l’en
semble du roman, et est réalisé par le portrait de fantine, que la société a 
condamnée après l’avoir poussée sur le chemin du vice. La psychologie mo
rale de ce genre se montre aussi dans le portrait et dans les pensées d’un Ja
vert — le représentant symbolique de la justice formelle — froide et absurde 
dans son rationalismeauquel Monseigneur Miriel oppose la générosité sans 
limites de la justice divine, en répondant au mal par le bien. 

nous pouvons dire avec confiance que l’image évangélique de Marie 
Madeleine correspond dans le roman à l’image de fantine. Jean Valjean 
agit comme le sauveur pour les personnes défavorisées, tandis qu’au début 
du roman il se montre comme le pécheur Barabbas — crucifié à côté droit 
du christ — ce voleur qui dit à un autre voleur qu’ils sont ici pour l’avoir 
mérité, et lui — le christ — est sans péché. 

L’image du colonel Javert per certains aspects correspond à l’image de 
l’apôtre Paul qui d’abord persécutait les premiers chrétiens, mais recouvra 
vue et changea moralement. il convient de noter que la famille Thénardier 
incarne pleinement la caractéristique la plus importante du personnage bi
blique de Judas — la cupidité. Thénardier comme Judas est en mesure de 
vendre et de trahir tout et tout le monde: soimême, enfant, ami, maоtre, 
etc. 

donc, du point de vue de Victor hugo il existe deux sortes de justice: 
celle qui est déterminée par les lois juridiques, et une autre — justice supé-
rieure — de la plus haute humanité, fondée sur les principes de la charité 
chrétienne. La vérité des lois de charité se vérifie dans le roman sur le sort 
de Jean Valjean et de tous les autres personnages, ce qui correspond à l’idée 
fondamentale de la charité biblique chrétienne qui mène de l’enfer au ciel, 
du néant à dieu. 
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Євангелічні мотиви в Прозі віКтора гЮго 

Валентина Романець, канд. філол. наук, доц. 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Стаття присвячена аналiзу творчостi В. Гюго, видатного поета, драматур-
га, романiста та суспiльного дiяча. В роботi дослiджуються соцiально-моральнi 
орiєнтири письменника, якi було втiлено в його творах. В. Гюго звертається до 
совiстi, молить про милосердя, засуджує жорстокiсть, ридає над жертвами та 
на сторiнках своїх творiв мрiє про краще майбутнє людства. 

Значний iнтерес представляє дослiдження роману-епопеї «Знедоленi» з точки 
зору спiввiдношення найбільш яскравих образiв роману-епопеї з вiдомими євангелiч-
ними персонажами. При даному зiставленнi розкриваються особливим чином герої 
всесвiтньо вiдомого роману-епопеї. Простежуються аналогiї образiв Жана Валь-
жана, Фантiни, Жавера, Тенардьє, єпископа Мiрiеля з бiблiйними персонажами. 
Такi теми як злочин та покарання, грiх та каяття, духовне перерождення — для 
письменника були надзвичайно важливими. Вони були втiленi в таких творах май-
стра як: «Клод Ге», «Один день засудженного до страти» тощо. 

Тема пiднесення грiшнiкiв над суспiльством, яке само штовхнуло їх на злочин-
ний шлях й само за це ж карає, спiввiдноситься з трактуванням найвiдомiших 
євангелiчних образiв. Ця тема, поряд з темою морального перерождення, також 
пронизує весь роман, знаходячи своє втiлення й в образi Фантiни, яку суспiльство 
штовхнуло на шлях пороку та само її засудило. Образ Жавера символізує холодну 
та абсурдну, формальну справедливiсть, котрiй протистоiть єпископ Мiрiель, як 
втiлення безмежної щедростi та божественної справедливостi. 

В завершеннi статтi робиться висновок про те, що євангелiчнi образи, сю-
жети, мотиви пронизують художнiй свiт європейської культури. Для того, щоб 
зорiєнтуватися у цьому свiтi, зрозумiти тенденцiї його розвитку та розiбратися 
в творчостi видатних авторiв, необхiдно глибоко дослiдити героїв Євангелiя. 

Ключовi слова: Євангелiє, християнський гуманiзм, моральне переродження, 
сюжет, цивiлiзацiя. 
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This article deals with analysis of creative work of Victor Hugo, an outstanding poet, 
playwright, novelist and public figure. It investigates the writer’s social and moral prin-
ciples reflected in his works.V. Hugo appeals to conscience, condemns cruelty and cal-
lousness, cries over victims on the pages of his books, dreams about brighter future for 
humanity. 

Scientific research of the novel «Les Misérables» by V. Hugo from the point of view 
of comparison of the most outstanding characters of the epic novel with the well — known 
Evangelical ones is of a special interest.Such comparison gives quite a different treatment 
of these widely known images. Analogy of such characters as Jean Valjean, Fantine, Jave-
rt, Bishop Miriel, Thenardier with the Biblical ones are being analysed. In the end the 
conclusion is made that Evangelical images, plots and motives pervade the art world of 
European culture. To orient in this world, to understand its development tendencies and 
to become competent in the creative work of great authors it is necessary to carry out a 
profound research of Evangelic characters. 

Key words: Gospel, Evangelic, Christian humanism, moral degeneration, plot, civi-
lization. 
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В статье анализируется харьковский период творчества Ю. Олеши, пришед-
шийся на 1921 и 1922 годы. В это время писатель дебютирует как драматург и 
театральный критик, а его пьеса «Игра в плаху» не только печатается в изда-
ваемом в Харькове литературно-художественном журнале «Грядущий мир», но 
и входит в список пьес, рекомендованных к обязательной постановке харьков-
скими театрами в день годовщины революции 12 марта 1922 года. Кроме того, 
популярность молодого одессита такова, что он сам неоднократно становится 
«главным героем» газетных и журнальных публикаций. Проведенное исследование 
свидетельствует, что для Ю. Олеши, как и для многих других молодых деяте-
лей театрального искусства «нового» времени, харьковский театральный сезон 
1921/1922 годов стал важной вехой в творческой биографии. 

Ключевые слова: «Игра в плаху», маска, репертуар, рецензия, театр. 

среди разрозненных дневниковых записей Ю. олеши обращает 
на себя внимание запись автобиографичного характера, относяща
яся к 1930 году: «<…>я уехал из одессы, где жил с трёхлетнего воз
раста, окончил гимназию и был два года студентом.<…>я поселился 
в Харькове. в двадцать втором году папа и мама приехали в Харь
ков<…>, получили разрешение на выезд в Польшу и уехали летом. 
<…> так окончилось моё прошлое. Мне было двадцать два года, я 
плакал, я был молодой, без денег, без профессии, — я остался один, 
совершенно один в стране, проклятой моим отцом. Двадцать второй 
год, начало нэпа, паштетные и слухи о Москве, о том, что женщи
ны в Москве в театрах уже появляются в драгоценностях, — вот оно 
что! Мираж. в Москву! в Москву! За славой! Я переехал в Москву» 
[10, c. 153–154]. в цепи обозначенных Ю. олешей автобиографиче
ских топонимов этого периода — «я уехал из одессы», «я поселился 
в Харькове», «я переехал в Москву» — нас будет интересовать сред
нее звено — жизнь Ю. олеши в Харькове. Период 1921/1922 годов, 
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насыщенный культурными событиями как в жизни города, так и в 
жизни молодого Ю. олеши, оказался поистине «жизнью возвышен
ной в «н»нную степень» (определение Ю. олеши, орфография со
гласно оригиналу. — В. Б.). всё это, несомненно, вносит определён
ные хронологические коррективы в ставший литературоведческой 
аксиомой тезис о том, что Ю. олеша вошел в литературу в середине 
1920х годов. 

вследствие неоднократного «переоткрытия» (выражение в. Гуд
ковой) наследие Ю. олеши до сих пор изучено фрагментарно. Мало 
исследованы, в частности, драматургия и театральная публицисти
ка. не становился предметом специального научного изучения и 
харьковский период творчества писателя. Мы ставим перед собой 
цель, используя материалы харьковских периодических изданий 
1921/1922 годов, проследить формирование театральных принципов 
Ю. олеши, яркого представителя одесской плеяды писателей, одно
го из активных «действующих лиц» харьковского театрального сезона 
1921/1922 годов, на основе его ранней театральной публицистики, а 
также проанализировать реализацию этих теоретических принципов 
в пьесе «игра в плаху». 

впервые имя Ю. олеши упоминается на страницах харьковской 
газеты «Пролетарий» в связи с открытием в ноябре 1921 года «Мо
лодого театра», который «объединяет вокруг себя группу молодых 
идейных работников театра и имеет целью создание яркого, согре
того творческим огнём, созвучного стремлениям масс — поистине 
театрального зрелища» [6, с. 6]. на первый план «Молодой театр» вы
двигает «актёрское мастерство, основанное на внутренних эмоциях»: 
«Молодой театр», ставя своим девизом «театр как театр», раз навсегда 
отрекается от быта и натурализма». вновь созданный театр включает 
в свой репертуар «все виды сценического действия: от бесшабашной 
буффонады — до величавой трагедии». Планируются спектакли во 
всех рабочих районах Харькова. в ближайший репертуар «Молодо
го театра» включены «тирсодиМолина — «комедия воскресений», 
Мигуэльсервантес — «театр чудес», Юрий олеша — «игра в пла
ху», с. выспянский — «судьи», Юрий Беляев — «красный кабачёк», 
алекс. Блок — «роза и крест», М. Метерлинк — «Чудо святого анто
ния». руководит театром р. а. унгерн» (в цитате сохранена орфогра
фия оригинала. — В. Б.) [6, с. 6]. в декабре того же 1921 года в первом 
номере вновь созданного и издающегося в Харькове журнала «Шляхи 
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мистецтва» сообщается, что писатели в. катаев и Ю. олеша, сделав 
переводы, составили антологию украинской поэзии. 

весьма знаменательно выглядит упоминание имени Ю. олеши в 
харьковском контексте и одесскими театральными обозревателями 
того времени. По свидетельствам приехавшего из Харькова Б. Мир
цева, «театральная жизнь центра украины» весьма насыщена и раз
нообразна: «в Госопере <…> идёт обычный оперный репертуар. Го
товят «Мм Баттерфляй», «Царскую невесту», «Золотой петушок», 
«сказку о царе салтане». <…> в Госдраме идут «осенние скрипки», 
«Хорошо сшитый фрак», «анфиса». в театре Муссури приютилась 
оперетка, которая чередует свои спектакли с украинской труппой. 
Пришёлся по вкусу театр «красный факел». с большим художествен
ным успехом прошла пьеса андреева «Младость». Помимо этой пье
сы «красный факел«ставит «саломею», «Зелёный попугай», «Шут 
на троне», «сверчок на печи». в Малом театре вполне сыгравшаяся 
художественная еврейская труппа ставит «крейцерову сонату», «Зо
лотое руно». недавно открылось кабарэ «Хлам» во главе с Ю. оле
шей, Георг. немчинским и Шевцовым» [7, с. 10]. Заметим, что более 
чем полвека спустя другой одессит, краевед р. александров утверж
дал, что в Харькове Ю. олеша заведовал литературной частью театра 
«Балаганчик» (см. об этом: [1, с. 5]). к сожалению, в сохранившейся 
харьковской периодике нам не удалось обнаружить какихлибо пря
мых сведений ни о связи Ю. олеши с кабарэ «Хлам», ни о его админи
стративной работе в театре «Балаганчик». косвенным подтверждени
ем работы молодого писателя в сфере «низких» театральных жанров 
могут служить разве что «товарищеские уколы» в его адрес на страни
цах харьковских театральных изданий, как, например, такие: «коль 
в одессе нравы круты, / Больно ль Харьков отдалён? / «тпруты, ну 
ты — продмаршруты», / свистнул, тиснул и — «лимон»!..» [16, с. 12]. 
или соотнесение имени Ю. олеши в новейшей «театральной азбуке» 
с буквой «о», что наряду с юмористической оценкой свидетельство
вало также о популярности молодого писателя в театральных кругах: 
«озирис» — так зовут быка. // олеше платят из чулка» [15, с. 13]. 

однако внимательное изучение периодической печати, прежде 
всего харьковской, начала 1920х годов свидетельствует о, несо
мненно, большем творческом масштабе фигуры Ю. олеши. в те
чение всего лишь одного года пребывания в Харьковес с июня 1921 
по май 1922 года писатель дебютирует как драматург и театральный 
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критик, а его пьеса «игра в плаху» не только печатается в харьков
ском литературнохудожественном журнале «Грядущий мир», но и 
входит в список пьес, рекомендованных научнорепертуарным со
ветом всеукрмузтекома к обязательной постановке харьковскими 
театрами в день годовщины революции 12 марта 1922 года наряду с 
такими произведениями зарубежных и отечественных авторов, как 
«ткачи» Г. Гауптмана, «Жакерия» П. Мериме, «Четырнадцатое июля» 
(ставилась под названием «взятие Бастилии») р. роллана, «Зелёный 
попугай» а. Шницлера (рекомендовалась в числе постановок как на 
русском, так и на украинском языке), «осада» в. катаева, «канцлер 
и слесарь», «королевский брадобрей», «народ», «оливер кромвель» 
а. Луначарского, «Мистерия буфф» в. Маяковского, «вони» Г. Хот
кевича, «Гайдамаки» т. Шевченко [14, с. 22–23]. в комментариях к 
пьесе «игра в плаху», републикованной в сборнике «Мнемозина» 
(М., 2004), в. Гудкова, говоря о включении пьесы Ю. олеши в празд
ничный репертуар харьковских театров ошибочно ссылается на фев
ральский номер еженедельника «Художественная мысль» от 1923 г., 
что не совсем верно, так как «праздничным» был репертуар марта 
1922 года. соответственно список пьес, рекомендованных к обяза
тельной постановке в день годовщины революции 12 марта 1922 года, 
был опубликован в еженедельнике «Художественная мысль» № 3 от 
4–11 марта 1922 года. 

«Молодой театр» открылся 7 ноября 1921 года пьесой Ю. олеши, 
о чём свидетельствует, в частности, опубликованный «Пролетари
ем» «праздничный» агитационнореволюционный репертуар театров 
Худсектора Губотнаробраза. Пьеса Ю. олеши «игра в плаху» реко
мендовалась к постановке наряду с такими пьесами, как «Мистерия 
буфф» в. Маяковского, «его сиятельство» Л. Покровского, «Послед
ний день Парижской коммуны» Л. никулина, «нашла коса на ка
мень» а. островского, «великий коммунар» в. трахтенберга [17, с. 4]. 
Эти постановки проходили одновременно с бесплатными спектакля
мимитингами, которые устраивали Губагитпром и Губполитпросвет 
к четвёртой годовщине революции, что, казалось бы, не могло не 
свидетельствовать о «признании» творчества молодого Ю. олеши 
 театральным официозом. 

однако ещё до начала работы театр и его создатели были подвер
жены уничижающей критике на страницах другого партийного из
дания: «наша театральная беспрограммность начинает находить 
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определённое отражение в тех разноголосых «исканиях», которым 
безудержно предались театралы, полутеатралы и вообще все, кому 
не лень. возникает «Молодой театр», вокруг которого объединились 
все любители «предметов старины и роскоши» — личного творчества 
актёра, нарождается «ассоциация молодого искусства», задающаяся 
мелкоинтеллигентскими и никому не нужными целями строитель
ства нового искусства на основе принятия всех формальных достиже
ний новейших художественных форм, слияния содержания и формы 
и признания их равноценности без доходящего до декадентства увле
чения одним лишь формальным элементом и уверяющая, что она всё 
это будет пересматривать под углом «пролетарского революционного 
миросозерцания» (откуда это «пролетарское миросозерцание» у ассо
циации, — определить трудно) и т. д. и т. д. все эти признаки указы
вают <…> на полное подчинение рынку» [4, с. 4]. союзу работников 
искусства ставилось в вину, что он «не имеет своего мнения по поводу 
всей этой идеологической разноголосицы». указывалось, что «толь
ко рабис и Худсектор — государство и профсоюз — смогут одолеть 
наступление этой разлагающей театринтеллигентской мечущейся и 
кликушествующей компании» [4, с. 4]. 

спустя месяц «Молодой театр», судя по всему, «одолели» — ре
формировали «путем слияния его с труппой самодеятельных арти
стических сил подназванием «Павильон муз». в средствах массовой 
информации, причём имеющих статус общегосударственных, сооб
щалось также, что за месяц своего существования «Молодой театр» 
представил лишь одну постановку из двух пьес — «игра в плаху» 
Ю. олеши и «судьи» с. выспянского — и «не привлёк внимания пу
блики» [18, с. 10]. в результате режиссёр р. унгерн возглавил новую 
театральную студию, в творческих планах которой пьеса Ю. олеши не 
значилась: «намічені п’єси нагадують репертуар колишнього київсь
кого «Молодого театру«; сюди увіходять: «Цар едіп» — софокла, «По 
дорозі в казку» — олеся, «роза і хрест» — Блока й ін. керуватимуть 
студією Юхименко й унгерн» [8, с. 69]. 

одна из многих иллюзий того времени состояла в том, что с ре
волюционным провозглашением «нового искусства» изменятся и 
художественные вкусы публики. однако «прежний зритель» не при
нимал, а«новый зритель» зачастую не понимал предлагаемых театром 
новых форм, замены формулы искусства «что» и «как» на «что». как 
следствие, «не привлекшей внимание» оказалась не только пьеса на
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чинающего Ю. олеши, но и пьеса именитого к тому времени в. Ма
яковского, премьерный показ которой в Харькове был адресован 
новоизбранным членам Харьковского городского совета. «Мистерия 
буфф» с её энергетикой «левого искусства» оказалась чуждой и непо
нятной тому самому «новому зрителю», в нашем случае новоизбран
ным членам Харьковского городского совета, 211 из которых были 
коммунистами, а 154 — беспартийными. каким был социальный 
портрет зрителя «Молодого театра» на премьере пьесы Ю. олеши, 
точно неизвестно. скорее всего, под стать театру — молодым и сво
бодным от так называемых буржуазных стандартов, что, тем не ме
нее, не привело к успеху постановки. 

в случае с в. Маяковским ситуацию призваны были спасти специ
алистыинтерпретаторы (укр. — фахівціінтерпретатори) (именно 
этот термин использовали теоретики начала 1920х годов, формули
руя задания советских государственных органов относительно искус
ства) (см. об этом: [2]). те, чья задача была стоять между пролетариа
том и искусством прошлого, прикладывали максимум усилий, чтобы 
спасти премьерную постановку пьесы, репрезентирующей современ
ное искусство. в случае с Ю. олешей таких теоретиковинтерпрета
торов не нашлось (во всяком случае, в харьковских периодических 
изданиях рецензии на спектакль нами не обнаружены), поэтому мо
лодой драматург вынужден был спасать положение самостоятельно. 
в конце февраля 1922 года в харьковском журнале «Художественная 
мысль» была опубликована статья Ю. олеши «новые маски». Пу
бликация состоялась накануне очередного празднования годовщины 
революции (теперь уже февральской), намеченной на 12 марта 1922 
года.Пьеса Ю. олеши «игра в плаху» вновь, как и в ноябре 1921 года, 
вошла в список пьес, рекомендованных научнорепертуарным сове
том всеукрмузтекома к обязательной постановке в день годовщины 
[14, с. 22–23]. об этой повторной «праздничной» постановке пьесы 
какимлибо из харьковских театров сведений обнаружить не удалось, 
то есть неизвестно, в каком театре ставилась пьеса и ставилась ли во
обще. однако примечателен тот факт, что чести быть рекомендован
ной к постановке ко дню Парижской коммуны 18го марта этого же 
года пьеса Ю. олеши удостоена не была. возможно, отсюда знаме
нитое олешинское отсутствие «благоговения перед круглыми цифра
ми», если это касалось конкурсовсоревнований на лучшие произве
дения к очередной годовщине революции. 
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относительно публикации статьи «новые маски» есть все основа
ния предполагать, что Ю. олеша, с одной стороны, воспользовался 
возможностью подготовить потенциального зрителя к восприятию 
«новых» пьес, в том числе и своей, с другой — включился в споры о 
будущем искусства и о «театральном сегодня», с новой силой вспых
нувшие на страницах газет и журналов (о спорах вокруг харьковских 
театров см. нашу статью: «…Бейте меня по черепу Мейерхольдом»: 
новые маски харьковских театров (сезон 1921/1922)// сучасні літера
турознавчі студії (в печати)). 

театральная жизнь не приносила удовлетворения общественно
сти. на первый план выдвигались как проблема зрителя, так и теа
тральное «новаторство», связанное с созданием пролетарского те
атра. наблюдались неединичные попытки разобраться в причинах 
театральных метаморфоз, о чём свидетельствуют, например, публи
кации Л. красовского, а. Лейтеса, и. туркельтауба. 

не остался в стороне и находящийся вместе с Ю. олешей в это 
время в Харькове в. катаев, в стихотворной форме сказавший «не
сколько слов по поводу» (подзаголовок стихотворения в. катаева 
«театральные заметки поэта»). Молодой поэт, в котором харьковские 
театральные острословы отмечали бунинское начало («наклеив бу
нинскую марку / и левый испытуя глаз, / он покоряет «коммунарку» 
/ и одновременно Парнас» [16, с. 12]), в. катаев высказался за тради
ционный театр: «Бейте меня по черепу Мейерхольдом / Покуда в гла
зах не станет рыжо, / Пытайте меня огнём и холодом, / Я буду упрям 
и твёрд, как рыжов. / <…> слышите! не желаю никакой кинетики! / 
Желаю честных пятиактных пьес!» [5, с. 12]. 

на фоне этой обвинительнооправдательной театральной много
голосицы, которая свидетельствовала об обострившемся ощущении 
рубежа между прошлым и будущим, старым и новым, традицией и 
экспериментом, а также о кризисе театральной культуры и критики, 
статья Ю. олеши «новые маски» выделяется своим профессиона
лизмом и аналитизмом. в этой небольшой по объёму заметке автор 
выразил своё отношение к театру и театральному творчеству, щедро 
делясь собственными профессиональными находками: «театр есть 
зрелище удивительной жизни. всё, из ряда вон выходящее, состав
ляет предмет сцены: водопад, тигры на площади, крестный ход, до
машняя ссора, чрезмерно большой нос. театр есть всегда отражение 
жизни, но не жизнь. <…> театр есть жизнь преувеличенная, жизнь 
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возвышенная в «н»нную степень. театр даёт возможность явления 
рядовые возводить в степень водопада, тигров на площади, битвы 
и т. д. в этом интерес театра» [12, с. 7]. 

в предисловии к републикации пьесы в сборнике «Мнемозина» 
в. Гудкова указывала на параллели между ранней пьесой Ю. оле
ши, драмой а. Блока «король на площади» (1906) и стихотворением 
в. Брюсова «слава толпе» (1904), а также на предвестие в этой ранней 
пьесе поэтики будущих «трёх толстяков» [3]. Мы же попробуем про
следить, обратившись непосредственно к тексту, насколько соотно
сятся театральные принципы «новых масок» с «игрой в плаху». 

одноактная пьеса (вспомним, в. катаев ратовал за пятиактные), 
жанр которой обозначен как трагикомедия, задумана как площадное 
действо с комедиантами. ее события разворачиваются в вымышлен
ную эпоху «в большой столице страны, где монархия доживает по
следние дни» [9, с. 24]. Действующие лица — Дама и кавалер, Шут, 
король, придворный тибурций, три прославленных актёра с некоего 
острова, приглашённые ко двору, Палач, два сановника и Министр. 
автор, предостерегая от ошибки одевать актёров согласно их име
нованиям, даёт указания по поводу внешнего вида лишь некоторых 
из них. так, король, лысеющий и полный, должен быть одет в цве
тистый халат и туфли, главный актёр, в финале отрубивший голову 
королю, — в костюм арлекина, а на дворовом Палаче должны быть 
сюртук, цилиндр и перчатки. кроме того, в пьесе на невидимой зри
телю площади действует также невидимая толпа. сцена представляет 
собой плоскую кровлю одного из флигелей королевского дворца, а 
всё действие происходит на фоне синего неба и моря с торговыми ко
раблями и парусами над радужной водой. Перед постановкой автор 
рекомендовал режиссёру вспомнить карфаген перед падением и уто
пические социальные города будущего. 

«Предметом сцены» становится зрелище поистине «удивитель
ной жизни»: в ходе игры без заданных ролей на глазах у внесцениче
ской изумлённой толпы (слышны даже крики в поддержку короля) 
происходит казнь подлинного короля, голову которому отрубает не 
настоящий Палач, а актёр. король приговорён к смерти экспромтом 
тремя комедиантами (в своём пророческом гротеске Ю. олеша как 
будто предвидит судебные тройки, вершившие судьбы людей в 1930е 
годы). Палач, казнивший, по его собственному признанию, сверх ты
сячи голов, но по приговору короля, то есть власти, поражён произо
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шедшим беззаконием: «убит король, король...» [9, с. 43]. в заключи
тельной сцене пьесы из уст Ганимеда звучит призыв, обращенный к 
толпе: «входите во дворец! спешите! Бейте стражу! / казнен король. 
казнен! Да здравствует народ…» [9, с. 43]. однако, как справедливо 
замечено исследователями, в пьесе вовсе не описано празднество 
«освобожденного народа», «хотя бы простейшей и вполне формаль
ной ремаркой вроде «народ ликует» [3, с. 67]. в связи с этим «напи
санная, казалось бы, с «верных» пролетарских позиций пьеса остав
ляет впечатление не столько утверждения, сколько заданного вслух 
вопроса» [3, с. 67]. 

свои представления о драматическом искусстве Ю. олеша ос
новывает на классических театральных принципах, восходящих к 
античному театру и commedia dell’arte: «Жизненное множество даёт 
в искусстве единичность — в литературе это тип, на сцене — маска. 
сила зрения, или, вернее, сила «зрительности» — необходимое каче
ство театрального мастера. Площадная комедия вылетела и оставила 
без изменений на долгий срок свои маски. Любое столкновение че
ловеческих страстей разрешалось этими застывшими масками <…> в 
одной театральной маске — жизненная множественность: Пьеро — и 
мечтатель, и жертва, и поэт, и идеалист и, вместе с тем, плут, шарла
тан, пройдоха <…>» [12, с. 7]. Этим тезисом разрешается возможное 
недоумение зрителей, кому же в «игре в плаху» отводится роль Пье
ро, ведь король, пострадавший от руки актёраарлекина, не вызы
вает должного сочувствия. и хотя в «игре в плаху», по мнению ис
следователей, отсутствуют устойчивые мотивы символистских драм, 
её ирреальность и надмирность, понимание театральной маски как 
жизненной множественности само по себе символично. 

однако если в пьесе действуют старинные маски, то в статье 
Ю. олеша указывает на возможность театра новых масок: «они уже 
застыли и стали неподвижны. уже выяснился их костюм, уже понят
ны их гримасы, ужимки; определился их язык, разгадана судьба» [12, 
с. 7–8]. некоторые из них молодой писатель описывает подробно 
(это такие маски, как Тёмная личность, Капиталист, Дезертир, Кулак, 
Баба-мешочница), другие — только называет (маски спеца, красноар-
мейца, учёного (он же интеллигент, «писательвития»), распродавшей-
ся генеральши, спекулянта) (курсив первоисточника. — В. Б.). обяза
тельной составляющей костюма новых масок, согласно Ю. олеше, 
является головной убор. так, Тёмная личность носит мягкую шляпу, 
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Капиталист — цилиндр, Дезертир без шапки, но мечтает купить себе 
малиновую военную фуражку, Кулак — в картузе, Баба-мешочница 
закутана в платки. Головные уборы дифференцируют новые маски 
по социальному положению, определяют их характер, жизненные 
устремления, более того, приобретают семиотический статус, стано
вясь знаком, символом чегото ценного, важного, зачастую уже утра
ченного. Маска Капиталиста, например, выглядит так: «Цилиндр, 
шуба, бритый, толстомордый, оттопыренная губа. Два толстых паль
ца с перстнями — наружу, между ними сигара. Лакированные ботин
ки. с виду — идол. Говорит мало, малоподвижен» [12, с. 8]. описание 
этой маски отчасти отсылает к Палачу из «игры в плаху», который 
также носит цилиндр. одетый в стиле буржуа, он, что символично, 
не решается казнить монарха. Данное автором пьесы указание на то, 
что король — «лысеющий» может прочитываться как ироническое 
предзнаменование грядущей утраты головы (вспомним пословицу 
«снявши голову, по волосам не плачут»). 

театральные маски, предложенные Ю. олешей, соответствуют 
плакатному стилю «окон роста». его портретные описания легко 
визуализируются, без труда претворяясь в список действующих лиц 
любой пьесы. столкновение их интересов — это темы для пантомим 
и комедий нового театра масок: «возможно огромное количество 
простых, грубых, решительных и сугубодейственных сценариев на 
любую современную тему — в особенности с агитационносатири
ческим подходом» [12, с. 8]. таким образом, размышления молодого 
писателя репрезентируют поиски театра того времени, в частности 
в. Мейерхольда, согласно которым театр должен был выйти из своего 
тесного помещения на площадь, на улицу, к массам. 

соотносятся ли заявленные театральные принципы с последу
ющими драматургическими опытами Ю. олеши — предмет отдель
ного исследования. Заметим лишь, что обещанного развития темы 
театра новых масок в дальнейших номерах не последовало. косвен
ным продолжением однако можно считать размышления писателя 
о «типе нового человека», навеянные Первым съездом советских 
писателей и опубликованные в журнале «тридцать дней» под заго
ловком «на край утра»: «изпод шахтёрского капюшона смотрели на 
нас его сияющие глаза. он приходил в виде колхозницы в пёстром, 
как мухомор, платочке. он стоял, блестя позументами краснофлот
ца. он подносил нам колхозные подарки. <…> он вручал Макси
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му Горькому модель самолёта, носящего на огромных крыльях имя 
писателя. он входил в зал под пение военных труб. он нёс охапки 
цветов. он улыбался нам. и мы видели: он живой, он уже существу
ет, он уже не абстракция, он есть, он родился и живёт — этот новый, 
социалистический человек» [11, с. 5]. Здесь же Ю. олеша рассужда
ет о ведущей роли драматурга в современном обществе, о театре как 
школе, о драматургической форме и новаторстве, о вдохновляющей 
зрителя роли драматургии. 

время (1934 год) и место (журнал «тридцать дней») появления 
этих размышлений совпадают с републикацией пьесы «игра в  плаху». 
ни до этого, ни после Ю. олеша нигде о своём раннем драматургиче
ском опыте не упоминал. однако читатель «тридцати дней» уже знал 
Ю. олешу как автора «работы над пьесой» (№ 1) и «трёх отрывков» 
(№ 3), где мотивы харьковских публикаций писателя — казни и «но
вых масок» — получили неожиданное преломление: «Доктор. … Я, 
например, думаю, что в бесклассовом обществе будут казнить эго
истов. <…> Я покажу пример… <…> казню <…> вас» [13, с. 66–67]. 
Чудакдоктор видит, что хорошая девушка любит эгоиста, собствен
ника, ничтожного человека. Это ошибка и её надо разъяснить, а если 
разъяснить не получится, исправить — казнить без колебаний. оче
редной пророческий гротеск Ю. олеши: для 1930х годов вопрос каз
ни в социалистическом «бесклассовом обществе» будет трагически 
злободневным. 

таким же метафорическим пророчеством окажется название пье
сы «игра в плаху» для её автора, как и для театра начала 1920х годов, 
чьим судьёй и палачом стали различные партийные институции. од
нако в сезон 1921/1922 годов на харьковских сценических площад
ках активно происходил процесс становления молодых деятелей те
атрального искусства «нового» времени. среди них был и Ю. олеша, 
в будущем театре «новых масок» оставивший за собой, повидимому, 
маску Пьеро — отвергнутого романтического поклонника обновлен
ной действительности. 
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«ЖиттЯ ПіДнесене До «н»-нного стуПенЮ»:  
ХарКівсЬКиЙ театралЬниЙ сезон Ю. олеші 

Валентина Борбунюк, канд. філол. наук, доц. 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв 

У статті досліджується харківський період творчості Ю. Олеші, який від-
носиться до 1921 і 1922 років. У цей час письменник дебютує як драматург і теа-
тральний критик, а його п’єса «Гра у плаху» не лише друкується у літературно-ху-
дожньому журналі «Грядущий мир», видання якого було започатковано у Харкові, 
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але й рекомендується до обов’язкової постановки харківськими театрами у день 
чергової річниці революції 12 березня 1922 року. Крім того, популярність молодого 
одесита така, що він сам неодноразово стає «головним героєм» газетних і жур-
нальних публікацій. Проведене дослідження свідчить, що для Ю. Олеші, як і для ба-
гатьох інших молодих діячів театрального мистецтва «нового» часу, харківський 
театральний сезон 1921/1922 років став важливим етапом творчої біографії. 

Ключові слова:«Гра у плаху», маска, репертуар, рецензія, театр. 

«life raised To The «n»-Th PoWer»:  
KharKiV TheaTer season of iu. olesha 

Valentina Borbuniuk, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, 

Kharkiv State Academy of Design and Arts, Kharkiv, Ukraine 

The legacy of Iu. Olesha, a prominent representative of the Odessa Pleiad of Writers, 
has been fragmentarily studied so far. In particular, drama and theater writings have been 
studied a little. The Kharkiv period of the writer’s creative work did not become a sub-
ject of special scientific studies. We have set ourselves the goal, with the use of materials 
of Kharkiv periodicals dated 1921/1922, to trace the formation of theatrical principles 
Iu.Olesha, one of the active «actors» of the 1921/1922 Kharkiv theatrical season on the 
basis of his early theatrical journalism, as well as to analyze the implementation of these 
theoretical principles in the play called «The Block Game». 

Methods. The following methods were used for theoretical research: comparative his-
torical and structurally functional methods. 

Results.Careful study of the periodical press, first of all Kharkiv’s one, dated early 
1920s, shows that during only one year in Kharkiv from June 1921 to May 1922, the writer 
makes his debut as a playwright and theater critic, and his play «The Block Game «was not 
only published in the Kharkiv literary and art magazine «The Coming World», but also it 
was included in the list of plays recommended by the scientific and repertoire council of the 
All-Ukrainian Music Committee for mandatory performance by the Kharkiv theaters on 
the anniversary of the revolution on March 12, 1922. This one-act play, the genre of which 
is designated as a tragicomedy, is conceived as foul action with comedians. Its events occur 
in an imaginary era in the large capital of the country, where the monarch is living out his 
last days. In the course of the play, with no roles assigned, in front of an extra-ambitious 
crowd (even cries for the King are audible), the real King is being executed, whose head is 
not chopped off by the real Executioner, but by the actor. The King was sentenced to death 
impromptu by three comedians. Iu. Olesha grounds his ideas about the dramatic art on the 
classical theatrical principles, dating back to the ancient theater and commedia dell’arte. 

However, if ancient masks act in the play, then the article of Iu. Olesha points out 
the possibility of theater of new masks. It is suggested that, by publishing the article «New 
Masks», Olesha, on the one hand, took the opportunity to prepare a potential viewer for 
the perception of «new» plays, including his own, on the other hand, he became involved 
in debates about the future of art and about «Theatrical today», which with new strength 
flashed on the pages of newspapers and magazines. The theatrical masks proposed by Iu. 
Olesha correspond to the poster style of the ROSTA Windows. His portrait descriptions are 
easily visualized, easily turning into in the list of characters of any play. The clash of their 
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interests is the themes for pantomimes and comedies of a new theater of masks. Reflections 
of the young writer represent the search of the theater of that time 

Conclusions.The study shows that for Iu. Olesha, like many other young artists of the 
theatrical art of the «new» time, the Kharkiv theatrical season of 1921–1922 became an 
important milestone in the creative biography. 

Key words: «The block game», mask, repertoire, review, theater. 
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Наталя Борисенко, канд. філол. наук, доц. 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова  
natalja.borisenko@gmail.com 

Стаття присвячена аналізу збірки нарисів Олеся Гончара «Японські етюди», 
яка як цілісне утворення ще не була проаналізована. Доведено, що цілісність збірки 
ґрунтується на спільному підложжі її мотивів. Проаналізовано й образ Японії у 
книзі, обґрунтована її письменницько-публіцистична природа. 

Ключові слова: збірка, мотив, композиція, образ, письменник, нарис. 

творчість олеся Гончара — багатогранна й різноманітна. сьогодні 
відбувається переосмислення спадщини класика літератури ХХ сто
ліття: акцент на загальногуманістичних і поетологічних цінностях 
його прози стає ключовим у дослідженнях останніх років [1; 6; 7]. 

о. Гончар, голосно заявивши про себе як про письменника вели
кого епічного жанру («Прапороносці», «тронка», «Бригантина»), у 
50–60х рр. ХХ століття активно пише нариси, навіяні відвідуван
ням різних країн і місцевостей. так, відвідування Чехії і словаччини 
стало підґрунтям нарису «Зустрічі з друзями»(1950), більшість ма
теріалу якого склали спогади про звільнення від німецької окупації 
цих територій і спілкування з колегами й побратимами. візит до ки
таю став основою «китайських нарисів» (1951), розповідь про Да
нію — це цикл «Берег його дитинства» (1960), про Японію — «Япон
ські етюди» (1961). Пізніше авторові довелося побувати в таїланді і 
написати про це в циклі «орхідея з тропіків» (1981), Португалії («на 
землі камоенса» (1985), канаді («відкриття альберти» (1992). у Го
нчара є й декілька нарисів про мандри україною: тут чільне місце 
відводиться каневу, де похований великий т. Шевченко, а створе
ний після відвідування могили кобзаря нарис «канівський етюд» 
(1982) заслуговує на окреме дослідження, адже написаний не без 
впливу і. нечуяЛевицького і його славнозвісного твору «Шевчен
кова могила». 

Попри той факт, що вказані твори побачили світ кілька десятиліть 
тому, належно вони так і не були проаналізовані. окремі зразки ана
лізу подорожнього жанру о. Гончара ми знаходимо в працях в. Галич 
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[2; 3], детально ж збірка «Японські етюди» як системне утворення не 
вивчалася. саме цю прогалину ми й усуваємо в цій статті. 

усі нариси Гончара будуються на документальності й вимислі, 
в них потужне репортажне начало, у текстах багато описів, зорових 
образів. ось приклад із «Японських етюдів»: «Діти в Японії оточені 
загальним піклуванням і любов’ ю (та де їх не люблять!). і малеча, зда
ється, віддячує рідним тим самим. Діти, як правило, гарно виховані. 
Ми бачили, як дбайливо школярі доглядають квіти, з якою повагою 
ставляться до дорослих у трамваї чи у вагоні поїзда. Приємно диви
тися, коли ці рум’янолиці малюки рановранці поважно крокують до 
школи засвоювати премудрості своїх предків. вискочивши з класу 
на перерву, вони не бешкетують, не б’ються портфелями, хлопці не 
смикають дівчаток за кіски — їх більше приваблюють дитячі спор
тивні ігри. не знаю, наскільки це точно, але японці запевняють, що в 
школі у них відсутня проблема дисципліни» [4, c. 457]. 

Цикл «Японські етюди» побачив світ 1961 року і написаний 
під враженнями відвідування Японії в складі радянської делегації. 
олесь Гончар назвав свої твори етюдами, у такий спосіб окресливши 
їх мету й призначення: передати враження від побаченого, окресли
ти провідні риси сприйнятого й осмисленого, окремо зупинитися 
на прикметних моментах, місцях, подіях, постатях, відтак створити 
певну цілісність, збудовану на мозаїчному поєднанні уламків тек
стів, із котрих вимальовується щось значно більше: образ країни 
висхідного сонця, яка напрочуд сподобалася письменнику. «Япон
ські етюди» о. Гончара (1961) містять у собі тонкі спостережен
ня над життям далекосхідної заморської держави, що її мешканці 
називають ніхон, а в Європі — Японія. олесь Гончар використав 
багатий арсенал лексичних засобів, тропів, синтаксичних фігур, 
щоб передати враження від побаченого й пережитого в цій країні, 
яка «відкриває вам то хвилясте пасмо невисоких гір та пагорбів, то 
м’яко переходить у роздолля долин, то сяйне блакиттю нежданої 
затоки, то виставить буйно квітуче дерево коло шляху, то розгорне 
перед вами сонячну, вільну океанську широчінь з її зеленіючим без
межжям…» [4, с. 449]. Публіциста усебічно цікавить екзотика сходу. 
олесь Гончар майстерно й вишукано помічає національне дерево 
Японії сакуру, «далеку сестру нашої української вишні» [4, с. 452], 
його приваблюють і незвичні інтер’єри, і екзотична природа, і люди 
зі своїм особливим світоглядом. 
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«Подорожні враження українського письменника часто склада
ються з фіксування небачених удома дрібниць, які відтворюють не
повторний місцевий колорит. незакінченість окремих фрагментів 
тексту викликає цікавість у читача, змушує його творчо домислити 
недомовлене публіцистом, пов’язати побачене в далекому 1961 році з 
сучасними проблемами, які сьогодні турбують людство» [3]. 

Японія у збірці о. Гончара зображена такою, що моделює концеп
туальну картину його письменницькопубліцистичного дискурсу. Це 
концепт, який є «базовим пунктом», на якому тримається дискурс, є 
текстотвірною і текстоформуючою структурою твору дописувача. 

саме образ Японії постає тим елементом структури збірки, який 
працює на його ідею — пошуку людиною шістдесятих років ХХ сто
ліття тожсамості. Письменник вибудовує проблемноаналітичний і 
художній простір водночас, а концептуальне поле створює унікаль
ний поліфонізм, отже образ Японії, як ключовий, набуває нових 
континуальносмислових рівнів. Цей образ постає свідомісною оди
ницею авторського мислення о. Гончара, здатного інтерпретувати 
різнорідні факти представленого потоку фактів і образів, надавати 
їм цілісноструктурної та ідейнохудожньої послідовності та широти 
осмислення. 

Звісно, автор створює «свій» образ Японії, тобто такий портрет 
країни, котрий «пропущений» крізь власну свідомість, тобто відобра
жений і трансформований у авторській свідомості образ, адже на реа
лії побаченого накладається флер авторського мислення, особистого 
переосмислення його рис і діяльності. однак не можна не констату
вати, що все ж таки в основі створення цього образу — документалізм 
(збірці бракує фотографій, які, вочевидь, були). у публіцистиці в ос
нові документалізму — відтворення дійсних фактів життя. в. Здоро
вега писав з цього приводу, що автор «без натури» не може писати. Це 
б суперечило самій природі жанру…», однак «писати з натури — не 
значить копіювати» [5, с. 145]. 

Мета збірки — зацікавити читача екзотичною країною, зафіксува
ти і закріпити свої враження й спостереження, провести певні пара
лелі між світом тоді радянської людини і японця. саме з цією метою 
автор одразу на початку говорить про Японію як про красиву краї
ну, і ця краса — поза часом, поза простором, вона просто іманентно 
властива цій країні. Проілюструємо це фрагментом початку твору: 
«у японців надзвичайно розвинуто чуття краси. вони кохаються в 
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поезії і в гарній музиці, а в час, вільний від роботи, цілими родина
ми виходять помилуватися краєвидом. в країні ніхон, як називають 
Японію її мешканці, сама природа повсюди виставляє на огляд люди
ни свої грандіозні акварелі» [4, с. 449]. 

Провідний мотив збірки «Японські етюди» олеся Гончара — гума
нізм для японців — це світогляд, в основу якого покладені інтереси 
людей, турбота про їх благо. він вимагає ставити під сумнів будьякі 
ініціативи, якщо вони завдають шкоди добробуту людини, не див
лячись на їх наслідки для економічного зростання, політичної влади 
або стабільності того або іншого порядку. у своїх японських вражен
нях олесь Гончар наводить багато різноманітних фактів, які свідчать 
про цілеспрямований пошук засобів ефективного, відповідального і 
гуманістичного розв’язання багатьох нагальних життєвих проблем. 
адже у японців багато чому нам варто вчитися. 

основні мотиви збірки «Японські етюди» такі: Японія — країна 
краси й мистецтва, японці — люди праці й високої культури, йдеться 
про особливості виховання дітей у Японії, японські традиції і сучас
ність, зв’язки Японії з іншими країнами, у тому числі й срср, наслід
ки Хіросіми та значення цих подій у формуванні японської свідомо
сті та загартовування нації тощо. 

Японія в Гончаревому варіанті часто полемічно загострена, під
креслено ідеалістична, виразно міфологізована. важливою засадою у 
формуванні образу Японії є постійне апелювання до неї як до непов
торної території, особливого простору. Як відомо, категорія публі
цистичного простору відмінна від категорії художнього простору. Пу
бліцистичний простір виділяється як широка галузь функціонування 
ідей, думок, положень соціального, політичного, ідеологічного, сві
тоглядного характеру. Ця неохопна сфера не тільки побутування ідей, 
але й зіткнення їх, сфера, в якій ідеї прагнуть реального впливу на 
свідомість читача. «Головна відмінність від художнього простору, — 
вважає Г. Я. солганік, — полягає в тому, що в публіцистиці ідеї функ
ціонують у своєму безпосередньому вигляді, прямому, реальному. 
вони можуть забарвлюватися емоційно та іронічно, сприйматися, 
спростовуватися, перекручуватися, але вони зберігають свій вигляд. 
Думки виражаються прямо чи завуальовано, але це ті думки, що не 
потребують образної форми, хоча вона і припустима» [8, с. 34]. 

Ми не знайдемо деталізованих описів першого знайомства авто
ра з Японією, це швидше окремі, штрихоподібні фрагменти, уламки, 
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з яких вимальовується цілісний образ екзотичної країни, яка одно
значно сподобалась письменнику. тут чимало палких освідчень цьо
му краєві, зворушливоінтимних звернень до землі. Простір, що його 
можна номінувати «ніхон», в текстах олеся Гончара постає інтимним, 
що створює формальнозмістовну рамку, всередині якої функціону
ють, діють, стикаються філософські, історіософські, культурологічні, 
економічні, релігійні та інші ідеї, що складають внутрішній простір, 
тобто зміст, що тісно взаємодіє з зовнішнім — політичним просто
ром, який інтонується позачасовими патетичними висловлювання
ми, загальними міркуваннями, риторичними питаннями, викриваль
ними епітетами, фразеологічними зворотами та іншими прийомами 
експресивного синтаксису. таким чином, відтворені події, порушені 
у зв’язку з ними проблеми та створені на їх основі образипоняття 
в публікаціях о. Гончара ґрунтуються насамперед на особистісному 
характері сприйняття і висвітлення предмета мовлення (на другому 
місці — на характері сприйняття читачівінтелектуалів), що, попер
ше, дозволяє побачити нове в знайомому, подруге, відтворити асоці
ативноемоційну структуру статті й нарису, а найпоширенішим при
йомом створення образу назвати міркування й роздуми. 

олесь Гончар не відшукує якихось особливих способів розповісти 
про країну висхідного сонця, його мотивне поле складається з тра
диційних понять і образів: самураї, сакура, Хіросіма, острови тощо. 
Бачення Японії в свідомості о. Гончара — письменницьке і публіцис
тичне водночас. він показує японців як людей, у характері яких в од
ночассі можуть поєднуватися м’якість і грубість, сильна емоційність 
при зовні спокійному стані, яскраві почуття й стриманість. образ 
Японії визначають сила самураїв і пронизлива краса сакури, жорсто
кість і ніжність, піднесеність і вичерпність. автор створює портрети 
(з однаковою мірою витонченості і природності) як шахтарів, так і 
професорів, пише про заможних і бідних японців, створюючи мозаїч
ний образ країни, що приваблює кожного, хто потрапляє туди: «Япо
нія пересичена, розжиріла, це вона тут то розслаблено човгає п’ята
ми, то люто вивертає руки в рокнроллі, шукаючи забуття… а там, у 
сонячному, зеленому, розіскреному веселощами кумато, виходила на 
старт Японія трудова, яснолиця і ясночола Японія, за якою — май
бутнє» [4, с. 461]. 

контраст — частий прийом олеся Гончара, який пише про Япо
нію. Поетика контрастів, антиномія гармонії та дисгармонії, постій
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не протиборство взаємовиключних тенденцій життя і пошук рівнова
ги становлять чи не найважливіші прикмети письменницької манери 
о. Гончара. в його етюдах про Японію наочною є своєрідна єдність і 
боротьба протилежностей. Цей закон указує на те, що в суспільстві, 
як і в природі, існують протилежності, тобто явища, що різко від
різняються за своїми властивостями і якостями. але разом з такою 
найважливішою суттю контрастів, як наявність різкої протилежності 
сторін, контрастам властива й інша найважливіша суть — єдність 
протилежних сторін, тобто контрасти — це одночасно боротьба про
тилежностей і їх діалектична єдність. 

контраст як ключовий прийом мотивного поля олеся Гончара 
має декілька рівнів: філософський, психологічний, фактологічний, 
соціальний тощо. Перший стосується розповіді про спосіб життя 
японців, котрі після Другої світової війни, після бомбардування Хі
росіми розпочали новий етап свого буття. Другий — свідомості самих 
японців, зітканої із ліричності і холодної розсудливості, родовід якої 
сягає самурайських часів. Фактологічний контраст більшою мірою 
стосується описів різних прошарків населення: заможного і звичай
ного, що було цілком у дусі радянської публіцистики, котра обов’яз
ково мала оспівувати шахтарів, селян, робітників заводів тощо. З ним 
тісно пов’язаний і соціальний контраст. 

композиція — побудова художнього твору, шпальти, збірки, кни
ги. «Японські етюди» складаються з семи окремих творіветюдів, з 
яких вимальовується образ країни ніхон. Більшість творів книги — 
есеї, в які вкраплюються інші елементи творів публіцистичного ха
рактеру: інтерв’ю, замальовки, подорожні нотатки. всі твори адресо
вані тодішньому читачеві, який має для себе скласти уявлення про 
країну висхідного сонця. тому Гончар пише і про природу Японії, і 
про її людей — представників різних соціальних верств, торкається 
проблем виховання молоді на східних теренах, пише про проблему 
номер один того часу — наслідки ядерного вибуху Хіросіми й нагаса
кі, відносин між Японією і срср. відповідні і назви підрозділів збір
ки: «квітуча сакура», «Людські долі», «Міїке — край шахтарський», 
«Мівасан і хлопець у червоній куртці», «Про що мріють японські 
діти», «нащадок самурая», «Містострадник». аналіз композиції 
збірки приводить до думки, що вона є есеїстичною, тобто такою, в 
якій різні форми і стилі мовлення (опис, міркування, розповідь) тіс
но співіснують, перетікаючи одне в одного. Як відомо, есей орієнто
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ваний не на опис реального факту і навіть не стільки на думку, для 
якої цей факт послужив приводом, але на моделювання автономної 
реальності — світу думки всеохопного індивідуального «я». Як відо
мо, феномен есеїстичного завжди охоплює коло питань, пов’язаних 
із певною новацією вже відомого, з конструюванням нового, інди
відуального розуміння дійсності, розуміння, втіленого в естетично 
досяжній цілісності нового образу. есеїстична форма функціонує за 
законами художньої форми як сутності, що знаходиться у стані без
перервного «самовиговорювання» і реалізує тим самим абсолютну 
потребу змісту бути не просто фактом думки, але й можливістю дійс
ності відбутися через митцятворця. внутрішня ціннісна структура 
твору містить різноманітні існуючі типи цінностей, роблячи їх своїм 
змістом. але вона і превалює над ними, вбираючи в себе і відтворю
ючи в своїй організації принципи різноманітних ціннісних порядків 
(соціальних, історичних, культурних), перетворюючи їх на принципи 
власної письменницькопубліцистичної побудови. саме це і спосте
рігаємо в збірці як на рівні окремих творів, так і на рівні всієї книги, 
в якій картина світу вимальовується на ґрунті осмислення різних ша
рів авторської свідомості — соціальної, історичної, культурної і, зви
чайно, філософської. структуральний аналіз компонування епізодів 
і фрагментів «Японських етюдів» якраз і доводить це, адже образний 
ряд кожного з них дає підстави стверджувати, що він є актом злиття 
та їх рефлективної обробки. 

композиція збірки «Японські етюди» свідчить, що у світоглядній 
позиції автора виявляється сукупність принципів, поглядів і переко
нань, що визначають напрямок діяльності Гончараписьменника і Го
нчарапубліциста, його ставлення до дійсності. світогляд нарисиста 
складається з елементів, що належать до всіх форм суспільної свідо
мості: велику роль у ньому відіграють наукові (фактичні), моральні 
й естетичні погляди. наукові знання, включаючись у систему світо
гляду, служать меті безпосередньої практичної орієнтації людини в 
навколишній і природній реальності; крім того, наука раціоналізує 
ставлення людини до дійсності, рятуючи її від забобонів і оман (ко
роткі екскурси в історію Японії, огляд хіросімської трагедії). Мораль
ні принципи і норми служать регулятором взаємин і поведінки людей 
і разом з естетичними поглядами визначають ставлення до навко
лишнього, форм діяльності, її цілей і результатів (розповідь про шах
тарів Міїке, профспілкового активіста Морі, депутата муніципалітету 
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міста сімоносекі, що очолює місцеве відділення товариства «Япо
нія — срср»). олесь Гончар, виражаючи свою світоглядну позицію, 
тим самим виявляє особливості своєї самосвідомості. оскільки свідо
мість є єдністю відображення дійсності і ставлення до неї, у структурі 
тексту і збірки в цілому можна знайти різного роду почуттєві і раціо
нальні рефлексії, що виникли у свідомості автора і оформлені ним у 
знаковій системі. 

але пізнання країни сакури, «сестри нашої української вишні», 
відбувається не тільки на емоційному, але й на раціональному рівнях. 
авторські судження, оцінки і думки багато в чому виявляють позицію 
есеїста у ставленні до того чи іншого пізнаваного об’єкта — країни і, 
її інтелігенції і робітників, її поезії, краєвидів, історичного минуло
го. Головне призначення оцінних суджень у тому, щоб, повідомляючи 
факти, впливати на думки і поведінку читачів, які можуть полюбити 
цю країну, як це зробив письменник. такий вплив ґрунтується на усві
домленні ставлення людини до дійсності, яке змінюється не стільки 
під впливом повідомлення про події як такі, завдяки тому, що факти 
набувають у тексті певне соціальнополітичне забарвлення, внаслі
док авторської оцінки з тих чи інших позицій, виявляючи визначену 
точку зору в тому чи іншому питанні. 

таким чином, композиційна єдність збірки «Японські етюди» ви
являється в демонстрації різних світоглядних позицій: в інтеграції 
різноманітних у гносеологічному і психологічному плані елементів: 
думок, почуттів, волевиявлень, уявлень, — така єдність спрямована 
на пізнавальну і ціннісно орієнтаційну установку і рефлексію читача. 
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веДуЩие мотивЫ и КомПозиЦиЯ  
сборниКа олесЯ гончара «ЯПонсКие ЭтЮДЫ» 

Наталия Борисенко, канд. филол. наук, доц. 

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 

Статья посвящена анализу сборника очерков Олеся Гончара «Японские этю-
ды», которая как целостное образование еще не была проанализирована. До-
казано, что целостность сборника основывается на общем начале её мотивов. 
Про анализирован и образ Японии в книге, обоснована её писательско-публицисти-
ческая природа. 

Ключевые слова: сборник, мотив, композиция, образ, писатель, очерк. 

leadinG moTiVes and ComPosiTion of oles honChar’s 
ComPilaTion «yaPonsKi eTiudy» 

nataliya borysenko, Candidate of Philology, associate professor 

Odesa I. I. Mechnikov National University 

The article is devoted to the analysis of Oles Honchar’s essay collection «Yaponski 
etiudy» («Japanese sketches»), which had not been analysed yet as an integrally whole 
literary creation. It is proven that the collection’s integrity is based on mutual basement 
of its motives. There is an analysis of Japan’s image in the book, rationale of its writer’s 
publicist nature. 

The collection’s composition analysis conveys the suggestion that it is essayistic. It 
includes different forms and discourse styles (description, contemplation, narrative) that 
tightly coexist by flowing into each other. As it is known, essay is oriented not at the de-
scription of a real fact and not even at the thought that had been caused by this fact, but 
rather at the modelling of an autonomous reality — the world of a pervasive individual 
self. Essayistic phenomenon always touches upon a number of questions connected with a 
certain innovation of something that had already been known, with construction of some-
thing new, with the individual understanding of the reality, understanding that is shown 
through the achieved integrity of a new image. Essayistic form functions according to the 
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laws of artistic form, as an essence that is in the state of constant self-reproach and realizes 
the absolute need of the content to be not only a thought-fact, but also an opportunity for 
the reality to go through the creator. The inner integrated structure of the work has various 
existing types of values, and makes them a part of its content. However, it also prevails 
above them, by absorbing them and recreating in its organization the principles of various 
valuable orders (social, historical, cultural), while making them its own principles of writ-
er’s publicist structure. It becomes evident in «Yaponski etiudy» («Japanese sketches»), 
both on the level of separate works and the book as a whole, in which the world picture 
becomes visible based on the comprehension of different layers of author’s conscience — 
social, historical, cultural and, of course, philosophical. Structural analysis of episode 
and fragment combination in «Yaponski etiudy» («Japanese sketches») proves it, because 
images set in each of them give a basis for the assumption that it is the act of unification 
and their reflexive processing. 

Key words: compilation of works, motive, composition, image, writer, essay. 
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Актуальность статьи обусловлена необходимостью комплексного изучения 
литературного процесса 1920–1930-х годов и отсутствием исследования специ-
фики функционирования мотивных комплексов времени в прозе Н. В. Баршева. 
Выявлены мотивы относительности и разрыва времени, невозможности его из-
мерения, притягательности прошлого и враждебного будущего, этерналистские 
мотивы. Творчество писателя вводится в философский контекст 20-х годов ХХ 
века (труды Н. Бердяева, П. Флоренского, С. Аскольдова). Прослежены особен-
ности функционирования мотивов, коррелирующих с мотивом времени, их по-
лисемантичность и связь с литературной традицией. Показано, что мотивный 
комплекс времени является важной составляющей онтологии писателя наряду 
со стихийными мотивами, мотивами пустоты, тишины и т. д., которые могут 
быть предметом дальнейших исследований. 

Ключевые слова: мотив времени, мотивный комплекс, модернизм, этерна-
лизм, Баршев. 

николай валерьянович Баршев (1888–1938) — один из предста
вителей неклассической прозы 1920–1930х годов, чье творчество до 
сих пор недостаточно освоено литературоведческой наукой. объек
том исследований становились лишь отдельные аспекты поэтики: 
функционирование чеховского интертекста в прозе Баршева [16, 
с. 128–137], мотив сна [11, с. 23] и др. актуальность статьи обусловле
на необходимостью комплексного изучения литературного процесса 
1920–1930х годов и отсутствием исследований мотивных комплек
сов времени в прозе н. в. Баршева. 

Цель данной статьи — уяснение специфики функционирования 
мотивного комплекса времени в прозе Баршева. Под мотивом ис
следователи понимают «любое смысловое «пятно» — событие, черта 
характера <...> единственное, что определяет мотив, — его репродук
ция в тексте» [3, c. 30]. о повторяемости как характерном свойстве 
мотива говорит и в. тюпа («текстуальная манифестация мотива — 
повтор» [13, с. 52–55]). Мотивный комплекс при этом определяется 
как некое семантическое поле, или «пучок» мотивов, выступающее в 
роли субстрата [13, с. 53]. 

© виниченко в., 2017
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как не раз отмечалось учеными, русской философии ХХ века 
присущ глубокий интерес к проблеме времени [6]. время как особое, 
четвертое измерение рассматривал П. Флоренский, отмечавший, что 
«всякий действительный предмет непременно имеет свою длитель
ность, большую или малую — безразлично. но она непременно есть, 
это толщина по четвертой координате» [15, с. 189]. Данный тезис по
лучит развитие в рассказе Баршева «Четвертое». н. Бердяев разграни
чивал время «космическое», «историческое» и «экзистенциальное». 
история мыслится, по Бердяеву, как борьба времени с вечностью, 
что приравнивается к борьбе жизни и смерти, и «победа временного 
над вечностью была бы победой смерти над жизнью, окончательный 
уход из временного в вечное был бы уходом из этого исторического 
процесса» [2, с. 53–54]. 

в 1922 году был опубликован труд сергея аскольдова (псевдоним 
русского философа с. алексеева) с характерным названием «время и 
его преодоление». Мыслитель видел два онтологических пути преодо
ления времени — отрицание времени в связи с категорией идеального, 
не имеющего отношения ко времени, и метаморфозы времени, напри
мер, мысленное превращение прошедшего и будущего в настоящее, 
превращение будущего в настоящее с сохранением прошлого или пре
вращение прошлого в настоящее с сохранением будущего (восполне
ние мира, воскрешение мертвых, то есть преодоление смерти) [1]. 

обращение н. Баршева к темпоральной проблематике обуслов
лено характером эпохи, мировоззренческими и эстетическими уста
новками художника, литературными и культурными приоритетами. 
так, в прозе Баршева достаточно явственно прослеживается влияние 
Чехова [16], а в творчестве этого классика, по наблюдениям Б. Зин
германа, мотив времени играет определяющую роль [5, с. 5]. 

рассмотрим особенности функционирования мотивного ком
плекса времени в прозе н. Баршева. Для рассказов писателя харак
терно разделение времени на две ипостаси — время абсолютное и 
время относительное (в традициях н. Бердяева). Первое связано с 
универсумом, второе с миром человека, субъективностью его вос
приятия. универсальное время символизирует общий миропорядок, 
циклический ход развития времени. в повести «Большие пузырьки» 
миру предстоит рождаться вновь и вновь: «Подожди, новые Пузыри 
народятся там, где и не ждешь их... Пробегут мимо нее и эти, и те, и 
другие, и еще, и опять» [9, с. 336]. 
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относительное же время, зависящее от человеческих эмоций, мо
жет ускорять или, напротив, замедлять свой ход. как в первом, так 
и во втором случае подобные метаморфозы вызывают дискомфорт у 
баршевских героев. так, терентий Петрович из «Больших Пузырь
ков» с неудовольствием подмечает, что «пружина теперь в часах 
другая, пружина <...> напористей. Подменили ее, вот и часы бегут 
быстрей — успевай оглядываться» [9, с. 309]. в рассказе «водорос
ли» один из героев связывает изменение хода времени с приближе
нием апокалипсиса: «скучное время пришло. конец света скоро. 
Глад был, мор был, брат на брата восставал, теперь еще и знамения на 
небе, и всему крышка» [9, с. 374]. недовольство новым временем вы
ражается и в бытовых жалобах: «сколько за это время всякой дряни 
наплодилось <...> теперь мне покоя от клопов не стало, и крупные 
подлецы, как раки. таких и при царском правительстве не водилось» 
[9, с. 371]. 

относительность хода времени особенно заметна при сопостав
лении ритма жизни Малевича и его родственников (деда и тетки, 
представителей «бывшего» поколения). если первый живет по часам 
(ср. «За время обеда ему впору с газетой справиться: новостей много, 
а время все рассчитано. нетнет да и взгляд на часы с кукушечным 
боем. уже седьмой час, а к восьми на заседание»), то для людей, по
терявших «зубы и возраст», измерение времени теряет свою необхо
димость (ср. ремарку о часах с кукушкой: «Зря куковала. старикам не 
нужно, а молодой хозяин уйдет до времени» [9, с. 374]). 

в «водорослях» исторические катаклизмы отменяют даже при
родную цикличность: «Что зима, что весна — все равно. теперь по
рядок один» [9, с. 390]. однако абсолютное время продолжает свой 
ход и неподвластно субъективности человеческого настроения. Это 
ощущается представителями животного мира — вспомним реплику 
одной из героинь о коте: «вот умница. скотина, а свое время знает», 
и далее: «Да уж скотину на часах не проведешь. например, петух: уж 
как бы там стрелку не верти, а он в свое время махмах крылом да и 
кукареку» [9, с. 372]. 

Поскольку настоящее время для баршевских героев оказывается 
непривлекательным, особой притягательностью для них обладает 
прошлое, когда «все шло не так, как теперь» [9, с. 309]. начальник 
станции «Большие Пузырьки» василий Федорович рисует мифоло
гизированную картину рыбной ловли «лет 20–25 назад»: рыба шла 
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друг за другом и чуть ли за хвост друг друга не хватала. к прошлому 
обращены и единственные слова обычно безмолвной стрелочницы 
Щукиной, звучащие как упрек неизвестно кому: «а раньше?» Горь
кой иронией окрашен совет безымянного прохожего, порекомендо
вавшего старушке, которая хотела успеть на свадьбу дочери, ехать 
только назад, но «только поездов таких нетути — <...> все вышли» [9, 
с. 316]. «ваше настоящее — это прошлое» [9, с. 329], — так проница
тельно формулирует коко трагизм баршевских героев, задавая мотив 
распада времени. 

Будущее, напротив, враждебно человеку, ведь оно заведомо несет 
отпечаток смерти. например, об отце василия Федоровича говорит
ся, что дедовская пружина всетаки ведет к предназначенному часу; 
от старухи на станции «пахнет панихидой» и т. д. Попытки героев 
Баршева избежать конца безуспешны и порой трагикомичны. так, 
Гражданин вода, отказавшись от мобилизации и тем самым факти
чески подписав себе приговор, гордо заявляет: «Я с будущим, встре
чаю новую жизнь» [9, с. 359]. 

однако и настоящего для героев Баршева тоже не существует. 
в одной из бесед коко произносит примечательную фразу: «вот то, 
что я сказал сейчас, — это уж прошлое, а то, что скажу, — будущее. 
настоящего нет — его для «Пузырьков» выдумали» [9, с. 329]. По
добные суждения можно возвести к философии этернализма, вос
ходящей к древнеиндийским учениям брахманистского периода, 
китайскому даосизму, системам Парменида и Зенона [12, с. 381], 
подчеркивающей, что «истинная последняя реальность — это неиз
менное, вневременное, или вечное Бытие. всякое изменение, всякое 
становление есть либо чистая иллюзия, либо нечто вторичное» [12, 
с. 381]. все события — прошлые, настоящие и будущие — считаются 
при этом в равной степени существующими [4, с. 48]: «как существу
ют египетские пирамиды, так же существуют и подвиги египетских 
фараонов. Мы постоянно «обнаруживаем себя» в разные моменты, 
однако, чувствуя единство «Япрошлого», «Янастоящего» и «Ябу
дущего» [8, с. 6]. 

Мотив «придуманного» настоящего, заданный коко, важен не 
только в контексте иллюзорной реальности (что станет востребован
ным в литературе постмодернизма), но и в свете танатологической 
проблематики. существование безотносительно времени фактиче
ски может быть приравнено к бессмертию. таким образом, отказы
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вая миру Больших Пузырьков в равноправии прошлого и будущего 
и оставляя за ним «традиционный» ход времени, коко тем самым от
казывает Большим Пузырькам и в бессмертии. в то же время осозна
ние равноправия прошлого и настоящего оставляет право на вечное 
существование самому коко. в «водорослях» метафору в духе этер
нализма приводит Хрущев: «ведь что такое общественные и государ
ственные формы? Это точки на круге, по которому не раз уж бегал 
циркуль жизни. Я — точка позади. вы [ольга] — точка впереди» [9, 
с. 368], при этом добавив: «смотря откуда и как считать». 

так как «человеческое» время в прозе Баршева относительно, за
кономерно возникает проблема его измерения. от традиционных ча
сов с презрением отказывается Хрущев: «машинка паршивая, тоже 
мерит чтото. океан наперстком» [9, с. 388]. еще более категорично 
звучит риторический вопрос рассказчика в «водорослях»: «всякая 
жизнь слагается из коротких и длинных часов. разве можно временем 
точно измерить жизнь?» [9, с. 382] (ср. с проблемой измеряемости 
времени у с. аскольдова). относительность времени в силу инди
видуальности переживания человеком каждого момента жизни (для 
когото длинных, для когото коротких часов) заставляет баршевских 
героев искать альтернативу часовому механизму. так, для жителей 
Больших Пузырьков подобным мерилом оказываются паровозные 
гудки (коко упрекает терентия Петровича во взгляде на жизнь через 
«дырку кондукторского свистка»). аркадий Малевич («водоросли») 
также живет по гудкам. 

Мотив паровозных гудков (а также связанные с ним мотивы поез-
да, станции, железной дороги) сопровождают героев «водорослей» в 
переломные моменты их жизни. на станции происходит прощание 
валерия андреевича с женой перед предстоящим отъездом за грани
цу. спустя полгода Малевич вынужден отпустить ольгу в команди
ровку в деревню. Мотив вечной разлуки, связанной с интересующим 
нас мотивным комплексом, воплощается и в судьбе жены Хрущева, 
которую сбил насмерть поезд. в последнем случае представлена наи
более радикальная вариация мотива разлуки, которая действительно 
оказывается вечной. однако на этом фоне и отъезд василия андре
евича, и командировка ольги в деревню также предстают не единич
ными событиями, а проявлением общей закономерности. 

с проблемой измерения времени связан мотив часов. с одной сто
роны, имея рукотворную сущность, они относятся к сфере ведения 
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человека. с другой, часы служат как бы связующим звеном между 
временем человеческим и временем абсолютным. в отличие от чело
века и всего созданного им, часы не боятся ни смерти, ни разруше
ний, а своим ходом напоминают баршевским героям о неумолимом 
течении времени. так, Хрущев после смерти жены замечает: «а  вот 
так, отдельно от всего, в сторонке, рука... с часиками в браслетке... 
Мне их отдали, а они — тиктик, тиктик — работают как ни в чем 
не бывало» [9, с. 388]. воспоминание об этом заставляет Хрущева 
вздрогнуть от ужаса, услышав внезапный бой часов. в другом эпизоде 
«водорослей» бой часов с кукушкой напоминает герою, что «скучное 
время пришло», и заставляет задуматься о грядущем конце света. 

Мотив часов приобретает «орнитологическую» составляющую, 
поскольку птицы также связаны с отсчетом времени. «Птичьи» мо
тивы в различных вариациях — будь то петух, кукушка или жаворо
нок — сопряжены с танатологическим и темпоральным мотивными 
комплексами. так, в «Жданном слове» жаворонок символизирует 
предопределенность человеческой судьбы, фатализм: «радостно ко
муто дергать ниточки, а кому — отсюда не видать <...> Дрожит, зве
нит жаворонок и вдруг оборвется и бултых камнем в рожь — подавай 
новую резинку!» [9, с. 396]. 

в «Больших Пузырьках» птичья тема задается прозвищем главно
го героя — «коко» и мотивом петуха. коко будоражит сонную жизнь 
обитателей станции, с ним же связаны слова рассказчика о рожде
нии новых Пузырей. как замечает топоров, петух часто ассоцииру
етcя со временем (ср. русские загадки «не часы, а время показывает» 
и т. д.) [7, с. 309], с пробуждением, а также с мотивом возрожде ния
умирания. 

с мотивом времени связана проблема противостояния старого и 
нового. столкновение двух поколений, разделенных революцией, — 
старого, «бывшего», и «нового» наиболее отчетливо выражено в «Чет
вертом» и «водорослях». в «Четвертом» темпоральный мотив зало
жен в названии и отсылает к упомянутой выше концепции времени 
как четвертого измерения. Главного героя занимает проблема изме
рения времени: «сказал както знакомый: не думай, говорит, кронид 
семенович, что всякую вещь измерить можно <...> для ученых есть 
еще такое, зовется четвертое измерение <...> если измеришь — боль
шие деньги заработать можно» [9, с. 361–362]. в сознании главного 
героя четвертое измерение уподобляется дыму: «фельдшер мозгови
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тый объяснял <...> будто в дыме это [четвертое измерение] есть» [9, 
с. 362]. кольца, в которые собирается дым, — это не только висель
ные петли, но и петли времени. 

Мотив дыма имеет в русской литературе богатую традицию. с ды
мом может соотноситься прошлое, настоящее, будущее (вспомним 
у Пушкина — «он духом там — в дыму столетий!»). в классической 
прозе тургенева и Гончарова образ дыма ассоциируется с поверхност
ной жизнью [10, с. 146] и бесплодными мечтами [14, с. 147], засло
няющими реальность. в поэзии серебряного века этот мотив свя
зывается с миражностью, непостижимостью цели («Мы скользим, 
как тень от дыма / Мы от всех путей далеки» [14, с. 119]), мотивом 
обмана (а то, что длится ныне, мы имеем / Что мы зовет своим, / 
в безрадостной пустыне / обманчиво как дым» [14, с. 157]), инфер
нальности, потусторонности («сквозь туманный дым кадила / вижу 
я нездешние черты. / о, неведомая сила» [14, с. 168]). 

в контексте постреволюционной действительности дым входит 
в ассоциативный круг с мотивами пороха, войны и революции. так, 
кронид семенович замечает: «если бы не революция, никогда бы 
четвертого не было» [9, с. 363]. тем самым герой указывает на изме
нения, вызванные революцией: даже прежняя Дуня в новом, четвер
том измерении становится евдокией васильевной. 

кронид семенович принадлежит к «старому» поколению и не 
хочет жить «поновому» в изменившемся мире. Поиски средства 
измерить «четвертое» — это попытка рефлексии главного героя, по
рожденная трагическим осознанием того, что за чередой лет он упу
стил главное — жену и сына. 

темпоральный комплекс в «Четвертом» сопряжен с танатологи
ческими мотивами. так, кронида семеновича преследует ощущение 
приближающейся смерти («ничего не поделаешь — года!»). на стра
ницах книжки, в которую герой заносит знаменательные события, 
значится точное время рождения его сына (9 ч 35 мин), при этом сам 
факт рождения парадоксально совмещается с идеей смерти: «сей
час показали мне того, кто увидит меня лежащего ноздрями кверху, 
ибо какой же сын, если он не прохвост, не приедет хоронить отца» 
[9, с. 363]. 

в «водорослях» Баршев на примере перипетий в судьбах своих ге
роев — эмиграция валерия андреевича с дочерью, переезд его жены 
ольги к Малевичу, а затем расставание, судьба «бывшего» учителя 
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Хрущева, чуждого новому миру, — ставит вопрос о будущем россии. 
революция делит героев на два лагеря: одни их них, подобно персо
нажам «на дне», становятся «бывшими», или «ненужными», другие 
мыслят себя новыми людьми и хозяевами жизни. так, Павел Хрущев, 
называющий себя «потерявшимся», не находит применения в новой 
жизни и умирает в больнице. При этом революция лишает Хрущева и 
семьи: на гражданской войне гибнет его сын. 

с образом Хрущева связаны мотивы гибели культуры. Герой по
стоянно приводит латинские цитаты, например, называет себя res 
nullius — «никому не принадлежащая вещь» [9, с. 685], что вызыва
ет ассоциации с римом периода упадка. упадочным интеллигентом 
«бывшего учителя» называет ольга. она принадлежит к новым лю
дям (и Хрущев, и Малевич признают, что будущее за ней), доброволь
но отказавшимся от личного счастья во имя служения идее. в то же 
время о людях «новой породы» с иронией говорит сын генерала Пе
трова: «у вас создается (если уже не создалась) новая порода людей. 
Ближе они или дальше от обезьян — покажет будущее» [9, с. 384]. 

в сюжетной линии ольги задается важная оппозиция «времен
ное — вечное». так, Малевича после ее отъезда мучит вопрос — на
всегда ли его покидает ольга. Личные переживания героев перено
сятся в общественную сферу (не случайно Малевич в шутку говорит 
ольге, что любовь и революция связаны тем, что не могут быть пер
манентными, и обе несут в себе диктатуру). ольга пытается опровер
гнуть его политграмотой: «всегда ли пролетарское государство будет 
основано на диктатуре? <...> По мере ослабления и окончания клас
совой борьбы, будет все более и более отпадать и диктатура пролета
риата» [9, с. 386]. возникает проблема соизмеримости целей револю
ции и жертв, которых она требует от маленьких людей: «социалисты 
обещали рай земной, а на самом деле...» [9, с. 358]. 

таким образом, мотивный комплекс времени в прозе Баршева 
включает мотивы относительности и разрыва времени, невозможно
сти его измерения, притягательности прошлого и враждебности буду
щего, этерналистские мотивы. его герои остро ощущают изменение 
хода времени на фоне исторических катаклизмов. если прошлое вос
принимается как идиллическое, то будущее, напротив, чаще приоб
ретает танатологический оттенок. Подход Баршева к феномену вре
мени оказывается созвучным философским исканиям 1920х годов: 
в частности это проявляется в понимании времени как четвертого 
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измерения и в этерналистском подходе к осмыслению иллюзорного 
настоящего. в мотивный комплекс времени включаются мотив ча
сов и орнитологические мотивы. Последние сопряжены с мотивами 
фатализма, судьбы, смерти. как важная составляющая художествен
ной онтологии Баршева, мотивный комплекс времени соотносится с 
мотивами природных стихий, пустоты, тишины, которые могут стать 
предметом дальнейших исследований. 
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мотивниЙ КомПлеКс часу в Прозі м. в. баршева 
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Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна  
vinvladimir93@gmail.com 

Актуальність статті зумовлена необхідністю комплексного вивчення літе-
ратурного процесу 1920–1930-х років та відсутністю дослідження специфіки 
функціонування мотивних комплесів часу в прозі М. В. Баршева. Виявлено моти-
ви відносності та розриву часу, неможливості його вимірювання, притягальності 
минулого та ворожого майбутнього, етерналістські мотиви. Творчість письмен-
ника введено у філософський контекст 20-х років ХХ століття (роботи М. Бєр-
дяєва, П. Флоренського, С. Аскольдова). Відстежено особливості функціонування 
мотивів, які корелюють із мотивом часу, їхню полісемантичність та зв’язок із 
літературною традицією. Показано, що мотивний комплекс часу є важливою 
складовою онтології письменника поряд зі стихійними мотивами, мотивами по-
рожнечі, тиші тощо, які можуть бути предметом подальших досліджень. 

Ключові слова: мотив часу, мотивний комплекс, модернізм, етерналізм, Баршев. 

The TemPoral moTiVe ComPleX in n. barsheV’s Prose 

Vladimir Vinichenko, postgraduate 

V. N. Kharkiv National University  
vinvladimir93@gmail.com 

Actuality of the article is determined by the necessity of complex studying literary pro-
cess of the 1920–30s and lack of researching specificity of functioning of the temporal mo-
tive complex in Barshev’s prose. The study is based on the approach to analysis of literary 
work which was proposed by B. Gasparov and V. Tjupa. Motif is considered as any detail 
which is reproduced in the same text and therefore play important role for comprehension 
of author’s purpose. The separate motifs constitute the semantic fields which the research-
ers call ’motive complex’. 

Several motifs can be singled out in Barshev’s prose. They are ’relativity of time’, 
’impossibility of measuring time’, ’hostile future and pursuit of past’, ’conflict of old and 
new life’, ’eternalistic motifs’ and so on. The study places Barshev’s works in the context 
of philosophical conceptions of the twentieth. In particular, they are the conception of time 
as the fourth dimension (proposed by P. Florensky) and Berdyaev’s approach to time and 
history. Barshev’s works are associated with eternalism according to which present, past 
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and future exist simultaneously. The temporal motifs prove to be polysemantic and refer 
to literary tradition or mythological notion (in particular a cock as symbol of the world 
birth-death). It gives a possibility to reckon the works as philosophical modernistic prose. 
The temporal motifs are the part of author’s ontology, and other its components (motifs of 
nature powers, hollow and silence) requires the further research. 

Key word: temporal motif, motive complex, modernism, eternalism, Barshev. 
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ФормЫ авторсКого сознаниЯ в романе  
анДреЯ белого «серебрЯнЫЙ голубЬ» 

Людмила Гармаш, д-р филол. наук, профессор 

Харьковский национальный педагогический университет  
имени Г. С. Сковороды 

В статье рассмотрена одна из наиболее актуальных проблем современного 
литературоведения — проблема форм выражения авторского сознания. Методо-
логической основой работы стали труды М. М. Бахтина и Б. О. Кормана. Рассмо-
трены субъектные формы выражения авторского сознания в романе Андрея Белого 
«Серебряный голубь». Автор статьи пришел к выводу, что благодаря использова-
нию такого музыкального приема, как контрапункт, в произведении создается 
эффект синтеза нескольких повествовательных инстанций, а сложность пове-
ствовательной структуры «Серебряного голубя» обусловлена соединением сказа 
с несобственно-прямой речью, чередованием различных речевых стилей, границы 
между которыми размыты, скрытыми и явными отсылками к «чужому» тексту, 
и многоуровневой системой повествовательных инстанций, в результате чего 
возникает полифоническое нарративное единство романа. 

Ключевые слова: формы авторского сознания, роман, система повествова-
тельных инстанций, рассказчик, сказ, маска повествователя. 

Проблема автора и способов эксплицирования авторского созна
ния в тексте художественного произведения до сих пор остается од
ной из самых актуальных в современном литературоведении. в XiX 
веке представители позитивистской школы в качестве наиболее до
стоверного инструмента интерпретации творчества писателя исполь
зовали факты его биографии, которые рассматривались в качестве 
доминанты, во многом предопределяющей авторские интенции и 
объясняющей его мировоззренческую позицию. Противоположной 
позиции придерживался в. Г. Белинский, убежденный в том, что 
«подробности жизни поэта нисколько не поясняют его творений. За
коны творчества вечны, как законы разума…» [2, с. 565]. разумеется 
биографический подход нельзя полностью игнорировать, он имеет 
свои положительные стороны, чем обусловлено его довольно широ
кое применение и в наши дни при понимании того, что жизненные 
обстоятельства, отраженные в произведении литературы, всегда под
вергаются трансформации и чаще всего служат лишь исходным толч
ком, сырым материалом, в значительной степени переосмысленным, 
преображенным творческой фантазией автора. Подобным образом 
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необходимо, как нам кажется, относиться к любым экстралингвисти
ческим фактам, привлекаемым для прояснения концепции произве
дения, его проблематики и поэтики. 

Преувеличенный интерес исследователей на рубеже XiX–XX ве
ков к отражению в произведении искусства внешних по отношению 
к нему факторов и переоценка их роли в творческом процессе при
вели к восприятию любого произведения лишь как «документа эпо
хи». такой подход получил серьезный отпор в лице представителей 
русской формальной школы (в. Б. Шкловского, Б. М. Эйхенбаума, 
Ю. н. тынянова, р. о. Якобсона и др.). они полагали, что необходимо 
сместить акцент с содержания произведения на его форму, понимае
мую как основная категория, определяющая своеобразие литературы 
и подчиненная имманентным этому виду искусства закономерно
стям. согласно известной «формуле» в. Б. Шкловского, «содержа
ние (душа сюда же) литературного произведения равно сумме его 
стилистических приемов» [13, с. 121]. Понятие автора формалисты 
редуцировали до субъекта эстетического творчества, использующего 
готовые или генерирующего новые поэтические приемы, благодаря 
которым явления реальной действительности преобразуются в факт 
искусства. еще через несколько десятилетий французский теоретик 
постструктурализма р. Барт написал знаменитое эссе «смерть авто
ра» (1967). в нем философ высказал мысль о том, что не существует 
тождества между текстом и его создателем, которого он обозначил 
английским словом scriptor. Подчеркивая отсутствие соответствия 
между личностью автора и созданным им произведением, Барт при
ходит к выводу, что «мы никогда не узнаем», какой смысл вкладывает 
писатель в свое творение, тем самым признавая возможность суще
ствования бесконечного множества различных интерпретаций одно
го и того же текста. 

в настоящее время многие литературоведы отказались от такого 
радикального элиминирования автора. Продолжает оставаться вос
требованной теория М. М. Бахтина, согласно которой различают ав
тора реального, действительного (биографического), «облеченного 
в молчание», и «вненаходимого» автора, обращающегося к читателю 
не на первичном языке слов, а на языке, так сказать, вторичном — на 
языке текста как целого [1, с. 289, 353]. Последнее понятие близко 
так называемому «имплицитному автору» (в. тюпа) или «концепи
рованному автору» (Б. о. корман), т. е. автору как носителю концеп



ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2017. Вип. 25  175

© Кудрявцев М., 2015

ции произведения, специфического взгляда на действительность, 
«выражением которого является все произведение в его целостно
сти» [9, с. 124]. 

авторская позиция всегда проявляется в тексте опосредованно. 
к  основным формам ее выражения относятся: 

субъектные формы (персонажи и субъекты повествования или по
вествовательные инстанции); 

точка зрения (пространственная, временная, фразеологическая); 
сюжетнокомпозиционный уровень произведения; 
архитектоника; 
метатекст (заглавия, эпиграфы, посвящения, примечания). 
в течение нескольких последних десятилетий литературоведы 

неоднократно обращались к исследованию форм выражения ав
торского сознания на материале романа андрея Белого «серебря
ный голубь» [7; 8; 10–12]. наибольшее внимание ученых привлек 
необычный образ повествователя, складывающийся из нескольких 
сказовых масок. согласно в. виноградову, своеобразие образа рас
сказчика в сказе заключается в том, что он выступает как «форма 
литературного артистизма автора. образ автора усматривается в 
нем (в рассказчике. — Л. Г.) как образ актера в творимом им сце
ническом образе» [5, c. 118]. обобщая наблюдения российских и 
зарубежных исследователей, рассматривавших поэтику сказа и ор
наментальной прозы, а. в. Лавров отмечает, что в романе насчиты
ваются три такие маски: «село Целебеево описывает сельский рас
сказчик, своего рода целебеевский рудый Панько, уездный город 
Лихов — горожанин, дворянскую усадьбу — представитель барской 
среды...» [10, с. 564]. все три рассказчика выступают, по мнению 
авторов монографии «Поэтика сказа», «в качестве носителей той 
или иной социальногрупповой (и даже классовой) характерно
сти», и одновременно их образы отличаются определенной степе
нью индивидуализации и конкретизации [11, с. 145]. важно под
черкнуть, что ни одна из этих масок не является самостоятельной, 
представляя собой только какойлибо отдельный аспект синтети
ческого образа повествователя, который складывается из несколь
ких рассказчиков. 

о размытости границ между различными повествовательными 
инстанциями в романе пишет М. козьменко в статье «автор и герой 
повести «серебряный голубь»»: «неясно, кто ведет повествование: 
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рассказчик из народной среды, литературный повествователь — по
клонник старого доброго стиля или новоявленный декадент, меша
ющий прозу с поэзией» [8, с. 9]. анализируя систему повествования, 
н. а. кожевникова также отмечает, что характерной особенностью 
произведения андрея Белого является тот факт, что «разные прояв
ления повествователя в одних, чистых своих формах противопостав
ленные друг другу, в других сближаются, смешиваются, накладыва
ются друг на друга» [7, с. 45–46]. в способности повествователя легко 
менять маски, свободно переходя от одной манеры рассказывания к 
другой, от представления одной социальной группы к изображению 
типических черт, присущих членам другой, авторы «Поэтики сказа» 
усматривают протеистичность повествователя [11, с. 148]. Прием 
сближения разных стилей восходит к гоголевской манере повество
вания, что обусловило «принципиальную «двухголосость» авторско
го слова» в романе андрея Белого [12, с. 83] 

рассказчики, представляющие различные слои российского об
щества начала XX века, наделены характерологическими особен
ностями, благодаря которым они воспринимаются как типичные 
представители своего социального класса. так, сельский рассказчик 
проявляет откровенное недоверие к чужим, в то время как образ уезд
ного рассказчика отличает присущая его высказываниям восторжен
ная патетика по отношению ко всему, о чем он сообщает читателю 
[11, с.142]. оба рассказчика демонстрируют хорошее знание местных 
реалий, а «свои политические симпатии никак не выражают» [11, 
с. 143]. им противопоставлен рассказчик из дворянской среды («уса
дебный») — откровенный консерватор, склонный к драматизации 
своей речи и к лицедейству и обращающийся к своему воображае
мому слушателю как к равному [11, с. 144]. «социально определен
ные» рассказчики, как верно заметила н. а. кожевникова в моно
графии «Язык андрея Белого», не обладают самостоятельностью, 
они подчинены условному рассказчику, который «каждый раз как 
бы приспосабливается к речи той среды или того героя, о которых он 
повествует» и также, в свою очередь, является «одной из масок авто
ра» [7, с. 42]. кроме того, исследователь выделяет еще одну, пятую, 
повествовательную инстанцию — «неконкретный» повествователь, 
отличающийся от остальных подчеркнутой лиризацией своей речи, 
свидетельствующей о её сходстве с лирическими отступлениями в 
«Мертвых душах» Гоголя [7, с. 44]. 
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трудно согласиться с М. козьменко, полагающим, что «в повести 
практически отсутствует непосредственно идущее от автора пове
ствование» [8, с. 23]. Более убедительной нам представляется точка 
зрения а. в. Лаврова, согласно которой сказовые маски совмещают
ся в романе «с повествованием, в котором непосредственно прояв
ляется авторская субъективность» [10, с. 564]. но здесь необходимо 
внести некоторые уточнения, определив отличительные черты авто
рарассказчика (т. н. «книжного повествователя» [11, с. 157]), и осо
бенности его взаимодействия с другими сказовыми масками. 

как нам представляется, пять рассказчиков «серебряного голубя» 
организованы в иерархическую повествовательную систему. на низ
шем уровне находятся три социальнохарактерологических рассказ
чика — сельский, уездный и усадебный. они наименее самостоятель
ны, каждый из них прикреплен к соответствующему их определению 
локусу (село Целебеево, уездный город Лихов и усадьба Гуголево 
баронессы тодрабеГраабен). их кругозор ограничен и отражает ти
пические черты той общественной группы, к которой они принадле
жат и которую представляют. отношение автора к ним подчеркнуто 
ироническое, что свидетельствует о демонстративном несовпадении 
их позиции с авторской. Гораздо большей свободой обладает фоль
клорный рассказчик, основная функция которого состоит в передаче 
внутреннего состояния главного героя романа, Петра Дарьяльского, 
его восприятия народнопоэтической стихии. Петр — поэт, как его 
прототип сергей соловьев и как сам автор романа андрей Белый. 
издавший «книжицу» декадентских стихов («писал обо всем: и о бе-
лолилейной пяте, и о мирре уст, и даже... о полиелее ноздрей» (курсив 
андрея Белого. — Л. Г.) [3, с. 35]), герой, подобно русским символи
стам, от литературного творчества переходит к «творчеству жизни». 
наблюдается сокращение между позицией рассказчика, описываю
щего в сказочнофольклорном ключе погружение сознания Дарьяль
ского в мистический мир секты «голубей», и авторской позицией. 
Для фольклорного рассказчика характерна прикреплённость не к ме
сту, а к герою. Мифопоэтическое начало сближает его с авторомрас
сказчиком («книжным повествователем» [11, с. 157]), занимающим 
высшую позицию в условной иерархии рассказчиков. он обладает 
максимальной свободой передвижения, его точка зрения динамична, 
вплоть до того, что его «лик» может проступать сквозь маску других 
рассказчиков. так, в главке «Лихов», где повествование ведется от 
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лица уездного рассказчика, как бы невзначай упоминается немецкий 
философ Ф. ницше: «храбрая, грязная часть доносила на пыльную; 
пыльная же не занималась доносами вовсе; в Лихове оттого состав ее 
быстро сменялся; первая часть ко второй относилась, как зло к добру, 
и обратно; были такие, гордо и вольно которые возносились над всей 
жизнью Лихова и как бы по ту сторону стояли добра и зла» [3, с. 98], 
что явно превышает степень информированности жителя Лихова, яв
ляясь двойной отсылкой — к трактату ницше «По ту сторону добра и 
зла» и ко второй симфонии Белого («на козлах сидел потный кучер 
с величавым лицом, черными усами и нависшими бровями. Это был 
как бы второй ницше» [4, с. 92]). 

степень осведомленности авторарассказчика о происходящем 
колеблется от всеведения до ограниченного знания невидимого на
блюдателяхроникера (как, например, в сцене гибели Дарьяльского в 
финальной главке романа) [6, с. 70–71]. По нашему мнению, именно 
так было бы более точно назвать данную повествовательную инстан
цию, а не «книжный повествователь», так как его речь, как и у других 
рассказчиков, ориентирована на устную традицию. на его авторство 
указывает неоднократное использование им притяжательного место
имения первого лица «мой» по отношению к главному герою, напри
мер: «речью, смехом, ухватками, ухарством — всем, кроме мерцающе
го из глаз то огня, то льда, проницающих темь, не ученого напоминал 
мой герой, не поэта, а любого прохожего молодца» [3, с. 150]. 

насколько полно отражено мировоззрение создателя «серебря
ного голубя» в образе главного героя? ведь, несмотря на множество 
параллелей между внутренним миром Дарьяльского, занимающего 
последовательно славянофильские позиции, и идеями, изложен
ными андреем Белым в статье «Луг зеленый», героя нельзя считать 
буквальным выразителем авторских идей, как справедливо отмечает 
М. козьменко [8, с. 14–15]. Поэтическое описание луга в романе раз
ворачивается от античной идиллии прошлого к изображению утра
тившего целостность современного мира, что символизирует «серая 
усмешка» перерезавшей луг дороги, и, в конечном итоге, к мотиву 
гибели главного героя, на трагический исход жизненного пути ко
торого намекает цитата из «жестокого романса»: «…Пааааагиб яяя 
маааальчиииишка, паагииб наавсиигдаа…» [3, с. 34]. автор 
дистанцируется от Дарьяльского, иронически переосмысливая его 
утопические попытки преодолеть пропасть между интеллигенцией 
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и народом и развенчивая «славянофильские иллюзии, свойствен
ные и ему самому» [8, с. 16]. в некоторых случаях авторрассказчик 
подчеркнуто противопоставляет себя герою, например, заканчивая 
главку о нем резким эмоциональным речевым жестом, графически 
обозначенным повторяющимися двоеточиями: «но, черт с ним, с 
Дарьяльским: да пропади пропадом он: он уже вот перед нами: не 
дивитесь его поступкам: их понять до конца ведь нельзя — все рав
но: ну и черт с ним! надвигаются страсти: будем описывать их — не 
его…» [3, с. 154]. 

наверное, наиболее последовательно и открыто авторскую пози
цию выражает еще одна повествовательная инстанция — «лириче
ский герой» романа, голос которого звучит в нескольких лирических 
отступлениях. 

Эффект наложения нескольких повествовательных инстанций 
возникает в романе благодаря использованию такого музыкального 
приема, как контрапункт, который прошел экспериментальную про
верку в ранней прозе андрея Белого — четырех литературных симфо
ниях. Последовательная смена точек зрения производит впечатление 
одновременности происходящего, как в этом фрагменте, где описы
вается поцелуй кати и Петра: 

«— Петр, довольно: как забилось твое сердце! 
Прилетела голубка, затрепетала крылышками, крылышком горло 

сжимает, и катины слезы, что прозрачные из глубины души прозяб
шие зерна, голубка теперь поклюет — наклюется: жадная голубка; все 
поклюет и чужую опустошит душу: тогда выбьется из души и улетит в 
небеса. Пусть же теперь удлиненные, синие очи с очами сливаются, а 
заломленные руки стальная ломает рука; взоры пьяные открываются 
взорам пьяным; души встречаются и летят, — а куда? 

— Петр, довольно: у тебя сердцебиение!» [4, с. 178]. 
Для передачи симультанности событий, описываемых последова

тельно, но происходящих одновременно в двух планах — бытовом и 
бытийном, также используются скобки: «Петр думал о кате (облач
ков легкие струйки сгорали в любви)…» [4, с. 359]. 

таким образом, специфика повествовательной структуры «сере
бряного голубя» обусловлена соединением сказа с несобственнопря
мой речью, чередованием различных речевых стилей, границы меж
ду которыми размыты, скрытыми и явными отсылками к «чужому» 
тексту — художественному, философскому, мифопоэтическому, 
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контрапунктической технике сопряжения нескольких точек зрения 
и многоуровневой системой повествовательных инстанций, благода
ря чему перед читателем возникает сложноорганизованное полифо
ническое целое романа. Дальнейшее исследование форм выражения 
авторского сознания в романе андрея Белого предполагается сосре
доточить на уровне архитектоники и метатекста. 
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У статті розглянута одна з найбільш актуальних проблем сучасного літера-
турознавства — проблема форм вираження авторської свідомості. Методоло-
гічною основою роботи стали праці М. М. Бахтіна і Б. О. Кормана. Розглянуто 
суб’єктні форми вираження авторської свідомості в романі Андрія Бєлого «Сріб-
ний голуб». Автор статті прийшов до висновку, що завдяки використанню та-
кого музичного прийому, як контрапункт, в творі створюється ефект синтезу 
кількох оповідних інстанцій, а складність оповідної структури «Срібного голуба» 
обумовлена   поєднанням оповіді з невласне-прямою мовою, чергуванням різних мов-
них стилів, кордони між якими розмиті, прихованими і явними відсиланнями до 
«чужого» тексту і багаторівневою системою оповідних інстанцій, у результаті 
чого створюється поліфонічна наративна єдність роману. 

Ключові слова: форми авторської свідомості, роман, система оповідних ін-
станцій, оповідач, оповідь (сказ), маска оповідача. 

The forms of auThor’s ConsCiousness  
in andrei bely’s noVel «The silVer doVe» 

Ludmila Garmash, d.f.n., docent, prof. 

Kharkiv national pedagogical university named by G. S. Skovoroda, Kharkiv, Ukraine 

The article discusses the problem of the author and the ways of explicatory author’s 
consciousness in fiction literature. It describes the main approaches to the problem of 
the biographical school, formal school and post-structuralism. The theoretical works of 
M. M. Bakhtin and B. O. Korman are the methodological basis of the analysis of the forms 
of author’s consciousness in the Andrei Bely’s novel «The Silver Dove». The basic forms of 
expression of author’s consciousness are defined: the shape of the subject (characters and 
narrative instance); point of view (spatial, temporal, phraseological); plot and composite 
level of the work; architectonics; metatext (title, epigraphs, dedications, notes). 

The results of the study of the narrator as subjective expressions of the author’s po-
sition in Andrey Bely’s novel «The Silver Dove». It consists of the several masks. Five 
storytellers are organized in a hierarchical multilevel storytelling system. There are three 
socio-characteristic of the narrator on the lower level– rural, district and estate. They 
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have no autonomy, obey to the conditional narrator and attached to a particular locus. 
Their eyesight is limited and reflects typical features of the social groups to which they 
belong and represent. The author’s attitude to them expressly ironic and evidences the 
demonstrative difference of their positions from author’s point of view. 

The function of the folklore narrator is to transfer the internal state of the protago-
nist of the novel, Peter Darialsky, and express his perception of folk-poetry power. The 
mythological beginning connects this narrator with the author-storyteller, occupying the 
highest position in the conventional hierarchy of storytellers. It has maximum freedom of 
movement, his point of view is dynamic, and his «face» can come through the mask of other 
storytellers. The «lyrical hero» of the novel is the most consistently and openly narrator 
which expresses the author’s position and whose voice sounds in a few lyrical digressions. 

The effect of the synthesis of several narrative instances occurs due to musical tech-
nique as a counterpoint. Thus, the complexity of the narrative structure of «The Silver 
Dove» is caused by the connection of narrative speech with non-direct speech, the alter-
nation of the different speech styles with blurred boundaries between them, hidden and 
explicit references to «alien» text — artistic, philosophical, mythological, poetic, and con-
trapuntal technique of connection multiple viewpoints and multi-level system of narrative 
instances, which creates the polyphonic integrity of the novel. 

Key words: forms of author’s consciousness, novel, storytelling system, narrator, skaz, 
narrative mask. 
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У статті розробляється методологія онтологічної поетики фантастичної лі-
тератури, яка полягає у виявленні «тропологічних світів» (символів альтернатив-
ного світу, що виступають реалізацією метафори). Як приклади таких світів у 
доробку американської письменниці Урсули Ле Гуїн вивчаються «слово (ім’я)», «Інь-
Ян», «дерево (ліс)», «павутина (тканина)», «музика й танець», що відображують 
авторську філософію іманентності. Гармонійно поєднуючись, вони утворюють 
концепцію світу як народження: місія людини полягає у творенні буття з небуття 
шляхом спочатку уяви, а потім «опредмечення». Запропонований підхід може за-
стосовуватися для аналізу світів інших представників фантастичної літератури. 

Ключові слова: наукова фантастика, фентезі, онтопоетика, метафора, сим-
вол, образ світу, тропологічний світ. 

Протягом останніх десятиліть сучасна фантастична література, що 
традиційно поділяється на наукову фантастику (англ. science fiction — 
sf, або нФ) і фентезі, стала предметом дослідження академічного 
літературознавства, з’явилася велика кількість робіт, де здійснені 
спроби осмислити феномен фантастичного. окремі дослідники звер
тають увагу на глибинний зв’язок поетики фантастичного з філософ
ськими категоріями онтології та епістемології: за своєю природою 
фантастика, у більшій чи меншій мірі вдало, вторгається в ту картину 
буття, яка сформована в читача, і розширює чи змінює її. епістемоло
гічний вимір поетики нФ отримав висвітлення у роботах Д. сувина, 
р. скоулза, Д. Бродеріка, П. стоквелла та ін. Пов’язаний із ним он
тологічний вимір поки залишається не вивченим (на його важливості 
щодо нФ наголошують с. Лем, Б. МакХейл та ін.; про онтологічний 
план фентезі пише лінгвіст Д. Павкін). таким чином, перспективним 
підходом до фантастичної літератури вважається розробка методоло
гії, що залучає увагу до онтологічних аспектів, — тобто її «онтологіч
ної поетики». 

метою статті є виявлення і вивчення онтологічних аспектів фан
тастичних творів на прикладі доробку американської авторки урсули 

© криницька н., 2017
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Ле Гуїн. Досягненню цієї мети сприяє вирішення таких завдань: роз
робити на основі синтезу теорій «онтологічної поетики» та поетики 
фантастичного теорію онтологічної поетики фантастичної літерату
ри; виявити й дослідити моделі буття у фантастичному доробку Ле 
Гуїн шляхом звернення до метафоросимволічних і сюжетнообраз
них елементів її творчості; довести на прикладі згаданих світів ціле
спрямованість уваги письменниці до гармонії форми і змісту та наяв
ність онтологічної домінанти її фантастичних творів. 

термін «онтологічна поетика» пов’язаний із трьома основними ві
домими нам теоріями. Перша належить російському філософу Л. ка
расьову, для якого це підхід до твору, спрямований на виявлення 
персонального зв’язку автора із загальнокосмічним буттям, який сто
сується «питання розуму до тіла (або навпаки)», шляхом досліджен
ня через деметафоризацію «онтологічно насичених» моментів тексту 
(так званих «емблем»), що сприяють відкриттю його глибинного про
шарку, як правило, закритого і для самого автора [3]. 

Подальший розвиток онтологічна поетика отримала завдяки ро
сійському літературознавцю н. Шогенцуковій, яка звертається вже 
не стільки до семантики, скільки до поетики, серцевиною якої є 
умовність, міфологічне, символічне, фантастичне, синтез раціональ
ного й ірраціонального. За мету вона вважає дослідження способів 
художньої реалізації пізнаних письменником законів буття. При цьо
му аналіз концентрується на міфі, символі, гротеску, алегорії, часі/
просторі, сюжеті, композиції, стилі, точці зору, інтертекстуально
сті, номінології, кольорі, нумерології, пейзажі, ритмі, метафоризмі, 
але ключовим для філолога є поняття «метафоричного символу» [5], 
що вельми нагадує «емблему» Л. карасьова. Приклади застосування 
онтологічної поетики іншими фахівцями (о. Барикіним, Л. кіхней, 
Є. трофимовим та ін.) теж свідчать про увагу до метафори й символу 
як її першоелементів. 

таким чином, у російському літературознавстві «онтологічною 
поетикою» називається «метод герменевтичного аналізу тексту, спря
мований на розкриття зв’язку особистісного буття автора із загаль
нокосмічним буттям, який відображується в художньому творі та 
формує його метафоросимволічну і сюжетнообразну структуру» 
[4, стлб. 694]. 

і, нарешті, термін «онтологічна поетика» безпосередньо щодо нФ 
вживає американський філолог Б. МакХейл, для якого істотною 
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рисою фантастики є створення альтернативного світу, тобто цілої 
мережі інновацій, наслідком чого виступає зіткнення такого світу з 
реальним (радше, з уявленням про нього, сформованим у читача). 
учений уважає, що це зіткнення різних світів висуває на перший 
план їхні структури, які корелюють між собою, і невідповідності між 
ними: «онтологія... — це теоретичний опис всесвіту» [24, с. 27], — 
пише Б. МакХейл. він теж доходить висновку, що саме «метафора 
за своєю природою визначає онтологічний вимір тексту» [24, с. 134], 
бо вона народжується з напруги між буквальним і переносним зна
ченням, присутністю й відсутністю, «буттям» і «небуттям» [24, с. 237]. 
світи, що створюються на основі метафори (наприклад, «світкни
га»), філолог називає тропологічними (tropological worlds) [24, с. 133]. 
Проте Б. МакХейл обмежується переліком окремих таких світів у 
творах сучасних письменників, не поглиблюючись у їхній аналіз, а 
керуючись принципом знаходження спільних топосів у нФ та пост
модерністській літературі. 

вищезгадані теорії свідчать про те, що під словом «онтологія» 
кожний із фахівців розуміє дещо своє, проте можна виділити певні 
напрямки руху їхньої думки. увага Л. карасьова і н. Шогенцукової 
спрямована від автора до твору і навпаки, і онтологічність у цій пло
щині притаманна всій художній літературі. Б. МакХейл пише про 
онтологічність саме нФ, яка, на його думку, полягає в особливостях 
впливу альтернативного світу твору на читача. 

однак створення таких альтернативних світів є істотною рисою не 
тільки нФ, а й літератури фентезі, що виступає різновидом сучасної 
деміургії, як уважає, зокрема, вітчизняний філолог в. Єшкілєв. він 
розглядає не тільки зазначені вище виміри «автор — твір» та «твір — 
читач», а й третій вимір — «автор — читач»: у літературі фентезі, де 
персональний світ авторадеміурга формує «внутрішню енциклопе
дію» вигаданого світу, «інтерпретатору (читачеві) пропонується не 
свобода гри, як у постмодернізмі, а безумовне прийняття «внутріш
ньої енциклопедії» як першого кроку до містерії «суперпорозумін
ня» між автором та читачем» [2]. спробуємо зауважити, що і науко
вофантастичним творам притаманна така деміургія, хоча й більш 
обмежена нормами емпіризму. в. Єшкілєв висуває власну «плеро
мічну теорію» (від грецького pleroma — повнота) [1]. Фактично саме 
в площині розгортання ситуації «автор — твір — читач» відбувається 
зіткнення буття знакової істоти та людини, свідомість котрої в мо
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мент читання або написання твору переноситься (віддається) до сфе
ри життя знаків — плероми. Здається вірогідним, що термін «плеро
ма» в певних випадках може бути синонімічним «емблемі» карасьова 
та «метафоричному символу» Шогенцукової. 

Як було зазначено вище, для концепцій російських дослідників 
ключовим видається метафоричний символ як засіб передачі зв’яз
ку буття автора із загальнокосмічним буттям; у роботі Б. МакХейла 
увагу зосереджено на альтернативності фантастичних світів, що ви
кликає онтологічне почуття в читача; у теорії українського фахівця і 
авторське «Я», і персональний світ, в якому воно виявляється, і чи
тач, якому цей світ «вживлюється», зустрічаються в знакові — пле
ромі. отже, якщо поєднати всі розробки, виявляється, що спільним 
для онтологічної поетики фантастичної літератури є символ альтер
нативного світу, який виступає реалізацією метафори, і може бути 
приблизно зведений до визначення через знак. 

назвемо такий світ, слідом за Б. МакХейлом, тропологічним. 
Проте в нашому випадку візьмемо до уваги не тільки той світ, що 
безпосередньо представлений у науковофантастичному або фен
тезійному творі (наприклад, світ як мислячий океан у «солярисі» 
с. Лема). Ми пропонуємо здійснити виявлення й дослідження сві
тів, що виступають для письменника моделями буття, своєрідними 
imago mundi, які вимальовуються за допомогою сукупності художніх 
засобів, притаманних конкретному автору. отже, методом онтологіч-
ної поетики фантастичних творів конкретного письменника пропонує-
мо вважати виявлення такого тропологічного світу й дослідження його 
присутності в художній системі на різних рівнях тексту. 

розгляньмо, наприклад, тропологічні світи американської пись
менниці урсули крьобер Ле Гуїн (ursula kroeber Le Guin, народ. 
1929 р.), авторки і науковофантастичних, і фентезійних творів. 

Першим із них виступає «світ як слово (ім’я)». у доробку Ле Гуїн 
номінантність виявляється не тільки важливою складовою текстотво
рення, а й першоелементом творчості: ім’я породжує образ, навколо 
якого потім розгортаються події. на емблематичному рівні поданий 
аспект виявляється у фентезійному циклі про Земномор’я, на почат
ку якого було слово [22; 20; 9; 17; 18; 15], та в науковофантастичній 
повісті «історія шобіків» [10]. у фентезі, повторюючи старозавітній 
мотив, Ле Гуїн максимально реалізує його онтологічний потенціал: 
у її уявному світі рушійною силою виступає магія, що спирається на 



188 ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2017. Вип. 25

© Шляхова Н., 2015

істинне Мовлення, яке також іменується Мовою творення. Якщо у 
міфологічному просторі фентезі людина відкриває світ і впливає на 
нього за допомогою правильно знайдених слів, то в науковофан
тастичних творах, які відображують зацікавлення Ле Гуїн сучасними 
лінгвістичнофілософськими теоріями (вищезгаданій повісті «історія 
шобіків», романі «тлумачення», оповіданні «камінь, який змінив речі» 
[10; 19]), світ не просто відкривається, але й формується завдяки слову. 
справжнє або таємне ім’я героя для письменниці є аналогом його душі 
і слугує одним із засобів характеристики, особливо якщо виступає не 
звукографічним комплексом, а повноцінним у семантичному плані 
словом. Діахронічний аналіз вигаданих авторкою імен свідчить про по
ступове віддалення від звукографічних комплексів (які асоціюються зі 
стихією невідомого) та перехід до фітофорних та зоофорних імен (що 
підкреслюють зв’язок людини з природою). Це доводить її віддалення 
від чоловічого світу, що намагається керувати природою, і наближен
ня до жіночого світу, який є частиною цієї природи. екофеміністичні 
погляди Ле Гуїн відбиваються і в поділенні мови на «батьківську» і «ма
теринську»: у сучасному світі, на її думку, превалює перша, у той час як 
гармонійне існування можливе лише завдяки розділенню та поєднан
ню різних мов, тобто уявлень про реальність. 

Другою характерною для Ле Гуїн як прихильниці даосизму онто
логічною моделлю є «іньЯн», котра присутня в оформленні збірки 
«Дванадцять румбів вітру». символ «іньЯн» як imago mundi відтво
рюється різноманітними засобами: відданням переваги амбівалент
ним образам і ситуаціям; символікою світла й темряви; білого й 
чорного; портретними характеристиками пари героїв; зміною їхніх 
активних і пасивних ролей та точок зору; підбором до багатьох об
разів їхньої протилежності, або, за юнгіанською термінологією, тіні; 
зміною авторських оцінок протягом циклу майже до протилежних 
тощо. Гендерні протилежності стародавнього символу Ле Гуїн реа
лізує в нФ в образі андрогінів — мешканців планети Гетен (роман 
«Ліва рука темряви», оповідання «король планети Зима» тощо [14; 
21]), свідоме й підсвідоме — у фентезійному циклі про Земномор’я 
в образі людинидракона. Майже завжди в утіленні концепції «інь
Ян», що є символом цілісності й самості, задіяні люди: всесвіт почи
нається з людини й розкривається через неї. 

третьою характерною для авторки моделлю світу виступає «де
рево (ліс)», що особливо чітко спостерігається в образахемблемах 
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іманентного Гаю у фентезі й планетлісів у науковофантастичних 
романі «слово для світу — ліс» [23] і оповіданні «Ширше та повіль
ніше імперій» [21]. Дерево і ліс у творчості Ле Гуїн означають буття, 
іманентність і невпинність життя, однак якщо у фентезі більш чітко 
простежується втілення міфологічної ідеї дерева (лісу) як центру, то в 
нФ робиться наголос на втіленні культурного архетипу лісу як сим
волу буття й підсвідомості. у цілому дерево символізує буття, ство
рене психікою індивідуума, а ліс виступає символом колективного 
буття й ототожнюється з колективним позасвідомим. осягнути світ 
можна шляхом занурення у свою психіку, точніше колективне несві
доме, будова якого нагадує структуру лісу. 

Це іманентне сприйняття реальності посилюється в четвертій мо
делі «павутина (тканина) як модель всесвіту». Поширені в доробку Ле 
Гуїн образи павукадеміурга пов’язані із ткацтвом — давнім символом 
творіння — й виявляються найбільш чітко у фентезійних оповіданні 
«Ліз вебстер» [13] та повісті «Дівчаткабізони, виходьте гуляти вве
чері» [8]. Подібно до павука або ткача людина творить власний світ 
і сама є його частиною. Павутина також може розглядатися як най
більш доречна метафора й модель будови уявних світів письменниці, 
а також текстуальної та розповідної структури її творів. 

П’ятою моделлю є «світ як музика і танець»: у ній письменниця на 
образному й композиційному рівні намагається поєднати космічну, 
суспільну та особисту енергії. емблемою моделі є образи багатору
кого Шивинатараджі — бога, що «танцює світ», якого зображено на 
обкладинці збірки віршів авторки «важкі слова» [11], та жінки, ко
тра танцює, стилізоване зображення якої задіяне в оформленні збір
ки «Дівчаткабізони та інші товариства тварин» [8]. у нФ концепція 
творення буття за допомогою музики і танцю реалізується у науко
вофантастичному романі «Завжди повертаюсь додому» [6] і в повісті 
«танцюючи до Ганама» [10]. і знов, як у попередніх моделях, людина 
і відбиває світ, і зливається з ним, і творить його, але без неї буття 
неможливе. 

Шоста модель «світ як народження» містить концепції попередніх. 
Цей тропологічний світ виступає найбільш закритим, а на емблема
тичному рівні досліджується в ключовому символі роману «Завжди 
повертаюсь додому» — подвійній спіралі [6]. у пошуку подолання ду
ховної кризи шляхом контакту зі світом, що символізується в моделі 
«іньЯн», людина повинна повернутися до центру (колективного не
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свідомого, Дао, ідея якого зокрема виражається в образі лісу), знайти 
спільний ритм із природою (концепція «буття як музика й танець») 
і, зрозумівши, що буття є її власним породженням (концепція «па
вутина як модель буття»), досягти цілісного бачення всесвіту, своєї 
ідентичності, що символізується отриманням справжнього імені 
(концепція «світ як слово (ім’я)»). 

Поєднання цих пунктів, на наш погляд, утворює концепцію світу 
як постійного народження: він існує, доки людина здатна змінювати
ся й розвиватися в пошуках гармонії. Гармонійна людина завжди зна
ходиться на шляху до свого космічного Дому. красномовною детал
лю виступає те, що виявленням авторської оцінки щодо правильності 
етичного вибору, зробленого героями, часто виступає народження у 
них дітей (романи «Планета вигнання», «Ліва рука темряви», «Лаві
нія», оповідання «самотність», повість «рибалка внутрішнього моря» 
[16; 14; 12; 7; 10] тощо). у концепції світу як народження втілюються 
і феміністичні погляди Ле Гуїн, і філософія іманентності. на думку 
Ле Гуїн, ми не можемо вийти за межі ілюзії або поринути в Дао: нам 
залишається жити у світі, лише випадково стикаючись зі справжньою 
реальністю, й відчувати себе пов’язаним із усім світом. Починаючи з 
поняття іншого, Ле Гуїн поступово наближає читача до висновку, що 
все інше є частиною нашої свідомості. таке світовідчуття перекладає 
всю відповідальність на людину, місія якої полягає у творенні буття з 
небуття шляхом спочатку уяви, а потім «опредмечення» світу. 

отже, запропонований аналіз метафоросимволічних моделей 
буття у фантастичному доробку Ле Гуїн охоплює комплексне звер
нення майже до всіх елементів онтопоетики, визначених фахівцями. 
серед них: міф, символ, метафоризм, час/простір, сюжет, компози
ція, стиль, точка зору, інтертекстуальність, номінологія, колір, нуме
рологія та пейзаж, які пропонуються н. Шогенцуковою як складові 
онтологічної поетики; «онтологічно насичені» моменти творів, за 
Л. карасьовим; альтернативні світи, визначені Б. МакХейлом, — а 
разом ці елементи сприяють «злиттю горизонтів» автора й читача, 
про яке пише в. Єшкілєв. 

таким чином, виявлення та аналіз тропологічних світів у нФ та 
фентезі Ле Гуїн дає підстави зауважити, що фантастична література 
має великий потенціал у створенні онтологічних моделей, які є син
тезом та реалізацією давньої міфології, традицій світової культури, 
авторського світовідчуття та наукових відкриттів. Ці моделі доводять, 
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що за своєю глибиною, набором завдань і пошуком гармонії форми 
і смислу творчість американської письменниці відповідає критеріям 
високохудожньої літератури. вельми перспективною справою уявля
ється онтопоетичний аналіз світів інших представників фантастичної 
літератури, який допоможе побачити приховані послання навіть у до
бре відомих творах. 
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онтологичесКаЯ ПоЭтиКа современноЙ  
ФантастичесКоЙ литературЫ на Примере  

творчества урсулЫ ле гуин 

Наталия Криницкая, канд. филол. наук, доцент  
заведующая кафедрой романо-германской филологии 
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В статье разрабатывается методология онтологической поэтики фанта-
стической литературы, которая заключается в выявлении «тропологических 
миров» (символов альтернативного мира, выступающих реализацией метафо-
ры). В качестве примеров таких миров в творчестве американской писательни-
цы Урсулы Ле Гуин изучаются «слово (имя)», «Инь-Ян», «дерево (лес)», «паутина 
(ткань)», «музыка и танец», отражающие авторскую философию имманентно-
сти. Гармонично сочетаясь, они образуют концепцию мира как рождения: миссия 
человека заключается в создании бытия из небытия путём воображения, а затем 
«опредмечивания». Предложенный подход может применяться для анализа миров 
других представителей фантастической литературы. 

Ключевые слова: научная фантастика, фэнтези, онтопоэтика, метафора, 
символ, образ мира, тропологический мир. 
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onToloGiCal PoeTiCs of ConTemPorary  
sCienCe fiCTion and fanTasy on The basis  

of ursula le Guin’s WorKs 

Nataliya Krynytska, Associate Professor, PhD,  
Head of Romance and Germanic Philology 

Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University 

The purpose of the article is to identify and study the ontological aspects of science 
fiction and fantasy at the core of the works by Ursula Le Guin, the American writer. 
To achieve this goal the author tries to solve the following problems: to develop on the 
basis of the synthesis of theories of «ontological poetics» and poetics of the fantastic the 
theory of ontological poetics of fantastic literature; to discover and explore the models 
of existence (the so called «tropical worlds») in Le Guin’s SF and fantasy by studying 
the metaphorical-symbolic, storyline and figurative elements of her works; to prove, 
on the example of the mentioned worlds, the focus of the writer’s attention to the har-
mony of form and content and the presence of the ontological dominant of her fantastic 
fiction, which makes it possible to evaluate their poetics in terms of philosophical and 
ethical holistic and healing perception of the world. «The tropological worlds» (i.e. 
symbols of the alternative world that are the realization of the metaphor) in the works 
of Ursula Le Guin are: «word (name)», «Yin-Yang», «tree (forest)», «web (cloth)» and 
«music and dance». They reflect the author’s philosophy of immanence and combine 
harmonically making a new concept — «world as birth/giving birth». The suggested 
approach can be used for analyzing the worlds of the other representatives of science 
fiction and fantasy. 

Key words: science fiction, fantasy, ontopoetics, metaphor, symbol, imago mundi, 
tropological world. 
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ХуДоЖнЬо-естетичні властивості візуалізаЦіЇ 
ПоДіЄвості в КазКаХ м. ЖуКа 

Катерина Романова, аспірант 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова  
gerojamslava@ukr.net 

У статті розглядаються авторські прийоми створення художнього світу в 
казках М. Жука. Представлено різні підходи до визначення категорії події та поді-
євості. Аналізуються сфери функціональних можливостей подієвості в художньо-
му творі. Представлено два плани вияву подієвості у творах М. Жука, зокрема, 
як презентацію події (сюжетної одиниці твору) і процесу породження тексту в 
аспекті самоідентифікації автора, виявлення його мислення, стилю письма. 

Ключові слова: казка, подія, сюжет, подієвість, художній твір, метатекст, 
візуалізація. 

творчість Михайла Жука — різнопланове і поліфонічне явище в 
художньомистецькому дискурсі ХХ ст. Його мистецька універсаль
ність свідчила про безмежність людських можливостей і неосяжну 
потенційність української художньої свідомості. Літературна спад
щина митця останнім часом все більше привертає увагу дослідників, 
однак художній світ казок М. Жука і до сьогодні є мало вивченим те
оретиками та істориками літератури. 

метою нашого дослідження є проаналізувати авторські прийо
ми створення художнього світу в казках М. Жука. Представити різні 
підходи до визначення категорії події та відмежування останньої від 
інших сюжетних одиниць твору. розглянути сфери функціональних 
можливостей подієвості в художньому творі та спектри вживання 
терміну. Ми прагнемо проаналізувати характер подієвості у казках 
М. Жука та спосіб презентації події автором з позицій сучасної на
ратології. 

світ художнього твору відображає дійсність в одночассі побічно і 
прямо: побічно — через бачення автора, через його образні уявлення, 
та прямо, безпосередньо — в тих автор, коли художник несвідомо, не 
вдаючись до суто образного ряду, немов переносить у створюваний 
ним світ явища дійсності або уявлення та поняття своєї епохи. 

розглядаючи художньоестетичні властивості подієвості в казках 
М. Жука, варто згадати найбільш сталі жанрові ознаки казки. За ви
значенням сучасних літературознавців, казка є «одним із основних 

© романова к., 2017
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жанрів народної і літературної творчості, епічний, повістувальний, 
сюжетний художній твір усного походження. в основі казки — за
хоплююча розповідь про вигадані події і явища, які сприймаються 
і переживаються як реальні. За своєю тематикою вони поділяються 
на: казки про тварин; фантастичні; чарівні; побутові. сюжет каз
ки складається з багатьох епізодів, містить драматичний розвиток 
подій і щасливе закінчення» [7, с. 321]. Характерною рисою казки 
є традиційність структури і композиційних елементів — зачинів, 
завершуючих ритуальних формул, контрастне групування добрих і 
злих героїв, наявність мети, випробування головного героя і його 
перемога. 

різновидом жанру казки є літературна казка — авторський худож
ній твір, прозовий або віршовий, або заснований на фольклорних 
джерелах, або цілком оригінальний; твір переважно фантастичного, 
чародійного характеру, у якому змальовуються неймовірні пригоди 
вигаданих або традиційних казкових героїв. 

Літературна казка орієнтована як на дитячу, так і на дорослу чи
тацьку аудиторію. у ній неймовірне чудо, чарівна, нереальна, неспо
дівана подія відіграє роль сюжетотвірного фактора, служить вихід
ною основою характеристики персонажів. роль події у сюжеті казки 
є конститутивною, будьякий переломний момент казки, як пригод
ницького наративу, спровокований передуючою або супроводжую
чою подією. окрім того подія лягає в основу казки, як феномен при
годи, якому притаманна абсолютна винятковість [9]. 

саме до поняття події, як одного із сюжетотвірних факторів, все 
частіше звертаються у сучасному літературознавстві, адже подія, як 
конструктивний елемент художнього твору, робить сюжет цікавим, 
цілісним та логічним. 

Феномен подієвості досліджено у працях таких дослідників, як: 
М. Бахтін, Г. Гегель, Ж. Женетт, Ю. Лотман, н. тамарченко, в. тюпа, 
в. Шмід, Б. томашевський, в. Жирмунський (див.: [3]). 

у власних спостереженнях спираємось на дослідження представ
ників російського структуралізму та формалізму. Засновники форма
лістичних методів дослідження твору зосередили увагу на принципах 
сюжетобудови, архітектоніки твору, формальних особливостях нара
тиву, поетикальних властивостях, поряд із процесом його створен
ня — однак без врахування таких методів і аспектів як: психологія 
творчості, біографізм, авторська суб’єктивна думка. 
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Дослідження художньої події в сучасному літературознавстві ба
зуються на семіотичних принципах, запропонованих Ю. Лотманом. 
на його думку, подією є певна зміна вихідної ситуації: або зовніш
ньої ситуації в оповідуваному світі (природні, акціональні й інтерак
ціональні події), або внутрішньої ситуації того чи іншого персонажа 
(ментальні події) [8, с. 309]. 

термін подієвість у сучасному літературознавстві має декілька 
значень: перше фіксує в собі сукупність подій твору, друге — характе
ризує ступінь вираження ознак події в тексті. 

М. Бахтін розглядає подієвість як двоєдине явище, а саме: презен
тацію події (сюжетної одиниці твору) і як процес породження тексту. 
отже є дві події — подія, про яку оповідається, і подія (як «співбут
тя», «событие») самого висловлювання (в цьому останньому ми й 
самі беремо участь як реципієнти); події ці відбуваються в різні часи 
і в різних місцях, і в той же час вони нерозривно поєднані в одній 
ситуації, як твір в його цілісності. М. Бахтін розуміє цю цілісність в її 
неподільності, але одночасно розуміємо і всю різноманітність її скла
дових моментів [16, с. 105]. власне наративна презентація висловлю
вання складається із взаємодії двох подій — наративної (змісту опо
віді) і комунікативної, тобто самого процесу оповіді про факт події, 
можливо навіть, процесу висловлювання наратора чи героя. таким 
чином план подієвості твору постає у двох виявах: як план презен
тації події (сюжетної одиниці твору) і як процес породження тексту 
(автореферентної природи подієвості). 

Беремо за основу в нашому аналізі судження Ю. Лотмана щодо се
мантичної характеристики події. Для нього подією в тексті є перемі
щення персонажа крізь межу семантичного поля [8, с. 282]. Перш за 
все, це стосується моральноетичних та естетичних сфер. таке розу
міння варто взяти до уваги з огляду на особливу увагу митців періоду 
раннього модернізму до процесів семіозису і виходячи з особливос
тей поетики казки, що зазвичай структурована як поетикальний рух 
образності, рух художніх сем, тропів. 

Принципи аналізу подієвості, як категорії поетики сюжету, закла
дено Б. томашевським, який тісно пов’язує поняття події і фабули, 
вражаючи, що тема фабульного твору складає певну більшменш 
єдину систему подій, що випливають одна з іншої. сукупність подій 
у їхніх взаємних внутрішніх зв’язках він називає фабулою [3, с. 180]. 
Фабулярний розвиток науковець характеризує як перехід від однієї 
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ситуації до іншої, при тому певні ситуації вирізняються суперечністю 
інтересів — колізією, боротьбою між персонажами, що, в свою чергу, 
є подіями. у відтворенні процесу формування значень тексту твору 
звертає на себе увагу використання автором певних художніх прийо
мів, поетикальних засобів, за допомогою яких можна сприймати си
туації та події в поетиці тексту. 

важливо відокремити поняття події як художнього явища від зви
чайних сюжетних одиниць, таких як випадки чи факти. Подія, як 
зазначає т. Гребенюк, завжди є фактом, тоді як не кожен факт мож
на назвати подією  [3, с. 8]. в. Шмід виділяє дві обов’язкові умови, 
без існування яких, на його думку, ситуація, обіграна наратором, не 
може мати статусу події: поперше, фактичність або реальність зміни, 
тобто недостатньо, щоб суб’єкт дії лише бажав зміни, мріяв про неї, 
уявляв її, бачив уві сні або галюцинації [18, с. 309]; подруге — ре
зультативність, адже зміна, що утворює подію, має відбутися до кінця 
нарації [18, с. 15]. 

Цікавим є критерій ступеня ймовірності подієвості художнього 
факту, який визначається можливістю та очікуванням того, що він від
бувається: «Подія мислиться як те, що відбулося, але могло й не відбу
тися. Чим менша ймовірність того, що ця подія може мати місце, тим 
вище піднімається вона за шкалою сюжетності» [8, с. 174, 285–286]. 

таким чином у сучасному літературознавстві сформувалось де
кілька самодостатніх підходів до визначення категорії подієвості, 
ключовими із яких є: 

1. Подієвість як сукупність сюжетних художніх явищ (подій) твору 
у їхніх взаємних внутрішніх зв’язках. 

2. Подієвість як формальна ознака процесу породження тексту. 
сформовані підходи є доцільними при аналізі казок М. Жука, 

оскільки твори письменника вирізняються присутністю в тексті 
формальних ознак створення тексту, останні часто зводяться до ав
торефлексії, зокрема наявність присвяти, авторських ремарок, уточ
нень, ілюстрування автором власних текстів. З точки зору сюжетної 
подієвості казки вирізняються насиченою композицією та сюжетни
ми художніми явищами, герої казок найчастіше стають учасниками 
цікавих та непередбачуваних подій, що в більшості своїй є сюжето
визначальними. 

розглядаючи два плани подієвості текстів, спочатку, зупинимо
ся на першому розумінні: у значенні сукупності сюжетних художніх 
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явищ, однак зазначимо, що план подієвості як формальної ознаки 
породження тексту у деяких казках також простежується, таким чи
ном у певній групі казок ми виявили накладання двох планів подіє
вості. Для аналізу обрано казки «три глечики», «Мазолке», «Ме», 
«кораблики», «війна», оскільки вони, за нашими спостереженнями, 
найбільш вдало демонструють наративну (оповідну) подієвість. 

у казці М. Жука «три глечики» розповідь починається з експози
ції: «Жили на світі три глечики», далі відбувається знайомство реципі
єнта із зовнішнім виглядом персоніфікованих головних дійових осіб: 
«два з них були помальовані у квіти і птахи, а один звичайнісінький, 
сажного кольору, наче замурзаний, як циган» [6, с. 361]. Детальний, 
візуалізований опис із використанням епітетів та порівнянь свідчить 
про вияв авторського бачення і, водночас є самопрезентацією автора 
як художника — митця візуального типу мистецтва, а текож свідчить 
про його метатекстуальну присутність. напевне, іменник «циган» ав
тор вживає з метою посилення напруги та виникнення негативних 
асоціацій у свідомості читача, цей образ використовується і в багатьох 
інших творах М. Жука, що сприяє впізнаванню своєрідної манери ав
тора. 

автор структурно виокремив у казці «три глечики» шість ча
стин, кожна із яких пов’язана із попередньою лінійною послідов
ністю подій. наприкінці першої частини наратор вводить у твір 
«подіюзнак», знайомлячи реципієнта зі старим горщиком, в назві 
імені якого використовує суфікс згрубілості ище, «Горщище». він 
обіцяє помститися веселим і гарним горщикам за їх гарну вдачу: 
«і наші горщики із ним не мирилися — вони були веселої вдачі і, 
коли старий починав бурчати, то вони часто глузували з нього. от
тоді він і пообіцяв, що колись помститься» [6, с. 361]. у цьому епі
зоді виявляємо закономірності процесу словотворення як подієвої 
одиниці твору. 

у другій частині казки наратор описує підготовку горщиків до вте
чі з хазяйського дому, а в третій — втілення наміру в реальність. Події 
цих розділів передаються через діалоги персонажів, і автор виявляє 
свою позицію у роздумахспостереженнях, розриваючи діалог вкра
пленням власної мови (відавторської) подібно до авторських ремарок 
у драматичному творі, що дозволяє нам виявити другий план подіє
вості, наратор, як старший товариш для своїх реципієнтів, тлумачить 
зміст сказаного. 
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«…— Гепнешся, то і боки порозвалюються. 
… — а як у піч гепають, то добре, а як віхтем шкребуть, то боки 

цілі? ет, малороси ви, а не глечики, — сердився Мурзатий (таки була 
у тому варенцю якась закваска любові до рідного краю) [6, с. 361]. 

важливою подією у творі стає перетворення глечиків на людей, 
вмотивоване реалізацією помстипрокляття старого Горщища. Пред
ставлення автором цієї події відповідає функції «чарівного перетво
рення», за теорією в. Проппа, і у подальшому — зняття чар. 

казковий твір М. Жука «Мазолке» має ретроспективну подіє
вість і починається описом події у минулому часі, за допомогою емо
ційно забарвленого діалогу персонажів твору. «– ой, Божеж мій! Бо
жеж мій! Що ж це воно буде? — голосила старенька баба Марійчиха, 
бігаючи по свойому дворищу… 

— а що?! — питала сусідка івга, жінка коваля. 
— Чого це ви, Марійчихо, так бідкаєтесь? — питав з другого боку 

семен Бондар. 
— а що там сталося? — питав рибалка Микита. 
— вісімдесять років живу тут над річкою, а такого не чула… За

раз отут був… Прийшов і каже, що він Мекеке! старий… на голові 
якась макітерка одягнена. Штани зверху пухирем надулися, а на ко
лінах мов дудочки… на ногах чоботи блискучі… кептар цяцькований, 
хутряний із величезними кишенями… а говорить, таке говорить, що 
не розбереш… Що ж це воно буде — скажіть мені?» [6, с. 387]. 

експресивно забарвлена лексика та неповні речення є автор
ськими прийомами, завдяки яким посилюється увага та зацікав
лення читача подією презентації сюжету твору. у повіствуванні 
з’являється наратор, формально представлений як оповідач, із по
ясненням передісторії вищенаведеної події: крамар з міста вирішує 
стати чарівником і «обзавестись» власним королівством. Для цього 
вигадує власну «мову», у якій вимовляє лише перші склади слів, і 
вирушає у село, де згодом на деякий час стає господарем. наратор 
наділяє персонажа усіма притаманними чарівнику рисами, і по суті, 
Мазолке не лише говорить, але й діє як чарівник, що абсолютизує 
художні властивості прийому словотворення, явище породження 
висловлювання слугує засобом формування чарівного художнього 
простору. саме такий художній прийом, як гра слів, незвичайний 
мовний зворот і є провідною ознакою фацеції, невеликого гуморис
тичного оповідання. 
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Для розв’язки сюжету автор використовує прийом іронічної інвер
сії події. те, що сталося, власне не несе великого семантичного на
вантаження, однак у розвитку зовнішньої дії утворює кульмінацію і 
призводить до реверсу подій: «і трапилось раз, що на сході Мазолке 
чхнув. не велика то біда чхнути, але чарівникам того не вільно робити. 
Якраз там була баба Марійчиха, що стояла поруч з Мазолке. Як чхнув 
він (а це було в будень), то Марійчиха і скажи (стара вже голова в неї 
була): — Бувайте здорові, паночку! всі засміялися, а потому і забала
кали по звичайному, як і колись балакали» [6, с. 390]. автор свідомо 
вводить у текст саме цю подію, адже слід наголосити на її звичайно
сті, тілесній реальності, близькій відчуттям кожного реципієнта, вона 
сприяє переключенню уваги з плану фікційного, умовного (плану 
словотворення) на план звичайної побутової і не залежної від уяви 
суб’єкта об’єктивної дійсності, відтвореної у художньому сприйнятті. 

Присутність автора у творі простежується через замітки та пояс
нення, це надає фікційним елементам твору штучної серйозності та 
правдоподібності. наратор використовує прийом гри слів, скорочу
ючи їх до перших складів. у даному прийомі, окрім гри з читачем, 
також закладені сатиричні алюзії до деяких соціальнокультурних 
явищ, зокрема надмірної абревіатуризації назв, притаманних автори
тарним формам суспільної влади. 

Ще раз прийом гри з читачем шляхом усічення основи слів і утво
рення інших словоформ спостерігаємо у творі «Ме» — короткому 
гумористичному оповіданні, основою якого є представлення анек
дотичної події. в експозиції наратор застосовує прийом візуалізації, 
предметом якого слугує опис місцевості, у якій розгортаються події: 
«Як стати лицем до схід сонця, то праворуч буде хата ГрицькаПасіч
ника, а ліворуч ПанасаЦигана — через дорогу. у Грицька й справді 
чудова пасіка…» [6, с. 418]. розгортання події переривається почер
говими діалогами впродовж зустрічей дійових осіб. Гра слів надає 
оповіданню ознак комічного, особливо це простежується у прийомі 
усічення слів, зокрема ПанасЦиган замість «меду» промовляє «ме», 
а Грицько, бажаючи відпровадити хитрого кума, відповідає йому у той 
самий спосіб: «ідкудочомам!». таким чином автор зводить подіє
вість твору до комунікативної дії між персонажами і надає їй яскраво
го аудіального наповнення. 

у казковому творі М. Жука «кораблики» виклад подій традиційний 
для оповідної манери. Починається оповідь трьома непоширеними 
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розповідними реченнями, що слугують елементом візуалізації, і про
довжується описом природи, таким чином досягається ефект присут
ності реципієнта: «весна. сонечко світить. тепло. на нашій вулиці вже 
зовсім немає снігу, лише біжить великий згон. Шумить так шумить… 

в ним і крижинки і шматки збитого, брудного снігу, — і де воно 
береться? Бо під муром уже травка зелена і москалики червоні пови
лазили — та й гріються проти сонця» [6, с. 365]. 

оповідь ведеться від першої особи оповідачаспостерігача, на що 
вказує використаний у першому розділі займенник «нашій». сюжет 
розгортається у двох площинах: сюжетній (представлення подій) та 
повіствувальній, зокрема у першому та останньому розділах наратор 
подає ситуацію із реального життя хлопчика, описує процес май
стрування паперових корабликів, а з другого по сьомий розділ спо
стерігаємо візуалізовану персоніфікацію образів: подієвість набуває 
фантастичного характеру: кораблики спершу виростають і набувають 
реальних розмірів, далі вступають у сутички із розбишаками, геро
їчно змагаються, і, нарешті, підкорені ворогами, повертаються до
дому. саме ці події, що, ймовірно, розгортаються в уяві хлопчика, є 
ключовими у творі, зумовлюють конфлікт та розв’язку. таким чином, 
можемо говорити про наявність зовнішньої та внутрішньої фабули у 
творі. наратор вдається до візуалізації художнього простору, що надає 
наративу ефекту чарівності. схожим є сюжет твору «війна», у якому 
подієвість твору також містить уявну та реальну площини розгортан
ня сюжету. Це стає можливим за допомогою прийому уособлення та 
персоніфікації, до яких вдається оповідач. реальне, представлене в 
творі, поєднується із фікцію, таким чином стверджується єдність і, 
як мінімум, рівноправ’я реального та вигаданого, повсякденного та 
фантастичного, цей прийом автор застосовує із метою посилення 
віри реципієнта у реальність описаних подій. Дані твори скоріш за 
все створені автором під час спостереження за іграми власних дітей. 

Другий план подієвості, що простежується на рівні створення 
тексту і вказує на власне подію нарації, присутній у більшості тво
рів автора, зокрема твір «Дрімайлики малайцям» (із категорії дитячих 
творів для читання на ніч) містить авторські ілюстрації, що є мета
текстовим показником. Головними героями твору є вигадані істоти — 
«дрімайлики», які допомагають дітям засинати на ніч: 

«Чи попід лісом, 
чи у лісі, 



ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2017. Вип. 25  203

© Кудрявцев М., 2015

у урмановому горісі, — 
та жили собі Дрімайлики, 
Мурзатенькі, 
Чумайлики» [5, c. 349]. 

автор представляє сформоване уявою власне візуальне зобра
ження вигаданих героїв, до однієї з ілюстрацій він подає коментар: 
«голова Дрімайлика побільшена у 1000 разів» цей коментар слугує 
авторським прийомом, завдяки якому реципієнт сприймає фікцію із 
високою мірою вірогідності. також автор створив власні ілюстрації 
до казок «кораблики», «водичкаМолодичка», «Мазолке», «Про 
тхора тхорища». автор проявляться в ілюстраціях, його твір сприй
мається як єдине ціле сюжетного та позасюжетного планів, візуальне 
та текстове зливається у єдиному образі, домінучою є, за спостере
женнями, вербальна складова. ілюстрування власних творів автором 
сприймаємо як форму здійснення автокомунікації та автоінтерпре
тації, до того ж візуальний план образотворення є однією з помітних 
особливостей творчої манери митця. 

казка «спляча красуня» окрім сюжетного плану подієвості 
містить звернення до процесу породження нарації, зокрема містить 
присвяту «Григорію Холодному», ймовірно, мова йде про україн
ського вченого, просвітянина, громадськополітичного діяча, доля 
якого склалась трагічно. Ця присвята прикметна тим, що вводить у 
художній простір біографічного автора і суб’єкт віднесення, називає 
реальних осіб, дає установку на сприйняття сюжетної подієвості тек
сту як алегорії. Головна героїня тексту — дівчина, на момент початку 
і майже до кінця нарації вона перебуває у стані сну, дикі звірі та мис
ливий, що знаходять сонну дівчину, вражені її красою і мають єди
не бажання — привласнити, забрати її до себе, однак, коли дівчина 
просинається, то говорить: «коли я спала, то й горобці, і ворони, і 
медвідь, і ти, мисливий, казали, як хотіли, а тепер і я скажу, що я своя, 
а не ваша» [6, c. 379]. Подія пробудження красуні від сну, її репліка 
у відповідь на пропозицію мисливого належати йому, у поєднанні із 
фактом присвяти твору українському політичному діячеві, створює 
установку на впізнання реципієнтом образу україни. Цю установку 
стверджує автор у поясненні в післяслові: «красуня ж дівчина була 
україна» [6, c. 379]. 

отже, подієвість у казках М. Жука є двоєдиним структурним чин
ником, насамперед є сукупністю сюжетних елементів. такий тип 
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подієвості найбільш виразно простежується у казках із формою при
сутності автораоповідача. Будуючи сюжет таких творів, наратор, 
частіше за все, вдається до лінійного чи ретроспективного способу 
побудови, використовує прийом гри з читачем, емоційно забарвлені 
речення, метафори, уподібнення та персоніфікації, експресивну лек
сику, вдається до перерваного, нелінійного сюжету, з метою акценту
вати увагу реципієнта на певній події. 

Другий план подієвості простежується на рівні ситуації створен
ня тексту і вказує власне на подію нарації. у такому випадку у творі 
присутній біографічний автор, реальний творець тексту, він прояв
ляє себе через метатекстові показники, такі як: ремарки, пояснення, 
вставні конструкції, передмову, присвяту, ілюстрації. Двовекторне 
спрямування нарації сприяє емоційному насиченню творів, увираз
ненню стратегії комунікативного акту між автором та реципієнтом, 
вияву в межах художнього твору авторської індивідуальності. умовне 
розмежування фабульних подій, як сюжетної одиниці твору, і події 
презентації твору, як процесу породження твору дозволяє виявити 
специфіку образу наратора і образу автора. Завдяки фіксації того, як 
створюється художність тексту, як розгортається художня образність, 
простежується спроба самоідентифікації митця, руху його самосвідо
мості. 
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ХуДоЖественно-ЭстетичесКие своЙства  
визуализаЦии собЫтиЙности в сКазКаХ м. ЖуКа 

Екатерина Романова, аспирант 

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 

В статье рассматриваются авторские приемы создания художественного 
мира в сказках М. Жука. Представлены различные подходы к определению кате-
гории события и событийности. Анализируются сферы функциональных возмож-
ностей событийности в художественном произведении. Представлены два плана 
проявления событийности в произведениях М. Жука, в частности, презентация 
события (сюжетной единицы произведения) и как процесс создания текста в 
аспекте самоидентификации автора, выявление его мышления, стиля письма. 

Ключевые слова: сказка, событие, сюжет, событийность, художественное 
произведение, метатекст, визуализация. 
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arTisTiC and aesTheTiC ProPerTies of VisualizaTion 
of eVenTs in The Tales of m. zhuK 

Ekaterina Romanova, graduatestudent 

Odessa I. I. Mechnikov National University, Ukraine 

In the given article the author techniques of artificial word creation in M. Zhukh’s 
are observed. There are different ways to define an even and eventfullness. The two back-
grounds are described to display eventfulness in M. Zhukh’s compositions, they are: pre-
sentation of events (a plot unit of a composition) and as a processs of the text outcome in the 
aspect of the author’s self-indification, definition of his ideas and his style. Eventfullness 
in M. Zhukh’s fairy-tails is a binomial phenomenon, in the first background it is a combi-
nation of plot artistic elements, exactly this type of eventfulness is described them brightly 
in the fairy-tails with form of the author-narrator’s presence. Creating the plot of such a 
composition the narrator, as a rule uses a device of playwitht reader, emotionally coloured 
sentences, assimilation and personification, expressive vocabulary, uses interruption of the 
linear type of narration, in order to pay the recipient’s attention to certain events. 

The second background is described in the level of text creation and reveals the events 
of narration themselves. In this case in the composition the biographical author is present, 
the real creator of the composition, he displays himself through metatextual indexes, as 
remarks, explanations, parenthesis, the preface, the inscription and illustrations. The de-
vices used by the author contribute to the emotional fullness of the composition, possibility 
of the qualitative communication between the author and the recipient, appearance of 
the composition and the author’s individuality. The conditional demarcation of the plot 
events, as a plot unit of a text, and events of the text presentation, as a process of the text 
outcome lets us define the specifics of the narrator’s image and the author’s image. Owing 
to the fixation of the high artistic value of the composition, as an artistic imagery is opened, 
we can watch the author’s attempt of self-indification, the motion of his self-awareness. 

Key words: fairytale, event, plot, event, artwork, metatext, visualization. 
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Анализ современного этапа развития литературы невозможен без сопостав-
ления сетевых и несетевых жанров, особенно в творчестве одного и того же 
писателя. Активный исследовательский интерес продолжает вызывать фигура 
Т. Толстой, в творчестве которой важное место занимает детская тема. Изу-
чение сетевого творчества состоявшихся писателей — актуальное направление 
интерпретации современного литературного процесса. 

Целью статьи является уяснение принципов и механизмов функционирования 
детского видения в рассказах и постах Т. Толстой (рассказы «Любишь — не лю-
бишь» (1987) и «Невидимая дева» (2014), посты автора за 2014—2016 гг.). Обна-
руживая определенную эволюцию в освоении Т. Толстой заявленной темы, автор 
приходит к выводу, что функционирование механизмов детской оптики в разных 
текстах строится по сходным принципам. Это позволяет говорить об универ-
сальности рассматриваемого аспекта поэтики для всего творчества писатель-
ницы. 

Ключевые слова: поэтика визуальности, детская оптика, художественная 
публицистика, интернет-пост. 

современный этап развития литературы характеризуется размы
тостью многих структурных принципов. Постепенное стирание жан
ровых или родовых границ произведений привело к трансформации 
понятия художественный текст. особую роль в этом играют сетевая 
проза и поэзия. Поэтому изучение сетевого творчества состоявшихся 
писателей — важное и перспективное направление интерпретации 
современного литературного процесса [1–7]. 

активный исследовательский интерес продолжает вызывать фи
гура т. толстой [2–5; 8; 10]. Дебютировав в 1983 г. рассказом «на золо
том крыльце сидели», толстая издала несколько сборников, включав
ших как художественные, так и публицистические тексты, а затем, в 
2000 г., роман «кысь». выдержав творческую паузу после выхода это
го романа, толстая возвращается в литературу, но уже сетевую: публи

© Гребенщикова а., 2017
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кует тексты сначала в «Живом журнале», а затем и в Фейсбуке. только 
в 2014 г. выходит очередная книга писательницы («Легкие миры»), и 
построена она будет в основном на фейсбучных постах. 

начиная с первых литературных опытов, в творчестве т. толстой 
важное место занимает детская тема. Детское сознание, детское 
восприятие, воплощенное в литературе, неоднократно становились 
предметом научного исследования. вместе с тем специальных работ, 
где рассматривалось бы детское видение мира, отраженные в творче
стве т. толстой, нам обнаружить не удалось. Целью работы является 
уяснение принципов и механизмов функционирования детского ви
дения в рассказах и постах т. толстой. 

важно разграничить понятия «мир детства» и «детская оптика». 
«Мир детства» подразумевает, что центром изображаемой картины 
мира является ребенок, но субъектом восприятия может быть взрос
лый. если предметом исследования является детская точка зрения, 
образ наблюдателяребенка и механизмы его видения, тогда есть 
смысл говорить о «детской оптике» — системе поэтических прие
мов, позволяющих охарактеризовать субъект видения (ребенка или 
взрослого с детским восприятием мира); детская «точка зрения» (по 
Б. успенскому [13]), рассмотренная с позиций поэтики визуальности. 

современный этап развития литературы ознаменовался рождени
ем интернетпоста. Пост (от англ. post — запись) — это сообщение, 
сделанное на странице форума или социальной сети. однако такая 
запись нередко перерастает в текст, обладающий признаками худо
жественности. исследователи подчеркивают, что пост является по
граничным жанром: к нему применимы обозначения «художествен
ная публицистика» (Г. Прохоров [9]) или «эссеистика» (М. Эпштейн 
[14]). общая для художественного текста и поста цель (выражение 
авторской интенции) достигается разными способами. если литера
турный текст создает собственную реальность, то интернетпост, как 
правило, передает информацию. он доступнее для понимания, не ну
ждается в комментарии, не содержит скрытых шифров или кодов, не 
нуждается в «разгадывании». Пост часто пишется как комментарий 
к произошедшему общественному или культурному событию. такой 
остроактуальный текст зачастую воспринимается как «одноразовый». 
Целевая установка художественного текста, конечно, иная: этот текст 
нацелен на вечное, он нуждается в перечитывании и остается значи
мым долго. следует отметить и динамичность, интерактивность по
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ста: он быстро пишется, может неоднократно редактироваться и по
лучать живой читательский отклик в виде комментариев. При этом в 
обоих типах текста важным оказывается стремление автора познать 
себя, поделиться своими мыслями и чувствами, включиться в диалог, 
почувствовать сопричастность. Посты т. толстой вполне подходят 
под определение эссеистики. включая в себя многие признаки пу
блицистики, эти тексты содержат полноценное собственно художе
ственное начало. 

Для иллюстрации принципов детского видения обратимся к рас
сказам и постам т. толстой. так, в рассказе «Любишь — не любишь» 
(1987) взгляд ребенканаблюдателя является организующим началом 
повествования. Последовательное и бескомпромиссное противопо
ставление свой/чужой двигает сюжет рассказа. Это противопостав
ление основано на оппозиции «ребенок/взрослый», поэтому «свои» 
взрослые (например, мама) оказываются такими же оппонентами 
героини, как и «чужие» взрослые (няня Марья ивановна). Жизнен
ная позиция, система ценностей ненавистной Марьи ивановны не 
подходит юным воспитанницам, и с наивной откровенностью по
вествовательница сообщает: «Марьиванна ненавидит нас, а мы ее». 
ненависть материализуется в простых вещах, опредмечивается: «не
навидим шляпку с вуалькой, дырчатые перчатки, сухие коржики 
«песочное кольцо», которыми она кормит голубей» [11, с. 72]. наив
нооценочное детское восприятие отражено в своеобразном экфра
сисе, когда ненавистный образ воплощен «в живописи»: «…возьмем 
цветные карандаши. если послюнявить красный, он дает особенно 
гладкий, атласный цвет» [11, с. 81]. Юная художница не забывает ни 
одной детали: «а тут — громаднющая бородавка. отлично» [11, с. 81]. 
Полноту няни девочка передает в конфигурации снежной бабы: «те
перь синим: шар, шар, еще шар. и две тумбы. на голову — черный 
блин» [11, с. 81]. няня воспринимается не вполне человеком: «вот и 
Марьиванна готова» [11, с. 81] — с детской точки зрения это не ме
тонимия, а нечто неживое, словно это приготовленное блюдо или за
конченная поделка. 

откровением звучат слова, что ненавистная Марья ивановна 
«тоже была любимой няней у одной уже выросшей девочки!» [11, 
с. 72]. Героине трудно в это поверить, поэтому любовь чужой девочки 
к Марье ивановне оказывается признаком «ненормальности» быв
шей воспитанницы. и ребенок подетски, посказочному моделиру
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ет разговоры между няней и «идеальной» девочкой: «– Доешь чер
вяков до конца, дорогая катюша! — с удовольствием, ненаглядная 
Марьиванна! — скушай маринованную лягушку, деточка! — Поло
жите мне еще пюре из дохлых мышей, пожалуйста!» [11, с. 73]. не
приятные вещи снабжаются формулами вежливости, символизиру
ющими неискренность, которую отторгает ребенок. тем не менее, в 
авторской концепции детское восприятие мира корректируется не 
только взрослыми, но и другими детьми. 

Полная Марьиванна, показывающая свои фотографии, вызывает 
удивление: «неужели в недрах этой задыхающейся туши погребено 
вон то белое воздушное существо в кружевных перчатках?» [11, с. 73]. 
взрослость оказывается панцирем, футляром, внутри которого безна
дежно погребено детское начало. Человек как бы «обрастает» взрос
лостью, которая наслаивается на то чистое и подлинное, что есть в 
ребенке. а вот любимой няни Груши (именно она противопоставлена 
Марьиванне) взрослость не коснулась. воспитанница воспринима
ет возраст няни с детской точки зрения (ей «ужасно много лет» [11, 
с. 80]). но парадоксальным образом обе оказываются объединены 
детским восприятием мира: «в ее седенькой голове хранятся тыся
чи рассказов о говорящих медведях, <…> о Пушкине и Лермонтове. 
и она точно знает, что если съесть сырое тесто — улетишь» [11, с. 80]. 

Завершается рассказ уходом ненавистной Марьиванны, кото
рая не выдержала «духа противоречия» девочек и уволилась. Финал 
рассказа воспринимается как победа живой жизни над смертью, как 
вечный круговорот времени: «весна еще слаба, но снег сошел, <…>. 
на солнышке уже тепло. Прощай, Марьиванна! у нас впереди лето» 
[11, с. 88]. 

обратимся к рассказу «невидимая дева» (2014). Этот текст пове
ствует о жизни семейства писательницы на даче, и в нем присутствует 
органично вписанное мемуарное начало. субъектом повествования 
является рассказчица, которая вспоминает собственное детство. Это 
усложняет оптику текста: перед нами — наслоение нескольких точек 
зрения. в сознании «взрослой» рассказчицы динамично соотносятся 
детская и взрослая точки зрения. 

Мир, в котором живет ребенок, — цветной, сказочный, понятный 
и опредмеченный. оптическим прибором для познания этого мира 
служат стекла веранды: «стекла простые и стекла цветные. Цветных 
было два: кровавоалый ромб — за которым весь мир представлял
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ся бледноземляничным, вываренным, как ягоды в компоте, и ромб 
зеленый, в любой момент создававший иллюзию июля» [11, с. 8]. 
и если оксюморонное сочетание агрессивной алой крови и «безопас
ной» вываренной бледной земляники увидено детскими глазами, то 
слово «иллюзия», конечно, возвращает нас во время воспоминаний 
взрослого. 

Гораздо более оригинальным «оптическим прибором» оказыва
ется чайный гриб. ребенок смотрит на мир «через эту банку, через 
янтарное болотце, поверх которого лежал одутловатый, бледный, 
толстый, слоистый блин» [11, с. 11]. Гриб оживляется воображением 
героини: «Мы, благополучно родившиеся с ногами, руками и глаза
ми, – и он, недоношенный, безглазый, неспособный не то что про
ползти, – шевельнуться неспособный. но живой. и наш. нянин ре
бенок» [11, с. 11–12]. 

Мир, воспринимаемый глазами ребенка, имеет внушительные 
масштабы и свою географию. «Холм, на котором стоял Дом, стекал, 
стало быть, на восток и на запад; на востоке, всё в соснах, волнова
лось большое синее озеро ХеппоЯрви. <…> на западе <…> тихо ле
жало маленькое черное озеро» [11, с. 15]. Здесь детская точка зрения 
(«можно было выдернуть кувшинку вместе с двухметровым стеблем, 
а правильно надрывая стебель, можно и нужно было сделать себе мо
крые, холодные бусы» [11, с. 15]) постепенно визуализируется, дости
гая графической ясности и четкости: «вечером над маленьким озе
ром, над его черной зеркальной водой долго горел желтый финский 
закат и черными резными зубцами стояли елки» [11, с. 15]. вспоми
ная эту картинку уже взрослой, рассказчица вводит детские впечат
ления в культурный контекст: «еще пару мухоморов под ноги — и 
картинка Билибина готова» [11, с. 15]. 

наивность детского взгляда снимает дистанцию, существующую 
в мире взрослых. толстая вспоминает свою реакцию на стихи Гуми
лева: «они обращены ко мне: когда из книги говорят «ты помнишь?», 
то мне кажется, что да, я помню» [11, с. 43]. один из самых тонких 
лириков серебряного века адекватен детскому сознанию, и дистан
ция между субъектом и объектом сокращается: «Да, кажется, помню. 
Чтото такое припоминается» [11, с. 43]. 

есть в детском мире толстой и оптический прибор, притягиваю
щий смерть. Это синее стекло. Героиня с точки зрения ребенка за
мечает: «если долго смотреть через синее стекло, ктонибудь умрет. 
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не совсем, не безнадежно, – ведь смерти на самом деле нет, – но его 
уже не будет тут» [11, с. 30]. стекло служит границей между мирами, 
и невозможность физического контакта с умершими печалит юную 
героиню, осознающую, тем не менее, что «смерти на самом деле нет» 
[11, с. 30]. За синим стеклом есть свой мир — мир мертвых — серая, 
сумеречная страна: «если приблизить лицо к стеклу и долго смотреть, 
то <…> проступают, кажется мне, их лица, их руки» [11, с. 30]. Прав
да, детский взгляд допускает, что ситуация может быть обратной: 
«Может быть, им, с той стороны, весело и светло, <…> может быть, 
это мы <…> представляемся им серыми, и тоскующими, и заперты
ми» [11, с. 30]. в детском мире все возможно, и грань между мирами 
подвижна и зыбка. 

иногда роль «оптического прибора» играет луч солнца, сквозь ко
торый смотрит на мир героиня. он также свидетельствует о нереаль
ности смерти: «в маленькое оконце входил вечерний луч, пыль сея
лась в луче, <…> вечно пребывая, <…> и коровья тень (тень павшего 
животного. — А. Г.) проходила, тяжело ступая, вздыхая, из одного 
сумрачного угла в другой» [11, с. 36]. 

обратимся к интернетпостам т. толстой. текстов, в которых 
можно найти детскую точку зрения, немного. очевидно, жанровая 
природа поста не предполагает «лирических» размышлений на тему 
детства. однако в рассмотренных нами постах детское видение про
слеживается отчетливо. 

Примером может служить пост о взаимоотношениях семейной 
пары среднего возраста. толстая слышит реальный монолог женщи
ны, многословно поясняющей своему мужу, какие именно сапоги ей 
нужно купить. Мужчина покорно выслушивает этот нескончаемый 
словесный поток. в попытке понять причины этой привычной по
корности толстая раскручивает ситуацию назад, пытаясь понять, как 
она складывалась. супружество героев не воспринимается как парт
нерство: герой поставлен в подчиненное положение, он уподобляет
ся собаке, зависящей от воли хозяина: «он пропустил момент, когда 
можно было отстегнуть цепь и бежать, — теперь всё» [12]. толстая пы
тается увидеть в герое ребенка, которого больше нет. Через состояние 
юного влюбленного автор прозревает в герое мальчишку («на вело
сипеде, и с горки, и в ушах свистело» [12]), а затем — и изначального 
ребенка в его райской, безгрешной ипостаси: «а еще до того — сидел 
на озере с удочкой, и туман такой по гладкой воде, и хлеб в кармане» 
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[12]. точка зрения автора совпадает с видением ребенка, который за
ворожен утренней рыбалкой и которому для полного благополучия 
достаточно куска хлеба в кармане. синтаксис предложений тоже 
упрощается: «а еще до того поймал жука, огромного, с зеленым от
ливом, и перевернул, и смотрел, как он лапками шевелит» [12]. Это 
упрощение выглядит естественным с детской точки зрения и ком
пенсируется сложным впечатлением и жаждой познания, безнадеж
но утраченными взрослым человеком. Панцирь взрослости надежно 
скрывает нежное детское существо, и невозможность вернуться в дет
ство, подетски видеть мир делает взрослого человека несчастным. 

обратимся к еще одному примеру. т. толстая рассказывает, что на
шла фотографию себя в трехлетнем возрасте и вспомнила о детстве: 
черной комнате, где проявлялись фотографии, затем — об отце. Чер
ная комната, по воспоминаниям повзрослевшей героини, просто «вы
городка, образованная книжными полками и черными суконными за
навесками от пола до потолка» [12]. однако для детского восприятия 
это именно комната. образ давно умершего отца не визуализирован, 
толстая слышит только его голос: «красный цвет, — говорит папин 
голос в темноте, — безвреден для фотобумаги» [12]. однако в уже зна
комой нам детской философии отрицания смерти папа говорит, т. е. 
находится здесь и сейчас, просто его не видно. настоящее время — не 
оговорка толстой. Действо, происходившее в далеком детстве, разво
рачивается здесь и сейчас: «невидимый папа достает из черной пач
ки особую бумагу и кладет на маленькую деревянную платформу под 
фотоувеличитель» [12]. Детская точка зрения максимально проста и 
оценочна: «на бумаге чьето лицо: белые волосы, черные зубы. Это 
не негральбинос, это мама» [12]. образ родного человека еще не яв
лен миру: это универсальное чье-то лицо, увиденное в чернобелой 
графической гамме. но всемогущий папа помогает негруальбиносу 
превратиться в маму: «беловолосый негр неспешно и непредсказуемо 
превратится в мамино лицо, и мамочкины волосы станут знакомыми, 
любимыми, черными, а зубы — белыми, и неправильный, выбивший
ся из ряда клык, наползающий на другие, обычные зубы, тоже будет 
мамочкин, ни с кем не спутаешь» [12]. Мама явлена именно с детской 
точки зрения: это подтверждается и лексически («мамочка»), и визу
ально: очевидно, «неправильность» клыка виднее, когда смотришь на 
него близко и снизу, когда ты ребенок. Детскую точку зрения поддер
живают и масштабы вселенной: «тот, детский мир — он был огром
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ным» [20]. обратим внимание на сложную оптическую позицию на
блюдателя: это и ребенок (мир огромный), и взрослый, осознающий, 
что сейчас он живет в другом мире (тот, детский мир). 

таким образом, приемы детской поэтики оказываются сходны
ми в ранних и поздних текстах писательницы. однако можно го
ворить и об эволюции применения механизмов «детской оптики» 
в творчестве татьяны толстой. При «упрощении» текстов 2010х гг. 
«детская оптика» в них, напротив, усложняется. так, если рассказ 
«Любишь — не любишь» представлял точку зрения ребенканаблю
дателя, а структурной основой являлась оппозиция свое/чужое, то 
уже рассказ «невидимая дева» с точки зрения наблюдателя являет 
собой сложную конструкцию: чаще всего на детскую, остраненную 
точку зрения накладывается приземляющая, профанирующая точ
ка зрения взрослого человека. Дистанция, которая существует меж
ду разновозрастными ипостасями героини, по сути, демонстрирует 
различие оптики и взгляда на мир не разных людей, а различных 
возрастов — ребенка и взрослого. При этом названная дистанция 
оказывается подвижной. а вот ироничность, публицистическая на
правленность интернетпостов, повидимому, в меньшей мере рас
полагают к созданию текстов, насыщенных детской визуальностью. 
именно поэтому проанализированные посты по своей структуре и 
тематике сходны с поздними рассказами толстой, принципиальной 
установкой которых является лиризация прозы, «обращение окуля
ров внутрь» и мемуарная направленность, размывающая грань меж
ду художественным и нехудожественным творчеством. Хотя эво
люция приемов реализации «детского видения» в текстах толстой 
проявляется вполне наглядно, функционирование механизмов дет
ской оптики все же строится по сходным принципам, что позволя
ет говорить об универсальности рассматриваемого аспекта поэтики 
для всего творчества автора. 
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ДитЯче баченнЯ в оПовіДаннЯХ  
та інтернет-ПостаХ тетЯни толстоЇ 

Олександра Гребенщикова, канд. філол. наук, учитель 

Харківська гімназія № 116  

Аналіз сучасного етапу розвитку літератури неможливий без співставлення 
мережевих та немережевих жанрів, особливо у творчості одного й того ж пись-
менника. Активний дослідницький інтерес продовжує викликати постать Т. То-
лстої, у творчості якої важливе місце посідає дитяча тема. Вивчення мережевої 
творчості визнаних письменників — актуальний напрямок інтерпретації сучасно-
го літературного процесу. 
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Метою статті є з’ясування принципів і механізмів функціонування дитячо-
го бачення в оповіданнях і постах Т. Толстої (оповідання «Любиш — не любиш» 
(1987 р.) та «Невидима діва» (2014 р.), пости автора за 2014—2016 рр.). Виявля-
ючи певну еволюцію в освоєнні Т. Толстої заявленої теми, автор приходить до вис-
новку, що функціонування механізмів дитячої оптики в різних текстах будується 
за схожими принципами. Це дозволяє говорити про універсальність розглянутого 
аспекту поетики для усієї творчості письменниці. 

Ключові слова: поетика візуальності, дитяча оптика, художня публіцистика, 
інтернет-пост. 

Child’s Vision in shorT sTories  
and inTerneT PosTs by TaTiana TolsTaya 

Aleksandra Grebenchshikova, Candidate of Pholological Sciences, 

teacher at Kharkov gymnasium No. 116 

The article covers the principles of functioning of «child’s optics» in the work of T. Tol-
staya. 

The modern stage of the development of literature transforms the very concept of an 
artistic text. A special role in this is played by network prose and poetry. Therefore, the 
research of network artwork of the writers is a promising direction of the interpretation of 
the modern literary process. The figure of T. Tolstaya has been evoking the active research 
interest. Until 2000, she published stories and novels, and recently it has been mostly 
non-fiction, based on the posts of the writer on Facebook. 

It is the post today that has become one of the most popular hybrid genres. In the tra-
dition of our culture, a post grows into a text with signs of artistry, it can be described with 
such notions as «art journalism» or «essayistics». In the article, the author examines the 
similarity and difference between the literary text and the Internet post, concluding that the 
posts of T. Tolstaya quite fit the definition of essayistics. These texts include many signs of 
journalism and contain a full-fledged artistic principle. 

Child’s theme takes an important place in the work of T. Tolstaya. Child’s conscious-
ness, child’s perception, embodied in literature, has repeatedly become the subject of sci-
entific research. At the same time, we failed to find any special works with the child’s vision 
of the world, reflected in the artwork of T. Tolstaya. The goal of the article is to understand 
the principles and mechanisms of functioning of child’s vision in short stories and posts 
by T. Tolstaya. Short stories like «Love — love not» (1987) and «The Invisible Maiden» 
(2014), as well as the author’s posts in 2014–2016 have been analyzed. 

Methods of child’s poetics are similar in the early and later texts of the writer, but we 
can also see their evolution. The short story «Love — love not» represents the point of view 
of the child observer, and the structural basis is the opposition of one’s own to someone 
else’s. The short story «The Invisible Maiden» is a complex structure from the observer’s 
point of view: the child’s point of view is superimposed on the point of view of an adult. 
The irony, publicistic orientation of Internet posts, apparently, to a lesser extent, pushes 
to create texts saturated with children’s visuality. That is why the analyzed posts in their 
structure and subject matter are similar to the later stories of Tolstaya, the principle of 
which is a memoir orientation, blurring the line between artistic work and non-fiction. 
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Although the evolution of the methods of implementation of «child’s vision» in Tolstaya’s 
texts is quite evident, the functioning of the mechanisms of child’s optics is nevertheless 
built on similar principles, which allows us to speak of the versatility of the analyzed aspect 
of poetics for the author’s entire work. 

Key words: poetics of visuality, child’s optics, art journalism, Internet post. 
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траДиЦіЇ ібсенівсЬКоЇ «новоЇ Драми»  
в П’Єсі б. шоу «буДинКи вДівЦЯ» 

Анастасія Шистовська, аспірантка 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова  
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У статті аналізуються інтертекстуальні прояви «нової драми» Г. Ібсена у 
п’єсі Б. Шоу «Будинки вдівця». Автор відступає від техніки «добре зробленої п’є-
си», мелодраматичної комедії, створюючи п’єсу-дискусію. Зберігаючи формальні 
ознаки комедії-мезальянсу, Б. Шоу відстоює позицію соціального впливу, детермі-
нованості поведінки персонажа. Така форма організації п’єси реалізується у сис-
темі персонажів, які є моделями, що доводять авторську філософію, не просто 
поділяючись на добрих і злих. Персонажі п’єси — це живі люди зі своїми проблема-
ми, тому проблематика і тематика п’єси є актуальною для глядачів, які також 
залучаються до дійства. 

Ключові слова: інтертекстуальність, «нова драма», соціальна детермінова-
ність, «добре зроблена п’єса». 

Говорячи про інтертекстуальність, неможливо оминути постать 
Г. ібсена та його вплив на творчість Б. Шоу. сам Б. Шоу у роботі 
«квінтесенція ібсенізму» детально аналізує драматургію Г. ібсена, ви
значає особливості його п’єс, окреслює новаторство його драматур
гічної техніки. 

обстоюючи перехід драматургії Г. ібсена від літературної традиції 
до «нової драми», Б. Шоу зазначає, що той змінює характер сценіч
ного дійства, залучаючи глядачів до участі в ньому. Більше того, ви
падки із життя звичайних людей він робить «сценическими ситуаци
ями». Драматург відмовився від прийомів драматургії, які змушували 
глядача цікавитися «несуществующими людьми и невозможными 
обстоятельствами», «последовал отказ от заимствований из судебной 
практики, от техники взаимных обвинений и разрушения иллюзии, 
от техники достижения истины через знакомые идеалы; и наконец, 
замена всего этого свободным использованием всех видов риториче
ского и лирического искусства оратора, священика, адвоката и на
родного певца»  [4, с. 77]. 

відзначаючи новаторство ібсена, Б. Шоу зазначає, що ознаки 
«нової драми» спостерігаються як на рівні проблематики змісту, так 
і на рівні форми п’єс. 

© Шистовська а., 2017
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на думку Б. Шоу, ібсен вважав, що чим ближчою буде ситуація до 
глядача, тим цікавішою є п’єса: «ибсен представляет нам не только 
нас самих, но нас самих в наших собственных ситуациях… способ
ности жестоко ранить нас и пробуждать в нашей душе волнующую 
надежду на избавление от тирании идеалов, вызывая перед нами ви
дения более совершенной будущей жизни»  [4, с. 75]. 

така форма організації змісту п’єси стає пасткою для глядача, 
адже це пародіювання глядацьких поглядів і смаків, котре веде до по
шуку наболілого, до сумління совісті. «в театре ибсена мы отнюдь не 
обольщенные им зрители… Мы — «преступники в театре»  [4, с. 77]. 

таким чином, залучаючи глядачів до участі в п’єсі, ібсен, на думку 
Б. Шоу, робить їх не просто пасивними глядачами, а активними учас
никами дії, адже вони споглядають не просто п’єсу, а факти життя, 
часто власного, які перенесені на сцену. 

відмова від звичайних сценічних прийомів та залучення гляда
ча у дійство п’єси мотивують і ще одну особливість драми ібсена — 
дискусійність. «итак, сегодня наши пьесы, в том числе и некоторые 
мои, начинаються с дискуссии и кончаються действием, а в других 
дискуссия от начала до конца переплетается с действием… пьеса без 
спора и без предмета спора больше уже не котируется как серьезная 
драма», — зазначає Б. Шоу  [4, с. 69]. отже, дискусійність, яка поро
джує оповідну манеру, виконує ряд функцій у «новій драмі» і паро
діює класичну драму, збуджує активність глядача (читача), веде його 
до рішення, напруження кожної сцени, трансформується у переко
нанні героїв. За спостереженням Є. Мелетинського, в «аналітичній» 
драмі Г. ібсена зовні звичайний діалог допомагає з’ясувати передісто
рію, «привиди» минулого, які їх турбують. одночасно під час цілком 
побутової розмови яскраво вимальовуються характери героїв, типові 
моменти їхнього життя, глибоко приховані образи. При цьому харак
тери не лише розкриваються, вони знаходяться у постійному русі і 
тільки в епілозі отримують останній завершальний штрих  [2]. 

отже, у ході розвитку дії змінюються персонажі і тим самим змі
нюють світ. кожна сцена п’єси слугує не лише зчепленню подій, але й 
сама собі. Зосереджуючись на внутрішньому світі персонажа, укруп
нюючи етапні моменти розвитку характеру, драматург прагне до дро
блення акту на фрагментиепізоди, які не співпадають з традиційни
ми «явами» чи «сценами». Це внутрішньо окремий, але й включений 
до загальної дії епізод, який пізніше набув назви «картина». такий 
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прийом сприяв динаміці дії і надавав більшої свободи поведінці героя 
на сцені, писав Бояджиєв [1]. 

Драматична дія стає джерелом напруженої рефлексії, вся дія у ці
лому є гострою художньою дискусією з основних психологічних, со
ціальних питань сучасності. 

на думку Є. Мелетинського, Г. ібсену вдалося таки сполучити ви
кривальні тенденції (він визначається творцем лірикопсихологічної 
комедії з ознаками психологічної драми, трагікомедії) зі справжньою 
трагедійністю. 

слід зазначити, що ібсенівська драма суттєво вплинула на розви
ток світової драматургії, зокрема дала поштовх до розвитку кількох 
напрямів у драматургії: символістичного, натуралістичного, реаліс
тичного. Цього впливу зазнав і Б. Шоу, про що сам і писав у своїх 
теоретичних працях. Цей вплив прослідковується і в його п’єсах. 

П’єса Б. Шоу «Будинки вдівця», яка була поставлена в 1892 році у 
Лондоні, стала сенсацією. Як писав сам Б. Шоу, за зовнішніми озна
ками це була цілком звична романтична комедія, приємна, чуттєва і 
«добре зроблена п’єса» паризького типу  [4]. але за звичною струк
турою, формою приховувався цілком новий зміст, який не залишав 
нікого з глядачів байдужим, налаштовував одних проти інших. таке 
зовсім протилежне сприйняття п’єси — від овацій до повного не
прийняття, пояснюється самим драматургом Б. Шоу, який писав, що 
задуманий та скурпульозно розроблений план дуже приємної, чуттє
вої і «добре зробленої п’єси», якраз такої, що була в моді, він зовсім 
змінив і переробив, перетворив його в гротескнореалістичне ви
криття експлуататорівдомовласників, аферистів із міського управ
ління, а також грошових і матримоніальних союзів, які живуть на 
«незалежний» прибуток і думають, що весь цей бруд їх ніяк не торка
ється  [3]. Зрозуміло, що для глядача цей ефект обманутих сподівань 
був не очікуваним і непередбачуваним. Це і стало причиною того, 
що п’єса «Будинки вдівця» стала «неприємною», адже драматичний 
зміст її полягає в тому, щоб примусити глядача зрозуміти неприємний 
факт. на наш погляд, проблематика п’єси «Будинки вдівця» Б. Шоу 
близька до проблематики норвезького драматурга. 

інтертекстуальність п’єси «Будинки вдівця» Б. Шоу прослідкову
ється і на рівні нового філософського погляду на життя. Як і Г. ібсен, 
англійський драматург трактує людське життя з нових світоглядних 
настанов, що в першу чергу втілюється в характерах персонажів п’є
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си. Персонажі п’єси не є, звичайно, світлими, ідеальними героями, 
однак вони не викликають презирства чи антипатії. наприклад, сар
торіус, головний персонаж п’єси, має позитивні риси, в нього навіть 
відсутні явні недоліки чи вади. він шанований громадянин, що по
важає закон і звичаї, люб’язний, ввічливий, поважає інших, любить 
свою доньку та піклується про неї. Його можна звинуватити хіба що в 
надзвичайній суворості як господаря та спритності. інший персонаж 
п’єси, лікар тренч, взагалі не має явних недоліків. інші персонажі 
також добродійні та непогані люди, вони наділені незначними люд
ськими слабкостями. Помітних злочинців чи негідників у п’єсі не
має. однак літературні критики і глядачі не помітили позитивних рис 
у цих звичайних персонажах п’єси. Причина цього, на наш погляд, 
полягає в тому, що всі персонажі п’єси були людьми, які мали зиск з 
бідності. Більше того, за логікою п’єси її персонажі, а відтак. узагаль
нимо. — кожен громадянин середнього рівня статків є трутнем, що 
шукає вигоду з бідності, а значить буває жорстокою людиною. отже, 
у глядача складається враження, що автор у п’єсі зображує не зло
чинний виняток з життя, а норми цього життя. Глядач відчуває себе 
причетним до злочинів, зображених у п’єсі. саме цього домагався 
Б. Шоу, і в цьому він іде далі за Г. ібсена, адже у його п’єсі глядач не 
просто спостерігач, учасник дійства, він відчуває себе причетним до 
кожного прояву беззаконня і несправедливості. 

Ще одним проявом інтертекстуальності п’єси «Будинки вдівця» 
можна вважати спробу Б. Шоу перебороти умовності, які властиві 
англійському театру з часів Шекспіра. 

у п’єсах, як правило, зображували аристократів, представників 
вищого світу за шаблоном, стереотипом. 

на всі неприємні теми і проблеми життя було накладено табу. 
Драматурги керувалися думкою, що «світське товариство» представ
ляє весь світ людей, тому його мораль є нормою людської поведінки 
загалом. Це стосувалося і «романтичнориторичної драми», і «добре 
зробленої п’єси», і «салонної драми» робертсона, Джона, Пінаро, які 
тяжіли до реалістичної манери письма. Б. Шоу заперечує викривлен
ня дійсності в плані ідеалізації чи абсолютизації певної соціальної 
верстви. Персонажі п’єси «Будинки вдівця» — є людьми вищого сві
ту, однак зображені вони без звичних умовностей та не ідеалізовані 
автором. автор спеціально вводить епізод, коли знатна леді впадає в 
гнів і грубо поводиться з прислугою, щоб показати не ідеалізовану, а 
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реальну леді. ось як про це пише сам Б. Шоу: «Безумовно, ідеальна 
«леді», або «типова» леді, якщо такий термін має перевагу, ніколи не 
кокетуватиме з недостойним прихильником, тобто не робитиме нічо
го «недостойного дами» у «власному салоні» чи де б то не було. автор 
зізнається в нівелюванні «ідеальної» леді до леді реальної. він робить 
це свідомо і, можливо, зробить так ще раз»  [7, р. 719]. 

отже, у п’єсі «Будинки вдівця» Б. Шоу деідеалізує типові харак
тери романтичної комедії, що є засобом подолання умовностей то
гочасного англійського театру та зближує Шоу з норвезьким драма
тургом. 

так само як і Г. ібсен, Б. Шоу використовує в даній п’єсі форму 
комедіїмезальянсу або романтичної комедії. традиції цієї жанрової 
форми Б. Шоу використовує для розвитку дії і вирішення конфлікту, 
вона, за справедливим спостереженням Мейзеля, є для драматурга 
«сценічною початковою позицією»  [6]. 

Після звичного першого акту глядача чекає неочікуваний пово
рот у розвитку дії. Персонаж, який у звичайній комедії відноситься 
до другорядних, розповідає глядачам про жахливі нелюдські умови 
життя в лондонських трущобах. Представники вищого світу при цьо
му є причетними до цих жахливих умов життя простих людей. така 
постановка проблеми та підхід до її вирішення — новаторство для 
англійського суспільства. адже тогочасний англійський театр ніколи 
не аналізував, не розглядав аристократів в їхній соціальній функції, 
ніколи не торкався питання прибутків людей вищого світу. Це вва
жалося як в суспільстві, так і в театрі непристойністю. однак Б. Шоу 
ставить це питання, воно є для нього основним, фундаментальним в 
тексті п’єси. і саме відповідь на нього робить цю п’єсу неприємною 
для глядачів, які відчувають себе також причетними до бідності лон
донських низів, адже певним чином теж живуть за їх рахунок. таким 
чином, можемо констатувати, що на рівні тематики та проблематики 
Б. Шоу у п’єсі «Будинки вдівця» виходить за рамки «добре зробле
ної п’єси», звичайної мелодрами, показуючи всю непривабливість та 
жорстокість тогочасного англійського суспільства. таке «викривлен
ня» «добре зробленої п’єси» робить п’єсу «Будинки вдівця» цілком 
іншою п’єсою, протилежною до мелодрами на рівні як тематики, так 
і проблематики. і в цьому Б. Шоу близький до Г. ібсена, про що писа
ли дослідники його творчості ще на початку ХХ століття. так, зокре
ма арчер у 1923 році писав, що якби його попросили назвати хоча б 
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одну англійську п’єсу, яка наслідує або написана під прямим впливом 
ібсена, він був би у скрутному становищі. він визначає, що, Бернард 
Шоу був найкращим його послідовником і, певною мірою, його уч
нем, але що стосується наслідування йому, тоцього йому можна лише 
побажати  [5, р. 307]. 

таке твердження дослідника арчера, на наш погляд, підтверджує, 
що Б. Шоу не просто наслідує особливості «нової драми» ібсена, він 
йде далі, поглиблюючи проблематику і тематику своєї п’єси, в такий 
спосіб реалізуючи інтертекстуальні впливи та взаємодію власних тек
стів з ібсенівськими. тому Б. Шоу, продовжуючи традиції «нової дра
ми», створює власні п’єси як драми ідей. Як зізнавався сам автор, в 
основі всіх його п’єс лежать ідеї. «качество пьесы определяется каче
ством ее идей»  [4, с. 596]. 

в п’єсі «Будинки вдівця» Б. Шоу відстоює ідею відповідальності 
не окремих людей, а всього суспільства за ту соціальну несправед
ливість і нерівність, які панують в англійському суспільстві його ча
сів. тому характери основних персонажів п’єси сарторіуса, тренча, 
Лікчіза, Бланш соціально обумовлені і детерміновані. відповідні 
риси характеру цих персонажів, їхня поведінка теж соціально, а не 
природно обумовлені, генетично дані. За авторською логікою тво
рення характеру персонажа природні, вродженні риси характеру 
персонажів завжди вторинні, другорядні. вони будуть суперечити 
основним рисам характеру, набутим у соціумі, соціальній практиці. 
саме за такою моделлю й створені персонажі п’єси Б. Шоу «Будин
ки вдівця». наприклад, у Лікчіза це протиріччя проявляється у роз
двоєності його особистості, в його соціально обумовленій покірності 
стосовно сарторіуса, з одного боку, і його випадковій непокірності, 
яка обумовлена співчуттям до жителів бідних кварталів — з іншого. 
так створено і характер сарторіуса. За його соціально обумовленою 
твердістю і непохитністю, навіть жорстокістю, за його рішучістю і 
непохитністю стоять дуже приховані від інших співчуття і сердеч
ність, які, на жаль, не впливають на його рішення. він натякає на 
своє співчуття до жителів бідних кварталів, але глядач, напевно, ці 
риси іншого сарторіуса й не помітить або звинуватить у лицемірстві 
чи цинізмі. Щоб цього не сталося, Б. Шоу, для повного переконан
ня глядача, вводить в кінці п’єси сцену дискусії сарторіуса з Бланш. 
Ця дискусія для Бланш не суттєва, вона цілком адресована глядачеві, 
адже автор за будьяку ціну намагається довести глядачеві, що ос
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новні риси характеру сарторіуса соціально обумовлені, набуті ним, 
а не природні, вроджені. 

тому після того, як Блаш покидає батька, сарторіус розмірковує 
про її майбутнє, про їхні стосунки в монолозі, який єдиний у п’єсі. Ця 
сцена, яка характеризує сарторіуса як батька, а не як ділка, та моно
лог, де він незначною мірою розкриває свій внутрішній світ, доводять, 
що його поведінка та риси характеру не вроджені, а набуті, обумовле
ні соціальноморальними чинниками. тому й не повинні глядачі, за 
логікою автора, вважати його винуватцем злиднів бідняків, негатив
ним персонажем, злочинцем. 

За такою ж моделлю побудовано характери Бланш, Лікчіза. Бланш 
виховувалась ізольовано від жорстокості світу, реальності, у гарних 
умовах. Життєві негаразди їй невідомі, тому у фіналі п’єси вона веде 
себе як егоїстка, вона не готова нічим жертвувати, в неї немає докорів 
сумління стосовно того, як живуть бідняки. Глядач, певно, чекав про
зріння героїні, зміни поглядів, однак за логікою характеру, заданою 
автором, зміни неможливі. 

новаторство Б. Шоу як драматурга проявляється у створенні об
разу тренча. За зовнішніми ознаками і роллю в п’єсі тренч виступає 
молодим героєм романтичної комедії. він благородний молодий 
аристократ із прибутком 700 фунтів на рік, але оскільки він наймен
ший, то спадок йому не дістанеться. він — лікар, тому дещо знає про 
життя бідняків із лікарської практики. коли він дізнається про дже
рела прибутку батька своєї нареченої, він соромиться цього, відчуває 
докори сумління, не хоче брати її придане. але коли він дізнається, 
що і його власний «незалежний» прибуток такого ж походження, то 
відмовитися від нього не в змозі. він не може жити тільки на гоно
рари від лікарської справи, для нього це неприпустимо. Хоча в нього 
є совість, однак він не може відмовитись від аристократичного спо
собу життя, який він веде з народження. у нього не вистачає сили 
волі відмовитись від капіталу чи вкласти його в менш прибуткову 
справу. вступаючи в конфлікт з сарторіусом, батьком коханої, він 
зазнає поразки, адже він благородний аристократ, який мало що тя
мить в ділових справах. справжні причини бідності йому невідомі, 
тому він, за авторською логікою, як персонажіндивідуаліст, що бун
тує проти встановлених правил та порядків, зазнає поразки. саме 
такою позицією тренча Б. Шоу підкреслює безперспективність бун
ту героїводинаків та змушує глядача не звалювати всю провину на 
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сарторіуса. Глядач, на думку автора, повинен зрозуміти всю соціаль
ну неминучість зображених в п’єсі явищ. саме цю світоглядну наста
нову і втілює Б. Шоу у п’єсі, він зовсім не звинувачує багатих і не 
захищає бідних, а всією структурою п’єси, системною організацією 
персонажів відстоює свій погляд на заявлену в п’єсі проблему. 

отже, починаючи з п’єси «Будинки вдівця», Б. Шоу вдається до 
техніки «нової драми» ібсена, що є проявом інтертекстуальності. 
Б. Шоу змінює форму п’єси, зображаючи не просто персонажів, а 
живих людей у конкретних життєвих ситуаціях. За авторською філо
софією, поведінка людини соціально окреслена, детермінована, тому 
й образна система п’єси вибудовується за такою моделлю. кожен з 
персонажів поводиться відповідно не до вроджених, природних рис, 
а соціально набутих, підкреслюючи в такий спосіб свій соціальний 
статус та місце в суспільній ієрархії. 

Зберігаючи зовні ознаки романтичної комедії, п’єса однак відхо
дить від звичного канону комедіїмезальянсу, адже дія п’єси пере
ростає в дискусію, що є ще одним проявом ібсенівського впливу на 
творчість Б. Шоу. саме така форма п’єси дає можливість автору залу
чити до дійства і глядача, який відчуває себе учасником цього дійства, 
не просто співчуває персонажам, а стає співучасником дійства. адже 
те, що глядач бачить на сцені, — це саме життя, яке стосується всіх 
без винятку. тому шукати добрих і злих, правдошукачів і злочинців 
не потрібно, стверджує автор. Глядач усвідомлює, що треба змінюва
ти саме життя, його якість, тобто суспільство, а не окремих індивідів. 
саме проблематикою і тематикою п’єси, системною організацією 
персонажів Б. Шоу, як і ібсен, відходить від правил «добре зробленої 
п’єси», в противагу мелодраматичній комедії. всі вищеназвані озна
ки п’єси «Будинки вдівця» ілюструють інтертекстуальні прояви ібсе
нівської «нової драми» у п’єсі Б. Шоу «Будинки вдівця». 
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траДиЦии ибсеновсКоЙ «новоЙ ДрамЫ»  
в ПЬесе б. шоу «Дома вДовЦа» 

Анастасия Шистовская, аспирантка 

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 

В статье анализируется интертекстуальное влияние «новой драмы» Г. Ибсе-
на на пьесу Б. Шоу «Дома вдовца». Сохраняя внешние признаки «хорошо сделанной 
пьесы», Б. Шоу, вслед за Г. Ибсеном, отходит от этой техники к пьесе-дискуссии. 
Именно дискуссия становится основным принципом организации действия. Персона-
жи пьесы выступают не как традиционные в романтической комедии, а как моде-
ли, которые подтверждают авторскую философию: поведение человека в обществе 
социально обусловлено, а не объясняется его врожденными, генетическими чертами. 
Эту мысль автор постепенно доводит всем действием пьесы. Тематика и пробле-
матика, форма организации пьесы включают в действие и зрителя, который ста-
новится соучастником события пьесы, считается причастным к происходящему. 
Шоу продолжил традицию Г. Ибсена, предметом изображения в пьесе делает самих 
людей и те жизненные ситуации, которые могут случиться с каждым. 

Ключевые слова: интертекстуальность, «новая драма», социальная детерми-
нированность, «хорошо сделанная пьеса». 

TradiTions of ibsen’s «neW drama»  
in The Play of b. shaW «WidoWer’s houses» 

Anastasiia Shystovska, postgraduate student 

Odessa National I. I. Mechnikov University, Ukraine 

The article analyzes the intertextual influence of G. Ibsen’s «new drama» on B. Shaw’s 
play «Widower’s Houses». Preserving the external signs of a «well-made play» B. Shaw, 
following G. Ibsen, departs from this technique for a play-discussion. It is the discussion 
that becomes the basic principle of the organization of action. 

B. Shaw defends the position of social influence. The characters of the play are not 
divided into good and evil. They act not as traditional ones in a romantic comedy, but as 
models that confirm the author’s philosophy: human behavior in society is socially con-
ditioned, but not explained by his inborn, genetic traits. The author gradually brings this 
idea through the whole action of the play. Subjects and problems, the form of the organiza-
tion of the play’s action include the viewer in the action, and he becomes an accomplice in 
the play’s action, and is considered to be involved in what is happening. 



228 ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2017. Вип. 25

© Шляхова Н., 2015

The playwright refuses drama techniques that made the audience interested in 
«non-existent persons» and impossible circumstances. The rejection of the usual stage 
techniques and attraction of the viewer into the action of the play motivate another fea-
ture of Ibsen’s drama — discussion. Consequently, the discussion that generates narrative 
manner, performs a number of functions in the «new drama» and parodies the classical 
drama, stimulates the activity of the viewer (the reader) leads him to the decision, the 
tension of each scene, transforms in the conviction of characters. 

B. Shaw has continued the tradition of G. Ibsen, and made people themselves and 
those life situations that can happen to everyone, the subject of the image in the play. 

Key words: intertextuality, «new drama», social determinacy, «well-made play». 
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Стаття присвячена ролі Біблії у творчості українських письменників. Про-
аналізовано філософське наповнення поетичних творів Тараса Шевченка, а та-
кож поезій і роману Богдана Лепкого «Мазепа» в контексті європейської куль-
тури. Акцентовано національно-патріотичні й загальнолюдські начала творчості 
українських письменників-класиків. 

Ключові слова: Біблія, Біблійні образи, філософське наповнення, національ-
но-патріотичне, загальнолюдське. 

Біблія є однією з найцінніших, найдивовижніших пам’яток у 
скарбниці загальнолюдських надбань. Ця книга книг, що увібрала в 
себе мудрість сотень поколінь, дає нам відповідь, що таке добро, а 
що є зло, підносить Людину на недосяжний п’єдестал мудрості, са
мопожертви, вірності в любові до батьків, своїх дітей, вітчизни. вона 
дає нам і сьогодні яскравий приклад того, що загальнолюдськими мо
жуть бути і пороки, ниці й темні сторони людської натури. Для цьо
го достатньо згадати легенди зі старого Заповіту про каїна й авеля, 
про Йосипа та його братів, про самсона й Далілу, про Хама, блудного 
сина, про садом і Гоморру. а якою витонченою поезією і яскравою 
образністю пройнята Пісня над Піснями, скільки глибокої мудрості у 
книзі Приповістей соломонових, у книзі екклезіастовій! 

Доцільно буде охарактеризувати найважливішу частину ново
заповітного канону — Четвероєвангеліє. важко назвати іншу кни
гу, яка справила б настільки ж сильний вплив на формування всієї 
подальшої літератури, як Четвероєвангеліє. основна причина цього 
криється в тому, що Євангелісти (Матфей, Марк, Лука, іоанн Бо
гослов) проповідували загальнолюдські ідеали добра й справедли
вості, невичерпної цінності людської особистості, рівноправ’я всіх 
народів перед Богом, примату духовного начала над матеріальним. 
крім того, Євангелісти були талановитими письменниками. неви
мовно притягує трагічний образ ісуса; нескінченно запальний Пе
тро, який миттєво переходить від радості до відчаю; юна зворушлива 

© Лавренюк в., 2017
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Марія, яка з ніжністю чекає народження дитини; турботлива Мар
фа, яка поспішає пригостити дорогого гостя ісуса; самаритянка, яка 
всім серцем сприйняла «живу воду» Христового вчення; улюблений 
учень, який припав до грудей учителя і з острахом питає: «Хто тебе 
зрадив?». а з якою об’єктивністю і психологічною витонченістю, 
без карикатурності і злоби змальовано ворожі ісусу сили! Це — са
мозакохані фарисеї; раб грошей і запроданець Юда; Пілат, що явно 
симпатизує невинному страждальцеві, але вмиває руки перед натов
пом; нарешті сам натовп, який сьогодні кричить Христу «осанна!», 
а завтра — «розіпни!». скільки в усьому цьому повчальної, вічної, 
життєвої правди! і як недалекоглядно було протягом багатьох деся
тиліть утаювати вічну книгу від кількох поколінь читачів! книгу, яка 
надихала, надихає і, мабуть, надихатиме на творчість цілі поколін
ня талановитих і геніальних композиторів, художників, письмен
ників, скульпторів. на сюжети старого й нового Заповітів створе
но численні твори музики й живопису, згадаймо опери «набукко» 
Дж. верді, «самсон і Даліла» к. сенсанса; ораторію «Пристрасті 
за Матфеєм», «Жалобну месу» і. с. Баха; «воскресіння» (триптих) 
М. о. врубеля, «З’явлення Христа МаріїМагдалині після воскресін
ня» о. іванова, «таємну вечерю», «воскресіння дочки іаїра» і. с. рє
піна. Біблія стала стала джерелом для моральноетичних прагнень 
і пошуків багатьох митців світової літератури різних епох: Данте 
аліг’єрі «Божественна комедія», Джон Мільтон «втрачений рай», 
Михайло Булгаков «Майстер і Маргарита», Генріх Манн «Йосип і 
його брати», Федір Достоєвський «ідіот», поезія олександра Блока, 
Бориса Пастернака, ДжорджаГордона Байрона та інше, інше… 

Для української літератури Біблія має винятково важливе зна
чення: з остромирового Євангелія починається історія давньорусь
кої рукописної книги, а з «апостола» (1574 р.) та острозької Біблії 
(1581 р.) — українське книгодрукування. 

на різних етапах розвитку українська література інтерпретувала 
Біблію як найважливіший елемент національної культури й самосві
домості. До переспівів святого Письма зверталися Григорій савич 
сковорода, Петро Гулакартемовський, Маркіян Шашкевич, іван 
Франко, Леся українка, Богдан Лепкий. тарас Шевченко своїми 
творами розширив тематичне коло сюжетів і мотивів, представляю
чи в поезіях образи пророків та ряд євангельських колізій. Проте віч
ні теми у творчості кобзаря набувають національнопатріотичного 
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звучання. на думку М. Драгоманова, жодне з літературних джерел не 
може зрівнятися з Біблією за впливом на систему думок Шевченка: 
Біблія — була улюбленою книгою дитинства поета, деякі її частини, 
зокрема Псалтир, він знав напам’ять [4, с. 56–57]. олександр ко
ниський зазначає на основі автобіографічних даних самого тараса 
Григоровича: «і не було в селі поховано ні одного мерця, над яким 
тарас не читав би Псалтиря» [6, с. 45]. Біблія була живим джерелом 
особистих і суспільних переживань, вона заrартувала й окрилила дух 
українського генія, налаштувала на піднесений лад. Про глибинну 
побожність поета свідчить фрагмент із його листа до графині толстої 
від 9 січня 1857 року: «Що лиш тепер молюся до Бога і дякую йому за 
безкінечну любов до мене, за те, що він випробовував мене. у тому 
випробуванні очистилося і видужало моє бідне, боляще серце. воно 
забрало від очей моїх призму, крізь яку я глядів на людей і на самого 
себе. воно навчило мене, як любити ворогів і тих, хто нас ненавидить. 
а цього не навчить ніяка школа, крім школи досвіду і тривалої бесі
ди з самим собою» [14, с. 400]. саме Біблія стала тим життєдайним 
джерелом його святої жертовної любові до рідного народу, всеосяж
ного братолюбства, того безмежного смутку до страждань україни і 
непохитної віри в її звільнення від кайданів тиранії. тобто, ставши 
джерелом духовних істин для поета, Біблія стала джерелом мотивів, 
сюжетів, образів, що пройшли через його мозок, душу і серце.Пе
реосмислення біблійних матеріалів вражають у поезіях «ісаія. Глава 
35», «осії. Глава ХіV», «Подражаніє ієзакіїлю», «Подражаніє іі псал
му», «во іудеї во дні они…» та інших. ідеали раннього християнства, 
яке виникло як релігія рабів і виражало їхні інтереси й прагнення, 
ті легенди, псалми, пророцтва, в яких ідеться про боротьбу правди з 
неправдою, добра зі злом, про неминуче покарання «нечестивців», 
настання щасливого життя земних мучеників, особливо імпонували 
поетові. Біблійні образи під пером Шевченкадемократа наповню
валися новим змістом, служили пропаганді визвольних ідей. Пока
рання «жорстоких людей неситих» мало відбутися не в пеклі, а на 
землі — у вогні повстання. винагорода страдникам мала прийти не 
після смерті в раю, а іще за життя, у результаті повалення царської 
влади й утвердження справедливого суспільного ладу. так, у вірші 
«ісаія. Глава 35» поет пророкує нове життя на землі, де пануватиме 
правда: «скрізь шляхи святії / Простеляться; і не найдуть / Шляхів 
тих владики» [15, с. 537]. 
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Яскравим прикладом переспівів псалмів, автором яких, за біблій
ною легендою, був давньоіудейський цар Давид, є цикл «Псалми Да
видові», що складається з десяти віршів. тарас Шевченко звертаєть
ся до біблійних переспівів з метою своєрідної героїзації всенародної 
боротьби з гнобителями й перемоги «добра» над «злом»; «рабів» над 
«царями неситими». релігійна форма псалмів давала можливість уті
лити в них думки, які суворо переслідувала цензура: 

а лукавих, нечестивих 
і слід пропадає, — 
Як той попіл, над землею 
вітер розмахає, 
і не встануть з праведними 
Злії з домовини [15, с. 397]. 

Замислюючись над біблійними сюжетами, тарас Шевченко часто 
відкривав у них той філософський зміст, що давав поштовх до появи 
епіграфів у поемах «тризна», «сон», «Єретик», «великий льох», «кав
каз», «неофіти». епіграфи з Біблії відображають лейтмотив зазначе
них творів, їх ідейне спрямування. у посланні «і мертвим, і живим, 
і ненародженим...», поет свої докори, саркастичні характеристики, 
звинувачення попереджає цитатою з Біблії: «аще кто речет, яко лю
блю Бога, а брата свого ненавидит, ложь єсть», що свідчить не лише 
про переосмислення, а про повне прийняття як змісту, так і форми 
біблійного тексту [7, с. 130]. 

Бог у тараса Шевченка — це суддя зла й насильства, це найвища 
істина, що зумовлює звернення до його образу саме в політичних по
емах. тарас Григорович ще в дитинстві добре усвідомлював, що Бі
блія — скарб, райський сад, невичерпне джерело радості й просвіти. 
саме цим і пояснюється існування біблійних мотивів і сюжетів у його 
творчості Згадаймо, скільки разів використовує поет слова Бог та 
Україна. в. с. ващенко, видатний дослідник словникового багатства 
кобзаря, обґрунтовано писав: «на жаль, мало ще вивчена так звана 
функціональна частотність слова, кількісні показники його вживан
ня. адже не всі слова, не в кожному мовленнєвому зразку однорідні з 
погляду їх функціональних можливостей. вони виступають різнорід
но, конкретизуються у своєму вжитку. одні слова виступають у пев
ному контексті з великою активністю, як частотні у своєму викорис
танні, інші з малою, обмеженою активністю, як рідковживані, навіть 
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рідкісні» [3, с. 7]. За даними в. с. ващенка, у поезії тараса Шевченка 
слово Бог трапляється 637 разів, прикметник Божий — 124, Господь — 
121, Господній — 21. 

автор відзначає епітетноозначальне використання його: Божа 
воля, Божий глас, Божії глаголи, Божий день, Боже ім’я, Божа краса, 
Божі люди, Божа Мати, Боже місто, Боже небо, Божий народ, Божа 
правда, Божий пророк, Божий раб, Божий гріх, Божа роса, Божий світ, 
Божа воля, Боже село, Боже слово, Божий суд, Божа церква; численні 
словосполучення з цим словом: Бог милий, Бог святий, Бог милосерд-
ний, Бог істинний, Бог живий, Бог єдиний, Бог великий, Бог ласкавий, 
Бог всещедрий, Бог милостивий, Бог благий, Бог праведний, Бог світ, 
Бог сильний, Бог цар, Бог велика сила. усе це дає підставу в. с. ва
щенку сказати: «отже, слово Бог (Божий) виступає у творах тараса 
Шевченка одною з центробіжних словникових одиниць, від нього 
випромінюються в процесі функціонування численні й різноманітні 
значеннєві нюанси. воно покликано показувати, зображувати, оспі
вувати складне й величне життя людини в усіх його ознаках, не тіль
ки найпростіших, а й глибинних, інтимних, дієспроможних. За його 
допомогою великий майстер художнього слова втілює в поетичну 
форму мудрі творчі задумки. так розкриваються й постають перед чи
тачем численні явища суспільного життя, природи, людського буття, 
засудження поневолюючих явищ, грубого силування, раболіпного 
служіння. оспівуються добра людська доля, оптимізм, ідеал братолю
бія, дружелюбності, любов і приязнь у людських відносинах, високі 
патріотичні начала» [3, с. 8]. 

Є якийсь величний символ і обітниця в тім, що роковини Шев
ченка припадають саме на час провесни, на дні, коли природа збу
джується до життя, а матиземля — до творчості. і день його наро
дження, і день його смерті (09.03–10.03) замикаються в одне коло, 
творять один цикл — символ вічності. він схожий на вічність, якою 
овіяна книга книг — Біблія. нам, вдячним нащадкам, сам Бог велів 
працювати невтомно, щоб дорости до Шевченка, до розуміння його 
творів, зматеріалізувати його заповітну думу — мрію бачити незалеж
ну й вільну, оточену добром державу — україну. 

в житті і творчості Богдана Лепкого святе Письмо мало так само 
величезне значення, оскільки з ним письменник був обізнаний з 
раннього дитинства. Для Богдана Лепкого, нащадка старовинного 
грекокатолицького роду, Біблія була не лише джерелом духовних 
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істин, а й джерелом мотивів, сюжетів, образів, джерелом натхнення 
усієї творчості.Переосмислення Біблійних матеріалів віднаходимо в 
поетичному циклі «Шевченко». в поезії «Літ тому сто» голос поета 
звучить мужньо, суворо й піднесено. Перед нами постає образ Шев
ченкаМесії, який прийшов у світ із благословення Господнього, щоб 
дати своєму народові слово Правди й волі. образи суму, ночі, темря
ви, що характерні для творчості Б. Лепкого і введені для контрасту, 
лише сильніше вирізняють сяйво мрії про волю, ще більше підсилю
ють внутрішню енергію, динаміку вірша: 

Лиш в темряві озвалися нічній 
Борба і труд: Благословляємо тебе 
на бій за люд! [12, с. 184]. 

а як пророчо й життєствердно звучать рядки вірша «Хата» з того 
ж циклу: 

не сумуй, хатино біла, 
Що у тобі тільки горя. 
сеї ночі над тобою 
віфлеємська зійде зоря! 

… 
веселися, хатко біла, 
і ти, яблуне крислата, 
Бо поклониться вам низько 
і найвищая палата! [12, с. 186]. 

Мимоволі виникає асоціація з Біблійною легендою про різдво 
Христове: образ ночі, віфлеємська зоря, у злиднях і безвісті народив
ся син Людський, про якого згодом дізнається весь світ. а останні 
рядки вірша звучать, як Євангелійне «Богородице, Діво, радій, Бла
годатная, Господь із тобою!» [2, с. 71]. також піднесено, як церковний 
гімн, звучить вірш «До тарасової Матері». в цій поезії в образі простої 
української жінкиселянки з дитиною на рукахми також упізнаємо 
високий образ Богородиці з ісусомнемовлям на руках, той самий 
образ суворого смутку, жертовності, знання, що її син належатиме 
усьому людству; впізнаємо також багатостраждальний образ україни: 

Біда і нужда на лиці, 
Зате достойне серце в груди, — 
Мати поетова! тобі 
вовіки честь і слава буде! [12, с. 186]. 
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Біблійні мотиви у творчості Богдана Лепкого тісно переплітаються 
з національнопатріотичною тематикою, що найсильніше зазвучала в 
період Першої світової війни. Голос поетагромадянина, що закликає 
український народ до боротьби за визволення від гніту імперіалістич
ного, за відродження української державності, соборності україни, 
зазвучав у цей період на повну силу. Дуже показовою у цьому плані 
є поезія «в храмі святого Юра». образи кривавої бійні, руїни, хаосу, 
контрастні до образів віри, надії, собору святого Юра, тобто «святого 
Переможця», також підсилюють світлі образи, потяг до життя і пере
моги над смертю. слова Богдана Лепкого: 

Для вітчизни, волі, слави, 
Для здійснення великих снів 
катами гноблених батьків 
Посвятимо всі наші сили, 
аж до сконання, до могили, 
До остаточних перемог… 
так най нам свідком стане Бог! [12, с. 332]. 

звучать присягою перед вівтарем матерівітчизни, як духовний запо
віт усім прийдешнім поколінням. 

тема різдва та великодня надихнули поета на створення одно
йменних циклів: «в різдвяну ніч» (1915), «Під різдво» (1923), «З різд
вяних настроїв» (1930), «в день воскресення» (1940), «великодні 
дзвони» (1941). у низці віршів, написаних під час Першої світової 
війни, звучить болючий сум за мирними літами, коли релігійні свята 
духовно єднали людей, сповнювали їхні серця щирою втіхою. Поезії 
релігійної тематики напередодні Другої світової війни сповнюються 
певного значення, набувають патріотичного звучання, громадян
ського пафосу — це передчуття нової, ще страшнішої трагедії, що її 
зазнає людство, це і могутній заклик до єднання всіх людей доброї 
волі за мир і щастя на Землі. 

та Богдан Лепкий був у поезії не лише мужнім і незламним гро
мадянином. вмів він бути також і ніжним, витонченим ліриком, еле
гантним співцем осені.тема «осені» в нього має глибоке філософське 
значення: це не просте змалювання осінньої пори року, це — осінь 
життя, яка ніколи більш не повториться, це — пізня любов, яку лю
дина відчуває найгостріше. «осінь» у Лепкого асоціюється також із 
невпинним плином часу, зі скороминучістю людського життя. За 
глибиною філософських узагальнень лірику Б. Лепкого можна по
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рівняти з «книгою екклезіястовою» із «старого Заповіту». ті ж ек
клезіястові мінорна тональність звучання, смуток, туга, те ж одвічне 
питання про призначення людини на цій святій і грішній землі, про 
життя і смерть: 

Як шумно хвиля грає, 
Як бистро в діл біжить! 
усе, що є — минає, 
Міниться, мерехтить, як жемчуг [12, с. 332]. 

Порівняймо з екклезіястом: «Що було, воно й буде, і що робило
ся, буде робитись воно — і немає нічого нового під сонцем» [1, с. 633]. 
а скільки життєвої мудрості приховано лише в кількох словах поезії 
«Бачиш?»: 

Прийде вона (осінь) і на нас — 
всьому свій час [12, с. 69]. 

Згадаймо екклезіястове неперевершене: «Для всього свій час, і 
година своя кожній справі під небом!» [1, с. 666]. в ліриці Лепкого 
ми відчуваємо ту ж екклезіястову думку про повторюваність певних 
подій у світі. 

Говорячи про Біблійні мотиви у творчості Богдана Лепкого, не 
можна не згадати його історичного роману «Мазепа». Зі сторінок 
цього твору до нас промовляє трагічна історія україни кінця ХVіі — 
початку ХVііі століть — духовний і політичний розкол, братовбивча 
війна, страшне втілення Біблійної легенди про каїна й авеля. ось 
як описує Богдан Лепкий падіння Батурина, яскраво відтворюючи 
дику оргію звуків, тріск пожежі, постріли самопалів, стогони, зойки 
й ридання мордованих людей, крики рукопашного бою, п’яні вигу
ки переможців, їх брутальну московську лайку, страшний рев худо
би, що змішалися в щось незбагненно жахливе й непереможне, як 
сам кінець світу, як останнє коло Дантового пекла: «Чорт женився 
з бідою. тішився радістю великою з приводу свого нинішнього трі
умфу. такого каїнового вчинку не бачив він давно. Цвітучий город 
перемінено в одну довгу та широку могилу, людському тілу завдано 
нову велику рану, яка не загоїться довго. Цілі століття буде палити 
свідомість народів, як тавро, випалене на серці розпаленим залізом» 
[9, с. 415]. Здається, ще ніколи голос письменникапатріота не підно
сився так високо, протестуючи проти кривавого обличчя війни, що 
руйнує людське начало в Людині і дозволяє з винятковою жорсто
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кістю винищення одного народу іншим. констатуючи на сторінках 
роману з документальною точністю жахливі історичні факти, Лепкий 
висвітлює, перш за все, такі етичні категорії, як «честь і безчестя», 
«вірність і зрада», «любов і ненависть», «життя і смерть». він виводить 
образи коменданта Батурина Чечеля і начальника артилерії фон ке
нігсена як перші антиподи образам полковниківзапроданців Галага
на і носа. на конкретних прикладах письменник демонструє читаче
ві ніби дві україни. Перша, спливаючи кров’ю, боронить свою честь 
і людське право на гідне життя, а друга — розбишацька ватага, хоч 
однієї з нею віри і крові, в жадобі дзвінкого гроша і влади, запродає 
ворогові за тридцять срібняків, як Юда Христаспасителя, своїх най
кращих оборонців, добиваючи першу. Перша, тяжко поранена, вуста
ми полковника Чечеля молиться: «Боже, муки мої за прощення їх грі
хів прийми!» [9, с. 513], вмираюча, з невимовною погордою дивиться 
на тих хто гордості не має. Для другої ж цар, якого нещодавно назива
ла антихристом, звинувачувала в усіх своїх кривдах, стає заступником 
і покровителем, простотаки живим архистратигом Михаїлом! Пер
ша усім своїм скривавленим виглядом демонструє другій: «Дивіться, 
дивіться, земляки, і знайте, що є ще хоробрі поміж вами, є ще козаки 
справжні, що скоріше згинуть, ніж осоромлять себе і предківську сла
ву свою [9, с. 520], а друга — або перестрашено мовчить, або хизується 
своїми «подвигами», вислужуючись перед загарбником. Перша — ву
стами полковника Чечеля картає своїх земляків за цю споконвічну 
роздвоєність і розбрат: «…верхи не трималися купи, і доли тягнули їх 
уділ. Замість доли підтягати вгору, ми для успіху хвилевого схилялися 
вниз, понижували себе і понижували справу, аж дійшли до отсього, 
що діється тут» [9, с. 510]. Друга ж — прагне кривим дзеркалом спо
творити все праведне, обгортаючи шатами справедливості й подвиж
ництва грішне, представляючи їх усьому світові. 

Подаючи в романі взаємодію національнопатріотичного і загаль
нолюдського, Богдан Лепкий підноситься до високих філософських 
узагальнень, створює образ суперечливої української душі. Як же на
прочуд сучасно звучать його слова: «українська душе, хто тебе може 
збагнути! Як Дніпро, ти широка, як пороги, шумлива й буйна, неспо
кійна, не довіряєш нікому, сама проти себе стаєш. всю вину на других 
складаєш, за собою не признаєш гріха. котрого з провідників своїх 
не обкидала камінням і болотом, навіть найбільшого з них, що віч
ною славою тебе покрив» [9, с. 489]. Проте, незважаючи на весь тра
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гізм зображуваних подій, у романі звучить і віра письменника у світле 
прийдешнє своєї вітчизни, відчувається його глибинний релігійний 
світогляд, оскільки картини страждань україни, Батурина мимоволі 
асоціюються з Біблійною легендою про розп’яття ісуса Христа, його 
терпіння і дивовижне воскресіння з мертвих: «Батурин смертю своєю 
живий буде, Батурин побідить позагробною побідою» [9, с. 509]. Ця 
коротка Лепкова фраза — апофеоз мужності українського народу, ма
жорна тональність, що, як сонячний промінь, прорізує загальну мі
норну тканину всієї іV частини роману «Мазепа» — «Батурин». тому 
й сприймається, як піднесений великодній гімн: «Христос воскрес із 
мертвих, смертю смерть здолав, і всім, хто в гробах, Життя дарував!» 
[13, с. 37]. 

окремої уваги в романі «Мазепа» потребує образ різдва Христово
го, адже містерія різдвяної ночі представлена в ньому не лише непере
вершеної краси пейзажами, народними віруваннями, магічними дія
ми, чарами. Письменник вельми своєрідно відтворює цей поетичний 
образ. Мальовничий різдвяний вертеп із його алегоричними дійовими 
особами є в творі передвісником того, що невдовзі весь гетьманський 
дім, україна, перетвориться на суцільний кривавий вертеп. в  образі 
різдва долі україни Лепкий змальовує і грандіозне полотно — Полтав
ську битву: «в димах і копотах, в сопуху й крові, в зойках і риданнях 
на полтавських полях доля у злогах лежала. Що вона вродить? свобо
ду і щастя чи горе і неволю?» [10, с. 163]. крім цього, слід підкресли
ти, що в романі «Мазепа» біблійна символіка дуже тісно й напрочуд 
органічно переплітається з українською народною символікою. Білі 
коні, якими шестернею з великим почтом виїжджав гетьман, стають 
у романі невід’ємною частиною різдвяного пейзажу — чистого, білого 
снігу, урочистої тиші природи або веселих свят. Богдан Лепкий уво
дить до роману народну легенду про білих коней, якими їде Біла Пані: 
«Люди оповідають, нібито, коли в Бахмачі щось лихого має статися, 
щось недоброго, то з’являються білі коні. Літом чорний повіз везуть, а 
зимою — з будою сани. і ніби хтось у них сидить. а як підійти, то коні і 
сани, і люди щезають» [8, с. 387]. отже, створюється вже зовсім інший 
настрій, не радісний і святковий, зновтаки, передчуття близької біди. 
Біла Пані, білі коні — то вже не просто символи різдва, зими як пори 
року. вони є і символами зими людського життя, старості і символа
ми смерті, що білим саваном, на знак жалоби, обгортає все навколо 
себе. вогняночервоними і чорними барвами змальовані «коніапока
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ліпси» — символ страшної руїни, національної трагедії: «…розгукані, 
безпанські коні чвалували боєвищем, з очима, що червоніли, як вог
няні рубіни. коніапокаліпси» [11, с. 9]. 

Багато разів, підкреслюючи фаталізм Мазепи, Мотрі, обидов
ської, сотника Мручка та інших героїв, письменник застосовує на
родні прислів’я: «своєї долі навіть такими (білими гетьманськими) 
кіньми не об’їдеш…» [8, с. 459]. «Долі своєї навіть гетьманськими 
кіньми не об’їдеш… Боже, хай діється воля твоя!»… [9, с. 59]. Досить 
часто в романі «Мазепа» трапляється, вже добре знайомий нам із по
езії і малої прози Лепкого, християнський мотив покірності людини 
долі. Лиха доля — це неминуча плата за гріхи зради, перелюбу, зажер
ливості, заздрощів тощо: «великогрішні ми, тому і доля нам не спри
яє. Бог не благословить» [11, с. 49]. «Головою муру не переб’єш, буде, 
як Бог дасть. Ми тільки люди, звичайні, смертельні люди» [11, с. 126]. 

тісна єдність християнської символіки та української народної 
відчувається і в інших образах твору. Часто в тривожних передчут
тях героїв присутнє Біблійне число «дванадцять», — характерний для 
Богдана Лепкого символ (згадаймо його поему «ноктюрн»). відлун
ня цього твору ми бачимо і в романі «Мазепа». в ньому цей символ 
вжито невипадково. він тісно пов’язаний з образами шведського ко
роля карла Хіі і створює навколо нього своєрідну ауру: святого по
движництва і самозречення, але разом із тим і якоїсь фатальної не
відворотності долі, несе в собі колосальне емоційне навантаження, 
підсилює трагізм зображуваних подій: «тривога обгортає мене, моя 
ти добра тітусю. Чую кров, чую дим, надходить туча, неминуча, два
надцята година — судний день…» [8, с. 134]. 

Гетьман Мазепа не любив півночі, «години духів», і тому радо пе
ресиджував її на розмові з близькими собі людьми, наголошує Бог
дан Лепкий: «а може це, андрію, моя дванадцята година надходить?» 
войнаровському зробилося моторошно» [11, с. 16]. Бронзовий го
динник, символ життя, що на комині в Мазепинім кабінеті мелодій
но вигравав свою курантову арію, вийшов з ладу і зупинився саме на 
дванадцятій годині, що також є передвісником смерті їх господаря, 
зупинки історії цілої україни. З національнопатріотичними моти
вами в романі пов’язується й інший Біблійний образ — старозапо
вітна легенда про вигнання євреїв із Єгипту: «Гоненіє від фараоново
го гірше. антихристове гоненіє, милосте ваша» [11, с. 16]. Широко 
представлений у творі образ «Хреста» як образ трагічної долі україни. 
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Порівнявши на початку роману («Мотря», т. і) гетьманську булаву 
з тяжким Хрестом, що доведеться колись нести на нову, українську 
Голгофу, письменник далі узагальнює: «Ціле наше життя — це один 
хрест. і нелегкий» [11, с. 163]. З образом україни в романі «Мазепа» 
пов’язані й інші символи — християнські й українські народні: роз
колота на дві половини бандура Мотрі, ненароком розколота кочубе
їхою ікона і… — розколота україна. 

у романі «Мазепа» Богдан Лепкий також використовує величезну 
кількість християнських молитов старослов’янською, давньоруською, 
українською, які звучать у мові гетьмана Мазепи, орлика, Чуйкевича, 
Мручка, Чечеля, кенігсена та інших героїв. Проте, крім оригінальних 
релігійних текстів — молитов за україну, письменник застосовує у 
творі й свої, авторські, в дусі українських народних пісень та дум. Як і 
всі образи в романі, авторські молитви за україну побудовані на різких 
і яскравих контрастах, тому тужливі настрої змінюються настроями 
праведного гніву, гордим і мужнім закликом до боротьби за свободу: 
«волгатаволга, волгатаволга, раз, два, три. Хрести, хрести, хрести. 
Перехрести мене, братчику, перехрести. та не жменею і не кишенею, 
а шаблею, отак, отак, візьми шаблю в кулак: во ім’я отця і сина, хай 
буде ніч горобина, і святого Духа, хай буде завірюха, хай буде бійпе
ребій, кріпко, кріпко стій і не млій, бо це бій сумлінь, — амінь» [11, 
с. 54]. і знов спалах гніву переходить у тихі скарги й стогони, в моно
тонне голосіння: «козаче, козаче, козаче… Хтось іде степами і плаче 
словами без слів. сонце, як човен, золота повен, плило по хвилях трав» 
[11, с. 54]. створюється ефект безкрайого, спраженого безжальним 
сонцем простору і страждань, розтягнутих на віки. Змалювання без
крайого українського степу має в романі також надзвичайно важливе 
значення. кожна картина його, взята окремо, — це шедевр літератур
ного мистецтва. Проте зображення його виходить далеко за рамки не
вимовної краси пейзажів. степмати — це образ самої матеріукраїни, 
що, як жива істота, дихає, радіє, сумує, скаржиться, молиться і страж
дає разом зі своїми безталанними дітьми, які йдуть безкраїми просто
рами за своїм провідником, мов стародавні євреї за пророком Мойсе
єм. одна з найголовніших заповідей Господніх — «не вбивай» — стала 
назвою ііі тому роману «Мазепа». Ця ж думка проймає все полотно 
твору і є в ньому основоположною, оскільки весь твір — це гнівний 
протест проти страхіть війни, проти духовного і фізичного винищення 
одного народу іншим. 



ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2017. Вип. 25  241

© Кудрявцев М., 2015

отже, розглянувши в контексті світового мистецтва лише неве
личку частину Біблійних образів, використаних у поетичній і прозо
вій творчості українських письменників, зокрема тараса Шевченка і 
Богдана Лепкого, бачимо, як випромінюють вони у процесі функці
онування численні й різноманітні значеннєві нюанси, змальовують, 
розкривають складне й суперечливе, оспівують прекрасне й величне 
життя людини в усіх його проявах, не лише найпростіших, а й гли
бинних інтимних, дієспроможних. так розкриваються і постають 
перед нами явища суспільного життя, людського буття, засудження 
грубої сили, підступу, зради. разом із тим оспівуються загальнолюд
ські ідеали й високі національнопатріотичні начала. 
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The Bible is one of the most expensive, most amazing monuments in the treasury 
of universal values. This Book of Books, which has absorbed the wisdom of hundreds 
of generations, gives us the answer that such is good, and that evil brings man to an 
unattainable pedestal of wisdom, self-sacrifice, faithfulness in love and love for par-
ents, their children, the Fatherland. It gives us today a vivid example of the fact that 
human beings can be vices, the nights and the dark sides of human nature. It is enough 
to remember the legends from the Old Testament about Cain and Abel, Joseph and his 
brothers, about Samson and Dalil, about Hama, the prodigal son, about the Garden 
and Gomorrah. 

It is difficult to name another book that has had the same strong influence on the 
formation of all subsequent world art of literature, such as the Bible, in particular the 
Fourth Gospel. The main reason for this lies in the fact that the Evangelists (Matthew, 
Mark, Luke, John the Theologian) preached the universal ideals of goodness and jus-
tice, the infinite value of the human person, the equality of all peoples before God, the 
primacy of the spiritual principle over material. In addition, the Evangelists were tal-
ented writers. 

For the Ukrainian literature, the Bible is of the utmost importance: the history of the 
Old Manuscript manuscript begins with the Ostromir Gospel, and from the Apostle (1574) 
and the Ostroh Bible (1581) — the Ukrainian book printing. At different stages of develop-
ment, Ukrainian literature interpreted the Bible as an essential element of national culture 
and self-consciousness. Hryhoriy Savych Skovoroda, P. Gulak-Artemovsky, Markian 
Shashkevich, Ivan Franko, Lesya Ukrainka, Bogdan Lepky addressed the hymns of the 
Holy Scripture.Taras Shevchenko expanded the thematic range of plots and motives by 
introducing in his poetry the images of the prophets and a series of evangelical conflicts. 
However, eternal themes in the work of Kobzar acquire a national patriotic sound. Ac-
cording to Professor Mikhail Drahomanov, none of the literary sources can compare with 
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the Bible for influencing the system of thoughts of Shevchenko. The Bible was a favorite 
childhood book of the poet, some of its parts, in particular the Psalter, he knew by heart. 
It was the Bible that became the life-giving source of its holy sacrificial love for its native 
people, the comprehensive brotherly love, the boundless sorrow for the suffering of Ukraine 
and the unwavering faith in its liberation from the shackles of tyranny. 

Biblical motifs in the work of Bohdan Lepky are closely intertwined with the nation-
al-patriotic themes that most strongly sounded during the period of World War II. The 
voice of the citizen poet calling on the Ukrainian people to fight for liberation from the 
oppression of the imperialist, for the revival of Ukrainian statehood, the unity of Ukraine, 
sounded in full force during this period. 

The theme of Christmas and Easter inspired the poet to create the eponymous cy-
cles: «At Christmas Night» (1915), «Under Christmas» (1923), «From Christmas Moods» 
(1930), «On the Day of Resurrection» (1940), «Easter Bells» (1941). In a series of poems 
written during the First World War, the painful sums of peaceful years sound when reli-
gious holidays spiritually united people, filled their hearts with sincere comfort. The poetry 
of religious themes on the eve of the Second World War has a certain significance, acquire 
a patriotic sound, a civic passion — a premonition of the new, even more terrible tragedy 
that mankind undergoes, it is a powerful call to unite all people of goodwill for peace and 
happiness on Earth. 

But Bogdan Lepky was not only a brave and indestructible citizen in poetry. He could 
also be a gentle, elegant lyricist, elegant writer of the autumn. By the depth of philosophical 
generalizations, the poetry of B. Lepky can be compared with the «Book of Ecclesiastes» 
from the «Old Testament.» 

Speaking about Biblical motives in the work of Bogdan Lepky, one can not but recall 
his historical novel Mazepa. From the pages of this work, the tragic history of Ukraine of 
the end of the seventeenth and early thirteenth centuries, the spiritual and political split, 
fratricidal war, terrible embodiment of the Biblical legend about Cain and Abel, tells 
us. However, in spite of all the tragedy of the depicted events, the novel also expresses 
the faith of the writer in the light of the coming of his Fatherland, his deep religious 
outlook is felt, since the pictures of the suffering of Ukraine, Baturin involuntarily as-
sociate with the biblical legend of the crucifixion of Jesus Christ, his patience and the 
wonderful resurrection From the dead. Particular attention in the novel Mazepa needs 
the image of the Nativity of Christ, because the mystery of Christmas night is presented 
in it not only unsurpassed beauty landscapes, folk beliefs, magical actions, charms. The 
writer very original reproduces this poetic image. The Magnonian Christmas Nativity 
Scene with its allegorical actors is in the forerunner of the fact that the entire Hetman’s 
House, Ukraine, will soon become a bloody vertep. In the form of Christmas, the fate of 
Ukraine, Lepky, also depicts a grandiose canvas — the battle of Poltava: «In the smoke 
and cemetery, in the bladder and in the blood, in the cries and weeping in the Poltava 
fields, the lying part of the villains lay. What does she bring? Freedom and happiness or 
sorrow and captivity? «

Beside this, it should be emphasized that in the novel Mazepa, biblical symbols are 
very closely and surprisingly organically interwoven with Ukrainian national symbols. 

In his work, the author uses a huge number of Christian prayers in the Old Slavonic, 
Old Russian, Ukrainian, which sound in the language of Hetman Mazepa, Orlyk, Chui-
kevich, Mrochka, Chechel, Kenigsen and other heroes. However, in addition to the orig-
inal religious texts — prayers for Ukraine, the writer applies in his work both his own, 
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author’s, in the spirit of Ukrainian folk songs and dumas. Steppe-mother is an image of 
the mother of Ukraine that, like a living creature, breathes, rejoices, sad, complains, prays 
and suffers along with their unrelenting children, who go beyond bounds by their leader, 
like the ancient Jews by the prophet Moses. 

One of the most important commandments of the Lord — «Do not kill» — became 
the name of the third year of the novel «Mazepa». This same thought will pass through all 
the work of the canvas and is fundamental to it, since the whole work is an angry protest 
against the fear of war, against the spiritual and physical extermination of one people to 
others. 

In the context of world art Biblical images of works of Ukrainian writers reveal a com-
plex and contradictory, they glorify the beautiful and majestic life of man in all its manifes-
tations, not only the simplest but also deep intimate, capable. So we face the phenomena of 
social life, the condemnation of brute force, deception, treason. At the same time, general 
human ideals and high national-patriotic principles are glorified. 

Key words: Bible, Biblical images, philosophical filling, national-patriotic, universal. 
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РЕЦЕНЗІЇ 

моДернізм срібного віКу ЯК тиП літератури  
та тиП літературноЇ свіДомості ПереХіДноЇ Доби 

Оксана Корнієнко, д-р філол. наук, проф. 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

Рецензія: Сподарец Н. Модернизм Серебряного века: литературовед-
ческая идентификация : монография / Надежда Сподарец. — Одесса : 
Астро принт, 2017. — 452 с.  

Проблемною зоною сучасної русисти
ки залишається феномен літературного 
модернізму кінця ХіХ — початку ХХ ст. 
Його вивчення потребує оновленої ме
тодології дослідження таких полісистем
них літературних напрямів та формуван
ня відповідної категоріальної бази. 

саме на цьому наголошує н. в. спо
дарець, визначаючи актуальність моно
графії. роботу відрізняє переконливе 
теоретикометодологічне обгрунтування 
та кваліфікований дискурс істориколі
тературознавчого дослідження феноме
нології «високого» модернізму срібного 
віку, який ідентифіковано як тип літе

ратури та тип літературної свідомості, що мають характерні ознаки в 
межах перехідної епохи к. ХіХ — п. ХХ ст. 

Модель ідентифікації (розпізнання) літературної свідомості мо
дерністів, на підставах вивчення літературного доробку письменни
ків (лірики, критики) та контекстуальних матеріалів їх творчості, не 
виникла у н. в. сподарець спонтанно. вочевидь, що багаторічний 
досвід вивчення літературного процесу срібного віку дозволив до
слідниці за різноманітністю фактів історії, культури, осмисленням 
менталітету цієї доби та масивом текстів модерністів осягнути не тіль
ки особистісне, а й типологічно характерне у творчій свідомості та 
літературі модерністів. 

наукові практики типологічного вивчення модернізму у ХХ — на 
поч. ХХі ст., що формувалися на різних концептуальних підходах й 

© корнієнко о., 2017
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принципах його «розпізнання», н. в. сподарець кваліфікує як дис
курси й формати ідентифікації. вона підкреслює, що типологічна 
ідентифікація передбачає конкретизацію вже осмислених дослідни
ком ознак предмета аналітики й встановлення його типологічного 
статусу. 

структура монографії засвідчує поступ наукового пошуку, в якому 
надія вікторівна демонструє схильність до аргументованої доказовості. 

в першій главі монографії, керуючись діахронічним підходом, ав
тор розглядає різні формати типологічної ідентифікації модернізму в 
гуманітарних дискурсах ХіХ, ХХ та початку ХХі ст. так аналіз розро
бок філософів та культурологів дозволив констатувати певну парадиг
му значень концепту «модернізм», що відповідають методологічному 
формату їх ідентифікації. а саме: механізм зміни однієї культурної 
епохи іншою; номінація культурної епохи; тип культурної свідомості, 
що був втілений в різних видах та формах художньотворчої діяльно
сті к. ХіХ — п. ХХ ст. 

аналіз літературознавчих робіт ХХ — п. ХХі ст. з проблематики 
модернізму дав підстави для висновку: формування дослідницьких 
стратегій та відповідних дискурсивних форматів було обумовлено 
методологією радянських та пострадянських часів. Дослідниця кон
статує, що реалізмоцентристська методологія зумовила ідентифіка
цію творів модерністів як літератури ідейного занепаду. текстоцен
трична структуралістська методологія надала вченим підстави для 
аналізу «граматики» та «морфології» текстів символістів та акмеїстів, 
їх ідентифіковано як системні структури різних типів, в яких має міс
це певний спільний семіозис. Феномен модернізму не став предме
том рефлексії адептів структурної поетики. н. в. сподарець наголо
шує на тому, як багато вони зробили у практиці мікроаналізу текстів 
окремих символістів та акмеїстів. але структуралістський метод не 
дозволяє сформувати дослідницький дискурс, який би враховував 
широкий спектр текстотворчих факторів. 

текстоцентристські дослідницькі стратегії сьогодні вже не в пов
ній мірі відповідають цілям постструктуралістської філологічної дис
курсії. При розробці моделі типологічної ідентифікації літературого 
модернізму срібного віку н. в. сподарець була орієнтована саме на 
тенденції наукової думки щодо вивчення літературного модерніз
му не тільки в системах внутрішньотекстуальних обґрунтувань, а й 
у контекстуальних. 
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За результатами дослідження зроблені висновки першої глави: в 
сучасному філологічному дискурсі при типологічних характеристи
ках літературного модернізму намітилась продуктивна тенденція до 
охоплення та конкретизації ментальних, поетикальних та культур
ноісторичних факторів. 

Підкреслимо: лише після скрупульозного аналізу історіографії ро
біт, автори яких визначали термінологічний статус концепту «модер
нізм», дослідниця вмотивовано акцентувала увагу на актуальності лі
тературознавчої ідентифікації модернізму як типу літератури та типу 
літературної свідомості. вона констатує, що структурні параметри 
та функціональний потенціал цієї категорії дозволяють сформувати 
дослідницький дискурс у горизонті зазначених вже факторів, а саме: 
ментальних, поетикальних та культурноісторичних. 

теоретикометодологічну основу дослідження н. в. сподарець 
формувала з урахуванням стратегій сучасної гуманітаристики, розро
бок із проблем свідомості, форм творчої свідомості, співвідношення 
свідомості та мови, свідомості й процесів літературного текстотво
рення, про що йдеться у другій главі монографії. 

розробці та ілюстрації моделі літературознавчої ідентифікації мо
дерністської свідомості поетів срібного віку, з урахуванням динаміки 
їх ціннісної орієнтації, присвячені основні глави праці: третя («Фе
номенологія перехідності літературної свідомості поетівмодерністів 
срібного віку: епістемологічний та текстотворчий аспект»), четверта 
(«концепти «людина», «слово» і «культура» як аксіологічно значущі в 
літературній самоідентифікації поетівмодерністів»), п’ята («Худож
ній світ письменника — аксіологічно значущий конструкт модерніст
ського текстотворення») та шоста («Жанровий модус літературної 
свідомості поетівмодерністів срібного віку»). 

структурна основа представленої дослідницької моделі базується 
на допоміжних поетикальних та надпоетикальних категоріях, функ
ціональність яких теж так чи інакше зумовлена зазначеними вище 
факторами (ментальними, поетикальними та культурноісторични
ми). Це категорії літературної епістеми, художнього світу автора, 
концептосфери, текстотворення як художнього світо- та міфотворен-
ня, жанрового модусу літературної свідомості. 

вважаю вельми слушним, що в монографії практика типологічної 
ідентифікації модерністської свідомості письменників розпочата в 
межах такої широкої за функціональним охопленням категорії, якою 
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є категорія літературної епістеми. введена в науковий дискурс філо
софами та культурологами в кінці ХХ ст., категорія епістеми актив
но почала розроблятися і в інших гуманітарних дисциплінах, про що 
пише і дослідниця. Можемо констатувати: це поняття вже увійшло в 
лексикон сучасних філологів. у плані застосування й функціональ
ного визначення категорії епістеми більш наполегливими є лінгвісти, 
на що варто було звернути увагу в монографії. але сподарець пов
ністю зосередилася на методології обгрунтування концепції літера
турної епістеми, висунула перспективні наукові гіпотези. вочевидь, 
що саме творчість модерністів срібного віку, тексти яких характери
зуються семантичною ємністю та прагматичною стратегією тексто
творення, для автора монографії й стала поштовхом методологічної 
розробки категорії літературної епістеми. Літературна епістема в мо
нографії визначається як «склад структур мислення», якому відпові
дає позначений у процесі текстотворення горизонт знання. 

у третій главі, після розгорнутого теоретичного параграфа про по
няття епістеми, дослідниця зосередилася на чинниках та ідеях, що обу
мовили нове «поле знання» срібного віку. нею систематизовані мето
дологічні домінанти епістемологічного простору епохи, у відповідності 
з якими формувалася літературна епістема модернізму: ідеї агности
цизму, релятивізму, інтуїтивізму, містицизму, окультизму, гностицизму, 
екзистенціальнофеноменологічні концепції буття та людини, її свідо
мості та мови, концепції природничої думки епохи та ін. 

Зазначено, що епістема модерністської літератури була обумов
лена механізмами функціонування літературної свідомості перехід
ної культурної ситуації к. ХіХ — п. ХХ ст., коли загострилися від
носини між гетерогенними та гомогенними, центроспрямованими 
та відцентровими, класичними та некласичними інтенціями літе
ратурної свідомості. встановлено, що фронт рефлексії символістів 
та акмеїстів обумовлений як класичними моделями раціональності, 
що відходять, так і некласичними парадигмами, які поки що в стадії 
формування. 

в роботі прослідковано, як категорія літературної епістеми у своїй 
функціональній спроможності дозволяє поєднати широкі контексти 
(культурноісторичний, ментальний, концептуальний, біографіч
ний) і тексти, конкретизувати структурні концептуальнопоетикаль
ні зміни та прагматичні стратегії моделей текстотворення символістів 
і акмеїстів у порівнянні з літературою попередніх епох. 
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особливості текстотворення, що відповідають некласичним па
радигмам художності в ліриці символістів та акмеїстів, дослідниця 
розкрила на прикладі аналізу лірики о. Блока та о. Мандельштама. 

в четвертій главі роботи увага зосереджена на концептах «люди
на», «слово» і «культура» як аксіологічно значущих у літературному 
самовизначенні поетівмодерністів. 

Зрозуміло, що в ситуації зміни світоглядних орієнтирів письмен
ники активно розробляють антропологічну проблематику. врахову
ючи, що антропологічна самоідентифікація модерністської свідомо
сті письменників розгорталася в дискурсі наступності чи подолання 
концептуальних та поетикальних особливостей літератури попередніх 
епох, дослідниця спочатку звернула увагу на художню антрополо
гію літератури романтиків та реалістів. Це дозволило зробити вельми 
широкі й цікаві висновки: не тільки художня антропологія, а й кон
струювання авторських світів письменниківмодерністів багато в чому 
орієнтовані космогонічним масштабом мислення романтиків та ек
зистенціальнопсихологічним досвідом письменниківреалістів. але 
далі підкреслено: у творчості модерністів основним координатором 
літературної антропології став динамічний епістемологічний простір 
кризової епохи. Методологічні та змістовноконцептуальні показники 
цього «поля знань», на яке орієнтувалися модерністи, відрізнялися ба
гатовекторністю. антиномічність визначається дослідницею як домі
нуюча типологічна риса художнього мислення модерністів взагалі, що 
позначилось на розробці ними концепту «людина» зокрема. в межах 
творчості як одного письменника, так і літературних напрямів це про
являлося «конфліктом» аксіологічних векторів, що проілюстровано 
н. в. сподарець посиланням на творчість о. Блока, М. Гумільова та ін. 
вона зазначає, що модерністи переживали масштабні зміни епохи як 
кризу особистісної та культурної ідентичності, кризу Ясвідомості. До
мінантна модель особистості, що стала предметом концептуалізації в 
літературі модерністів, визначена як модель кризової свідомості. осо
бливості її втілення у творчості модерністів прослідковано в окремому 
параграфі роботи, де представлена відповідна типологія образів. Зазна
чено, що структури особистісної, національної, культурної, історичної 
самосвідомості образів модерністами пов’язуються з показниками ін
туїтивнонесвідомого, ірраціонального, міфологічного, архетипічного. 

серед аксіологічно значущих у творчій самоідентифікації модер
ністів дослідниця виділяє й концепт «слова». встановлено, що на 
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ранніх етапах формування ціннісної парадигми символізму в літера
турній критиці адептів напряму намітилося кілька підходів у концеп
туалізації поетичного слова: онтологічний, релігійноезотеричний та 
функціональносистемний. акмеїсти ж трактували слово як феномен 
художньоестетичного буття в межах текстосвіту твору, авторського 
світу та системи естетичної комунікації автор — реципієнт. такі фор
мати акмеїстичної концептуалізації літературного слова дослідницею 
пов’язуються з домінуючими методологічними векторами творчості, 
що вмотивовані некласичними інтенціями, а саме: з екзистенціаль
нофеноменологічним та комунікативнорецептивним підходами. 

в наступному параграфі роботи конкретизована методологія об
ґрунтувань та семантика концепта «культура», який набув аксіологіч
но вмотивовану інтерпретацію в критиці багатьох модерністів. аналіз 
статей символістів та акмеїстів, звернених до проблем культури, доз
волив дослідниці зробити певні висновки. Зазначено, що символісти 
у своїй критиці вийшли на новий рівень наукового обгрунтування 
взаємодії структур культури, природи та людини. саме символісти 
намагалися підкреслити обумовленість буття людини сферою куль
тури, яка не обмежується лише матеріальними формами, а визнача
ється також станом духу. в сучасному їм рівні культури символісти 
констатували глобальну кризу, вихід з якої вбачали саме у творчому 
ставленні до буття, традиції, пам’яті, мови. 

Певний культуроцентризм критичного мислення відзначений 
автором у дискурсі не тільки символістів, а й акмеїстів. Для о. Ман
дельштама, наприклад, культура — це єдиний простір ідей, творчих 
практик та ін. встановлено, що методологія культурологічного дис
курсу письменника та розроблена ним модель культурного розвитку 
в певних позиціях корелюють зі структуралістською методологією 
Ю. М. Лотмана. 

Зроблено висновок: в літературній критиці модерністів намічені 
перспективні шляхи осмислення концепту «культура» та запропоно
вано аксіологічно вмотивоване бачення виходу із кризових ситуацій 
на підставах посилення національнодуховного та культурного ком
понентів у літературному текстотворенні. 

в п’ятій главі роботи мова йде про художній світ письменникамо
дерніста, який розглянуто як аксіологічно значущий конструкт його 
текстотворення. вказано, що категорія «художній світ модерніста» є 
надпоетикальною дифініцією, яка дозволяє конкретизувати специ
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фіку літературного мислення письменника, його окремих творів та 
художньої системи як форм вираження творчого буття літературної 
свідомості автора. отже, авторські світи, авторські тексти й автор
ські міфи модерністів визначаються інтенціональною природою ав
торської свідомості, естетичною аксіологією напрямів.Предметний 
рівень художніх світів символістів (об’єктнопредметний ряд пред
ставленої картини та суб’єктна сфера тексту) визначений як образи 
знакової природи, що отримали функцію символів. Прослідковано, 
як у художньому світі текстів символістів цей статус образної системи 
був реалізований з опорою на поетику мотивіки. 

Зазначено: акмеїсти були більш зосереджені на проблемі суб’єкт
ної феноменології світу та екзистенціальних модусах буття, що вмо
тивовані фемінним фактором у творчості а. ахматової, маскулінним 
у творчості М. Гумільова, культурологічним у творчості о. Мандель
штама. акцентовано, що саме завдяки мистецтву поетичного вислов
лювання модерністи намагалися вже у свідомості реципієнта змоде
лювати картини світу, які відповідали їх цінністним орієнтирам. 

на прикладах творчості о. Блока, З. Гіппіус, Лесі українки, а. ах
матової прослідковано, які тематичні комплекси позначають у тво
рах модерністів інтенціональноаксіологічні пріоритети їх авторської 
свідомості. Мотивіка ж у модерністському тексті дослідницею визна
чається головним поетикальним ресурсом, який у процесі літератур
ного світотекстотворення виконує некласичну функцію корелята 
смислового поля комунікативнорецептивних відношень: автор — 
текст — реципієнт. нова структурнофункціональна якість мотивіки 
у процесі модерністського текстотворення (окремого вірша, стат
ті, циклу, художньої системи письменника) дозволяла сформувати 
уявлення про авторський художній світ не тільки як застиглу схему 
(модель світу), але і як динамічний, породжуючий художній феномен 
(породжуючий асоціативні поля, смисли, нові епістемологічні гори
зонти свідомості читача). 

в шостій главі роботи прослідковано, як жанровий модус літера
турної свідомості модерністів проявився інтертекстуальною взаємо
дією з класичними та сучасними модерністам літературними прак
тиками: включенням знакових топосів відомих літературних творів, 
структурних компонентів класичних жанрових форм та ін. Підкрес
лено, що такі жанрові інтенції зумовили формування ознак некла
сичної поетики в модерністському текстотворенні. 
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у висновках роботи обґрунтовано відзначається, що: розроблена 
модель типологічної ідентифікації літературної свідомості модерніс
тів дозволила конкретизувати ознаки перехідності від класичної до 
некласичної парадигми. 

Добра обізнаність з тенденціями сучасної гуманітарної думки дала 
можливість авторці написати інформаційно насичену та науково 
продуктивну монографію. концепція роботи, як і її структура, не ви
кликають заперечень. вважаю, що н. в. сподарець представила ціка
ве та вельми актуальне наукове дослідження, що відповідає потребам 
нашого часу. 

Стаття надійшла до редакції 18 серпня 2017 р. 
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оДессКаЯ ДраматургиЯ в КонтеКсте ПоисКов  
новоЙ ДрамЫ 

Елена Шевченко, канд. филол. наук, доцент 

Казанский (Приволжский) федеральний университет 

Рецензія: Малютина Н. Поэтика высказывания в пьесах одесских 
драматургов Анны Яблонской и Александра Марданя: [монография] / 
Наталья Малютина. — Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2016. — 180 с. 

книга натальи Малютиной пред
ставляет серьезный вклад в изучение 
современной драматургии. вопервых, 
речь идет о монографическом иссле
довании творчества двух одесских ав
торов, являющихся в определенном 
смысле знаковыми фигурами постсо
ветского культурного пространства в 
области драмы и театра. вовторых, 
н. Малютина избирает особый ракурс 
рассмотрения, позволяющий раскрыть 
феномен драматургии анны Яблон
ской и александра Марданя, с одной 
стороны, во всей его уникальности и 
неповторимости, с другой — с точки 
зрения существенных тенденций но

вейшей драмы, которые нашли отражение в творчестве этих ярких 
авторов. 

в силу отхода от законов классической драматургии и отсутствия 
каких бы то ни было канонов современная драма чрезвычайно раз
нообразна, она предлагает большое количество индивидуальных 
авторских моделей. Поэтому привести тексты, создаваемые сегод
ня для театра, к единому знаменателю или даже подобрать некую 
общую для всех оптику оказывается чрезвычайно трудной задачей. 
Марк Липовецкий и Биргит Боймерс, авторы книги «Перформансы 
насилия: литературные и театральные эксперименты «новой дра
мы», первого фундаментального исследования этого эстетического 
феномена, видели главное упущение традиционного литературовед
ческого подхода к нД в том, что «пьесы анализируются исключи
тельно через призму таких категорий, как конфликт, герой, идеоло

© Шевченко е., 2017
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гия»1, в то время как формирующим элементом новой сценичности 
становится слово. Этого же мнения придерживается и исследователь 
т. Шахматова, утверждающая, что «на первый план в драматическом 
произведении выступает не привычная интрига, конфликт, диалог 
и т. д., а текст»2. М. Липовецкий и Б. Боймерс отмечают, что освое
ние русским театром отечественного и европейского авангарда по
двигло его на смену фокуса: отношения между актером и ролью от
ступили на второй план, уступив место отношениям между актером 
и текстом: «в экспериментальных постановках конца 80–90х годов 
персонаж складывается не столько из переживаемых эмоций, сколь
ко из произносимых и воспринимаемых слов. слово проходит через 
актера, как через проводник, и именно актерская игра с текстом 
определяет отношения актера и с собственной ролью, и с драматур
гическим/театральным целым»3. При этом авторы отмечают ярко 
выраженный перформативный характер новодрамовского текста. 
обращаясь к драматургии а. Яблонской и а. Марданя, н. Малюти
на обнаруживает, что и в «творчестве одесских драматургов обращает 
на себя внимание явление так называемого «словесного перформан
са», в процессе которого слово (или означенный предмет) утрачива
ет связь с материальным миром, деконструирует их смысл в связи с 
театрализацией процессов создания некоторых механизмов, матриц 
постижения мира»4. таким образом, фокус исследования наталии 
Малютиной представляется очень удачным: выявление специфики 
творчества а. Яблонской и а. Марданя с точки зрения присущих им 
речевых практик и дискурсов, с одной стороны, дает ключ к пони
манию своеобразия их поэтики, с другой — вносит существенный 
вклад в современную полемику по поводу трансформаций, пережи
ваемых в наши дни драматургическим текстом. 

н. Малютина всесторонне исследует особенности семиотики тек
ста драм анны Яблонской «в связи с разрушением в них мифологиче
ских, сказочных метанарративов, созданных как ритуализированным 

1 Липовецкий М., Боймерс Б. Перформансы насилия: литературные и театральные 
эксперименты «новой драмы». Москва 2012. с. 23.

2 Шахматова т. Некоторые размышления о сценичности современной драмы (на примере 
пьес братьев Дурненковых). Современная российская драма / ред. иоганн Бидерман, 
елена Шевченко. казань 2009. с. 70.

3 там же. с. 24.
4 Малютина н. Поэтика высказывания в пьесах одесских драматургов Анны Яблонской и 

Александра Марданя. rzeszów 2016. с. 29.
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сознанием, так и различными эзотерическими учениями, магически
ми верованиями, утратившими статус догмы в профанном мире»1, 
раскрывает обширный интертекстуальный пласт пьес драматурга, 
содержащий разноплановый диалог автора с произведениями верги
лия, н. Гоголя, а. Грибоедова, и. Бродского и др. именно «литера
турность» как сущностная черта текстов а. Яблонской и объединяет, 
по мнению исследователя, авторскую картину мира2. н. Малютина 
обнаруживает интерактивный характер драм а. Яблонской, когда 
«текст пьесы давно не напоминает статичный музейный экспонат, он 
«оживает» в состоянии перформанса»3. 

Драматургия а. Марданя рассматривается автором книги в кон
тексте современной массовой популярной драмы. утрата в наше 
время нравственных ценностей, подмена их симулякрами, отража
ющими утопию массового сознания, проявляются в текстах драма
турга, прежде всего, в авторской иронии. н. Малютина раскрывает 
ее механизмы на уровне применяемых драматургом речевых практик. 
она убедительно показывает, как трагические театральные коллизии, 
отсылающие к Шекспиру или Чехову, подвергаются ироническому 
обыгрыванию и «разворачиваются на уровне затертых стереотипов, 
цитат, клише, фраз, утративших смысловую нагрузку»4. 

раскрывая самобытные и непохожие друг на друга художествен
ные миры двух драматургов, автор обнаруживает и то общее, что 
объединяет их, помимо одесского контекста: «при всем том, что в 
пьесах анны Яблонской, скорее, воссоздается «внутренний мир ав
торского сознания», «поэтическая реальность», а в пьесах алексан
дра Марданя — в языковых коллизиях воспроизводится образ нашей 
действительности, нашего мышления, можно принять во внимание 
общее: семиотический процесс, выявляющий природу высказыва
ния в творчестве одного и другого драматурга»5. автор справедливо 
говорит о самопорождении смысла, о самопорождающей игре текста, 
которые и становятся предметом осмысления в книге. 

важным и одновременно сложным и неоднозначным в контексте 
исследования является вопрос о традиции. соединение двух драма

1 там же. c. 176.
2 там же.
3 там же. с. 39.
4 там же. с. 176.
5 там же. с. 16.
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тургов по принципу локуса само по себе порождает необходимость 
обоснования и разъяснения. и здесь ощущается некоторая — вполне 
понятная — неуверенность автора. с одной стороны, н. Малютина 
позиционирует анну Яблонскую и александра Марданя как «одес
ских драматургов», что явствует уже из названия книги. во введении 
автор, однако, справедливо оговаривается, что сам термин «одесские 
драматурги» подразумевает наличие лидера, вокруг которого сформи
ровалась бы некая школа, а значит преемственность и ученичество. 
о такой школе в одессе говорить не приходится. но автор всетаки 
пытается выявить определенную одесскую традицию, ссылаясь на 
творчество и. Бабеля, в. катаева, и. ильфа и е. Петрова, Ю. оле
ши и др., воссоздавая облик одесского театра, кинематографа, эстра
ды. однако на с.12 н. Малютина, вступая в противоречие с собой, 
утверждает следующее: «анализируя природу высказывания в пьесах 
современных одесских драматургов анны Яблонской и александра 
Марданя, не стоит, конечно, пытаться «вписать» их творчество в ка
куюто традицию, найти ему соответствие в том или ином явлении 
драматургии и театра или, тем более, рассматривать то или иное вли
яние»1. впрочем, говоря о том, что в одессе все пропитано атмосфе
рой театра, кино, музыки, драматургии, н. Малютина это кажущееся 
противоречие снимает, утверждая следующее: «Мне ближе та пози
ция, согласно которой в многоголосном мире пьесы все рождается в 
художественной ткани высказывания здесь и сейчас, поэтому некая 
попытка охарактеризовать «одесский» драматургический и театраль
ный контекст важна для представления о творческом пространстве, 
в котором драматурги живут и создают свои пьесы»2. таким образом, 
«одесский контекст» трактуется здесь не в конкретном, а в общем, 
расширительном смысле. справедливость такого вывода подтвержда
ется тем, что творчество обоих драматургов далеко выходит за рамки 
породившего их локуса и является достоянием общероссийской ху
дожественной культуры. так, драматургия анны Яблонской прочно 
вписана в контекст исканий «новой драмы», одним из признанных 
лидеров которой она являлась. Это подтверждается высказывани
ем известного театрального критика Павла руднева, приведенным 
на страницах книги: «драматург анна Яблонская — это особое имя 

1 там же. с. 12.
2 там же. с. 13.
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в русскоязычной новой пьесе. одесситка по месту проживания, она 
как человек современный, к счастью, лишена дурного одесситства в 
стиле письма и мировоззрения»1. 

в контексте вопроса о традиции мы выходим на еще один виток 
возможной полемики. наталья Малютина рассматривает творчество 
обоих одесских авторов в контексте современной русской драмы. 
Может возникнуть вопрос, справедливо ли это и не корректнее было 
бы, коль скоро одесса — это украинский город, связать их творчество 
с украинской литературой и театром. Подобные вопросы в постсо
ветском мультикультурном пространстве возникают достаточно ча
сто. Могу привести в пример ситуацию своего города — казани, ко
торый, будучи столицей республики татарстан, представляет собой 
пример многолетнего взаимодействия татарской, русской и других 
национальных культур. в городе и республике существуют следую
щие основные группы писателей: татарские писатели, пишущие на 
своем родном языке, этнические татары, создающие свои произве
дения на русском языке, и русские писатели, пишущие на русском. 
Периодически возникающая полемика касается, прежде всего, вто
рой группы: в русле какой литературы следует рассматривать твор
чество татарских писателей, пишущих на русском языке. Безуслов
но, в каждом конкретном случае требуется индивидуальный подход. 
тем не менее, существуют определенные объективные критерии. 
и таковыми являются, в первую очередь, язык и принадлежность к 
той или иной традиции. Практика показывает, что, независимо от 
национальной принадлежности, язык, на котором осуществляется 
художественное высказывание, в большинстве случаев становится 
определяющим фактором, а автор этого высказывания, как писатель, 
сформирован соответствующей литературной традицией. Язык и ху
дожественная преемственность становятся решающим аргументом и 
в том случае, когда «географические» реалии вступают во взаимодей
ствие с ментальными и культурными. творчество анны Яблонской, 
которое, как отмечает ряд исследователей, в определенном смысле 
продолжает линию Чехова, Булгакова, арбузова, вампилова, прочно 
спаяно с русской драматургической традицией, а потому вполне за
кономерно рассматривается н. Малютиной в контексте таковой. Это 
правомерно и в отношении а. Марданя, правда, здесь наблюдаются 

1 см. там же. 11.
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в большей степени не диахронные, а синхронные параллели — пе
реклички с произведениями современных российских авторов — 
Б. акунина, о. Богаева, в. Леванова, Л. улицкой и др., о чем говорит
ся, в частности, в разделе книги н. Малютиной «Чеховская драма в 
метатеатральной наррации а. Марданя». 

Подводя итог сказанному, еще раз хочется подчеркнуть важность 
исследования н. Малютиной для осмысления особенностей новей
шей драмы, а также отметить его перспективность: дальнейшее изу
чение текстологического уровня сегодняшних пьес, речевых практик 
и дискурсов, к которым прибегают драматурги, как нам видится, от
кроет новые горизонты для драмоведения, позволит уловить «усколь
зающую реальность» современного драматургического текста. 

Стаття надійшла до редакції 2 серпня 2017 р. 



260 ISSN 2312–6809. Проблеми сучасного літературознавства. 2017. Вип. 25

© Шляхова Н., 2015

ЛІТОПИС ПОДІЙ 

Діалог міЖ оДесоЮ і білостоКом: третЯ 
міЖнароДна науКова КонФеренЦіЯ «музиКа 

і оПера в ПолЬсЬКо-уКраЇнсЬКому літературному 
і КулЬтурному Діалозі» 

Наталя Малютіна 

Ірина Нечиталюк 

Знаменно, що після двох конференцій, проведених в одесі, орга
нізованих спільно кафедрою української літератури одеського націо
нального університету і кафедрою «схід — Захід» університету міста 

Білостока, третя наукова зустріч відбула
ся на теренах Білосточчини, на базі Цен
тральної бібліотеки імені Л. Гурніцького. 

Якщо творча дискусія на перших двох 
конференціях зосередилась навколо об
разу одеси і Чорного моря в слов’ян
ських літературах, то для третьої було 
обрано несподіваний об’єкт обговорен
ня: образ музики і опери як культурних 
реалій українськопольських взаємин. 

імпульсом для обрання такої нетипо
вої для подібних конференцій теми став 
той історичний факт, що фундатором 
одеської музичної академії був поляк, 
вітольд Малішевськи (1873–1939). До 
того ж обидва міста, одеса і Білосток, 

пишаються своїми оперними театрами. у 2012 році в місті Білосто
ку відкрили нове приміщення (супермодернове, новаторське з точки 
зору технічних рішень, зокрема якості акустики) на вулиці одеській. 
останній факт не міг залишитись поза увагою організаторів спіль
них конференцій, пристрасних шанувальників оперного мистецтва, 
проф. наталії Малютіної та проф. Ярослава Лавського. 

отож, одеська команда з десяти осіб на чолі з деканом, професо
ром Євгеном Черноіваненком, вперше мала змогу осмислити аспекти 
польськоукраїнського музичного діалогу під час знайомства з куль
турномистецьким середовищем Білосточчини (4–5 травня 2017). 

© Малютіна н., нечиталюк і., 2017
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важливо відзначити, що до Білостоку приїхали не лише вчені фі
лологічного факультету ону, але й співробітники одеського літера
турного музею, доценти катерина Хоменко та олена Яворська. вони 
представили у своїх виступах рецензії оперних вистав в одеській пері
одиці 1910х років (о. Яворська) та образ одеського оперного театру 
в літературі першої половини ХіХ століття (к. Хоменко). 

Безперечно, у фокусі уваги опинився образ музики та опери в лі
тературі. Для обговорення були обрані персонажі, теми, мотиви, на
скрізні (і спільні) для світової культури, музики та літератури. 

на передобідньому пленарному засіданні було виголошено п’ять 
доповідей. Першою виступила проф. валентина Мусій («Дон Жуан» 
Моцарта та «неистовый Дон Жуан», образ героя роману Гастона Леру 
«Привид опери» у світлі романтичної концепції опери»). вона зосере
дила увагу на спільному і відмінному в концепції героя композитора 
та романіста. образи музиканта і музики у творчості в. одоєвського 
також розкрила у своїй доповіді доцент тамара Морєва. неоднознач
ні постаті композиторів і їхніх персонажів стали своєрідним контра
пунктом науковотворчої думки під час роботи конференції. 

на пленарному засіданні проф. Євген Черноіваненко виголосив 
доповідь «Загадки останнього роману карела Чапека «Життя і твор
чість композитора Фолтина». Дослідник наголосив на соціальнопо
літичних умовах створення роману, внаслідок чого контекст твору 
набув особливого пророчого звучання у зв’язку з мистецькою кон
цепцією чеського романіста. 

не залишився поза увагою доповідачів образ одеси як культурного 
середовища. Доктор Міхал седлецький виступив з пленарною допо
віддю «одеса у віршах Петра скрийки». Багатоаспектною і творчою 
виявилась також спроба проф. анни Яніцької представити рефлек
сії стосовно української музичної культури на сторінках «Przeglądu 
Tygodniowego» (1866–1876). виявилося, що українське музичне мис
тецтво було відоме і користувалося попитом у культурному середови
щі польської інтелігенції. 

слід підкреслити, що наукове зібрання відбувалося у стінах біло
стоцької бібліотеки (książnica Podlaska), приміщення якої люб’язно 
надали її господарі, директор іоланта Гадек та її заступник — доктор 
Лукаш Забєльськи, останній також виголосив доповідь, зокрема на 
тему «Музичні мотиви в «Фаусті» а. е. Ф. клінгманна в перекладі 
князя едварда Любомирського». 
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Пообіднє засідання розпочалося виступом проф. наталі Малю
тіної на тему «сучасна опера в контексті процесів культурної транс
гресії», у якій було проаналізовано міжмистецькі і внутрішньовидові 
форми трансформації опери в сучасній (постмодерній) культурі. 

Продовжив науковий діалог проф. Ярослав Поліщук, доповідь 
якого «нонконформізм і розвиток музичної комедії в одесі 50–80х 
років ХХ століття» була присвячена малодослідженим сторінкам 
культурної історії міста, зокрема історії одеського театру музичної 
комедії імені Михайла водяного. 

в доповіді доц. ірини нечиталюк «культурологічні аспекти літе
ратурномузичної співпраці Юрія андруховича та групи «karbido» 
оприлюднено маловідомі аспекти польськоукраїнських музичних 
перетинів. 

З цікавою доповіддю на тему «амальгамність повісті «Музикант» 
т. Г. Шевченка серед російських та українських текстів про моделю
вання простору естетичної насолоди» виступив доц. артур Малінов
ський. в його інтерпретації поновому перепрочитується твір україн
ського класика. 

в доповіді доктора Гжегожа Червінського «одеса і музика. твор
чість кіри Муратової» було розглянуто як теоретичні проблеми до
слідження сучасної класики кінематографії, так і окремі твори кіри 
Муратової, в яких музика стає однією зі смислотворчих домінант. 

Привернула увагу доповідь доц. наталі коробкової «інтермедіаль
ність у романі Гастона Леру «Привид опери», в якій дослідниця роз
мірковує над проблемою художнього втілення явища співіснування 
світів: реального та ірреального. 

Професор Ярослав Лавський виголосив доповідь «Зустріч кароля 
Шимановського з Ярославом івашкевичем в одесі», у якій було на
ведено цілий ряд досі невідомих фактів з життя і взаємних інспірацій 
видатного польського композитора та знаного польського письмен
ника. 

слід відзначити, що доповіді супроводжували жваві дискусії та об
говорення. 

наступного дня учасники конференції мали можливість відвідати 
найвизначніші пам’ятки міста Білостока, серед них — Білостоцький 
оперний театр. 
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