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ВЕЗУВИЙ В ВОСПРИЯТИИ В. В. РОЗАНОВА
Абрамович С. Д. (Каменец-Подольский)
Вулкан издавна будил мысль человека. В античных мифах он обожествлен
как Гефест-кузнец – «теург», преображающий мир. В Новое время, после
раскопок в Помпеях, пробуждается волна конкретного интереса к Везувию, но
живопись, литература и кинематограф связаны алгоритмом бинарной оппозиции
природа/цивилизация, обозначенным еще у Плиния Младшего; господствует
«панорамный» ракурс.
В. Розанов разрушает стереотип: свое восхождение к кратеру Везувия
(«Итальянские впечатления») он дает как резкую смену привычной точки видения,
движение вверх (фуникулер), превращая художественное пространство очерка в
путь инициации, религиозного постижения Геи-Земли: «Почти сейчас же и до
конца поднятия мною овладел такой ужас, какого я никогда не испытывал. Это не
был страх смерти, это было страшное положение, совершенная отмена прежних
условий жизни и наступление новых». Розанов наделяет дикий пейзаж склонов
Везувия некой ужасающей витальностью: «Везувий был прямо перед глазами;
огромный, очевидный <…> Чувство планетности нашей жизни вдруг охватило
меня <…> чувство земного шара, особое космическое чувство, устранено из
нашего психического состава; это чувство огромное, ужасное, новое – и вдруг оно
полезло

в

меня,

маленького,

бессильного

его

вместить

и,

однако,

долженствующего вместить». Но с понятием божественного здесь сопрягается не
христианская благостность, а неоязыческое ощущение природы как существа,
подверженного хворям и страданиям: «Его извержения, в их холодном, черном
цвете, в самом деле напоминают до гадких подробностей о какой-то минутно
бурной болезни планеты, что-то неудобное сожравшей и не смогшей переварить
сожранное». Писатель отторгает опыт языческого постижения Природы как
губительный путь духа: «Мне бесконечно захотелось домой. Назад! Дальше
отсюда! Домой! <…> Не хочу этого, ни теперь и никогда!».
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L’ÉLABORATION DU SYSTÈME D’EXERCICES
Androuсhtchenko A. (Kharkiv)
L’objectif principal de

l’enseignement des

langues

étrangères

est le

développement de la compétence de communication. Le concept de compétence de
communication est apparu dans les années 1970 dans les travaux consacrés au principe
selon lequel il faut mettre en première place des moyens qui vont permettre de satisfaire
les besoins de communication. La compétence de communication est constituée d’une
composante grammaticale comprenant la connaissance du vocabulaire, des règles de la
formation des mots, de la prononciation, de la formation des phrases.
Dans le cadre de l’expérience menée avec les étudiants de troisième année qui
apprennent le français comme langue seconde, la tâche de planification comprenait
l’élaboration du système d’exercices destiné à l’apprentissage de structures
grammaticales françaises employées dans le plan du passé. Ce système d’exercices est
divisé en deux parties: les formes grammaticales qui s’emploient dans la langue parlée
(imparfait, passé composé, plus-que-parfait) et celles qui s’emploient dans la langue
littéraire écrite (passé simple et passé antérieur).
Pour assurer l’apprentissage, il a fallu sélectionner des matériels. Nous avons
choisi dix textes authentiques français qui avaient une valeur socioculturelle parce qu’ils
concernaient l`histoire (Jeanne d’Arc, Napoléon Bonaparte) et la culture de la France
(Guy de Maupassant, Honoré de Balzac, Jean Reno, Gérard Depardieu). Ces textes
contenaient l’information peu connue, c’est pourquoi ils satisfaisaient au critère
d’information. A la leçon les étudiants travaillaient à deux aux textes différents,
complétaient les tableaux par l’information qu’ils obtenaient en posant des questions à
l’interlocuteur. En se servant des tableaux, ils décrivaient et comparaient la vie des
acteurs et des auteurs connus dans le cadre de la langue parlée et de la langue littéraire
écrite.
L’organisation des actions des étudiants sur la base de l’approche communicative
contribue à leur activité, à l’automatisation de l’emloi de chacun des temps verbaux du
passé.
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КОГНИТИВНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КИТАЙСКИХ ПАРЕМИЙ В АНГЛИЙСКОМ
И РУССКОМ КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ
Бараник Е. П. (Харьков)
Изучение пословиц и поговорок имеет долгую историю, что породило
множество подходов к определению сущности данных языковых единиц.
Пословицы и поговорки рассматриваются в рамках фольклористики, лингвистики,
лингвокультурологии и когнитивной лингвистики. Каждый из этих подходов
направлен на объяснение того или иного феномена функционирования паремий и
предполагает наличие различных методов их изучения и описания. Данное
исследование выполнено в русле когнитивного и лингвокультурологического
подхода, поскольку именно комбинация методов и приемов позволяет достигнуть
поставленной цели – выявление причин и результатов заимствования образных
выражений иным лингвокультурным сообществом. Так, когнитивный подход
позволяет объяснить процесс понимания информации, заложенной в пословице, в
то время как лингвокультурологический подход выявляет особенности отражения
национальной культуры посредством языка, так как пословицы и поговорки
передают

национально-детерминированные

способы

концептуализации

окружающей действительности.
Для описания когнитивных механизмов реализации смысла пословиц и
поговорок вводятся понятия «когнитема» и «провербиальный код». Такой подход
позволяет увидеть этнокультурную специфику паремий даже в тех случаях, когда
пословично-поговорочные

изречения

близкородственных

языков

кажутся

идентичными. «При тождественности их когнитивной структуры открываются их
скрытые

лингвокультурологические

особенности

и,

наоборот,

культурологическая идентичность может порождаться разными когнитивными
процессами» [1, с. 326]. Когнитема представляет собой наборов когнитивных
признаков, реализующих смысловую модель пословицы. По словам Ивановой Е. В.,
«когнитема – это единица плана содержания, она не равна семантике всей
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языковой единицы, в данном случае пословицы, по объему она меньше и
вычленяется на различных семантических (когнитивных) уровнях пословицы» [3,
с. 121]. Так, в китайском языке существует целый ряд пословиц, которые
объединяются общей когнитемой «обучение – это бесконечная дорога»: 读不尽的
书,走不完的路 (досл. «нет предела книгам для чтения, как и нет предела для
путешествий»), 活到老学到老还有三分学不到 (досл. «живи до старости, учись до
старости, но всегда будет 30% того, чего ты никогда не постигнешь»), 学不厌老
(учиться никогда не поздно), 白尺竿头更进一步(досл. «даже стометровый бамбук
может вырасти еще выше»). Таким образом, когнитема представляет собой
основу значения

паремии.

Провербиальный

код

является

порождающим

механизмом языка, состоящим из «информационного компонента (системы
единиц) и процедурного компонента

(системы структурно-семантических

моделей, по которым строятся провербиальные единицы)» [4, с. 8]. Будучи
генеративным механизмом, провербиальный код порождает неограниченное
количество

трансформированных

вариантов

пословиц

и

поговорок.

Это

становится особенно заметно при заимствовании иноязычных паремий иным
лингвокультурным

сообществом,

когда

под

воздействием

принимающей

культуры трансформируются доминантные концепты «чужой» культуры. В
качестве примера можно привести употребление китайской пословицы qiānlǐ zhī
xíng, shǐyú zúxià (поход в тысячу ли начинается с шага), которая функционирует в
англоязычном пространстве в следующем виде: «A journey of a thousand miles
begins with a single step». В процессе встраивая в иное лингвокультурное
сообщество происходит трансформация образного компонента пословицы:
исконно китайская мера длины ли, равная 0,5 км, заменяется на более привычную
англоязычному представителю единицу – милю. Таким образом, доминантный
концепт, принадлежащий одной культуре, трансформируется под воздействием
концепта другой культуры, что обусловлено национальными различиями в их
содержании и понимании. На этом основании можно вести речь об интеграции
14

китайской пословицы в иное коммуникативное пространство, т.к. интеграция
исключает автоматический перенос пословичного изречения в неизменном виде
[2, с. 5].
Так, вышеприведенная китайская пословица образует когнитему «самое
сложное – это начать», которая является универсальной для многих культур (ср.
английская пословица It is the first step that is difficult и её русский эквивалент –
Лиха беда начало). Переносу китайских паремий в английское и русское
коммуникативные

пространства

содействуют

многочисленные

языковые

контакты между представителями разных национальностей, что объясняется
возросшей позицией Китая на международной арене. Подобные процессы
приводят к взаимодействию и взаимопроникновению языковых картин мира.
Литература:
1. Алефиренко Н. Ф. Когнитивно-прагматический дискурс русских пословиц: постановка
проблемы // Оломоуцкие дни русистов: тр. XIX междунар. науч. конф., Оломоуц, 30 авг. – 1
сент. 2007 г. – Оломоуц (Чехия), 2008. – Vol. XLVI, №2. – С. 325–329. 2. Гавриленко О. В.,
Николаева О. В. Интеграция китайских паремий в российское коммуникативное пространство //
Вестник Московского государственного областного университета : Изд-во Московского
государственного областного университета. – М., 2013. – № 2. – С. 1–11. 3. Иванова Е. В.
Пословичная концептуализация мира: на материале английских и русских пословиц: дис. … дра филол. наук: 10.02.04; 10.02.20. – СПб., 2003. − 415 с. 4. Кюрегя А. Л. Структурносемантические и прагматические характеристики английского провербиального кода: дис. ...
канд. филол. наук: 10.02.04. – Самара, 2008. – 221 с.

FICTION COMME ÉLÉMENT DE STYLE DANS L’ŒUVRE
D’AMÉLIE NOTHOMB
Bieliavska M. (Kharkiv)
Il faut avouer que la fiction tient le rôle stylistique principal formant les sujets des
textes d’Amélie Nothomb. Sa particularité consiste en fait que chacune des situations
inventée possède son point de départ dans une situation réelle ou vraisemblable dans
laquelle la fiction a pour but d’inventer ou de découvrir au lecteur une «autrу» vision de
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la réalité. L’invention de l’inconnu dans le familier et le quotidien se réalise par l’effet
de la «rencontre» de ce quotidien avec «l’autrui».
Le sujet de l’oeuvre «Les Catilinaires» (1995) peut y servir d’exemple, où le
quotidien se répand sur la vie de deux personnages, un couple agé, et un élément de
«l’autrui» appartient à l’image de leur voisin, Palamède Bernardin, détruisant de jour en
jour toutes notions du voisinnage.
Le sujet de l’oeuvre «Stupeur et tremblement» (1999) se base sur l’originalité
raffinée des Japonais et le conflit aigu des mantalités occidentale et orientale sans
lesquels le déroulement de carrière du personnage ne représenterait rien d’extraordinaire.
Les personnages d’Amélie Nothomb sont appelés à passer de «l’impossible» au
réel premièrement par leur propre perception de ce qui leur arrive comme réalité, à faire
l’expérience des possibilités les plus inouïes de l’existence en y servant de témoins
occulaires.
Le déroulement du sujet à la limite de la fiction et du surnaturel dans le cadre de
la conception d’auteur peut être envisagé comme révélateur de la littérature belge où le
sujet s’organise notamment autour du franchissement et de l’extension des limites du
«possible» à force d’y intégrer des éléments de «l’impossible» soit du fictionnel et de
fixer cette expérience dans la conscience en tant qu’ayant la bonne raison d’être.
La présence de la spécificité nationale belge dans les œuvres d’Amélie Nothomb
restreint le lectorat initié et les distancie de la consommation par celui de masse.

L’HUMOUR ET LE COMIQUE DANS LA LITTÉRATURE
Bieliayeva O., Serdiuk V. (Kharkiv)
L’étude est dédiée aux problèmes du comique et de l’humoristique comme les
aspects de la science linguistique des cultures. L’humour est considéré au point de vue
des paradigmes scientifiques: la philosophie, l’éthique, l’esthétique, la psychologie, la
sociologie et la littérature [2, p. 67].
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L’humour est un problème central dans la littérature [3, p. 74]. Rien n’est plus
difficile que de faire l’humour compréhensible. Il y aura toujours quelqu’un qui ne le
comprendra pas ou qui le comprendra mal.
L’humour n’est pourtant pas seulement un problème littéraire mais aussi un
problème fortement philosophique. Henri Bergson constate dans «Le rire» que les
penseurs les plus grands depuis Aristote se sont attaqués au problème du rire, cependant
sans jamais atteindre une solution [1, p. 52]. C’est pourquoi l’humour apparaît encore
comme un défi à la philosophie. La littérature exige en effet un lecteur souple qui ne lit
pas trop sérieusement, un lecteur capable de rire. Le problème de l’humour est le défi
que la littérature porte à la philosophie.
La base du comique et de l’humoristique est la coexistence du réel et idéal. Cette
contradiction est la disparité. C’est la perception extraordinaire et la reconstitution de la
réalité. Il y a le lien étroit entre les notions le comique et l’humoristique. Ces notions
sont identiques, mais elles sont d’ordre different. Il est impossible de considerer
l`humour sans l’effet comique dans les textes littéraires. L’humour est la catégorie
psychologique, le comique – la catégorie esthétique. L’humor est une partie intégrante
de la mentalité humaine.
Littérature:
1. Бергсон А. Смех / А. Бергсон. – М. : Искусство, 1992. – 127 с. 2. Easthope A. The English
Sense оf Humour / A. Easthope // Humor. – London : IJHR. – V. 13. – No. 1. – 2000. – P. 59–75. 3.
Kundera M. Les Testaments Trahis / Milan Kundera. – Paris : Éditions Gallimard, 1993. – 336 p.

ЗАСТОСУВАННЯ МІФОКРИТИЧНОГО АНАЛІЗУ У ПРОЦЕСІ
ПРОЧИТАННЯ СИМВОЛІСТСЬКОЇ ДРАМИ (на матеріалі драми
М. Метерлінка «Неминуча»)
Бондарук Л. В. (Луцьк)
Кінець ХІХ – початок ХХ століття називають періодом справжнього
перевороту у світовій драматургії, періодом «нової драми». Незважаючи на
новаторські літературно-мистецький та ідейно-філософський підходи символістів,
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ставлення і до персоналій, і до їх творів було неоднозначним. Особливо це
стосується символістської драми з огляду на те, що вона більшою мірою
відноситься до так званих «драм для читання», ніж для постановки на сцені. Для
аналізу символістської драми домінантними є наративні особливості, а не сценічні
та візійні ефекти.
У наративі символістської драми, як стверджує Д. Шаперон [1, с. 53],
потрібно враховувати особливий компонент – драматичний голос («la voix» – «qui
parle?»), який виконує об’єднувальну функцію.
Як показали результати нашого дослідження,

наративну стратегію

символістської драми неможливо розглядати у відриві від міфокритичного аналізу.
На ідейному рівні наратив символістської драми зводиться до мономіфу, і,
навпаки, від мономіфу розгортається наратив.
На прикладі драми Моріса Метерлінка «Неминуча» (Maurice Maeterlinck
«L’Intruse») ми проаналізуємо авторський міфосвіт як особливий спосіб
сприйняття дійсності.
Виокремлюючи наративні компоненти дія – драма – презентація засобами
голосу – спосіб – персонаж та компоненти міфокритичного аналізу мономіф –
латентний міф – патентний міф, ми продемонструємо їх функціональне
призначення з тим, щоб розкрити усю повноту авторського задуму.
Література:
1. Chaperon D. L’oeuvre dramatique. Méthodes et problèmes / D. Chaperon. – Lausanne : Université
de Lausanne, 2003. – 179 p. 2. Maeterlinck M. L’Intruse: [Electronic resours] / Maeterlinck М. //
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ОДУШЕВЛЁННЫЕ И НЕОДУШЕВЛЁННЫЕ ПРЕДМЕТЫ
В РАССКАЗЕ ЛУ СИНЯ «МОЛЕНИЕ О СЧАСТЬЕ»
Борбунюк В. А. (Харьков)
Его называли «китайским Чеховым», усматривали в его произведениях
проявление традиций М. Горького, а место «в духовной жизни современного
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Китая» сравнивали с «ролью Гоголя в России ХІХ века» (Тун Хуа). Такие высокие
оценки творческого наследия известного китайского писателя Лу Синя (1881–
1936) объясняются его огромным вкладом в становление и развитие новейшей
китайской литературы.
Одним из способов проявления индивидуальности писателя, его видения
мира является предметная деталь. Проведенный анализ предметного мира
рассказа Лу Синя «Моление о счастье» (1924) направлен на уяснение способов
моделирования художественного пространства и уточнение художественных
принципов поэтики писателя. Так, в рассказе, темой которого является положение
женщины в старой китайской деревне, доминирующим «художественным
предметом» оказывается предмет одушевлённый – женщина («Люди ещё при
жизни выбросили эту беспомощную, одинокую женщину в мусорную кучу, как
ненужную, старую изношенную вещь»). Обнаруживаются также такие вещные
сегменты, как интерьер, портрет, пейзаж, диалог. Обращение Лу Синя с
предметом обнаруживает ориентацию на русскую литературную традицию,
тяготея к формоориентированному типу литературного мышления (А. Чудаков),
т. е. внимании к вещи, укладу, этикету, быту. Воздействие русской литературы на
формирование творческой позиции Лу Синя, в то же время, усиливает
выразительность национальных свойств его произведений. Предметный мир
художественной системы Лу Синя характеризуется сочетанием различных
способов

описания,

художественных

что

способствует

средств,

утверждению

созданию
нового

собственной

системы

художественного

видения

предмета в китайской литературе начала ХХ века.

ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ПУБЛІЦИСТИКИ БОГДАНА ТЕЛЕНЬКА:
ІНТЕРМЕДІАЛЬНИЙ ВИМІР
Броварська О. (Хмельницький)
Інтермедіальні дослідження в літературознавстві були започатковані
наприкінці минулого століття і досі залишаються не зовсім поширеним напрямом
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інтертекстуального аналізу. Хоча більш традиційним є поняття «взаємодія
мистецтв», оскільки кожна культурно-історична епоха виявляла приклади
подібної взаємодії в межах власних культурних кодів. Попри існування численних
досліджень щодо зазначеної тематики, інтермедіальність у творчості сучасних
українських публіцистів ще не стала предметом детального вивчення. А жанровий
аспект інтермедіальності в публіцистичному доробку сучасного подільського
публіциста Богдана Теленька розглядається вперше.
У

системі

інтермедіальних

відносин

перекодування

знаків

однієї

семіотичної системи в іншу супроводжується явищем жанрового виверження у
площині сучасної публіцистики, яка є вдалим (необмеженим канонами жанру)
медіа-полем для репрезентації власної знакової системи автора. Так, на
генетичному рівні нації відбувається і розгерметизація історичної закодованої
інформації і кодування певних сучасних смислів, – тут важливе значення для
розуміння інтермедіальності має поняття поліфонії, яке М. Бахтін розглядає в
аспекті «філософії множинності».
На матеріалі творчості Б. Теленька, розглянутої в інтермедіальному вимірі
крізь призму семіотичного аналізу, ми простежуємо явище жанрово-стильового
зсуву

традиційних

публіцистичних

жанрів

(статей,

мемуарних

спогадів,

щоденників, нарисів та ін.), що відкриває досліднику рідковживані у цій галузі
літератури жанрові породи: сповідь, медитація, свідчення, сентенція, фреска,
реставрація, видиво, легенда, притча, максима, гноми, інтермецо та ін.
Інтермедіальність

публіцистики

сприяє

більш

чіткому

окресленню

репрезентованої знакової системі автора, в якій ми виділяємо домінантну та
діаметрально-протилежні модуль-системи.

ПЕРЕЛОМЛЕННЯ ТРАДИЦІЙ ЖАНРУ ВИДІННЯ-СНУ В ПОЕМІ
В. ЛЕНҐЛЕНДА «ВИДІННЯ ПРО ПЕТРА ОРАЧА»
Вєльчєва К. О. (Дніпропетровськ)
У західноєвропейській середньовічній культурі часом підвищеного інтересу
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та довіри до сновидінь стає XII ст. Зростання уваги до цієї сфери людського життя
призводить до великої популярності форми сну в поезії. В англійській літературі
жанр видіння-сну, який будується на основі даної форми, виходить на передній
план у другій половині XIV ст. У цьому жанрі написані «Книга герцогині», «Дім
Слави», «Пташиний парламент» і пролог до «Легенди про добрих жінок»
Дж. Чосера, «Видіння про Петра Орача» В. Ленґленда, а також «Перлина»,
«Накопичувач і Розтратник», «Парламент трьох віків» невідомих авторів.
Для таких видінь була характерною оповідь від першої особи. Оповідачем
виступав сновидець, якому автор міг приписати деякі риси своєї особистості та
обставини власного життя, що, тим не менш, не передбачає їх повного збігу.
Одним із провідних літературних прийомів у видіннях-снах стала алегорія,
різноманітному втіленню якої сприяла атмосфера сну. Видіння-сни складалися на
релігійну або світську тематику.
Поема Ленґленда є релігійним видінням, в якому піднімається проблема
спасіння душі, проте автор відходить від традиційного зображення загробних мук
або блаженства. Поет ускладнює композицію твору, замість одного сну
вибудовуючи послідовність із декількох. Різнопланові алегоричні сцени скріплює
між собою образ сновидця, шлях якого алегорично втілює внутрішній духовний
пошук. Серед алегоричних персонажів, яких зустрічає сновидець, можна виділити
як цілком традиційні (наприклад, сім смертних гріхів, Розум, Фортуна), так і
підказані виключно авторською уявою (до таких можна віднести образ Петра
Орача, який поет наповнює складною багаторівневою семантикою).

РОЗВИНЕННЯ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ
ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
Вороніна Д. О. (Харків)
Стратегії – це специфічні «практики», які ми застосовуємо для вирішення
завдань, пов’язаних зі сприйняттям та продукуванням іноземної мови. Сфера
засвоєння іноземної мови вирізняє два типи стратегії: стратегія навчання та
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стратегія комунікації. Перша має відношення до входу інформації – до її обробки,
зберігання, викликання, тобто до прийняття повідомлень від інших, друга –
стосується виходу інформації, тобто наскільки продуктивно ми виражаємо сенс та
доносимо повідомлення іншим. Якщо стратегія навчання стосується сфери
рецептивного сприйняття, пам’яті, накопичення та активізації інформації у
пам’яті, то для комунікативної стратегії властиво застосування вербальних та
невербальних механізмів продуктивної передачі інформації.
Предметом нашого вивчення є усний аспект викладання іноземної мови.
Розвиваючи навички продуктивного говоріння, слід враховувати такі мовні
особливості: фонетика зв’язного мовлення, експресивні засоби, лексика та
граматика, мова взаєморозуміння та взаємодії. Але знання цих мовних навичок
складає лише частину вмінь, які пов’язані з продуктивним говорінням. Успіх
також залежить від швидкості мислення та соціальної інтеракції. Навички
швидкої обробки мовної інформації, взаємодія з іншими учасниками, швидкість
реагування на інформацію, яку нам повідомляють, тут і зараз, вміння давати
негайну відповідь, визначає наскільки гарними та майстерними співрозмовниками
ми є.
До видів діяльності, які переважно застосовуються для досягнення
комунікативної стратегії, відносяться: комунікативна гра, дискусія, презентація,
симуляція, рольова гра, гра за сценарієм, анкети-запитальники та ін.

ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЗВЕРТАНЬ
У СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ
Вороніна М. Ю. (Харків)
При аналізі змістовної сторони мовних одиниць ураховуються відносини, в
які вступають мовці в процесі спілкування і які обумовлені конкретною
комунікативною ситуацією. Одним із завдань прагматики є виявлення зв’язків
між уживанням певних мовних одиниць і ситуаціями, у яких ці мовні одиниці
використовуються, і у встановленні правил і норм комунікативно орієнтованої
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мовної поведінки. У французькій мові одним з важливих маркерів соціальної
ситуації, статусу, відносин учасників комунікації є звертання (вокатив, апелятив).
У висловленні звертання несе інформаційне навантаження й здатно виконувати
різні функції: вказувати на адресата висловлення, передавати відомості про
ситуації спілкування, про соціальні статуси й ролі співрозмовників, про ступінь
їхнього знайомства, про їхнє ієрархічне положення відносно один одного.
Залежно від функцій, що виконуються у мовленні, звертання діляться на певні
групи (власне звертання, звертання-характеристики, емоційно-оцінні звертання).
Первинною функцією звертання є залучення уваги співрозмовника, крім цього,
звертання свідчить про формальний/неформальний характер спілкування, про
відношення мовця до співрозмовника, про його оцінку адресата мовлення. Від
того, наскільки обрана форма звертання відповідає авторській інтенції, залежить
успіх конкретного мовного акту, тому що реалізація інтенції мовця припускає
розуміння його слухачем, його готовність до спілкування. Дослідження мовного
матеріалу з

урахуванням

комунікативного наміру адресанта,

обстановки

протікання мовного акту й соціальних ролей комунікантів дозволяє виявити
зв’язки й закономірності використання звертань у типових комунікативних
ситуаціях й установити прагматичні правила їхнього вживання.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЖАНРУ ТРАГЕДІЇ У П’ЄСІ
КРІСТОФЕРА МАРЛО «ЕДУАРД ІІ»
Георгієвська В. В. (Харків)
Трагедія

«Едуард ІІ»,

написана

1592 р.,

у

багатьох

відношеннях

відрізняється від попередніх п’єс К. Марло. Вперше письменник обрав для
сюжету епізод національної історії. Драматург прагне того, щоб розвиток дії
відповідав історичним фактам (які дійшли до нього з хроніки англійського
історика Р. Холіншеда) і рідко удається до домислу. Письменник втілює спробу
вирішити проблему поєднання «я» та інших людей в «Едуарді ІІ». Його прагнення
по новому оцінити складні, суперечливі характери, показати їх на тлі реального
23

суспільного життя і зобразити їх відношення до суспільства вперше знаходять
своє відображення у цій трагедії. Саме тут письменник знаходить можливість
відокремити від натовпу окремі постаті.
П’єса Крістофера Марло «Едуард ІІ» – це драматична хроніка

з

застосуванням ідейного прийому трагедії de casibus, написана на основі фактів
національної історії Англії. В творі драматург відходить від зображення
титанічних характерів, надає більшого значення відтворенню дійсності і розвитку
драматичної дії, характери розкриваються залежно від сюжетних перипетій, що
робить твір більш реалістичним.
Таким чином, трагедійний конфлікт, який лежить в основі самого жанру
трагедії, драматург вміло розкриває протягом всієї п’єси, кульмінацією стає
кривавий опис смерті Едуарда ІІ. Катування короля нагадують інквізицію, це не
просто вбивство, це помста жінки (королеви Ізабелли), якій він завдав стільки
болю, принижень та страждань.
У XVI ст. життя можновладців та звичайного люду відрізнялось. Короля чи
королеву вважали богорівними. П’єса К. Марло дає можливість англійцям
зрозуміти об’єктивну картину із життя короля.

«МИ, САМІ НЕ ВІДАЮЧИ, ВДАЄМОСЯ ДО ПОЕЗІЇ...»
(універсалізм лінгвопоетичної теорії О. О. Потебні)
Гливінська Л. К. (Київ)
2015-й – рік ювілейний: світова гуманітаристика відзначить 180-ліття з дня
народження

О. О. Потебні,

чи

не

найвідомішого

філолога-випускника

Харківського університету.
Ім’я

О. О. Потебні

традиційно

згадують

серед

основоположників

лінгвістичної поетики. Щоправда, понині далеко не всі ідеї вченого дістали
належного обґрунтування й однаково чіткої актуалізації.
Первинні завдання поетики / лінгвопоетики звичайно зосереджені навколо
історико-літературного процесу; художнього тексту; творчої особистості
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письменника (пор. дефініції у спеціалізованих лексикографічних джерелах, як-от:
Українська мова: енциклопедія (К., 2007. – С. 520–521); Літературознавча
енциклопедія: у 2 т. (Т. 2. – К., 2007. – С. 233–236); Мала філологічна
енциклопедія (К., 2007. – С. 318)). А втім, О. О. Потебня не вважав такий
пошуковий ракурс остаточним. Дослідник спирався на засади універсальної
поетики, маючи переконання, що «поезію» можна вбачати «у будь-якому
словесному витворі, де цілком певний образ породжує плинність значення, ... де
навіть поза авторським задумом чи й наперекір йому з’являється алегоричність»
[4, с. 373]. Підкреслимо, що йдеться про можливість естетичної оцінки будь-якого
тексту, а не лише літературно-художнього. Додамо, що вже в другій половині
ХХ ст. Р. Якобсон застерігатиме: «...cпроби обмежити сферу поетичної функції...
приховують у собі небезпечну спрощеність» [5, с. 471]. А в концепції
В. П. Григор’єва предметом лінгвістичної поетики визначатиметься «творчий
аспект мови у будь-яких її маніфестаціях» [1, с. 58]. Між тим закономірно, що
пріоритетна увага приділятиметься художній словесності – питомому осереддю
емоційно-естетичного начала.
Важливо, що у своїх розмислах про «поезію» (мистецтво) і «прозу» (науку)
О. О. Потебня апелює до фактів як вербальної, так і ментальної природи. Його
висновки про одвічну співмірність мови і «поезії» [4, с. 193] випливають із
тверджень про вихідну «поетичність» людського мислення [3, с. 234–235].
«Поезія», як пише О. О. Потебня, «вказує шлях науці» [4, с. 264]. Справді,
художній образ «виникає слідом за певним хвилюванням, певним напруженням»,
але, як видно, у цьому «немає нічого характеристичного», це взагалі стосується
«роботи думки як такої» [4, с. 550].
Міркування

О. О. Потебні

виразно

корелюють

з

ідеями

сучасної

лінгвокогнітивістики, зокрема метафорології. Тільки 1980 р. Дж. Лакофф і
М. Джонсон напишуть: «Понятійна система, у межах якої ми думаємо і діємо,
насправді є метафоричною... Як звороти мови метафори можливі тільки тому, що
йдеться про метафори концептуальної системи людини» [цит. за вид.: 2, с. 25, 27].
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Вважаємо, що в універсалізації поетики закладено великі перспективи. І,
безумовно, надійним підґрунтям на цьому шляху є наукова спадщина
О. О. Потебні.
Література:
1. Григорьев В. П. Поэтика слова / В. П. Григорьев. – М. : Наука, 1979. – 344 с. 2. Лакофф Дж.
Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон ; пер. с англ. – М. : URSS, 2008. –
254 с. 3. Потебня А. А. Слово и миф / А. А. Потебня. – М. : Правда, 1989. – 282 с.
4. Потебня А. А. Эстетика и поэтика / А. А. Потебня. – М. : Искусство, 1976. – 614 с.
5. Якобсон Р. Лінґвістика і поетика / Роман Якобсон ; пер. з англ. // Антологія світової
літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубрицької. – Львів : Літопис, 2002. – С. 465–
487.

КОНЦЕПТ «МІСЬКИЙ ПРОСТІР» В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
РОМАНУ «БЕЗОДНЯ» Є. ПАШКОВСЬКОГО
Гнілицька Д. Д. (Сєвєродонецьк)
ХХІ століття позначено стрімким розвитком урбанізаційних процесів.
Сьогодні усе частіше до проблем урбанізації і ролі міст у житті людей звертаються
вчені-літературознавці. Розвиток наукового вивчення міста та його особливостей у
художній літературі дає змогу говорити про місто як своєрідний простір.
Теоpетичними пошyками визначення концепцій xyдожнього пpоcтоpy
завдячyємо таким літеpатypознавцям-доcлідникам: М. Анцифеpовy, М. Баxтінy,
А. Бyлгаковій, Д. Ліxачовy, Ю. Лотманy, В. Пpокоф’євій, В. Топоpовy та іншим. На
позначення такого простору вчені використовують наступні поняття: «топос» і
«локус». Спираючись на дослідження Ю. Лотмана про семіотику художнього
простору, визначаємо «топос» як необмежений простір, а «локус» – як обмежений
пpоcтіp y cкладі необмеженого.
Для розгляду і вивчення проблеми міського простору ми звернулися до
творчості відомого українського письменника Є. Пашковського. Відповідно до
класифікації локусів В. Прокоф’євої, яка нараховує 5 позицій, спробуємо на
матеріалі роману Є. Пашковського «Безодня» визначити топоси і локуси міста.
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Центpальний топоc pоманy Є. Пашковського «Безодня» – Київ, оcобливо
наcичений запаxами, кольоpами, звyками, рухами. Символічно-екзистенційним
постає зображення міста, адже автор переносить читачів до осіннього Києва, який
саме в цю пору року є уособленням меланхолії, сугестії туги і ностальгії.
Типологізація локусів В. Прокоф’євої дозволяє нам виділити у романі 3 види
локусів: приватні (кімната у гуртожитку, веранда, підвал, «хата-пустка»); соціальні
(станція, базар, шахта, автовокзал); природні (ліс, степ, сад, ріка).
Є. Пашковський на пpикладі pоману доводить, що міcто визначає cпоcіб
бyття людини, дає змогy виpішити пpоблеми економічного і cоціального xаpактеpy,
надає yмови для cамоpеалізації, але й створює чимало проблем.

НОМИНАТИВНЫЙ РЯД КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ: АНАЛИЗ ТЕКСТА ЭДМУНДА
ШКЛЯРСКОГО СКВОЗЬ ПРИЗМУ СТИХОТВОРЕНИЯ БОРИСА
ПАСТЕРНАКА
Голикова О. Н. (Харьков)
Интертекстуальность

можно

рассматривать

как

категорию

«разгерметизации» и открытости текста, благодаря которой текст способен
вступать в отношения «живого подобия» с другими текстами (термин Штирле –
О. Г.). Грамматический уровень как маркер межтекстовых связей описан скудно.
Вслед за Е. А. Скоробогатовой, мы считаем, что «в русском поэтическом языке
существует ряд грамматических моделей, которые устойчиво воспроизводятся,
указывая на прецедентные тексты и повторяя определенный поэтический смысл
или смыслы» [3, с. 184]. Изучение прецедентных моделей в языке русской поэзии,
с нашей точки, зрения является актуальным и перспективным. Предметом нашего
рассмотрения являются номинативные ряды в качестве средства создания связи
между текстами. Под номинативным рядом мы понимаем последовательность
морфологически однородных номинативов, объединенных композиционной
ролью и связанных с определенным приемом построения текста. В большинстве
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случаев они могут быть синтаксически однородными или однотипными. Хотя
этот критерий не является обязательным для выделения ряда [1, с. 6]. Исходя из
тезиса о том, что фольклорно или культурно отмеченная грамматическая форма
«служит своеобразным каналом информации, связывающим известную читателю
традицию

с

конкретным

текстом»

[2,

с. 69],

мы

рассматриваем

интертекстуальную активность формы номинативного ряда на примере текста
Эдмунда Шклярского. Рабочей гипотезой является интертекстуальная связь
между стихотворением Бориса «Определение поэзии» и вышеуказанным текстом.
Литература:
1. Голікова О. М. Номінативні та інфінітивні ряди в художньому тексті: автореф. на здобуття
наук. ступеня філол. наук: спец. 10.02.02 «Російська мова» / Оксана Миколаївна Голікова –
Харків, 2011. – 20 с. 2. Скоробогатова Е. А. Грамматические значения и поэтические смыслы:
поэтический потенциал русской грамматики (морфологические категории и лексикограмматические разряды имени): Монография / Елена Скоробогатова. – Харьков : НТМТ,
2012. – 480 с. 3. Скоробогатова Е. А. Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтика
именных категорий в текстах и идиостилях: Монография / Елена Скоробогатова. – Харьков :
Харьковское историко-филологическое общество, 2014. – 240 с.

НЕОРЕАЛІЗМ ДОБИ ДЕКАДАНСУ:
СПЕЦИФІКА ВИЯВУ В «НОВІЙ ДРАМІ»
Головій О. М. (Луцьк)
Неореалізм як стильова тенденція, ґрунтована на реалістичному типові
творчості, з кінця ХІХ ст. розвивався впродовж усього ХХ віку поруч із власне
модерністськими, згодом – постмодерністськими художніми напрямами й течіями.
Належачи до межових, «відкрито-закритих» (У. Еко) художніх явищ, він особливо
потужно заявляв про себе в перехідні мистецькі періоди, забезпечуючи
поступовість й органічність змін культурних парадигм. У добу декадансу
неореалізм виконував функцію «провідника» між двома епохами – «закритою»
раціоналістично-позитивістською добою реалізму та «відкритим» релятивістськиепатажним модернізмом. Він продемонстрував здатність реалізму, культ якого
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притягував письменників нової генерації, живитися «філософією життя» і
синтезуватися з елементами модернізму в найрізноманітніших варіаціях,
створюючи плацдарм для подальшого увиразнення та домінування модерністської
естетики. Закономірно, що в ліриці «передмодерністський» етап був пов’язаний з
інтенсифікацією

романтичного

типу

світосприйняття,

презентованого

у

неоромантичному вияві. Неореалізм же потужно заявив про себе в епіці; менш
інтенсивно, однак напрочуд яскраво дав про себе знати в драмі, власне модерній
неореалістичній драмі, яка в різних національних літературах торувала шлях
модерністській (символістській, експресіоністській і т. д.) інтелектуальній драмі.
Так, основоположник «нової драми» Г. Ібсен, долаючи романтичну традицію,
створив низку реалістичних п’єс, які видаються анахронізмами на фоні
загальнолітературних тенденцій того часу («Опори суспільності»). Його талант
розкрився на повну силу саме в неореалістичний період творчості («Ляльковий
дім», «Привиди»). Останні п’єси в доробку норвезького драматурга символістські
(«Будівничий Сольнес»). Леся Українка після неореалістичної «Блакитної
троянди» створила яскраві символістські драми («Лісова пісня»). Ґ. Гауптман від
неореалізму («Перед сходом сонця») теж усвідомлено рухався до символізму
(«Затонулий дзвін»). Неореалістичною є драматургія А. Чехова.

АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ В КОНТЕКСТІ
МІЖВИДОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ
Голубішко І. Ю. (Кам’янець-Подільський)
Завдання викладача на заняттях зі світової літератури – спонукати студентів
до аналітичної діяльності, самостійності сприйняття художнього твору і, крім
того, подарувати їм естетичне задоволення. Щодо самостійності сприйняття
твору, мається на увазі можливість створення читачем свого власного варіанту
прочитання твору, не обмеженого думкою традиційної критики. І тут широкі
можливості відкриває міжвидовий аналіз – ознайомлення з найкращими взірцями

29

ілюстрацій того чи іншого твору, що вивчається. Як приклад можна обрати
заняття з вивчення «Божественної комедії» Данте.
На етапі засвоєння біографії Данте рекомендуємо продемонструвати
зображення фрески Доменіко ді Міколіно «Данте у стін Флоренції», адже розпис
коротко розповідає і історію життя поета, і зміст головного його твору.
Ілюстрації, були вже в перших виданнях «Комедії» – це були рукописні
видання. Твір Данте вплинув на творчість багатьох майстрів пензля. Сандро
Боттічеллі, наприклад, небезпідставно вважається найкращим ілюстратором
«Чистилища». Відомі гравюри і акварелі Г. Доре, А. Дюрера, У. Блейка; гравюри
Маргарет і Хелен Майтленд Армстронг, що ілюстрували нью-йоркське видання
«Божественної комедії» 1902 року, створені у стилі модерн. Своєрідно сприймав
поему Данте Сальвадор Далі, що і відбилося в його ілюстраціях.
Цікавим може бути порівняння декількох ілюстрацій однієї події комедії.
Отже, студентам слід зосередитися на таких запитаннях: який епізод твору
відобразили художники; чи точно картина передає словесні образи; чи такими
вони уявляли собі створені майстрами образи.
Цей вид роботи доречний під час практичних занять з вивчення художніх
творів, незважаючи на те, що не всі студенти самі володіють пензлем. Але на
першому курсі навчання у виші вони прослухали курс «Історія мистецтв» і, хоч
досить умовне, але мають уявлення про основні художні стилі. Дана робота
викличе зацікавлення, а це великий крок на шляху опанування аналізу творів
світової класики.

DIDACTISATION DE PETITS TEXTES EN LANGUE ÉTRANGÈRE OU
MATERNELLE À SUJET COMPLET DU CARACTÈRE HUMORISTIQUE
Grygoriev M. (Kharkiv)
La didactisation proposée a pour but de développer et de mettre au point les
pratiques orales en langues étrangères chez les étudiants du niveau intermédiaire et
avancé dans les facultés des langues étrangères. Elle consiste en sélection par
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enseignant de petits textes de 20 à 120 mots environ en langue étrangère (ou maternelle
au besoin pou les avancés) à sujet complet et structuré par introduction, déroulement de
l’action, culmination et dénoûment minimisés en quelques lignes tout en marquant les
mot-clés et en leur présentation unique aux étudiants sous forme de la lecture de vive
voix ou de l’écoute de l’enregistrement avec le résumé oral en langue étudiée (avec ou
sans les mot-clés donnés éventuellement) par un de ces derniers qui suit. Le caractrère
humoristique recommandé impose aux apprenants le choix assez délicat du lexique et
des locutions nécessaires à l’interprétation du sens humoristique du texte ainsi que
l’omission des éléments peu importants pour la narration et le sujet. Ce genre des
pratiques orales en classe nous semble intéressant car il imite une situation
communicative réelle et fréquente supposant un échange de petites histoires et des
blagues entre les locuteurs. Il apprend aux étudiants cette approche de repartir de l’idée
saisie de l’histoire entendue (en passant par les mot-clés ce qui serait désirable comme
repères) et non de sa littéralité ainsi que nous procédons en langue maternelle en
retransmettant une blague entendue. Autrement dit ce genre de travail conditionne et
favorise à notre avis la pensée en langue étrangère des apprenants ainsi que l’habitude
de marquer la narration en imitant la structure du texte donné sans le reprendre mot-àmot. En concrétisant la didactisation des textes choisis disponibles sur sites spéciaux et
recueils édités il est à recommander l’exclusion absolue de ceux qui contiennent un jeu
des mots ou les réalités d’autres cultures difficilement explicables ce qui renderait notre
tâche quasiment impossible. Pour faciliter le démarrage de la narration les questions
repérant les détours principaux du sujet seraient souhaitables pour les débutants de ce
genre du travail.

REFLEXIONES SOBRE LA LECTURA DE NOVELAS HISTÓRICAS
Delaune Gazeau G. (Rennes, Francia)
Una definición moderna del concepto de novela histórica [1] reza que es una
ficción verosímil por su entorno temporal y espacial y por la dinámica profunda de la
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acción. Los acontecimientos hubieran podido existir, pues siguen una lógica conforme a
la Historia, tal ficción se presta de la Historia por lo menos una parte de su contenido.
Veamos el caso de dos novelas cuzqueñas:Yo me perdono [2] de Fietta Jarquey
Asesinato en la gran ciudad del Cuzco [3] de Luis Nieto de Gregori.
La historicidad de un Padre Juan Pérez Bocanegra cuya plegaria abre la novela de
F. Jarque es cierta, aunque la autora le otorga unas características no conformes al
modelo. Numerosos personajes cuya biografía difiere de lo que se sabe de las personas
de quienes se prestan nombres conocidos animan tanto esta obra como la novela de
L. Nieto Degregori, fruto de largas investigaciones previas en el Archivo de Indias de
Sevilla. La mayoría de sus personajes y de los acontecimientos son históricos. Sin
embargo para los dos autores no se trataba de escribir Historia, sino de llegar a los
vericuetos del alma humana, y así llevar al lector a una realidad diferente de la suya.
¿En qué medida la lectura de novelas históricas es una necesidad para
comprender el mundo contemporáneo? Representa una amena introducción al estudio
del pasado. Ya que de parte del lector no se requieren conocimientos previos él se dejará
llevar, y al terminar la ficción, muchas veces sentirá el deseo de conocer lo que fue la
realidad y se animará a emprender lecturas más rigorosas.
1. Madalénat Daniel. Roman historique // Dictionnaire des littératures de langue française. – Paris :
Bordas, 1994. – P. 2136. («Donner une image fidèle d’un passé précis, par l’intermédiaire d’une
fiction mettant en scène des comportements, des mentalités, éventuellement des personnages
réellement historiques»). 2. Jarque Fietta. Extra Alfaguara. – Madrid, 1998. – 356 p. 3. Nieto
Degregori Luis. Grupo editorial Norma. – Lima, 2007. – 302 p.

ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ТВОРІВ КИТАЙСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА
ДЗІ СЯОЛАНА
Джгун Н. М. (Харків)
Процес ознайомлення та співпраці України зі світовим науково-освітнім
простором

зумовив

посилення

тeндeнцiї

демократизації

та

глобалізації

навчального процесу. З метою задоволення зростаючих вимог сучасної і
майбутньої національної освіти українські ВНЗ визначають необхідність вивчення
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актуального стану та перспектив розвитку систем освіти різних країн, однією з
яких є Китай. Література Китаю є постулатом китайської духовної, а отже і
мовної культури народу. З точки зору недостатньої вивченості, браком наукових
досліджень, великий інтерес представляє так зване літературно-художнє мовлення,
або як його називають китайські вчені «літературно-художній стиль» 文艺语体.
Яскравим прикладом художньої забарвленості китайської мови може слугувати
міфологія Китаю. Саме твори китайського письменника Дзі Сяолана «Жінкалисиця» 狐 妻 , «Дурний привид, який читав «не ті» книги» 笨 鬼 读 错 书 ,
«Перероджений в свиню» 转世为本猪, «Якщо б гори та річки могли говорити» 假
如 山川会说话, «Скарби черепахи» 鳖宝, «Бог Землі протягує руку» 土地神显灵, в
основу

яких

покладено

міфи,

характеризуються

наступними

ознаками

літературно-художнього мовлення: образність (образ-персонаж, образ-символ,
словесний образ, зоровий образ); діалектизми (方言词), зображувально-виразні
засоби 描绘类; фразеологізми 成语, граматичні особливості (риторичні питання
反问, повтори 反复，подвійне заперечення 双重否定). Таким чином художня
література, в основу якої покладені міфічні історії стародавнього Китаю,
розкриває історію предків, заворожує своєю напівреалістичною дійсністю та
разом з тим вимагає кропіткого стилістичного аналізу з метою поглиблення знань
в галузі мовознавства та літературознавства.

ПРОБЛЕМА ЛІТЕРАТУРНОГО НАПРЯМУ
В ТЕОРЕТИКО-ЛІТЕРАТУРНОМУ ДИСКУРСІ
Дмитрієва І. В. (Житомир)
В статті розглядається категорія літературного напряму як одного з
основних понять теорії літератури. Зазначено, що наразі даний термін зазнав
настільки різнобічних модифікацій, що надати йому чіткого, загальноприйнятого
визначення доволі непросто, тому ця проблема в літературознавстві є достатньо
дискусійною. Зазвичай при дослідженні цього явища, дослідники дають
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визначення конкретного літературного напряму, описуючи його виникнення,
формування, основні ознаки, жанрову ієрархію та представників, таким чином не
беручи до уваги визначення літературного напряму як узагальнюючої, чисто
теоретичної категорії.
Висвітлено особливості функціонування даної категорії в зарубіжному
літературознавстві, де визначенню даного терміну приділяється недостатньо
уваги, або ж поняття «літературний напрям» ототожнюється з іншими
періодизаційними термінами, такими як епоха, течія, школа і т. д. У статті
виділено особливості функціонування категорії художнього методу, який
маніфестує себе невіддільною характеристикою літературного напряму і
визначено

різнобічність поглядів на

даний термін між зарубіжними

і

вітчизняними теоретиками літератури. Наразі, зарубіжні критики достатньо
нівелюють конкретні визначення літературного напряму як теоретичної категорії.
Більшість наукових праць присвячені переважно історично та локально
зумовленим

конкретним

літературним

спільностям.

Увага

приділяється

дослідженню генези певного напряму, його історичного та культурного оточення,
основних принципів жанротворення, провідних мотивів та представників. У статті
розглянуто особливості функціонування літературного напряму в опозиції з
категоріями автора та художнього методу, висновки дослідження ґрунтуються на
використанні матеріалу англомовної драматургії 2 половини ХХ століття.

ASPECTS PRATIQUES DE LA MÉTHODE DE L’ENSEIGNEMENT
DU FRANÇAIS SUR OBJECTIFS SPÉCIFIQUES (FOS)
Drobiazko O. (Kharkiv)
Le français sur objectifs spécifiques (FOS) est né du souci d’adapter
l’enseignement du FLE à des publics adultes souhaitant acquérir ou perfectionner des
compétences en français pour une activité professionnelle ou des études supérieures. Vu
l’explosion du FOS, les réflexions sur ce domaine particulier de l’enseignement du
français langue étrangère deviennent indispensables.
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Le FOS a connu plusieurs développements tout au long de son histoire. On peut
les résumer dans les étapes suivantes: Le Français militaire, Le français scientifique et
technique, Le français fonctionnel, Le Français sur Objectifs Spécifiques, Le Français
Langue Professionnelle, Le Français sur Objectifs Universitaires qui est un nouveau
concept qui commence à gagner du terrain dans les milieux didactiques. Il s’agit d’une
spécialisation au sein du FOS visant à préparer des étudiants, souvent boursiers, qui
s’intéressent à poursuivre leurs études supérieures dans des universités francophones ou
des étudiants qui restent dans leurs pays nataux en suivant des cours dans le cadre des
filières francophones.
Les apprenants du FOS sont marqués par leur motivation d’autant plus qu’ils
suivent cette formation spécifique pour réaliser un but précis aussi bien au niveau
professionnel qu’universitaire. La formation de FOS constitue «un accélérateur
professionnel» dans la mesure où elle ouvre aux apprenants, au terme de leur formation,
d’autres débouchés plus privilégiés dans le monde professionnel.
Les publics du FOS sont marqués par leur diversité qui comprend plusieurs
catégories. Cette diversité témoigne de la richesse de cette branche du FLE et exige la
formation qui est souvent formulée par une institution professionnelle ou universitaire.
Elle demande à un formateur de préparer un programme du FOS pour certains
apprenants dans sa spécialité professionnelle ou universitaire donnée.
La présence des publics du FOS est liée toujours à la prise en considération de
leurs besoins spécifiques. L’analyse des besoins constitue une étape capitale de
l’élaboration des cours du FOS où le concepteur doit déterminer précisément les besoins
de ses apprenants. C’est grâce à ces besoins spécifiques que les publics du FOS se
distinguent par rapport aux autres publics du FLE qui veulent avant tout apprendre DU
français et non pas LE français. En fait, la problématique principale du FOS tourne
autour de ces besoins.
Enfin, le concepteur passe à la dernière étape qui consiste à élaborer le contenu
sensé répondre aux besoins langagiers des apprenants qui se composent de trois
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composantes principales: la composante psycho-affective, la composante langagière et
la composante socio-culturelle et à passer à l’élaboration des activités des cours du FOS.

ПРОБЛЕМА ВІДБОРУ АУТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
ДЛЯ РОЗВИТКУ НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ
Дудоладова А. В., Дудоладова О. В., Шамаєва Ю. Ю. (Харків)
Індивідуалізація процесу навчання та збільшення частки самостійної роботи
студентів стимулюють методистів до запровадження Інтернет-технологій до
процесу навчання іноземних мов. Такі технології сприяють розвитку навичок
писемного і усного мовлення, читання та аудіювання, розширюючи межі
навчальної аудиторії до світових масштабів, підвищують мотивацію до
оволодіння іноземною мовою, створюють можливості для ознайомлення з
актуальною інформацією.
Аудіоподкаст,

один

із

новітніх

Інтернет-ресурсів,

наразі

жваво

застосовується в іншомовній освіті та має за мету, перш за все, розвиток
рецептивних аудитивних навичок. Тематика, об’єм та складність подкастів
варіюються, що уможливлює роботу з ними на всіх етапах вивчення іноземної
мови. Збагачуючи процес аудіювання, подкасти вдосконалюють вимову студентів
та розвивають загальні фонетичні навички, дозволяють здійснювати аудіювання
оригінальних

текстів,

отримувати

нову

й

актуальну

інформацію

про

соціокультурну, економічну або політичну ситуацію у країні, мова якої
вивчається.
Для забезпечення ефективного процесу аудіювання перед викладачами
постає проблема адекватного відбору аудитивного матеріалу. Аудіоподкаст
повинен мати чітку комунікативну мету, відповідати рівню підготовки студентів,
їх віку та інтересам, містити актуальну інформацію, нести культурознавчу
цінність, сприяти розвитку особистості та бути професійно значущим. Зрозуміло,
що викладач має володіти навичками пошуку, класифікації та аналізу всієї
інформації, що представлена в мережі Інтернет, аби коректно підібраний
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аудіоматеріал володів усіма характеристиками, притаманними тексту як такому, у
зв’язку з чим постає питання розвитку інформаційної компетенції сучасного
викладача ВНЗ.

СТУДІЯ БОРИСА ГРІНЧЕНКА «ШЕВЧЕНКІВ „КОБЗАРЬ” НА СЕЛІ»:
ЕДИЦІЙНА ІСТОРІЯ І ПИТАННЯ ВИБОРУ ОСНОВНОГО ТЕКСТУ
Єсипенко Д. О. (Київ)
У доповіді йтиметься про одну з перших у вітчизняній науці соціологічних
розвідок, статтю Бориса Грінченка «Шевченків „Кобзарь” на селі». У ній автор
спробував переглянути усталені, шаблонні уявлення про Шевченка як народного
поета, а його твори – цілком зрозумілі навіть неосвіченим читачам. Окрім того,
Грінченко прагнув з’ясувати уподобання та особливості сприйняття сільською
аудиторією художніх текстів українських і зарубіжних авторів. Матеріалом для
написання цієї, а також кількох інших статей слугували враження і нотатки з
організованих Грінченками читань серед сільської аудиторії Катеринославщини,
де вчителювало подружжя
В Інституті рукопису Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського НАН
України зберігається чистовий автограф статті «Шевченків „Кобзарь” на селі»,
тож є можливість простежити опрацювання тексту перед його публікацією.
Дослідницький

інтерес

складають

численні

авторські

правки

власне

публіцистичного тексту (вилучення або заміни окремих слів та висловів). Уперше
друком стаття з’явилася 1906 р. на сторінках лютневого номеру київського
місячника «Нова громада», активним дописувачем та фактичним редактором
якого певний час був Грінченко. Зіставлення рукописного та друкованого
варіантів текстів виявляє їх фактичну тотожність (у публікації виправлено окремі
описки). Наступного разу розвідку було надруковано у відомому збірнику «Перед
широким світом» (1907 р.). Попри те, що з часу першопублікації минуло менше
року, автор вніс до її тексту низку змін. Уміщений в збірнику варіант тексту є
останньою прижиттєвою публікацією розвідки, однак значні відміни цього
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варіанту у порівнянні з текстом першопублікації змушують докладніше
зупинитися на питанні визначення основного тексту. У доповіді називаються
декілька можливих форматів майбутніх перевидань «Шевченкового „Кобзаря” на
селі», обґрунтовується необхідність фахового текстологічного опорядження та
коментування.

ЖАНРОВИЙ СИНКРЕТИЗМ СУЧАСНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ КАЗОК
Єфименко В. А. (Київ)
Казковий жанр є непростим і неоднорідним утворенням. Літературна казка,
виникнення якої пов’язане з іменами таких письменників, як Дж. Ф. Страпарола,
Дж. Базіле, французькі казкарки мадам д’Онуа, мадам де Мюра, мадемуазель де
ля Форс, Ш. Перро та брати Грімм, наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. переживає
період підйому. Секрет успіху жанру казки не в останню чергу полягає в тому, що
йому вдавалося адаптуватися до потреб часу. Сучасна літературна казка
відзначається динамізмом і здатністю до модифікацій. Однією із «стратегій
виживання» була поява так званих гібридних жанрів (казкова повість, поема), а
зміст найвідоміших казок трансформувався у пародії, сіквели, пріквели тощо.
Однією з тенденцій сучасних казкових адаптацій є спроби «новелізації»
традиційних сюжетів, заміна схематичних персонажів більш комплексними,
перегляд традиційних ролей, надання творам психологічної глибини. Зменшенню
схематичності оповіді та створенню комічного ефекту сприяють пародія та іронія,
які є важливими елементами постмодерністської естетики.
На

початку

ХХІ ст.

казки

створюються

та

сприймаються

як

інтертекстуальні, мультивокальні та трансмедіальні культурні практики [1, c. 27].
Жанр казки інкорпорується в інші жанри та поширюється за кордони інших медіа
(фільми, комікси, цифрові тексти тощо). Часто казки з’являються у вигляді
фрагментів, мотивів, алюзій, інтертекстів в інших наративах. Усе вищесказане
дозволяє стверджувати, що сучасні казки розширюють вузьку концепцію жанру,
що утвердилася до середини ХХ ст.
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Література:
1. Bacchilega C. Fairy Tales Transformed? Twenty-First-Century Adaptations and the Politics of
Wonder / C. Bacchilega. – Detroit : Wayne State University Press, 2013. – 290 p.

ОБУЧЕНИЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОМУ ПЕРЕВОДОВЕДЧЕСКОМУ
АНАЛИЗУ В ВУЗЕ
Жужгина-Аллахвердян Т. (Днепропетровск)
Одна из основных задач, стоящих перед преподавателем при обучении
сопоставительному переводоведческому анализу – научить студента определять
структурно-смысловые,

семантико-стилистические

и

ритмико-метрические

компоненты в поэтическом тексте и произведении в целом, не теряя из виду
содержание и смысл художественного целого. Основными особенностями
поэтического перевода есть его условно-свободный характер и неизбежность
отступления от оригинала, вызванного языковыми различиями, интонационнометрическими несоответствиями, ритмико-строфической структурой, не зависимо
от принципов трансфера, выбора эквивалентной или свободной организации
материала, композиции, стихотворной формы. Следует подчеркивать при
обучении, что, как показывает практика, даже при соблюдении всех или почти
всех формальных элементов поэтический перевод в полной мере не является
адекватным соответствием первоисточника.
Преподаватель должен опираться на знания студентов о поэтических стилях
и

стилистике

поэтического

филологического

анализа,

произведения,
о

целях,

о

задачах

методах
и

и

разновидностях

трудностях

адекватного

художественного перевода, о рисках формального подхода при сопоставительном
анализе, о бережном и уважительном отношении к культурному и переводческому
наследию. Необходимо требовать использования этих знаний и умений при
постановке и решении основных проблем при сопоставительном анализе
различных

переводов

художественных

поэтического текста.
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и

ритмико-строфических

единиц

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU DISCOURS SCIENTIFIQUE
LINGUISTIQUE (en français, anglais et ukrainien)
Zhuk K. (Odessa)
Le discours scientifique linguistique se crée toujours dans une situation
communicative où le destinateur et le destinataire possèdent les mêmes connaissances
de base, ce qui leur permet de construire la narration en proposant des arguments, des
réflexions et des suppositions qui s’appuyent sur des informations qui ne s’ont pas
besoin d’explications.Voilà pourquoi cette communication devient incompréhensible
en-dehors de cette communauté scientifique qui produit des textes fermés, accessibles
essentiellement à leurs membres.
Parmi les caractéristiques du discours scientifique écrit, il faut mentionner:
structure bien définie, concision formelle, argumentation, caractère informatif explicite,
enchaînement logique de la narration, rigueur du style et du genre choisi, dimension
institutionnelle, soumission aux normes de recevabilité d’une communauté scientifique
donnée, théorisation dû à l’abscence des données empiriques, interaction et coopération
avec le destinataire, évaluation d’auteur.
C’est

la

caractéristique

de

l’évaluation

d’auteur

qui

nous

intéresse

particulièrement car très souvent on considère que le discours scientifique doit être
neutre et objectif et alors libre de toute appréciation ou évaluation personnelle. Un
énoncé neutre, c’est-à-dire, un tel qui n’a pas de prise de position du locuteur est
difficilement envisageable dans le contexte de la communication scientifique dans
laquelle tout auteur doit faire des choix qui dévoilent son point de vue sur le sujet traité
malgré l’aspiration à l’objectivité par le traitement rigoureux de la bibliographie, la
référence systématique aux sources, l’étayage des affirmations et la justification de la
méthodologie. Les choix des questions qu’il se pose, du corpus, des outils théoriques et
méthodologiques, des arguments qu’il allègue véhiculent son opinion par rapport à
l’objet de la recherche, à la communauté discursive, à des positions épistémologiques,
aux autres chercheurs et à soi-même.
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНА АНТРОПОНІМІКА В РОМАНІ ГРЕМА СВІФТА
«ЗЕМНОВОДНИЙ КРАЙ»
Іконнікова М. В. (Хмельницький)
1. Роман сучасного англійського письменника Грема Свіфта «Земноводний
край» («Waterland», 1983) належить, за визнанням провідних літературних
критиків, до вершинних явищ новітньої британської літератури. Дослідники
відзначали інтертекстуальну насиченість цього твору, однак не приділяли
спеціальної уваги художньо-естетичному змісту іменування персонажів роману.
2. Розповідь у романі ведеться від імені учителя історії на ім’я Том Крік
(Tom Crick), який перетворює свої уроки в дискусії на тему «що таке історія», як
пов’язані між собою історія соціальна, природна, родова, особистісна. Його
розповіді (у тексті низка синонімів – «story», «tale», «fable» тощо) мають значення
відчайдушних спроб віднайти смисл в історії, що почасти постає як хаос, насичені
емоційними рефлексіями і загалом можуть сприйматися як свого роду ламентація,
«екзистенційний» крик. Відтак англійське прізвище несе в собі приховану
промовистість,

асоціюючись

із

болем,

що

доповнюється

фонетичною

співзвучністю (crick – scream; давньоангл. scrik). З роману відомо, що головний
герой несе в собі травму участі в другій світовій війні, а ім’я Том (Tommy)
зазвичай уживається як узагальнена назва британського солдата рядової ланки.
3. Ім’я дружини Тома Кріка Мері належить до найпоширеніших в
англійському іменослові. Однак у романі воно набуває специфічного змісту,
оскільки Мері була названа так при народженні батьком, який бачив у ній
«маленьку мадонну». У зрілому віці не маючи можливості народити дитину, Мері
викрадає немовля і заявляє, що ця дитина подарована їй Богом.
4. Поле антропонімічної алюзивності роману доповнюють Хелен Аткінсон,
яка у свідомості її батька асоціюється з Богоматір’ю, а в силу виняткової краси – з
відомою героїнею давньогрецької міфології. В історії роду Аткінсонів важливу
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роль відіграє Сара, прабабуся героя, яка своєю діяльністю нагадує біблійну Сару,
а в історії «земноводного краю» подібне значення має свята Гуннхільда.

НЕОІСТОРИЗМ У ПРОЗІ СЮЙ СЯОБІНЬ ЯК РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЖІНОЧОЇ
СУБ’ЄКТИВНОСТІ (на матеріалі роману «Пірната Змія»)
Ісаєва Н. С. (Київ)
У 90-ті роки ХХ ст. китайські письменники відходять від ідеї зображення
«великої історії» і творять художню дійсність як «суб’єктивну правду життя»
[Чен Сихе], спираючись на власний психологічний досвід. Такий підхід виявився
суголосним ідеям нового історизму, який за визначенням О. Еткінда являє собою
«історію не подій, а людей і текстів у їх відношенні один до одного». Таким
чином, неоісторизм, як особливе осмислення й моделювання історичного
минулого в сучасних (найбільше постмодерних) художніх текстах, може бути
представлений як репрезентація авторської суб’єктивності.
Творчість сучасної китайської письменниці Сюй Сяобінь, зокрема її
знаковий роман «Пірната Змія» (1998), представляє індивідуально-авторську
репрезентацію історії Китаю ХХ ст. Вона зумовлена двома основними факторами:
біографічним дискурсом і «гендерно маркованою» суб’єктивністю [термін
І. Жеребкіної]. Мова йде про жіночу суб’єктивність, яка знаходить вираження у
різних проявах поліфонічності значень (зокрема у письмі), недомовленості,
парадоксальності, фрагментарності і чуттєвості. Усі зазначені особливості
складають стратегію письма в романі «Пірната Змія».
Сюй Сяобінь народилася 1953 року, тобто є представницею покоління,
якому

довелося

стати

свідками

та

учасниками

соціально-економічного

експерименту доби Мао Цзедуна. Духовні пошуки і світоглядні орієнтири цього
покоління стали основою неоісторизму в романі «Пірната Змія».
Сюй Сяобинь обирає предметом художнього осмислення життя п’яти
поколінь жінок однієї родини на тлі історичних подій в Китаї упродовж ХХ ст.
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Оповідь концептуалізується через авторське сприйняття взаємодії істини і омани
в суспільному і родинному житті.
1. Письменниця піддає сумніву правдивість й достовірність будь-якої
інформації (особливо офіційної). Правда сприймається як потенційна можливість
гри, а історія набуває форми мозаїки різнорідних спогадів. Провадиться думка, що
«час завжди перетворює історію на казку».
2. Концепція родинності, що апелює до реставрації (а потім деконструкції)
«матріархального міфу», може трактуватися як особливості гендерних змін, у
китайському суспільстві упродовж ХХ ст.
3. Структура роману відображає поліфонізм і парадоксальність мислення
письменниці. Історія заплутаних родинних стосунків перетворює й історію країни
на фрагментарні нотатки, що не мають хронологічної послідовності і лінійності
викладу.
4. Висувається проблема творення героїчних особистостей в літературі, як
відображення

індивідуальних

уявлень

автора

і

відгук

на

запит

доби.

Романтизований герой Чжунлун є витвором уяви двох жінок, кожна з яких бачить
в ньому віддзеркалення власної сутності. Інтертекстуальні асоціації створюють
одвічний образ героя – шукача правди.
5. Історичні події подаються завуальовано (відсутні формальні вказівки часу,
місця тощо, лише натяки) і завжди в контексті внутрішніх переживань героїнь
(метафоризація образів: дощ – сльози; обеліск – душа натовпу).
6. Висувається проблема жертовності як важлива складова самоідентичності
жінки в Китаї та її суб’єктивна самореалізація в контексті суспільних та
історичних змін.

COSMOLOGÍA ANDINA EN «TODAS LAS SANGRES» DE J. M. ARGUEDAS
Calero del Mar E. (Mexico)
La cosmología implica el ordenamiento de las fuerzas naturales y sociales del
universo. La sociedad andina tradicional tiene, como otras, representaciones de la forma
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y de la dinámica de su universo y de los seres que lo habitan. La novela «Todas las
sangres» del peruano José María Arguedas publicada en 1964 incluye algunos
elementos cosmológicos de la cultura tradicional andina. Estudiaremos dos de estos
elementos.
El primero está ligado a la capacidad que se atribuye el hombre andino de
intervenir en el desarrollo de los fenómenos naturales gracias a enfrentamientos
“fraternales”. El resultado, no carente de derramamiento de sangre humana propiciadora
del agua de las montañas, determinará tanto la autoridad anual como el resultado de las
cosechas (cf. Dumézil G., Fêtes et usages des indiens de Langui-province de Canas,
département du Cuzco).
En el segundo, el andino parece reflejar a nivel social la acción explosiva del
agua. En el mundo andino, el agua está simbolizada tradicionalmente por la serpiente
cósmica Amaru que puede ocasionar derrumbes e inundaciones debido a presiones en el
subsuelo (cf. Earls J. y Sylverblat I., La realidad física y social en la cosmología
andina). La Historia muestra que los nombres Amaru en quechua y su equivalente
Katari en aymara han sido utilizados por líderes que se han revelado contra la autoridad
colonial.
La evocación de estos elementos en el tejido narrativo de «Todas las sangres» es
clara, por lo que se requiere para su análisis de la ayuda de la etnología y antropología
andinas. El “agua-sangre” de estos dos elementos cosmológicos debe también ser tenido
en cuenta en la interpretación del título considerado por la crítica como integrador de la
compleja y diversa sociedad peruana.

МІФ ПРО «ВІЧНЕ ПОВЕРНЕННЯ»:
МОДЕРНІСТСЬКА І ПОСТМОДЕРНІСТСЬКА ВЕРСІЇ
Кеба О. В. (Кам’янець-Подільський)
1. Ідея «вічного повернення» виникає в архаїчному міфі й упродовж століть
культурного поступу людства обростає силою-силенною різноманітних варіацій і
смислових відтінків.
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2. У новітню добу актуалізація міфу про «вічне повернення» відбувається
завдяки зусиллям Ф. Ніцше, який надає даному феномену значення культурної
універсалії, вказуючи на її двоїсту сутність.
3. У модерністському романі спостерігається дві основних тенденції
інтерпретації міфу про «вічне повернення». Виразним представником першої є
Дж. Джойс. У романі «Улісс» циклічна повторюваність усього сущого вказує на
неможливість подолання людиною замкнутості власного існування. Знаки
повернення як трагічно-безвихідного коловороту займають істотне місце у творах
Ф. Кафки, А. Камю, А. Дьобліна та ін. Натомість у творчості Т. Манна, Г. Гессе,
В. Фолкнера, А. Платонова та ін. спостерігається тенденція до утвердження
універсально-вселенського розуміння «повернення» як осягнення людиною
першовитоків буття, його вічної, непроминальної цінності.
4. Постмодерністська література, отримуючи концептуальну чіткість і
системність лише на рівні надто загальних теоретичних постулатів, а в реальній
художній практиці демонструючи колосальну розмаїтість жанрово-стильових
пошуків, засвідчує, на перший погляд, розвиток Джойсової концепції «вічного
повернення». Водночас в історико-літературній еволюції постмодерністської
парадигми (1-й етап – 1960–1980-ті; 2-й – 1980–2010-ті рр.) можна виокремити
зміщення акцентів: від децентралізованого релятивізму до намагання виявити у
безкінечно-множинній варіативності буття діалектику хаосу й порядку. Останню
тенденцію наочно засвідчують творчі пошуки У. Еко, Г. Свіфта, Дж. Барнса та ін.
5. Відтак

модерністська

й

постмодерністська

версії

ідеї

«вічного

повернення» виявляють її гетерогенну й водночас амбівалентну природу.

ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНА СИСТЕМА НАТУРАЛІЗМУ
В РЕЦЕПЦІЇ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
Кобзей Н. В. (Івано-Франківськ)
У світовому і вітчизняному літературознавстві натуралізм виступає
самодостатнім і цілісним напрямом, з відповідним світоглядно-філософським
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підґрунтям

(позитивізмом),

ідейним

наставником

(Е. Золя),

програмними

документами та цілою низкою прихильників і послідовників. Експериментуючи
над характерами і вчинками персонажів, натуралісти ставили перед собою мету
вивчати людину як окремого індивіда і як члена суспільства. Для цього вони
використовували

весь

можливий

арсенал

прийомів

і

методів,

активно

впроваджуючи у літературу принципи сцієнтизму, об’єктивізму, світоглядного
монізму та життєподібності.
Початок ХХ століття відкрив перед письменниками нового часу значно
ширші горизонти. Стрімкий розвиток науки і техніки, урбанізаційні процеси,
розквіт психології – це далеко не повний перелік тих причин, які змусили
В. Винниченка реорганізувати підвалини класичного натуралізму. Недовіра до
розумових можливостей, світоглядна переорієнтація, нові віяння «філософії
життя»

сприяли

появі

в

українському

літературному

процесі

власне

Винниченкового варіанта напряму – неонатуралізму.
Основні риси Винниченкового неонатуралізму в питаннях творчого
осмислення дійсності, дотримання принципів життєподібності, фактографізму
збігаються із фундаментальними засадами класичного натуралізму золівського
зразка.

Однак,

неонатуралістична

творчість

українського

письменника

позначилася впливом двох основних чинників: стрімким розвитком психологічної
науки і революційними настроями початку 1900-х років. Неонатуралізм
В. Винниченка

переміщує

акценти

із

соціальних

на

психофізіологічні

детермінанти поведінки особистості, водночас зберігаючи важливість біологічної
інтерпретації сучасного суспільного розвитку. Проблеми ж революції не могли не
хвилювати Винниченка-політика та письменника, який у дусі позитивістського
раціоналізму та прагматизму зумів об’єктивно оцінити причини людського
кровопролиття й утрати революційних і державотворчих ідеалів. Письменник
звертає увагу на необхідність переоцінки соціальних і естетичних цінностей
людства, дегероїзації революціонерів і протиставлення їм «сильної» особистості
ніцшеанського типу, на потребу розгляду питань «нової моралі», пробного шлюбу,
статевих відносин тощо.
46

ДЕКЛАРАЦІЇ ТА РЕАЛЬНІСТЬ: ДИСКУРСИВНА СПЕЦИФІКА
УКРАЇНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ МАНІФЕСТІВ 1920-Х РР.
Коваленко Т. О. (Донецьк)
Однією з найхарактерніших рис періоду 1920-х рр. є зміна організаційних
форм

літературного

життя,

спричинена

передусім

суспільно-політичними

чинниками. У в деякому аспекті звільненому від «ноші» традицій літературному
полі 1920-х рр. перед агентами виникла потреба самоствердження, реалізацією
якої постали численні маніфести: від провокативних передмов до власних збірок
М. Семенка та програмових статей Ґ. Шкурупія до відозв різноманітних
літературних організацій. Ці тексти не тільки виконували функцію декларації
власних творчих принципів та художніх настанов, але й були своєрідною заявкою
на право представляти позицію офіційної влади за все більш відчутної тенденції
до монологізації літературного процесу. Таке спрямування маніфестів визначило
їх дискурсивну специфіку, вивчення якої є метою запропонованої статті.
Матеріалом дослідження стануть маніфести 1920-х рр., структуровані за
художніми напрямами, типом агента літературного поля, який виступає суб’єктом
декларації (письменник, літературна група чи організація), а також за характером
презентації тексту (місце й час виходу, специфіка графічного оформлення та
представлення маніфесту). Вагомим для вивчення особливостей функціонування
маніфестів є залучення пізніше створених пародій на відозви та декларації 1920х рр., а для глибшого усвідомлення їх дискурсивної специфіки важливим є
звернення до аналогічних зарубіжних текстів, а також пізніших українських
маніфестів, особливо з 1990-х рр. Знайдення «спільного знаменника» різних
маніфестів дозволить краще зрозуміти структуру літературного поля названого
періоду та характеристики його агентів, усвідомити закономірності літературного
життя, врешті, надасть додаткову інформацію для аналізу літературних текстів.
Останніми чинниками зумовлюється актуальність розвідки. Маніфестографія
певного періоду зазвичай цікавить дослідників в аспекті представлення художніх
принципів певного напряму, течії, угрупування, функціональна ж специфіка цих
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текстів здебільшого лишається поза увагою літературознавців. Недостатністю
дослідження маніфестів в теоретичному аспекті та браку розвідок з української
маніфестографії 1920-х рр. визначається новизна запропонованої теми.
Методологія розвідки ґрунтується на пропозиціях критичного дискурсаналізу Н. Феркло та теорії літературного поля П. Бурдьє. Критичний дискурсаналіз дозволить провести комплексний аналіз маніфестів від їх текстуальних
особливостей

до

рівня

соціальної

практики,

уможливить

розуміння

функціональної детермінації текстів. Теорія ж літературного поля допоможе
побачити

інтенції

авторів

маніфестів

та

краще

усвідомити

структуру

літературного життя. Перспективи розробки запропонованої теми полягають у
зіставленні здійснених у маніфестах декларацій та їх реального дотримання на
практиці, а також комплексному аналізі літературного життя, що виходить за
межі суто літературних текстів.

БРОДЯЧИЙ СЮЖЕТ КАИНОВСКОГО УБИЙСТВА В ПОВЕСТИ
В. БЫКОВА «ЖУРАВЛИНЫЙ КРИК» И РОМАНЕ Т. НОВАКА
«А КАК БУДЕШЬ КОРОЛЕМ, А КАК БУДЕШЬ ПАЛАЧОМ»
Ковальчук О. Н. (Брест, Беларусь)
Василь Быков является одним из самых известных белорусских прозаиков,
представивших

ужасающие

события

Второй

мировой

войны

в

своих

произведениях. Глубокий психологизм, часто проявляющийся через призму
простых

бытовых

деталей,

создает

реалистическую

картину

военной

действительности, в которой живут люди, чаще всего обреченные на смерть.
Таковы и герои «Журавлиного крика». Мировосприятие главного героя романа
Тадеуша Новака, Петра, отличается от мировосприятия быковских героев.
Казалось бы, концепция произведения схожа с устремлениями романтиков к
фольклорному началу и мифологизму (в данном случае «деревенскому»), а значит,
отходит

от

реализма.

Однако

глубина

идеалистической

картины

мира

дополняется утилитарностью представлений об устройстве сельской жизни и, что
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важнее, сменяется усиливающейся материалистичностью при переходе автора к
описанию военных действий. Подобный быковскому психологизм, внимание к
художественной детали, использование отдельных схожих мотивов сближают
анализируемые произведения, что видно и на примере реализации бродячего
сюжета каиновского убийства. Ставший традиционным для мировой литературы,
этот сюжет проявляется в повести и романе по-разному, отражая оригинальность
авторского переосмысления истории Каина и Авеля В. Быковым и Т. Новаком, но
сохраняет архетипические

черты, придавая произведениям

универсальное

звучание.

МІСЬКИЙ ТЕКСТ ЄВГЕНІЇ КОНОНЕНКО
В ПРОСТОРІ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРУ
Коноваленко І. Ю. (Луганськ)
Сучасне літературознавство одним із пріоритетних напрямків визначає
вивчення міського тексту, який у науковій галузі XXI століття набув
універсального змісту. Науково-критичні розвідки сформували семіотичну модель
культури міста, описали особливості сприйняття художнього твору з позиції
вивчення міста як тексту, що утворило основний теоретичний фундамент для
сучасного літературознавства. Проте, важливе значення у дослідження міського
тексту відіграють не лише глобальні та найбільш вагомі знаки міста, а й найменші
символічні деталі, бо їх сукупність є неподільним цілим, яка спостерігається у
єдності простору та часу в одному художньому творі, а також вміщення у цей
простір життя людини, котра невід’ємно проживає простір у часі. Вміщене в
художні грані місто не лише відображається як окрема одиниця художнього
зразка, а й набуває функцій трансформатора усталених мотивів та жанрів.
Отже, мета дослідження полягає у визначенні напрямків зіткнення основних
ознак детективного жанру і міського простору в романах Євгенії Кононенко і
характеристиці синтезованої тілесності творів.
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Так, поява в художньому дискурсі «Зради» та «Імітації» Євгенії Кононенко
не лише затвердила явище синтезу кількох жанрових різновидів роману:
«поєднання

кримінального,

психологічного,

філософського

і

соціально-

побутового», а й проілюструвала факт взаємовпливу міського дискурсу й
детективного простору романів. Функціонування міста в творах детективного
жанру Євгенії Кононенко вплинуло на побудову категорії простору, формування
проблематики творів, визначило риси художнього образу та антуражу, розширило
тематичний рівень.

СПЕЦИФІКА ПОДАННЯ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ
НА ЗАНЯТТЯХ З КИТАЙСЬКОЇ МОВИ
Кошелєва І. В. (Харків)
Загальновизнаним є той факт, що навчання іноземній мові є навчанням
мовленнєвій діяльності на цій мові, особливістю ж даної діяльності є те, що вона,
як правило, обслуговує інші види людської діяльності. Для формування навичок
спілкування іноземною мовою, так само як і вміння перекладати з іноземної мови
та на іноземну мову, учень повинен, крім фонетики і принципів інтонаційносмислової побудови фрази, засвоїти лексичний і граматичний матеріал, обсяг і
зміст якого визначаються завданнями, що стоять перед учнями. Однак незалежно
від завдань, не викликає сумніву, що при освоєнні іноземної мови слід серйозну
увагу приділяти таким мовним аспектам, як: лексика і граматика. Це тим більш
важливо при навчанні китайської мови – мови, яка за своєю формою і структурою,
докорінно відрізняється від європейських мов, методика викладання яких
сформувалася і продовжує поліпшуватися вже протягом тривалого часу, в той час
як методика викладання китайської мови робить тільки перші кроки у вітчизняній
науці.
Враховуючи той факт, що система китайської мови повністю відрізняється
від української, викладач при введенні нової лексики повинен: розкрити
фонетичні, граматичні та словотворчі особливості слова; пояснити його значення
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(на початковому етапі навчання – шляхом перекладу на рідну мову, надалі –
шляхом пояснення, подачі тлумачення, прикладів на вживання в стійких
словосполученнях, при необхідності – і перекладу теж); повідомити, як слово
вживається у мові (його валентність); співвіднести слово з уже засвоєними
студентами синонімами і антонімами.
Дуже важливо, щоб нові слова, наведені у новому уроці, супроводжувалися
прикладами речень або словосполучень, оскільки студент повинен бачити
функціонування нового слова як серед уже вивчених слів, так і просто в реченні з
точки зору граматичних властивостей цього слова.

ДИСКУРС ПОСТМОДЕРНИЗМА В ПЬЕСЕ ВЕН. ЕРОФЕЕВА
«ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ, ИЛИ ШАГИ КОМАНДОРА»
Краснобаева О. Д. (Луцк)
Актуальность тезисов обусловлена исследованием постмодернистского
художественно-культурного дискурса пьесы Вен. Ерофеева «Вальпургиева ночь,
или

Шаги

Командора»,

раскрытием

аксиологического

концепта

его

интертекстуальности, модификаций литературных реминисценций драматурга.
Мы определили, что ерофеевское произведение характеризуется текстовой
закодированностью,

своеобразной

структурно-системной

организацией

произведения. Это свидетельствует о том, что драма Вен. Ерофеева представляет
собой материал, дающий основание для дальнейших перспектив анализа, поэтому
мы исследовали ее в дискурсе сложного синкретического метода драматурга,
структурообразования и смыслообразования.
Широкий

диапазон

мыслимых

интерпретаций

творчества

Ерофеева

позволяет говорить об интертекстуальном характере пьесы, ее диалогической
амбивалентности и парадоксальности. Мы определили в ней бесчисленные
«следы» других текстов, что свидетельствует о глубоком художественном
мастерстве

драматурга,

его

невероятных

интерпретациях.
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индивидуально-авторских

Мы

подытожили,

что

важным

структурообразующим

концептом

ерофеевского произведения является рецепционная интертекстуальность: она
обнаруживается эмпирически различными реципиентами (приемы иронического
абсурдизма, пародийности, прямые и скрытые цитатные заимствования и
элементы цитатной реляции (мифология, Библия, фольклор, публицистические
жанры); обращение к читателю, разнотемные авторские комментарии, подтекст и
прототекст, пространные характеристики действующих лиц), которые в целом
преследуют авторскую установку – воссоздать «дух» ушедшей эпохи. Таким
образом, драматург выработал доминирующие художественные формы, создал
перманентную интертекстуальную парадигму.

IMAGE DU FANTÔME DANS LE ROMAN DE DIDIER VAN CAUWELAERT
«LA VIE INTERDITE»
Kryvoroutchko S. (Kharkiv)
Ecrivain français moderne, scénariste et critique, Didier van Cauwelaert (né en
1960) reflète dans son oeuvre les principes notionnels du courant littéraire «fiction
critique» du ХX–ХХІ siècles. Dans son roman «La vie intredite» écrit en 1997 par le
moyen de l’image du fantôme l’écrivain «invente» une réalité supraterrestre, qu’il
transmet avec la narration du personnage mort, un narrateur qui se trouve dans l’espace
«qui suit» la vie humaine dans les catégories de «l’absence» du corps physique pourtant
doué d’une «conscience» passant de la logique humaine par la perception de fantôme au
«néant – vide – non-être» afin de démontrer une «autre vision» du monde.
D. van Cauwelaert établie une communication avec son lecteur, essaie de
découvrir un dialogue d’entente entre l’auteur et le lecteur avec un sujet insolite mais
linéairement et chronologiquement cohérent.
L’auteur joint la tradition littéraire en but de «raconter» une histoire fantaisiste
semlbant vraisemblable à tel point que cela crée l’impression de la «présence» de l’audelà.
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D. van Cauwelaert ravive le sujet avec une intrigue: le fantôme essaie de
transmettre un message, «faire appel» aux «vivants», ce qui crée le chronotope du
«déplacement» défini par le courant littéraire de la deuxième moitié du ХХ siecle
«génération brisée» comme chronotope du «chemin». Pourtant Jаcques se déplace non
seleument dans le sens horizontal mais aussi vertical, ainsi le «topos» se répand sur la
terre, le сiel, des іmmeubles fermés et le «chronos», lui, en raccourci de la vie et de la
mort.
Le paradoxe se découvre en fait que le chronotope s’avère être réaliste comme
malgré l’aspect supraterrestre, le personnage est inclu aux péripéties du roman et essaie
d’influencer leur dévéloppement.
L’écrivain essaie de s’approcher de la vérité absolue en réanimant la valeur de
l’amour, l’importance de l’entente et des relations chaleureuses entre les gens, ce que la
majorité des «vivants» ont déjà perdu, et ce n’est que la reflexion du personnagefantôme qui est capable de se distancier dans le supraterrestre et de sentir le sens de la
«vie».

ОБУЧЕНИЕ РЕФЕРИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ
ЯЗЫКОВЫХ И НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
Кузьмина В. С., Иванига А. В. (Харьков)
Существует мнение, что умение реферировать в большей степени
необходимо студентам технических вузов, так как они должны уметь читать,
анализировать и обобщать достаточно объёмные тексты по специальности. Мы,
однако, полагаем, что это умение в равной степени необходимо и студентам
гуманитарных специальностей для их профессиональной деятельности.
Под

реферированием

мы

понимаем

«смысловую

переработку

оригинального текста первоисточника, в результате которого создается новый
текст, передающий основную информацию подлинника в свернутом виде» [1,
с. 37]. Таким образом, реферирование представляет собой интеллектуальный
творческий процесс, и включает в себя (1) осмысление оригинала, (2) аналитико53

синтетическое преобразование содержащейся в нем информации, (3) сжатие
первоисточника и (4) создание нового документа, обладающего специфической
языково-стилистической формой. Вопросами теории обучения реферированию
занимаются многие отечественные и зарубежные учёные, однако, по нашему
мнению,

существующие

учебные

пособия

не

полностью

удовлетворяют

современным требованиям к обучению реферированию в языковых и неязыковых
вузах.
Наш опыт работы по обучению студентов реферированию показывает, что
необходима систематическая и целенаправленная работа с использованием
комплекса заданий, ориентированных на создание определенных навыков и
умений. Студенты должны знать, что такое реферирование, каковы его цели, и
для чего нужны навыки данного вида письменной речи. Затем студенты учатся
анализировать

исходный

текст,

различать

основную

и

второстепенную

информацию и оформлять реферат в соответствии с принятой моделью.
Литература:
1. Вейзе А. А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранных текстов / А. А. Вейзе. –
М. : Высш. шк., 1985. – 198 с.

PENSAR SOBRE UCRANIA, Y EUROPA,
CON LA INSPIRACIÓN DE GARCILASO
Latorre J. (Pamplona, España)
Danubio, río divino, que por fieras naciones
vas con tus claras ondas discurriendo...
El gran poeta Garcilaso de la Vega había sido condenado en 1534 a un exilio en
una isla del Danubio, por oficiar de testigo en la boda de un familiar suyo que había sido
comunero. Carlos V se lo había prohibido expresamente, y quiso darle así un castigo
ejemplar. En aquél presidio de oro escribe un poema que define muy bien la Europa
vista desde España; y lo hace de modo muy personal. Su amigo Boscán, que solía
escribir en catalán como primera lengua, dice de sus poemas al modo italiano que los
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escribe por exigencia personal, para sincerarse consigo mismo, y augura a esta nueva
moda de escribir por necesidad interior un enorme éxito, pues ya los mejores ingenios
de Castilla la habían adoptado. No había en la España de entonces las rivalidades
nacionales que se han ido levantando en la lengua y en la cultura de la diferencia.
Pero es cierto que Garcilaso veía las fieras naciones de la lejana Europa como
tierra ajena, desierta arena. Su cultura era el Mediterráneo, con el epicentro en la amada
Italia, donde vivió la mayor parte de su corta existencia.
En estos días, algunos poemas personales de Garcilaso, que me recuerdan a
España si son leídos en clave política (como hará un siglo más tarde Quevedo en Miré
los muros de la Patria mía), podrían también recordarnos a la Ucrania actual, allí en las
lejanas arenas del mar en el que desemboca el Danubio.
Cuando me paro a contemplar mi ‘stado
y a ver los pasos por dó me han traído,
hallo, según por do anduve perdido,
que a mayor mal pudiera haber llegado...
Mi reflexión y propuesta para el congreso es la siguiente: ¿Qué piensan los
ucranianos cultos cuando leen un poema semejante? ¿A quién verían como amada
destructora, a Rusia o a Europa? Trataré de contestar en el congreso, reflexionando
sobre España desde los poemas de Garcilaso; desde esa España invertebrada que tantos
paralelismos tiene con Ucrania, en la otra periferia de Europa. Dejo, como coda final de
este resumen, la cavilación de que, en tiempos de dura existencia, de argumentos
frentistas, de politización terrible de la vida cotidiana, también nos queda el consuelo de
la poesía, con su final siempre abierto, que deja espacio, junto al dolor, al diálogo y a la
esperanza.
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ПОНЯТТЯ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ПРОБЛЕМА
(ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)
Левчук Т. П. (Луцьк)
Визначення та межі художньої літератури залишаються відкритими й до
сьогодні,

не

зважаючи

на

довготривале

існування

явища.

Поліфонізм

літературознавчого трактування вкотре підтверджує тезу про те, що «елементарні
питання» є водночас найбільш спірними й важкими. «Відповідь на запитання, що
таке література та які її ознаки, належить до основних завдань літературознавства,
адже визначає його предмет і сферу зацікавлень» (Е. Касперський). Така заява у
ХХІ ст. не видається анахронічною чи риторичною, бо ж насправді розбіжностей
у дефініціях літератури і побільшало, й вони стали більш розрізненими. Самé
«поняття літератури» (Ц. Тодоров) зазнало різних найменувань – дискурс, текст
тощо.
Література, яка являє собою процес, що протікає в просторі й часі, постійно
змінюється, й відповідно змінюються її дефініції, а атрибутивний набір
доповнюється й уточнюється. Ознаки літератури шукали в організації її творів,
серед її функцій. Сфера конструкцій художніх творів є настільки ж широкою, як і
внутрішньо розрізненою залежно від генологічних особливостей, вразливою щодо
зміни естетичних доктрин. Регламентувати принципи побудови літературних
творів у різні історичні періоди прагнули численні поетики, трактати, маніфести.
Спроби

ж

систематизувати

принципи

на

рівні дослідження

організації

художнього тексту привели до формування у ХХ ст. напрямів структуралізму
(Р. Якобсон) та феноменології (Р. Інґарден). У посиленій увазі до функціональної
запрограмованості літератури криється небезпека нормативності й обмежованості,
навіть якщо це стосується такого поліфонічного явища як естетика. Естетичні
норми відрізняють не тільки у різних народів (рас), але й у межах певного народу
в часовому зрізі.
Поняття

літератури

пережило

множинні дефініції епох і вимагає

узагальнення на сучасному етапі.
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ВКЛЮЧЕННЯ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ
ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ
Легуцька О. І. (Харків)
Політична діяльність завжди відігравала особливу роль у житті суспільства.
Від певної політичної позиції або ситуації залежить місце країни на міжнародній
арені, її взаємини з іншими державами, її роль у діяльності світового
співтовариства. За допомогою виступів політики мають можливість звернутися як
до міжнародного співтовариства, так і до громадян своєї країни. Інтертекст
завжди був невід’ємною частиною політичних текстів, оскільки виступи
політичних діячів часто пов’язані з відсиланнями на попередні тексти. У зв’язку з
цим, представляється надзвичайно перспективним звернутися до інтертекстів
(цитат, алюзій, ремінісценцій тощо) і їх застосування в англомовному
медіапросторі, зокрема в текстах політичних діячів.
Розглянемо вживання цитат. Використання поетичних рядків на початку
публіцистичного оповідання є досить поширеним прийомом:
(1) There's not to reason why. There's but to do or die. Into the Valley of Death
rode the six hundred. Geoff Hoon, the Defence Secretary, is absolutely right. The 600
Black Watch troops must go north to hold the Iskandariyah convoy route to Fallujah
(The Times, 2014).
Саме так починається текст публікації. Нами виділені рядки з вірша
А. Теннісона, присвячені битві при Балаклаві 1854 року. Політик не маркує їх
лапками, не постачає атрибуцією, але відтворює в точній відповідності з
джерелом, відразу після них приступаючи до своїх роздумів. Тільки в середині
статті він як би між іншим згадує про цитату, роблячи це також своєрідно.
Ще один тип інтертекстуальних включень – це використання латинської
лексики в англомовних політичних текстах, які найчастіше вживаються в якості
відомих крилатих висловів і, швидше за все, не перешкоджають розумінню.
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Наприклад:
(2) Apart from a peep of protest from John Prescott it appears to have passed the
cabinet nem con (The Times, 2014).
Nem con – скорочення латинського виразу nemine contradicentre – ніхто не
суперечить, не спростовує. У цьому випадку це висловлення вжито в якості
обставини способу дії для характеристики беззастережного і одноголосного
прийняття рішення Кабінетом міністрів. За допомогою цього прийому автор
урізноманітнив свій коментар, роблячи його більш

«привабливим» для

потенційного читача.
В англомовних текстах політичних діячів інтертекстуальні включення
вживаються в ролі стилістичних прийомів або виділяються та підтримуються
іншими стилістичними засобами. Таким чином, вони займають сильну позицію в
тексті та автори можуть розкрити актуальні проблеми, підносячи їх читачеві у
світлі історії, літератури та кінематографу.

АНГЛІЙСЬКА РАННЬОТЮДОРІВСЬКА ДРАМА
В ІДЕОЛОГІЧНОМУ КОНТЕКСТІ ДОБИ
Лілова О. Є. (Подгориця, Чорногорія)
Англійська драма тюдорівських часів імплікує політичну ідеологію, тобто
систему ідей та поглядів на політичне життя, що відображають інтереси, світогляд
та настрої тогочасного суспільства.
Однією з причин щільного ідеологічного наповнення п’єс, створених у
першій половині XVI ст., можна вважати те, що театралізована вистава була
напрочуд популярним різновидом публічних розваг, активну участь у яких брала
владна верхівка суспільства, зокрема, монарша особа. Окрім того, англійська
тюдорівська драма нерідко виступала в ролі засобу масової інформації, не лише
повідомляючи глядачів вистави про новини політичного життя країни, а й
пропонуючи до їхньої уваги певну «аналітику», тобто критичне осмислення тих
чи інших політичних подій, вчинків тощо. Тож, ігровий майданчик поставав
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місцем політичних дискусій; інформаційним полем, на якому схрещувалися різні
точки зору на ту чи іншу проблему; простором, в якому формувалася суспільна
думка.
Сама структура ранньотюдорівської драми, її часо-просторові параметри
передбачали присутність у її художньому вимірі образу правителя, вершителя
доль або судді, що містив у собі прямі чи непрямі асоціації до реальної монаршої
особи. Таким чином, фігура правителя у п’єсі актуалізувала цілий спектр
референцій, пов’язаних з політичною діяльністю, досягненнями чи помилками
дійсного монарха.
Виявлення носіїв ідеологічної імплікованості в художній структурі
ранньотюдорівських п’єс («Фулгенцій і Лукреція», «Природа» Г. Медвола;
«Величність» Дж. Скелтона; «Чотири Елементи» Дж. Растела; «Чотири П», «П’єса
про Погоду» Дж. Гейвуда та ін.) дозволить уточнити наші уявлення про зміст
однієї з культурних систем тогочасся – англійської придворної культури доби
раннього Відродження.

АЛЬМАНАХИ «З-НАД ХМАР І ДОЛИН» Й «З ПОТОКУ ЖИТТЯ»:
СПРОБА ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
КУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ
Лубчак В. М. (Київ)
Під кінець ХІХ – початку ХХ століття в українській літературі активно
почали впроваджуватися нові принципи художнього мислення, що відображалося
значними естетичними зрушеннями: жанрово-стильове оновлення красного
письменства, активне розширення тематичних горизонтів, пошук новітніх форм
реалізації художніх ідей.
Нова генерація українських письменників, за висловом І. Франка, «прагнула
цілком

модерним

європейським

способом

зобразити

своєрідність

життя

українського народу» [4, с. 110]. Відтак зародилася дискусія про шляхи розвитку
української літератури, яка чітко продемонструвала кризу народницького
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світосприйняття, тобто збереження романтико-народницького світосприйняття,
етнографічних

ознак

творчості,

дидактичного

спрямування,

тяжіння

до

реалістичних, традиційних літературних форм. Антитезою народництву у
літературі став модернізм як система із відмінними естетичними координатами та
стильовими орієнтирами.
Одну з ключових ролей в зародженні модерних напрямів та течій, їх
популяризації серед українських письменників, заклик до «нових тем» відіграли
упорядники південноукраїнських літературних альманахів «З-над хмар і долин»
(Одеса, 1903) та «З потоку життя» (Херсон, 1905). Так, Микола Вороний,
упорядковуючи альманах «З-над хмар і долин», у 1901 р. виступив із закликом до
українських письменників щодо оновлення художніх прийомів, посилення уваги
до витонченої краси. Поет закликав своїх колег по перу надсилати до збірника
твори, не обтяжені реалістичним підходом, у яких би були присутні «хоч трошки
філософії», «клаптик… того далекого блакитного неба, що від віків манить нас
своєю недосяжною красою, своєю незглибною таємничістю» [1, с. 14]. Ще одним
закликом до новаторства в українському літературному процесі став лист
М. Коцюбинського

та

М. Чернявського,

адресований

митцям

1903 р.

Письменники стверджували: «…Наш інтелігентний читач має право сподіватися й
од рідної літератури ширшого поля обсервації, вірного малюнку різних сторін
життя усіх, а не одної якої верстви суспільності, бажав би зустрітись в творах
красного письменства нашого з обробкою тем філософічних, соціальних,
психологічних, історичних і ін.» [3, с. 338].
Саме ролі альманахів у розвитку літературної дискусії 1901–1904 рр.
недостатньо приділяється уваги сучасним поколінням вітчизняних дослідників.
Тоді як кращі художні зразки, що увійшли до літературних збірників «З-над хмар
і долин» та «З потоку життя», стали свого роду «поштовхом» до рішучих змін в
літературному

процесі,

першим

«маніфестом

українського

модернізму»

(С. Єфремов). А реакція літературної спільноти на заклики упорядників
М. Вороного, М. Коцюбинського та М. Чернявського показала рівень готовності
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тогочасних

мистецьких

еліт

до

запровадження

в

країні

європейського

культурного простору.
Література:
1. Вороний М. Український альманах. Відозва / Микола Вороний // Літературно-науковий
вісник. – 1901. – Т. 16. – Кн. 11. – С. 14. 2. З потоку життя: Альм. / Упоряд. М. Коцюбинський,
М. Чернявський. — Херсон : Друк. О. Д. Ходушиної, 1905. – 282 с. 3. Коцюбинський М. Твори:
В 6 т. — К., 1961. – Т. 5. – С. 338. 4. Франко І. Зібр. творів: у 50-ти т. / І. Франко. – К. : Наукова
думка, 1976–1982. – Т. 35. – С. 110.

СОЦІАЛЬНО-ЛІНГВІСТИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА КАТАЛОНІЇ
У ТВОРАХ ХУАНА МАРСЕ ТА КАРЛЕСА КАЗАЖУАНИ
(на матеріалі романів «Двомовний коханець» та «Остання людина, що
розмовляла каталонською»)
Лукашов А. Ю. (Харків)
Твори «Двомовний коханець» Хуана Марсе та «Остання людина, що
розмовляла каталонською» Карлеса Казажуани присвячені мовним, культурним,
соціальним проблемам Каталонії. Їх автори є втіленням тієї двоїстості, що існує у
трактуванні концепту «каталонська література», яке виходить із дихотомії – мова,
якою написані твори / територія, де вони були написані.
Проблематика книги Казажуани охоплює ширшу тематику: просування /
популяризація каталонської мови, проблема поколінь, комплекс віктимізму, роль
еліт. Марсе концентрується на описі зв’язку мови із соціальним станом, звідси
опис проблем, пов’язаних із соціальною нерівністю у Каталонії. Тим не менш, у
творах є й низка спільних тем: демографічні проблеми, еміграція, «перевтілення»,
що є пов’язаними з підміною ідентичностей, або пошуком нових.
Різні ракурси бачення соціально-лінгвістичної проблематики в обох романах
вимагать і суттєво різних художніх засобів. У творі «Двомовний коханець»
Х. Марсе багато комізму, перевтілень, фантазії, алюзій до минулого тощо.
Письменник для демонстрації соціальних та мовних проблем використовує
натяки, символи, описи ситуацій і т. ін. Казажуана презентує нам проблеми у
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«концентрованому вигляді»: твір здебільшого побудований на діалогах, на
дискусіях між героями, у яких обговорюються проблеми, що їх хотів зобразити
Казажуана.
Така художня література, присвячена мовній проблематиці, дозволяє
іспаністам у всьому світі по-новому зрозуміти Іспанію, як багатонаціональну
країну, що прагне подолати свої внутрішні суперечки та спрямована на
модернізацію свого суспільства.

ПІСЕННИЙ ДИСКУРС КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕСТЕТИЧНОГО КОДУ
Малахова О. О. (Київ)
Вартуючи витоки національного менталітету, пісенна лірика формує
систему естетичних стереотипів народу, підвалини його морально-духовних норм
і переконань шляхом відбору й упровадження авторами до змісту творів кращих
змістових і структурних надбань попередників. При цьому піснярі, які у процесі
написання співаної поезії керуються усталеним поєднанням літературно-пісенних
традицій минулого та сучасного, продукують більш вартісні для слухацької
аудиторії пісні, ніж відірвані від художніх звичаїв епатажні новатори. Різним
аспектам теорії і практики пісенного дискурсу присвятили роботи О. Гавриков,
О. Дей, О. Карапетян, Л. Копаниця. Засадничими щодо зв’язків співаної поезії з
естетикою

вважаємо

дослідження

Є. Анічкова,

Ю. Борева,

О. Кривцуна,

Л. Сморжа.
Пісня, як транслятор естетичних, морально-духовних цінностей її часу,
залежить від постійного творчого пошуку авторів, що керуються естетичними
потребами певної історичної доби. Ключовим у означеному розвитку є
естетичний код. Консолідування різних за функціями у віршах вокальних творів
площин сприяє нівелюванню естетичним кодом пісенної лірики вікових і
ментальних, мовних і жанрово-стильових кордонів. Інваріантні для всього кола
літератур світу ключові мотиви, образи, сюжети, ритмічно-версифікаційні
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принципи, виражальні засоби становлять джерело формування маркерів (рівнів,
компонентів) означеного феномену.
Актуальні фундаментальні праці Н. Болотнової, У. Еко, Т. Жеребило,
Ю. Лотмана,

Р. Познера,

Д. Чендлера,

присвячені

теоретичним

питанням

семіотики, порушують водночас і проблему естетичного коду. Проте наукових
досліджень, у яких було б висвітлено питання естетичного коду саме пісенної
лірики, на сучасному етапі розвитку наукової літературознавчої думки нами не
виявлено.

CARACTÉRISATION DES PERSONNAGES
DANS UN ROMAN POLICIER PSYCHOLOGIQUE
Marinashvili M. (Odessa)
Les romans de Pierre Boileau et Thomas Narcejac sont des romans d’atmosphère,
de l’inquiétante étrangeté, la fusion du roman policier et du roman «classique». BoileauNarcejac ont créé une nouvelle espèce d’œuvre littéraire – le roman policier
psychologique. Il s’agit de romans policiers hors du schéma classique détective privé –
police. C’est la psychologie des personnages qui se trouve au premier plan. Par
conséquent les portraits des personnages dans les romans de Boileau-Narcejac sont
d’importance capitale.
La présente recherche se focalise sur les procédés linguistiques de caractérisation
des personnages dans les romans policiers de Boileau-Narcejac «Les Louves» et «La
porte du large».
Les personnages des romans étudiés sont caractérisés par des qualités physiques
(description du visage, des mains, de la stature, etc. ainsi que du comportement nonverbal) et l’état psycho-émotionnel. Parmi les indices intérieurs citons des qualités
morales, le caractère du personnage, sa manière de se comporter, ses relations avec les
autres personnages de l’œuvre.
L’étude de 294 unités relevées des romans en question (verbes, noms et adjectifs)
servant à décrire les personnages témoigne de la priorité des noms (42%) et des adjectifs
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(37%) par rapport aux verbes (21%). Les données quantitatives montrent également que
dans les descriptions évaluatives les noms et les adjectifs constituent 79,3% de tous les
emplois du lexique analysé.
L’analyse comparative de la fréquence des moyens de caractérisation intérieure
par rapport aux indices extérieurs permet de constater que ceux-là sont plus nombreux.
Ils constituent 80% parmi les adjectifs, 77,8% parmi les verbes, 73,9% parmi les noms.
La prédominance des caractéristiques intérieures, des détails particuliers susceptibles de
suggérer des traits psychologiques des personnages contribue à la complexité
psychologique des romans de Boileau-Narcejac.

ИНСЦЕНИЗАЦИЯ Е. И. ЗАМЯТИНА «ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА»
КАК ГРОТЕСКНАЯ КОМЕДИЯ
Мартыненко А. О. (Харків)
В

1927

году

инсценировку

Е. И. Замятин

«Истории

одного

для

театра

города»

Вс. Мейерхольда

написал

одноименному

роману

по

М. Е. Салтыкова-Щедрина. Пьеса была включена в репертуар театра, однако так и
осталась

в

незавершенном

рукописном

варианте.

Из

намеченных семи

«происшествий», из которых, по задумке автора, должна была состоять пьеса,
фактически

написанными

были

всего

четыре.

По

форме

инсценировка

представляла собой гротескно-фантасмагорическую пародию на историю России
от ее начала («доисторическое происшествие») до современности.
Как и в случае с инсценировкой лесковского «Левши» (пьеса «Блоха»),
Замятин, свободно обращаясь с претекстом, все же остается верен его «духу и
букве», а именно – приему гротеска. Вместе с тем инсценировку «Истории одного
города», как и «Блоху», автор превращает в игру. Согласно авторскому принципу,
эта

форма

оправдывает

Художественный

мир

«любые

пьесы

чудеса,

представляет

неожиданности,
собой

анахронизмы».

переформатированную

реальность, где сталкиваются, на первый взгляд, несовместимые вещи: реальность
и фантастика, смех и ужас. Особый гротескный мир пьесы драматург создает
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благодаря гиперболизации, пародированию и травестированию, карикатурному
искажению реальности. Замятин также обращается к богатым лексическим
ресурсам языка. Так, фантастические события, происходящие на сцене, часто
являются прямой реализацией метафоры. Кроме того, созданию пародийности
способствуют введение в текст просторечий, диалектных слов, использование
новых слов как маркеров времени: так, провинившихся глуповцев угрожают
сослать

«в

Соловки»,

Казначейша

грозится

искать

правду

у

«самого

Мейерхольда», а Грустилов цитирует Вертинского.
Таким образом, наличие перечисленных жанровых кодов позволяет отнести
«Историю одного города» к жанру гротескной трагикомедии, вернувшей себе
актуальность в первой трети ХХ века.

РОЛЬ НАРАТОРА У ФОРМАТУВАННІ
ХУДОЖНЬОГО ПРОЗОВОГО ДИСКУРСУ
Мацевко-Бекерська Л. В. (Львів)
Семіотична природа тексту потребує встановити діалогічний контакт між
світом, про який оповідається, та результатом цієї оповіді у вигляді завершеного
художнього явища з участю досить продуктивного посередника, роль якого в
літературно-художньому дискурсі виконує наратор. Ця сутність формалізує
авторську інтенцію, встановлюючи ілюзію автономності твору.
«Духовність наратора» має всі ознаки «вторинної моделюючої системи»:
створений за певними канонами та правилами, він починає функціонувати як
самодостатній організм із властивими для нього важелями переконання
реципієнта. Сутність наратора синтезує притаманні літературі як духовноінтелектуальному феноменові ознаки: закорінення певного особистісного досвіду
в матрицю тексту з подальшою відкритістю до нескінченної рецепції та
інтерпретації, перебування у створеному фікційному світі з унікальними часопросторовими

характеристиками,

об’єктивне

відтворення

різноманітних формах, співіснування кількох мовленнєвих площин.
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подієвості

в

Автономність наратора є константою розповідного твору, постаючи як
складноорганізований суб’єкт з багатьма способами свого оприявнення, як
посередник між: а) реальним світом, до якого належить біографічний автор, та
фікційним світом художнього твору; б) зображеним символічно значущим світом
літературного твору та пізнавальною компетентністю читача; в) інтелектуальним,
світоглядним,

естетичним,

моральним

досвідом

автора

та

рецепційною

готовністю читача до специфічного, одностороннього діалогу; г) природними для
дійсного автора мовленнєвими конструкціями, тенденційно змодельованим
мовленням персонажів та відгуком читача іншої культурно історичної реальності
на вербалізацію духовної сутності віддаленої епохи.
Таким чином, вивчення наративної природи художнього тексту значно
деталізує та поглиблює дискурсивну панораму новітнього літературознавства.

МІФІЧНІ АЛЕГОРІЇ СТРАХУ (ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ)
Моклиця М. В. (Луцьк)
Міфи усіх народів наповнені образами страшних істот. Історики релігій,
етнологи, міфознавці пояснюють їх по-різному, переважно сходячись на думці,
що усі разом вони засвідчували страх людини перед богами. Але це не пояснює
факту великого розмаїття страшних істот, у кожній міфології невичерпно
вигадливих і незбагненно потворних. Про міфічного героя, який обов’язково
виходить на герць з чудовиськом і перемагає його, у ХХ столітті написано багато.
Персонажі, з якими відбувається вирішальна битва, заслуговують на не меншу
увагу. Вони спільні для міфів і казок. Потворні і страхітливі, всемогутні і владні
над людиною, ці персонажі густо населяють міфічний пантеон. Потворні істоти
часто поліморфні і багатоголові, окрім того, здатні відновлюватись після
вбивання: усе це та багато іншого варте уваги і декодування.
Варто поглянути на найбільш відомі страховиська грецької міфології з
точки зору психоаналітичного, пам’ятаючи, що чи не весь психоаналіз виріс з
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уважного прочитання давніх міфів. У прочитанні міфів ми пропонуємо
поєднувати алегоричний і психоаналітичний підхід.
Страхи людини втілюються у страховиська і заселяють міфічний світ.
Триголовий Цербер (триголовий змій у казках) і Медуза Горгона є найбільш
яскравими у грецькій міфології алегоріями головного страху: перед смертю. Але
суттєва і різниця між ними: страх смерті як страх підземного потойбіччя в образі
Цербера, який піддається відносному контролю і навіть може бути подоланий, і
жах смерті, який раптово охоплює людину і вбиває її, втілений в образі Медузи
Горгони. Алегорія страху смерті і алегорія жаху смерті – різні образи, які
викликають різні сюжети. Надзвичайно глибокий психологізм вмістили в собі ці і
подібні коди, це обшири реально пережитого людського досвіду зібрались у
промовистих образах. Складні порухи внутрішнього життя людини навчились
розуміти і аналізувати лише в новому часі, але ще у міфічні часи людства вони
були втілені в алегоричні коди: послання з минулого в майбутнє і навпаки.

МЕНТАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОЕЗІЇ Л. ТАЛАЛАЯ
Москвич Ю. В. (Костянтинівка)
У сучасному літературознавстві гостро постає потреба нового осмислення
творчості тих письменників, чия діяльність бере свій початок в умовах так званого
соціалістичного реалізму і є втіленням думок і надій на відродження української
нації, її культури. Таким постає перед читачем Леонід Талалай з його особистим
ставленням до проблем дійсності, вмінням відтворювати світ «по живому» і
здатністю зосередитися на людині з її мінливими настроями та почуттями.
Актуальність роботи полягає в потребі поглибленого й об’єктивного
вивчення трансформації ментальних цінностей у поетичній спадщині Л. Талалая,
що до сьогодні не має ґрунтовного дослідження в літературознавстві, враховуючи
пріоритетність аналізу філософських мотивів доробку відомого автора.
Перспективною тема розвідки є і в тому плані, що лірика другої половини
ХХ століття вирізняється цілою низкою психологічних портретів і тематичною
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спрямованістю у Л. Талалая, що свідчить про унікальність таланту митця, який
формувався в умовах тоталітарної дійсності з її суворими вимогами до
авторського волевиявлення. Свідома письменницька орієнтація на правдивість
зображення життя, що зустрічається в авторській спадщині 60–80-х років,
вирізняє Л. Талалая з-поміж літературного процесу шістдесятництва з його
недомовленістю про буття людини, історичною детермінованістю особистості та
протиставляє йому позицію духовного, внутрішньо вільного героя. У цьому
полягає естетична своєрідність і значущість літературних творів автора.
Мета роботи обумовлена потребою висвітлити особливості літературної
діяльності Л. Талалая, простежити зміни ідейно-тематичної спрямованості,
естетичних поглядів митця. Досягненню цієї мети підпорядковані наступні
завдання:
– розкрити становлення Л. Талалая як автора, що формувався в умовах
тоталітарного утиску;
– визначити проблематику творів письменника;
– простежити жанрово-тематичну, стильову своєрідність поетичної спадщини
Л. Талалая;
–

показати самобутність індивідуальної авторської манери, що знайшла

відображення в передачі ментальності українського народу поетовим словом.
Джерельною базою роботи є журнали, часописи, альманахи, окремі
видання творів Л. Талалая, що зберігаються в бібліотеках, архівах, приватних
колекціях.
Наукова новизна статті полягає в тому, що вперше акцент робиться саме
на чуттєвих пріоритетах лірики Л. Талалая, а не на її філософському дискурсі.
Матеріал, обраний для дослідження, дозволяє глибоко розкрити естетичну модель
українського часу, яка, безумовно, призводить до осягнення істини Людиною,
дозволяє відчути себе не загальносуспільною одиницею, а особистістю.
Значення наукової роботи полягає, на нашу думку, у тому, що ці
спостереження

доповнять

загальну

картину літературного
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процесу 2-гої

пол. ХХ ст. – ХХІ ст. в Україні, уточнять і конкретизують деякі закономірності
його розвитку, введуть у науковий обіг нові факти. Робота може бути використана
істориками літератури, працівниками філологічної освіти при читанні вузівського
курсу лекцій із новітньої української літератури, у спецкурсах і спецсемінарах.

О СТАНОВЛЕНИИ ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЯНЦЗЫ
Мотрохов А. И. (Харьков)
В таких антологиях, как «Юй тай синь юн» («Новые напевы Нефритовой
башни», около 545 г.) и «Юэфу шицзи» («Собрание стихов юэфу», XII в.) широко
представлена любовная поэзия. Импульсом к её созданию могла послужить эта
или иная история любви. Эта поэзия демонстрирует свою культурную зрелость. В
этих стихотворениях любовь к мужчине изображается через женское очарование,
заключающего в себе печаль женщины, ожидающей супруга в пустых покоях,
куда перед рассветом падает лунный свет. Подобные стихотворения уже не были
ни теми песнями, которые исполняли на песенных турнирах, ни теми песнями,
которые исполняли гетеры, принимая гостей. Авторами песен второй антологии
являются женщины, но авторами песен первой антологии являются мужчины.
Мужчины от лица женщин воспевали любовные чувства последних, создавая в
своих песнях чарующий облик женщины, который отражал крайнюю форму
женского кокетства, порождённого поиском традиционного образа ожидающей
женщины. В этой антологии стараниями мужчин стихотворения о любви стали
предметом индивидуального творчества. В них значительно больше внимания
стали уделять описанию чувств.

СПЕЦИФІКА ЖАРТУ У ФРАНКОМОВНОМУ ТВІТТЕРІ
Музейник І. В. (Харків)
Коли Антуан де Сент-Екзюпері стверджував, що «у світі існує лише одна
розкіш – розкіш спілкування між людьми» [1, с. 42], він навіть уявити собі не міг,
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якими нечуваними багатіями, щоправда віртуальними, стануть у наш час
користувачі соціальних мереж у інтернеті. У цьому віртуальному спілкуванні
особливо важливе місце займає гумор, бо «гумор – це найкоротший шлях від
однієї людини до іншої» [2, с. 45], а «там, де є місце спільному почуттю гумору,
там народжується дружба» [3].
Однією з найпопулярніших соціальних мереж у світі, зокрема у Франції, є
мережа мікроблогів Твіттер, яка відрізняється від інших насамперед тим, що
кожне текстове повідомлення, або твіт, не повинне перевищувати 140 символів.
Це обмеження, яке на перший погляд може здатися доволі незручним, насправді
неабияк стимулює до стислості кожного висловлювання й ідеально підходить до
таких гумористичних малих форм тексту як жарт.
Оскільки з усіх існуючих соціальних мереж Твіттер є загальновизнаним
лідером у швидкості подачі інформації та спілкування в режимі реального часу,
жарт у Твіттері відрізняється надзвичайно високим ступенем актуалізації, а також
високим

ступенем

комунікативних
насамперед

інтертекстуальності.

особливостей

його

З

точки

гумористичного

контактовстановчу

та

зору

спілкування

функціональнослід

виділити

емоційно-експресивну

функції.

Характерною ознакою гумору в Твіттері є також відсутність будь яких табу.
Література:
1. Saint-Exupéry A . de. Terre des hommes / A. de Saint-Exupéry. – Paris : Le Livre de Poche, 1939. –
243 p.
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М. ХВИЛЬОВИЙ: ЛІМІНАЛЬНИЙ ДИСКУРС ЯК ЕКВІВАЛЕНТ АБСУРДУ
Муслієнко О. В. (Харків)
Парадигма тлумачень поняття «абсурд» окреслена етимологією латинського
«absurdus» – невідповідний, безглуздий, немилозвучний. Семантичне поле
розуміння абсурду формується навколо понять глухий (нечутний), неявний,
нісенітність. Абсурд виникає як симптом внутрішніх або зовнішніх порушень
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органічної рівноваги в житті свідомості, який є сигналом того, що світ виходить
поза межі уяв про нього. Іззовні цілісність свідомості руйнують тоталітарні
системи.
Сформоване у традиціях Гегеля, світовідчуття М. Хвильового сприймає
дійсність як конфлікт, що виникає у результаті стійкого відчуття розірваності
самої

дійсності

та

уяви

про

неї.

Однією

із

причин

стає

рефлексія

«термідоріанського переродження революції» (Хвильовий). Парадокс як чинник
парадигми «бунту проти логіки» (Хвильовий) є тим каталізатором, який
переключає модальність смислу в інші площини; формує стратегії відчитування
тексту, орієнтовані на перегляд стабільних фіксованих смислових структур.
Адекватним

еквівалентом

абсурду

у

прозі

М. Хвильового

є

саме

лімінальний дискурс. Термін «лімінальний» походить від латинського (limin) і
означає поріг, кордон, певний коридор, розташований між різними точками
ідентичності (суб’єкта). Термін набув популярності завдяки дослідженню
французького антрополога Арнольда ван Генепа «Rites de Passage» (1908).
Дослідник практично обґрунтував координаційну роль лімінальності для процесів
зміни індивідуального стилю життя. Вчений визначив три характерних фази
переходу чи транзитності: 1) сепарація, або відчуження, відділення; 2)
маргінальність, або лімінальність; 3) інкорпорація, або об’єднання. З-поміж
названих в поле особливої уваги потрапляє друга фаза – лімінальність, яка
позначає амбівилентний стан персонажа, або «транзитного мандрівника». В
умовах лімінальної фази індивід перебуває ні «там», ні «тут». Фактичним
репрезентантом лімінального переходу у творчості М. Хвильового є феномен
«безумної подорожі» («На озера», «Мисливські оповідання добродія Степчука»,
«Арабески»). Процес «містичної подорожі», «транзитності», «переміщення»
співвідноситься із символікою смерті та народження. Текстовими маркерами
відповідно у практиці українського модерніста стають ситуації мовчання, тиші,
порожнечі, специфічна графічна організація тексту.
Лімінальний дискурс є прокладеним мостом до іншої реальності, яка
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вимагає радикально іншої просторово-часової організації. Ситуації формування
особливого часу, який синтезує час приватний та сакральний, парадоксально
руйнує традиційні моделі, відстежуємо у текстах, аксіологічний центр яких
організовують хронотопи Різдва та Великодня («Елегія», «Редактор Карк»,
«Санаторійна зона», «Сентиментальна історія»). «Святочний» канон формує
окрему змістову парадигму (народження – смерть-воскресіння) та композиційностильову орієнтацію. Лімінальний час, так само, як і лімінальний простір, з
одного боку виражає складний процес віддалення індивіда від впорядкованої
хронологічної системи, з іншого – його прилучення до альтернативної
антитемпоральної системи.
Письмо, організоване як лімінальний дискурс, є продуктивним еквівалентом
абсурду, адже водночас позначає / відтворює / артикулює абсурд та організовує
стратегії його подолання.

МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА
«ФРАНЦУЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX СТОЛЕТИЯ»
НА ФАКУЛЬТЕТАХ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Нестеренко Е. И., Кононенко Н. В., Уткина Г. Ф. (Харьков)
Методические

проблемы,

с

которыми

сталкивается

преподаватель,

читающий курс национальной литературы, носят двоякий характер: 1) собственно
методические, связанные с организацией учебного процесса и спецификой
предмета, и 2) общего характера, обусловленные особенностями нынешнего
контингента студентов.
К первым относятся: малое количество лекционных часов – 18 и 0 (ноль)
часов на семинарские занятия в семестре. У преподавателя нет возможности ни
проводить анализ основных произведений, ни осуществлять текущий контроль.
Далее, лекции читаются по-французски, и для адекватного восприятия требуется
хорошее

знание

языка

литературоведческих

и

классической
исторических

литературы,
терминов.
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а

Вторая

также
группа

основных
проблем

заключается в том, что уровень подготовки абитуриентов, в том числе и
общекультурный, в наше время оставляет желать лучшего, нередки случаи
неполного понимания излагаемого материала. Преподаватель вынужден зачастую
переводить и цитаты из произведений и свою собственную речь. К тому же,
компьютерная эра отвратила в значительной степени молодое поколение от
чтения литературы вообще. Многие студенты не читали основных классических
произведений и даже не слышали фамилий их авторов. Чтобы конкретизировать
суть проблемы, студентам была предложена специально разработанная анкета. В
результате анкетирования обнаружилось, что только 20% студентов, слушающих
курс французской литературы, любят читать и знакомы с классической
французской литературой. У них хороший запас книжной лексики, и они ведут
свой собственный конспект лекций. Все остальные полагаются на электронную
версию курса, но, поскольку существенно расширить словарный запас и прочесть
несколько десятков произведений за три дня до экзамена невозможно, уровень
усвоения материала неизбежно оказывается довольно низким. Студенты
факультета иностранных языков получают диплом по специальности «Язык и
литература», и знание национальной литературы для них является обязательным.
Поэтому, с целью улучшения сложившегося положения вещей, мы предлагаем
привлечь внимание молодого поколения к историко-литературному процессу,
чтобы привить любовь к чтению, увеличить общее количество часов в семестре с
18 до 36 и из них 10 часов выделить на семинарские занятия. Это позволит
углубить знания сильным студентам, а у слабых, возможно, вызовет интерес к
предмету. В любом случае, следует предупреждать студентов о необходимости
начинать работу с электронной версией курса с самого начала семестра, не
откладывая это до сессии.
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ФЕНОМЕН КАНІБАЛІЗМУ У ПОВІСТІ ЛУ СІНЯ
«ЩОДЕННИК БОЖЕВІЛЬНОГО»
Нога А. Р. (Харків)
Лу Сінь вважається засновником сучасної китайської літератури. Його
твори привертають увагу не тільки китайських, але й багатьох іноземних
дослідників.
Головний герой його повісті «Щоденник божевільного» страждає на манію
переслідування: йому здається, що усі люди навколо хочуть його з’їсти. У фіналі
він закликає своїх переслідувачів до моральності і самовдосконалення,
протиставляючи цим поняттям «людожерство». Але чому автор протиставляє
культурності та етиці саме канібалізм?
У

«Щоденнику

божевільного»

герой

часто

знаходить

історичні

підтвердження канібалізму, наприклад обмін дітьми та їх поїдання, або згадка про
вживання смаженого людського м’яса у медичному трактаті. Його рідний брат
також говорячи про погану людину, сказав, що слід з’їсти її м’ясо та поспати на її
шкурі. В першому випадку канібалізм виправдовується голодом, у другому –
неприязню. Але цікавий ще один приклад, який наводить Лу Сінь. В одному
уривку він розповідає, як до сім’ї головного героя прийшов орендатор і розповів,
що його односельчани не просто забили до смерті лиходія, але й з’їли його
нутрощі, щоб стати сміливішими. Таким чином ми бачимо ще одне значення
людожерства – магічне.
Таким чином «канібалізм» у повісті «Щоденник божевільного» являє собою
не просто табу, що виникло з часів первісного суспільства, а збірне поняття, що
увібрало в себе первісні вади людини: надмірне бажання (жадібність), жага
нашкодити (неприязнь), магічний ритуал (заздрість). Саме тому «людожерство»
як збірне поняття протиставляється «моральності», яка є результатом людського
самовдосконалення та розвитку.
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ВІДОБРАЖЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ МІФОЛОГІЧНИХ ВІРУВАНЬ
КИТАЙЦІВ У РОМАНІ МО ЯНЯ «ВЕЛИКІ ГРУДИ ШИРОКІ СІДНИЦІ»
Обихвіст М. С. (Харків)
Китайське суспільство формувалось під впливом норм і догматів «трьох
вчень», які тісно переплелися в народній традиції з міфологічними сюжетами.
Таким чином, міфологічна основа відіграє важливу роль у становленні та
розвитку китайської літератури. Один із провідних сучасних китайських
письменників Мо Янь звертається до міфології як до засобу відображення життя
своїх співвітчизників, невід’ємної частини їх повсякденного буття. Попри те, що
дія роману «Великі груди широкі сідниці» розгортається на тлі воєнних подій у
Китаї середини ХХ сторіччя, тут є місце й для міфологічних алюзій.
Звернення до міфологічної картини світу надає одній із героїнь роману
можливість утекти від жорстокої реальності, заховатися серед образів духів та
перевертнів. Серед населення Китаю вважалося за необхідне виконувати певні
ритуали поклоніння божествам і духам, та, як зазначає К. М. Корольов, «в
особливо важливих випадках поклоніння супроводжувалося жертвопринесенням».
Після нещасного випадку з дочкою родини Шангуань Лінді, її починають
вшановувати як птаха-перевертня: «Птаху-перевертню тихі покої облаштували в
східній прибудові. В кутку біля північної стіни поставили столик для пахощів і
запалили три сандалові палички, що залишилися з тих часів, коли Люй
вклонялася бодхісатві Гуаньінь». В цьому уривку, окрім народної віри у
міфологічних істот, також відображений вплив буддизму на свідомість китайців.
Важливою була також наявність зображення певного духа. Як пише Б. Л. Ріфтін,
«картини наклеювали і на великі глиняні чани для води та рису, і на паркани, і на
голоблі возів». Символічно і те, яким саме чином зображення птаха-перевертня
з’являється в домі Шангунь: «Бамбук розпався на двоє і на землю викотився
згорток, жебрак розгорнув його і перед нами постала намальована на пожовклому
шовку птаха». Таким чином, ми бачимо, що використання міфологічних сюжетів
є невід’ємною рисою китайської літератури навіть на сучасному етапі,
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незважаючи на стрімкий розвиток китайського суспільства, воно залишається
досить консервативним і традиційним, а отже в ньому і сьогодні шануються
звичаї, що склалися протягом віків.

ПАРОДІЯ ТА ПАРОДІЮВАННЯ
Огієнко К. О. (Харків)
У сучасному літературознавстві проблема ролі та місця пародії стоїть
достатньо гостро. Вивченням цього питання присвячені роботи: В. АдриановоїПеретц, Б. Бегака, П. Беркова, Ю. Борева, А. Морозова, В. Новікова, М. Полякова
та інших. Тим не менш, не існує чіткого загальноприйнятого визначення жанру
пародії. Кожен автор, в залежності від цілі та об’єкту дослідження, розглядає цей
жанр по-своєму. Тому, досить часто виникають суперечливі використання понять
«пародія» та «пародіювання».
Пародія – гумористичний твір, невідривно залежний від свого «другого
плану» (термін введено до вжитку Томашевським), оригінального твору. Тобто,
для літературної пародії «другим планом» може буди лише інший літературний
твір, або група творів. До пародіювання відноситься використання деяких
характерних рис, а не твору в цілому. Також для пародіювання є можливим
використання реальних осіб, або будь-яких інших внелітературних явищ як
«другого плану». Тобто, неможливо назвати літературною пародією твір, в якому
не використовується інших літературний твір у якості «другого плану». Також
важливим аспектом пародії є впізнаваність. Комічний ефект, як пародії як жанру,
так і пародіювання як стилістичного прийому, досягається, лише якщо читач
може впізнати, що саме пародіюється.
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INTERPRETANDO LA REALIDAD CULTURAL Y LITERARIA
LATINOAMERICANA: PROBLEMAS TERMINOLÓGICOS
Órzhytskyi Í. (Járkiv)
La ponencia se centra en el cuestionamiento de los términos mestizaje, síntesis,
transculturación e hibridez, ampliamente aplicados para caracterizar la esencia de la
literatura latinoamericana y favorecidos por los grandes pensadores y literarios como
José Vasconcelos (México), Fernando Ortiz (Cuba) o Ángel Rama (Uruguay). Fue el
literario peruano Antonio Cornejo Polar quien primero los puso en tela de juicio,
interpretando el proceso literario en los países andinos como totalidad contradictoria y
caracterizando su naturaleza cultural y estilística como heterogeneidad discursiva.
Apoyándome en las ideas y opiniones de A. Cornejo Polar, Martin Lienhard
(Suiza), Jean Franco (USA), Yúriy Guirin (Rusia), considero los cuatro términos
mencionados como poco adecuados por el peso de la ideologización (síntesis y
transculturación, siendo, además, poco preciso aquél) o su naturaleza semántica extraña
al campo de la ciencia literaria (mestizaje e hibridez). Me solidarizo también con
Bolívar Echeverría (México) quien interpreta el ethos barroco como inherente a la
cultura latinoamericana. Desde esta perspectiva, las oposiciones raciales, lingüísticas y
culturales latinoamericanas no se subliman en algún mestizaje o síntesis, no se
reconocen en el sentido hegeliano, pero tampoco se aniquilan, dejándose vivir
mutuamente. Esta idea compagina con el modus vivendi andino, caracterizado por el
español Ignacio Úzquiza González como dualidad nunca excluyente.
Por tanto, para referirnos a la naturaleza multifacética de la literatura de América
Latina, sugiero como operacional el término filosófico różnojednia (traducible al
español como diversiunión) acuñado por el polaco Bronisław Trentowski (s. XIX) y
nunca antes usado en los estudios latinoamericanistas. También doy mucha razón a
M. Lienhard quien puso en circulación el término diglosia cultural, describiendo la
situación sociocultural y política en que se desenvuelve la literatura latinoamericana
actual, especialmente en países étnica y lingüísticamente heterogéneos.
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FACTEURS PSYCHOLOGIQUES
DE L’ENSEIGNEMENT / L’APPRENTISSAGE D’UNE LANGUE
Palkevitch O. (Dnipropetrovsk)
À partir de années 80 dans la didactique des langues on assiste au passage d’une
centration sur la méthode à une centration sur l’apprenant à laquelle s’ajoute
dernièrement le concept d’autonomie de l’apprentissage. Ces approches de
l’enseignement rendent la tâche du professeur de français plus difficile et plus variée
mais pas plus réduite.
À part la maîtrise des techniques d’enseignement le professeur devrait tenir
compte des facteurs liés à la personnalité de ses apprenants: leurs capacités, objectifs,
préférences, styles d’apprentissage, motivation. Ces facteurs sont souvent négligés
comme ayant le rapport à l’inconscient, aux émotions ou aux processus cognitifs des
élèves.
Pourtant, il faut prendre en considération les résultats des travaux de la
psychologie de l’apprentissage et des théories cognitives proposant la description des
profils

apprenants,

plus

précisément

la

représentation de

leurs

préférences

d'apprentissages.
Selon l’identité des l’élèves, on distingue 7 profils: l’intellectuel, le dynamique,
l’aimable, le perfectionniste, l’émotionnel, l’enthousiaste et le rebelle. Ces profils
définissent les styles cognitifs immuables des élèves qui sont liés à leurs styles de
l’apprentissage. Ces derniers peuvent se modifier car ils sont conditionnés par
l’environnement. L’enseignant doit les connaître pour introduire des approches
différenciées dans sa méthode d’enseignement. Les styles de l’apprentissage sont
souvent présentés en opposition: impulsif-réflexif, divergent-convergent, intuitifsystématique, global-analytique, résoluteur-assimilateur, dépendant du champsindépendant du champs. Et selon la façon de comprendre et percevoir l’information, on
oppose l’auditif, le visuel et le kinesthésique.

78

Ceci dit, il est à souligner que chaque apprenant c’est une mosaїque d’éléments
contradictoires, donc on doit s’adapter constamment à son besoin momentané de afin de
le motiver, stimuler, lui redonner confiance.

FACULTÉS MANIPULATRICES DU LANGAGE DES MÉDIAS
Pantchenko I. (Odessa)
La presse contemporaine est une source inépuisable non seulement d’information
mais aussi de matériel linguistique varié.
En étudiant le langage des médias dans ses dimensions interlocutive, dialogique
et pragmatique, il est difficile de l’encadrer dans un certain style, niveau ou registre de
langue.
Le langage de la presse représente une entité faite de mots, syntagmes, phrases, le
tout employé d’une manière intentionnelle afin d’obtenir un résultat désiré, attirer
l’attention, susciter des réactions attendues.
Il est nécessaire de mieux comprendre les phénomènes de communication: faire
connaître, argumenter, convaincre, séduire, impressionner, influencer – tous ces termes
ont en commun l’idée qu’en s’exprimant et en échangeant des représentations, des
émotions on exerce une action délibérée.
On peut aussi avoir tendance à considérer que toute communication visant à
convaincre, à agir sur le récepteur du message, à influencer et diriger son opinion est de
la manipulation. Cette notion n’est certes pas nouvelle. Le processus de la modification
mentale de l’individu est assez subtil et parfois il est même très difficile de discerner les
frontières entre la manipulation et l’information. Manipuler est une façon particulière de
convaincre. Le public visé par les journaux est d’habitude un public avisé et les
journalistes savent toujours maintenir éveillé l’intérêt de leurs lecteurs.
Les techniques de persuasion sont nombreuses. Ces pratiques sont articulées sur
des niveaux de langage différents. Avant tout c’est la séduction par le style – le message
devient manipulateur quand il convainc principalement par sa forme.
Information adroitement rédigée, un vocabulaire spécifique, le double-langage et
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le jeu de mots, les locutions figurées, l’emphase et les astuces syntaxiques (l’ordre des
mots, l’addition, le dédoublement, le déplacement, l’effacement, l’encadrement et le
remplacement) sont également les moyens efficaces de marquer un concept dans l’esprit
du sujet et orienter son interprétation dans la direction favorable à l’émetteur.

LE PROF GPS
Passos R. A. B. (Jaboticabal, Brézil)
Depuis une vintaine d’années la technologie informatique est présente dans notre
vie quotidienne. Dans le domaine d’enseignement des langues étrangères la situation
n’est pas différente, d’abord l’utilisation des CD et des CD-Rom en salle de cours, puis
les sites Internet etc. Actuellement, ce sont les outils nomades comme portables et
tablettes qui commencent à être utilisés en tant que TICE.
Dans cet article nous proposons l’utilisation du téléphone portable pour
développer une activité qui traite du sujet «directions» avec les apprenants FLE niveau
A1.
Pour la réalisation de cette activité on utilisera les fonctions SMS ou whatsap et
l’appareil photo. L’apprenant sera capable de s’orienter dans l’espace par la
compréhension des consignes envoyées par le professeur qui indiquent un chemin à
suivre dans le centre ville ou dans le quartier de l’école. Cette activité peut être faite par
petit groupe ou individuellement.
Pendant le trajet les apprenants peuvent poser 02 questions au professeur. Dès
qu’un groupe arrive à la fin du chemin, il envoie le message «ça y est». À son tour,
l’enseignant demande au groupe de faire une photo du point finale, avec cette photo il
vérifiera si les apprenants sont vraiment arrivés au bon endroit.
Il s’agit une activité qui a comme but le développement de la compréhension
écrite ainsi que la production et l’interaction écrites.
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ЛІТЕРАТУРНИЙ ГУМОР ФРАНЦІЇ ТА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
Пасинок В. Г., Самохіна В. О. (Харків)
Національну ідентичність можна визначити за допомогою такого засобу, як
гумор. Прийнято вважати, що кожен національний характер має свій тип гумору.
Ми відрізняємо французький гумор від російського, американський від
англійського, німецький від фінського тощо.
Французький гумор вирізняється особливим шармом, дотепністю та
іскрометністю. Для французької гумористичної традиції характерні фабліо, фарси
(доба Відродження), літературний гумор Мольєра, Скаррона, Вольтера (період
класицизму, XVII–XVIII ст.), благи-шаради, благи-анекдоти – в них превалюють,
як правило, узагальнені персонажі (чоловік-жінка, француз-бельгієць, лікарпацієнт) (гумор сучасності). Для французької літературної традиції також
характерні іронія, сатира, сарказм. Сатира пов’язана з пародією та травестією.
Основні прийоми в створенні комічного в літературі Франції – контраст,
перебільшення, гротеск, стилізація, алогізм, парадокс, абсурд. Почуття гумору
французів характеризується дошкульністю. Французький гумор часто називають
«півнячим» (латинською мовою слово «півень» і «гал», тобто француз) звучать
однаково – galli). Французам належить фраза «Смішне вбиває». Тому гали часто
використовують «чорний» гумор, часто переходячи на особистості. Різке слово,
кумедний, дотепний сюжет, внутрішня драматургія – ось характерні риси
французького гумору.
Національним скарбом англійців, безсумнівно, є гумор, котрим ця нація
дуже пишається. Вся англійська література, починаючи з її виникнення аж до
сучасності,

сповнена

гумором,

і більшість

англійських письменників

є

справжніми митцями комічного. Коріння літературного гумору – в народних
традиціях, що зберігаються сторіччями, способах поведінки та спілкування.
Літературний гумор Великої Британії бере початок з фольклорних дитячих пісень
«Матінки Гусині», включаючи колискові, балади, ігри, загадки, дражнилки,
лічилки. В історії англійської літератури мистецтво комічного багатогранне:
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літературний анекдот, сатира-іносказання, трагіфарс, іронія, есе, театральна і
літературна пародія – приклади цих жанрів наведені в творчості великих
англійських письменників. До числа видатних драматургів єлизаветинської епохи
належить Бенджамін Джонсон, творець жанру побутової комедії. Ключем до
розуміння побутової комедії Джонсона є його відома теорія «гуморів», викладена
у пролозі до його п’єси «Every Мan in his Humour». За Джонсоном, «коли
чудернацька властивість, химерність настільки оволодіває людиною, що одразу
спричиняє усі його думки та почуття, – тоді буде вірним нам назвати це – humour».
Саме слово «humour» в той час зблизилось з теорією темпераменту, таким чином
під «гумором» розуміється один з чотирьох типів з’єднання тілесних соків, які
відповідають одному з чотирьох темпераментів. «Гумор» у Джонсона – це
домінуюча риса характеру, що визначає манеру поведінки. Доведена до
крайнощів, ця риса робить цей характер комічним. Драматургічна практика
Джонсона є практичною реалізацією його теорії «гуморів». Кожна з його комедій
присвячена відповідному «гумору»: «Алхімік» – лицемірству та марнотратності,
«Вольпоне» – користолюбству та шахрайству. Тут усюди викривається біологічно
вроджений егоїзм, лише тваринна жага до наживи. Не випадково, діючі персонажі
в «Вольпоне» виступають під іменами тварин – Лис, Ворон, Муха та ін. Теорія
«гуморів» Джонсона значно вплинула на англійську літературу та драматургію,
до неї постійно звертається багато видатних англійських письменників та
драматургів.

ІДІОСТИЛЬ АВТОРА, ВСТАВНІ РЕЧЕННЯ ДЛЯ ВТІЛЕННЯ
АВТОРСЬКОЇ ІДЕЇ НА ПРИКЛАДІ ТВОРУ ХАВ’ЄРА МАРІАСА
«ТАКЕ БЛІДЕ СОНЦЕ»
Пашкова А. В. (Харків)
Основною метою художнього перекладу можна вважати збереження
ідіостилю. Поняття ідіостилю пов’язується, насамперед, з певним вибором автора,
відбором мовних засобів (вступних пропозицій) і способами їх комбінування,
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взаємодії. Присутність автора у висловленні виявляється завдяки спеціальним
лексико-граматичним показникам й засобам вираження авторства, за допомогою
яких письменник висловлює свою точку зору. Центральною частиною, ядром
системи засобів вираження авторства визнаються ввідні компоненти, вставні
конструкції, які вносять в основну пропозицію додаткові відомості, побіжні
зауваження, уточнення, пояснення, поправки.
Роман Хав’єра Маріаса «Таке бліде серце» цілком пронизаний вставними
реченнями, які наділені різноманітними функціями:
– уточнення, напр.: «Дізнався про те, як одна з сестер (на той час вона була
вже дорослою) ...»;
–

побіжні

зауваження,

напр.:

«Всупереч

власним

звичкам

і

загальноприйнятим правилам, вона не закрилася у ванній, і батько подумав (між
іншим, майже неусвідомлено ця думка промайнула у нього в той момент, коли він
нарешті проковтнув шматок м’яса, який заважав йому) ...»;
– пояснення, напр.: «... він повернувся на кухню, знову насвистуючи (але
тепер уже для того, щоб заглушити страх і забути неприємне враження) ...»;
– роздуми автора, напр.: «Вона помовчала, потім, повагавшись (але хіба
можна втриматися?), додала ...»;
– невласне-прямої мови, напр.: «Кожен раз, коли ми переривали зйомку,
щоб обміркувати чергову позу або змінити ракурс (зраджував я, думала вона), я
дивився куди завгодно ...»;
– роздуми героя, напр.: «Вона вийшла з ванної, але через декілька хвилин
повернулася, вже в іншому вбранні, трохи провокаційному, якщо так можна
сказати (думаю, можна, тому що такі наряди саме провокують у всіх мовах, які я
знаю, таке слово існує, а всі мови відразу не можуть помилятися.)»
Отже, підсумовуючи, зауважимо, що функціонування ввідних компонентів
зумовлюється особливостями художнього стилю. Вони виявляють ставлення
автора до описаного, загострюють увагу читача на тих чи інших особливостях,
допомагають логізувати думку.
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СООТНОШЕНИЕ ИСТИННОГО И ЛОЖНОГО В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (на
материале «Логики смысла» Делеза)
Песоцкая Д. Л. (Харьков)
Гипотетический характер противоречия между истиной и ложью в
денотации трансформируется в сигнификации в конъюнктивное отношение
одного элемента оппозиции к другому. В этом случае истина и ложь смещают
границы традиционно понимаемой оппозиции и выходят за пределы формальных
принципов измерения речи.
В

результате

приостановки

действия

принципа

противоречия

в

сигнификации прежние отношения взаимоотрицания между истиной и ложью,
полагающиеся в денотации лишь внешним образом, преобразуются в скрытую,
внутреннюю,

со-присутствующую

связь

между

истиной

и

ложью

как

онтологическими означающими.
Конъюнктивное отношение истины ко лжи и лжи к истине в сигнификации
превращает

прежнюю

симметричную

форму

их

взаимоотношений

в

асимметричную, истина полагает саму себя и становится мерой лжи, ложь как
«отсутствующий»

элемент

определима

лишь

в

терминах

истины.

Ее

«присутствие» можно обнаружить в результате противоречия, указывающего на
принципиальную несовозможность, несоответствие параметрам здравого и
общезначимого смысла.
Однако, продолжив логику смысла до ее завершения, можно обнаружить,
что функция лжи как онтологического означающего обладает двойственной и
противоречивой природой: она одновременно и «отсутствие», и избыток. Именно
избыток лжи/симулякра и есть та позитивность, позволяющая лжи появиться
самой по себе, вне «захваченности» ее истиной. В этом смысле ложь представляет
собой различие,
ниспровергает

которое

все

никогда

оценки,

не

которые

подчиняется
ей

правилу сходства

пытается

навязать

и

истина.

Ложь/симулякр – это непрерывное становление, выходящее за пределы бытия в
сверхбытийствующий мир номадических сингулярностей, утверждая власть лжи84

хаоса

как уникального творческого

фантазма, где невозможно никакое

повторение того же самого.

ЖАНРОВА ПАРАДИГМА ТУРЕЦЬКОЇ АВТОРСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ:
РАДІОП’ЄСА
Прушковська І. В. (Київ)
Аналізуючи період розвитку турецької авторської драми, говоримо про
наявність таких жанрів, як комедія, трагедія, драма, мелодрама, історична,
історико-біографічна, дитяча, радіоп’єса тощо. Радіодраматургія як новий вид
літератури з’явився у 20-х рр. ХХ ст. у багатьох західних країнах, таких як Італія,
Німеччина, Австрія та ін. Радіомовлення і перші радіостанції з’явилися у
Туреччині у 1927 р. в Анкарі та Стамбулі, згодом в Ізмірі, Ерзурумі, Адані, Карсі.
Перші радіодрами з’явилися на Стамбульському радіо у 1950-ті роки, авторами
яких були Е. Р. Рей, Х. Танер, Б. Неджатігіль. Це були переважно п’єси на
військову тематику, про визвольну боротьбу, переробки класичної поезії, творів
європейських класиків, фольклорні, міфологічні запозичення.
Наприкінці ХХ ст. своєю майстерністю у написанні радіодрам відзначилися
такі драматурги, як А. Агаоглу, Т. Озакман, Б. Сабунджу, Х. Саїн, А. Акпинар,
В. Учкан,

Г. Оджал,

Б. Гюлерджан,

Д. Сюмер,

Е. Айтекін,

Т. Офлазоглу,

Н. Джумали, Д. Гюрзап, С. Орнек, У. Кьоксал, Ш. Гюней, А. Арит, О. Рифат,
Г. Дільмен та інші. У ХХІ ст. радіодрами у Туреччині не користуються такою
популярністю, як п’ятдесят років тому. На сьогодні в Туреччині існує лише одна
радіостанція – ТРТ 1 радіо, яка щодня транслює радіоп’єси. Крім цього, варто
назвати радіостанцію НТВ радіо, яка двічі на тиждень надає свій ефір для
презентації радіодрами. Сучасна турецька драматургиня Зейнеп Унал з метою
підтримки розвитку радіоп’єс у 2011 р. випускає збірку сучасних радіопостановок.
Сьогодні авторів, які беруться за написання радіодрам, не так вже й багато. Серед
них варто назвати Улькю Айваза, Улькер Кьоксал, Хасана Еркека, Зейнеп Унал та
ін. Розвиток радіотеатру у наші дні ускладнюється конкуренцією телевізійного
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театру. Але це не заважає турецьким драматургам іти в ногу із прогресом,
друкувати свої радіоп’єси, виступати на радіо і мати власні радіопрограми.

ВИКОРИСТАННЯ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ
НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Пугач Б. В. (Харків)
У зв’язку з поширенням та активним розвитком реклами проблема
використання рекламної продукції в процесі навчання іноземної мови є на
сьогодні досить актуальною. Оскільки рекламні тексти є автентичними, вони
надають

можливість

урізноманітнити

навчальний

матеріал,

доповнити

лінгвістичний аспект візуальним супроводом, що значно полегшує сприйняття і
прискорює процес засвоєння лексики; надають можливість акцентувати увагу на
культурологічному аспекті у викладанні та допомагають реалізувати творчий
потенціал студентів. Ще однією ознакою реклами є її оперативна реакція на будьякі зміни, що відбуваються в мові.
Можна виділити три етапи для даного виду роботи: підготовчий,
репродуктивно-продуктивний і творчий.
Підготовчий етап включає вступну бесіду викладача про призначення
реклами, її ролі в житті суспільства; лінгвокультурологічні коментарі, а також
різноманітні фонетичні та лексико-граматичні вправи.
Репродуктивно-продуктивний етап

передбачає

такі види робіт,

як:

а) прочитання рекламного тексту; б) аналіз об’єкта реклами; в) аналіз переваг та
недоліків конкретного рекламного тексту та реклами взагалі; г) опрацювання
тексту реклами та її ілюстрації по черзі та інше.
Творчий етап завершує роботу з рекламними матеріалами. Тут існує багато
різновидів вправ, що дозволяють як роботу з прикладами запропонованої
реклами, так і написання своїх рекламних текстів і створення власної рекламної
компанії.
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Рекламу для використання на заняттях з іноземної мови слід обирати
ретельно й обережно. Для цього більше підходить цікавий, оригінальний,
лексично насичений рекламний текст, для студентів старших курсів можна
підбирати матеріали, що містять гру слів, гумористичне забарвлення.

ВІДТВОРЕННЯ АНТИЛЬСЬКОЇ ІСТОРІЇ ЯК КЛЮЧОВА ПРОБЛЕМА
ТВОРЧОСТІ ЕДУАРА ҐЛІССАНА
Путівцева Н. К. (Харків)
Мартиніканського романіста, поета, драматурга та філософа Едуара
Ґліссана (1928–2011) по праву вважають одним з найвидатніших представників
франкомовної антильської літератури. Ґліссан сформулював і розвинув поняття
антильства, виступивши проти концепції негритюду. Праці Ґліссана передають не
лише глибокі роздуми про колонізацію, рабство та расизм, але і його особливе
бачення світу, якому притаманні багатогранність та різноманітність культур. Його
творчість зосереджена на питаннях мови, ідентичності та історії.
Головне есе Ґліссана, присвячене антильству, «Антильський дискурс» («Le
Discours antillais»), було опубліковано у 1981 році. Ця робота мала за мету
показати вичерпну панораму антильської реальності, поєднуючи антропологічний,
соціологічний, літературний та історичний підходи. Концепт антильства
базувався на твердженні: антильське суспільство страждає через те, що воно
зазнало «успішної колонізації» («colonisation réussie») [5, с. 270]; у широкому
сенсі, воно страждає через своє колоніальне минуле. За Ґліссаном, подолати ці
страждання можливо лише через пошук антильської ідентичності. У своєму
нестримному бажанні пізнати себе, Ґліссан починає детально аналізувати історію.
Розмірковуючи, що «нема про що й говорити: ми завжди повертаємось до
минулого, щоб пізнати майбутнє» [4, с. 188], Ґліссан пов’язує «завдання
сьогодення» з «терплячими пошуками у минулому» [4, с. 214].
Торгівля людьми – ще більше, ніж рабство, яке, звичайно, теж обурює
письменника, – є головною проблемою його творчості. Насильницьке вивезення
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африканців до Нового світу, яке проводилось систематично судновласниками
європейських держав, є центральною подією, на якій побудована романістика
Ґліссана, а торгівля людьми стає провідним сюжетотвірним елементом.
Гліссан будує в своїх романах структурований, логічний, послідовний і
правдоподібний світ, в якому антильська історія, спочатку безформна, набуває
поступово форми і сенсу, завдяки чарівності слова. Творчість, за Ґліссаном, може
і повинна заповнити пробіли в історії, провалля у пам’яті. Творчість – це
відповідь письменника мовчанню історії.
Література:
1. Никифорова И. Д. Литература франкоязычных стран: Мартиники, Гваделупы, Гвианы //
История литератур Латинской Америки. Кн. 4, ч. 1. – М. : ИМЛИРАН, 2004. – С. 380–483 2.
Bernabé J., Chamoiseau P., Confiant R. Éloge de la créolité. – Paris : Gallimard, 1993. – 136 р. 3.
Glissant É. Introduction à une poétique du Divers. – Paris : Gallimard, 1996. – 160 р. 4. Glissant É. La
Lézarde. – Paris : Gallimard, 1997. – 260 р. 5. Glissant É. Le discours antillais. – Paris : Gallimard,
1997. – 848 р. 6. Glissant É. Le quatrième siècle. – Paris : Gallimard, 1997. – 340 р. 7. Glissant É.
L’imaginaire des langues. Entretiens avec Lise Gauvin. – Paris : Gallimard, 2010. – 128 р. 8.
Glissant É. L’Intention poétique. – Paris : Gallimard, 1997. – 252 р. 9. Ménil R. Tracées: identité,
négritude, esthétique aux Antilles. – Paris : Robert Laffont, 1981. – 233 p.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Рябих Л. М. (Харків)
Складання навчальної програми є невід’ємною складовою роботи викладача,
і зазвичай містить вимоги, які виконуються суто викладачем. Для ефективної
роботи студентів пропонується складання окремої програми, яка б висвітлювала
вимоги, що до них висуваються. До того ж, такий досвід широко застосовується у
провідних американських університетах, де ця програма називається «syllabus», та
на пояснення положень якої американські викладачі відводять більшу частину
першої вступної лекції зі студентами.
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Навчальна програма містить низку пунктів, які можуть варіюватися та бути
доповнені на власний розсуд викладача. До основних положень відносяться:
інформація про викладача (його координати, години консультацій), інформація
про курс (теми, що будуть викладатися та їх дати, цілі курсу), література
(література може бути вказана як обов’язкова, так і факультативна), вимоги (щодо
відвідування занять, написання робіт, строки виконання робіт, критерії
оцінювання) тощо.
Слід зазначити, що студент зобов’язаний ознайомитись з такими вимогами,
тому викладачі можуть надсилати навчальну програму власне на електронну
пошту студента, викладати на сайті курсу, а також представляти на першій
вступній

лекції

у

вигляді

роздаткового

матеріалу

з

подальшим

його

коментуванням.
Така навчальна програма має на меті встановити контакт зі студентами,
задати тон заняттям, налаштувати на роботу, дисциплінувати, зняти тривожні
очікування (оскільки студент буде знати, що від нього очікується).
Таким чином, моніторинг зарубіжних систем освіти може бути корисним,
але переймати досвід необхідно взявши за основу досвід наших викладачів.

КЕРУВАННЯ ПРОЦЕСОМ НАВЧАННЯ
Рябих М. В. (Харків)
Дослідження, що висвітлюється нижче, проводилось у межах теорії
управління процесом навчання. Управління процесом навчання є терміном, і, як і
будь-який термін, визначається сукупністю елементів, які його складають. Тому
предмет дослідження полягає у вивченні моделей (способів) поведінки (дій,
діяльності) викладача у конкретній ситуації у навчальній аудиторії.
Рішення проводити такі дослідження було прийнято після багатьох років
спостереження за процесом навчання у студентській аудиторії, де викладається
іноземна мова. Також дослідження спирається на аналіз процесу викладання у
низці вишів Сполучених Штатів Америки.
89

Таким чином, що має робити викладач у межах керування процесом
навчання? Нижче пропонується лише обмежений перелік дій викладача та
ситуацій в аудиторії.
1.

Викласти

вимоги

до

діяльності

студентів

(на

основі

власних

спостережень та аналізу занять у навчальних закладах США). У перший день
занять пояснити чого він (викладач) очікує від студентів і що вони мають
очікувати від себе. Пояснити процедурні питання. Обговорити механізми роботи,
форми роботи.
2. Як мають реагувати студенти, коли викладач входить до аудиторії?
3. Коли студент запізнюється: як реагувати на таку ситуацію (під час
практичних занять, лекцій та виконання тестових завдань)?
4. Ставлення до процедури надання та перевірки домашнього завдання.
5. Поведінка викладача під час написання студентами контрольних робіт.
6. Загальний стиль поведінки викладача (формальний – неформальний) і т.д.
Ретельно спланований курс навчання, ефективно розпочате заняття,
підготовка студентів до досягнення кінцевої мети курсу, встановлення дружньої
атмосфери на заняттях можуть бути чинниками досягнення успіху у навчанні.

ЖАНРОТВОРЧА ФУНКЦІЯ ХРОНОТОПУ В РОМАНІ М. ЮРСЕНАР
«ФІЛОСОФСЬКИЙ КАМІНЬ»
Сатановська Г. С. (Харків)
Французький дослідник М. Ремон [2] заявляє, що в романі М. Юрсенар
(1903–1987) «Філософський камінь» (1968) історія є лише трампліном для
філософських роздумів авторки і створіння образу Людини всіх часів.
На думку М. Бахтіна [1], хронотоп має суттєве жанрове значення в
літературі – жанр і жанрові різновиди детермінуються саме хронотопом. Сюжет
роману М. Юрсенар охоплює європейський простір ХVI століття, яким
подорожує головний герой твору – лікар та алхімік Зенон. У часопросторі
«Філософського каменя» як роману шляху виокремлюються два домінантних
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хронотопи, які формують змістовну опозицію: хронотоп мандрівника (пов’язаний
з

образами

протагоністів

Зенона

й

Анрі-Максимільєна),

основними

характеристиками якого є стриманість, обмеженість, нестабільність, і хронотоп
сімейної оселі (оселі Фуґґерів, Ліґрів), якому притаманні такі ознаки, як спокій,
ситість та стабільність. У часопросторовій структурі роману також виявлено інші
види хронотопів – зокрема, хронотоп королівського прийому та хронотоп комуни
міста Мюнстера (1534–1535 рр.). Таким чином, хронотопна модель роману
«Філософський камінь» характеризуються наявністю декількох хронотопів з
різноманітними

просторовими

і

темпоральними

характеристиками,

сформованими історичними реаліями Європи ХVI століття.
Література:
1. Бахтин М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике /
М. Бахтин // Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. – М. : Худ. лит., 1975. –
С. 234–407. 2. Raimond M. Le roman / M. Raimond. – P. : Armand Colin, 2000. – 190 p. 3.
Yourcenar M. L’Œuvre au Noir / Yourcenar M. – P. : Editions Gallimard, 1988. – 339 p.

ПРИРОДА СТРАШНОГО В РАССКАЗАХ ОРАСИО КИРОГИ
Светличная М. А. (Харьков)
Орасио Кирогу (Horacio Quiroga) (1878–1937), аргентино-уругвайского
писателя, часто называют «латиноамериканским Эдгаром По». Действительно,
творчество По заметно повлияло на становление Кироги как автора короткого
страшного рассказа, или «cuento de suspenso».
Специфическая тематика и мрачная атмосфера произведений также
являются отражением трагической судьбы самого Кироги, которому пришлось
пережить потерю многих родственников и близких друзей.
Темой многих рассказов Кироги («Мертвый человек», «Подушка»,
«Обезглавленная курица», «Сын», «Машинист» и т.д.) являются страхи,
психические отклонения, предсмертный бред и убийства. Все это некие
пограничные состояния или явления, которые можно определить таким термином,
как «лиминальность».
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Лиминальность (англ. liminality, от лат. lіmen – порог) – физиологический,
неврологический или метафизический термин, обозначающий «пороговое» или
переходное состояние между двумя стадиями развития человека [1].
Пугающий эффект достигается также структурой и стилистическими
особенностями изложения. Рассказы Кироги отличаются простотой построения,
четкостью, лаконичностью, отсутствием описаний. О самых жутких вещах
(убийство девочки, мучительные галлюцинации, тяжелая медленная смерть)
писатель говорит кратко и без лишних эмоций. Подобная манера повествования
способна вызвать у читателя чуть ли не больший ужас, чем сам сюжет.
Литература:
1. Тульчинский Г. Л. Проективный философский словарь. Новые термины и понятия /
Г. Л. Тульчинский, М. Н. Эпштейн. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2003. – 512 с.

ЖАНР РАССКАЗА В ТВОРЧЕСТВЕ САШИ ЧЕРНОГО
ПЕРИОДА ЭМИГРАЦИИ
Сенева Е. С. (Харьков)
Русский рассказ конца ХIХ – начала ХХ века – предмет многочисленных
научных дискуссий. Значительные жанровые преобразования на рубеже веков
позволили рассказу занять господствующее положение в русской литературе.
Лидирующее положение остается за этим жанром и в творчестве русских
писателей-эмигрантов.

Новеллистика

И. А. Бунина,

А. И. Куприна,

А. Т. Аверченко и других представителей русской эмиграции значительно
расширила

представление

о

возможностях жанра.

Все

это

во

многом

способствовало становлению Черного-прозаика.
Впервые к жанру рассказа Саша Черный обратился в 1910 году. В девятом
номере журнале «Современный мир» был опубликован рассказ под названием
«Люди летом». Основой сюжета стали недавние впечатления автора от
проведенного за границей летнего отпуска. Действие происходит на побережье
Балтийского моря неподалеку от города Усть-Нарва, где в начале прошлого века
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любила отдыхать столичная интеллигенция. Профессиональная разнородность
персонажей говорит о попытке автора создать собирательный образ русского
интеллигента.
Однако большинство рассказов, как для детской, так и для взрослой
читательской аудитории были написаны Сашей Черным за рубежом. С 1924 года
он активно включается в культурно-общественную жизнь «русского Парижа» и
занимается преимущественно прозой, становится постоянным сотрудником
литературного журнала «Иллюстрированная Россия» и газеты «Последние
новости». В эмиграции издан единственный сборник прозы для взрослых
«Несерьезные рассказы» (1928), который не получил широкого отклика в печати.
Идейной основой сборника стали многочисленные истории из жизни русской
интеллигенции за рубежом.
Именно в эмиграции Саша Черный обращается к жанру рассказа как
наиболее оптимальной литературной форме для воссоздания не только бытовой,
но и духовной сторон жизни русского человека.

ФУНКЦІОНУВАННЯ НЕОСОБОВИХ ФОРМ ДІЄСЛОВА
У ФРАНКОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
Ситнікова О. В. (Одеса)
У межах актуального у сучасних дослідженнях антропоцентричного
підходу до вивчення мовних явищ текст розглядається як продукт комунікації,
суб’єктами якого є автор та читач. Комунікативна інтенція мовця, орієнтація на
адресата та необхідність досягнення певного комунікативно-прагматичного
ефекту є основоположними факторами при виборі автором художнього твору тих
чи інших вербальних та невербальних засобів.
Неособові форми дієслова як засоби вираження вторинної предикації
дозволяють у конденсованій синтаксичній формі передати інформативний об’єм
згорнутого речення, зберігаючи семантико-синтаксичні відношення між двома
семантично елементарними реченнями. Неособові форми французької мови,
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окремо або у складі конструкцій, використовуються автором, як засіб вираження
емоційного

стану персонажів,

надають

висловленню

ритмодинаміки,

не

обтяжуючи його надлишковими сполучниками та займенниками. Внаслідок
відсутності у неособових форм дієслова граматичних категорій абсолютного часу,
модальності та особи, вони вживаються для відтворення логічних зв’язків, що
існують між двома діями. Таким чином, це дозволяє уявити, яка дія є
супроводжувальною

для

основної.

Вживання

граматично

та

семантично

підпорядкованих головному реченню конструкцій з неособовими формами
дієслова свідчить про те, що інформація, виражена даною згорнутою структурою,
не має для автора самостійної цінності.
Результати

внутрішньомовного

дослідження

прагматичних

факторів

вживання неособових форм дієслова у французькому вихідному тексті є
передумовою коректного аналізу перекладацьких трансформацій при відтворенні
комунікативно-прагматичної функції французьких конструкцій з неособовими
формами дієслова у перекладі українською мовою.

ОСОБЛИВОСТІ КОЛОРИСТИЧНОГО ЕПІТЕТА
У МАЛІЙ ПРОЗІ В. ФОЛКНЕРА
Ситник О. В. (Хмельницький)
1. Оцінюючи об’єм сучасного фолкнерознавства, варто відзначити, що
вивчення художньої спадщини провідного американського письменника новітньої
доби є далеко не вичерпним, і не лише у плані змістового навантаження його
творів, а й на рівні поетикально-стильових ознак. Особливу увагу тут привертає
система авторських лексико-стилістичних засобів маніфестації психологізму у
новелах митця, зокрема роль колористичного епітета.
2. У художньому мовленні В. Фолкнера кольоративи максимально повно
реалізують свій психологічний потенціал. Статистичний підрахунок виявляє
домінанту червоного і чорного кольору у малій прозі письменника. Де поруч із
традиційною семантикою чорного кольору як символу смерті, гріха, пустоти,
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«чорний» почасти знаменує фатальну приреченість, безнадійність існування
людини у вороже налаштованому для неї світі. При цьому психологічна
достовірність зазвичай досягається градаційним принципом розвитку мотиву
чорного кольору. Так, у новелі «Западина» даний мотив спочатку есплікується
однорідним

в

емоційно-оцінному

плані

епітетним

рядом

(dun,

bloody,

contaminated, filthy, soiled) і поступово досягає максимальної концентрації у
кульмінаційний момент розповіді («black yawn», «darkness», «black orifice», «ink
dark»), перетворюючись на своєрідну сходинкову епіфанію смерті.
3. Акцентування Фолкнером червоного кольору виражає головним чином
драматичне світовідчуття, властиве героям, що репрезентують екзистенційну
проблематику творчості письменника.
4. Аналіз домінантних колористичних епітетів у новелістиці Фолкнера
засвідчує їх статус як своєрідних маркерів психологічно-екзистенційного стану
людини; інтенсифікація таких епітетів у тексті сприяє виявленню внутрішніх
трансформацій особистості у всій їх динаміці та суперечності, інспірує глибинне
осмислення сутності людської екзистенції.

АНАЛІЗ ОПОВІДАННЯ СЮЙ ДІ-ШАНЯ «ПТАХИ, ПОВ’ЯЗАНІ ДОЛЕЮ»
НА ПРЕДМЕТ ХУДОЖНЬОГО ПРИЙОМУ СНОВИДІННЯ
Скритуцька В. С. (Харків)
Зображення сну є поширеним художнім прийомом. Згідно з дослідженням
Куан Цзиньмяо метафора сну є світоглядним принципом у даоській та
буддійській філософських системах. Якщо в християнстві сон виступає
метафорою смерті, то для східних вчень сон перш за все є метафорою життя, його
пустоти та ілюзорності.
Художній прийом сновидіння є стрижневим в оповіданні Сюй Ді-Шаня
«Птахи, пов’язані долею». Героїня на ім’я Мін Мін бачить дивний сон, у якому
вона на світанку потрапляє до золотого палацу. Там її зустрічає буддійський
монах, який показує дівчині чарівні сади. На дереві – два птахи, в яких Мін Мін
95

впізнає себе та свого коханого. У тих садах вона також бачить річку, на
протилежному березі – чоловіків та жінок. Вона чує, як жінка говорить до
чоловіка: «Ти мій єдиний, я кохаю тільки тебе». Чоловік відповідає: «Окрім тебе,
я не кохав жодної жінки». Але раптом жінка звертається до іншого чоловіка з тим
же висловлюванням і отримує аналогічну відповідь. І так раз за разом, всі
говорять один одному одні й ті ж слова. Раптом люди перетворюються на
жахливих тварин та пожирають один одного. На цьому сон завершується. Мін
Мін розуміє, що потрапила до того світу, а монах показав їй світ людей таким,
яким він є. Сон породжує у дівчині непримиренність із земним існуванням. Це
спонукає її «прагнути іншого», залишити цей світ у пошуках нових пригод. Мін
Мін стрибає у річку, а її коханий – разом із нею, бо їм не місце на цьому березі, де
люди живуть у брехні та непостійності. Сюй Ді-Шань використовує сновидіння,
щоб показати внутрішній світ героїні та розкрити психологічний конфлікт
особистості. Сюрреалістична форма сновидіння в оповіданні вказує на слідування
автором західних тенденцій у художній літературі початку ХХ ст. Разом з тим,
зображення потойбіччя як буддійського храму вказує на його глибоку
прихильність до стародавніх філософій буддизму та даосизму.

НАРАТИВНИЙ ЛАБІРИНТ РОМАНУ В. ГЕССА «THE TUNNEL»:
ДО ПРОБЛЕМИ ВИОКРЕМЛЕННЯ ФІГУРИ АВТОРА У СУЦІЛЬНОМУ
ШАРІ «Ich-Erzählung» ПРОТАГОНІСТА РОМАНУ
Сушко С. О. (Краматорськ)
Актуальність

розмежування

наративних

голосів

у

даному

романі

залишається актуальною з низки вагомих причин. Це, перш за все, проблема
фіксації авторського голосу у дискурсі від першої особи протагоніста твору. Подруге, це проблема визначення інтертекстуального багатоголосся у романі як
одного з провідних компонентів його художньої структури. По-третє, це проблема
співставлення голосів у психологічному наративі – що належить протагоністу, а
що авторським та іншим голосам. По-четверте, це найсуттєвіша у 20-річній
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рецепції роману проблема «демаркації» голосів протагоніста й автора стосовно
метанаративу історії, ревізії усталених оцінок Другої світової війни, Голокосту,
спроби перегляду гуманістичних надбань Нового часу. По-п’яте, це засоби
увиразнення суто літературної полеміки у романі – чи існує певна дихотомія
поглядів протагоніста й автора на строкату картину співіснування різних
літературних напрямків у XX ст.
На час появи з друку (1995) «The Tunnel» викликав справжній літературний
резонанс – як у співставленні очікувань від завершення цього «твору-у-процесістворення» (the work-in-progress), так і безпосередньо від готового результату.
Перша реакція на роман була переважно негативною з боку критики й обурливою
з боку читача. Слід відразу зауважити, що саме відсутність прозорих,
недвозначних маркерів розмежування наративних голосів протагоніста й автора
була вагомим чинником полярних оцінок роману.
У попередніх публікаціях нами окреслено та, до певної міри, досліджено
такі

аспекти

роману,

як

дихотомія

«гуманізм

versus

пост

гуманізм»,

інтелектуальний наратив, філологічний універсум, наративно-зображувальний
потенціал психологічного дискурсу.

К ВОПРОСУ О БЕСПЕРЕВОДНОМ ПОНИМАНИИ ТЕКСТА
Тимонин А. М. (Харьков)
Чтение является одним из видов речевой деятельности. Извлечение
информации, чтение с непосредственным пониманием содержания текста
являются приоритетными. Согласно китайскому исследователю Чен Вей (Chen
Wei), недостаточно понять только смысловое содержание слова. Понимание
смысла слова осуществляется в основном посредством анализа контекстов:
непосредственный

вербальный

контекст,

который

позволяет

устранить

полисемию знаков; расширенный вербальный контекст, позволяющий указать на
смысл высказывания, и контекст ситуационный. Эти контексты необходимы для
понимания, а также для перевода.
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Чтение – это интерактивный процесс между читателем и текстом. Читатель
создаёт смысл текста, используя текст, собственные знания и желание читать. К
компонентам модели понимания относятся текст, читатель и контекст. Понимание
будет зависеть от степени связи между этими тремя составляющими. Читатель –
самое сложное составляющее. Он приступает к чтению, опираясь на знания о
языке, мире и отношение к чтению. Чем меньше знание иностранного языка, тем
чаще студенты прибегают к переводу.
Беспереводное чтение обеспечивает лишь поверхностное понимание с
охватом общего содержания текста, в то время как перевод является средством
детального и глубокого понимания.
Методисты считают, что беспереводному пониманию иностранного текста
должно предшествовать формирование способности беспереводного структурновербального понимания. Перевод же должен быть средством осмысления только
наиболее трудных мест, и ему должен предшествовать этап автономного
понимания грамматических структур, которое может обеспечить правильное
осмысление экстралингвистической информации в читаемом тексте.
Беспереводное понимание текста иногда невозможно без анализа и
перевода наиболее сложных фрагментов текста. Перевод, как и анализ, не
является целью, а служит средством понимания. Следовательно, нельзя отрицать,
что при чтении сложных предложений переход от непосредственного к
дискурсивному восприятию предполагает опору на перевод.
Чтение с непосредственным пониманием возможно лишь при условии, если
учащиеся смогут догадаться о значении незнакомых слов при чтении на основе
языковой и контекстуальной догадки. Эта догадка позволит значительно
расширить потенциальный пассивный лексический запас учащихся.
Для

достижения

беспереводного

понимания

текста

необходима

максимальная активизация учебного материала в устной речи в виде пересказов,
статей и т.д.
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Развитие навыков беспереводного чтения и устной речи возможно лишь с
помощью разных учебных материалов и приёмов обучения.

LA FRONTIÈRE DU SUD-OUEST EN ARGENTINE JUSQU’EN 1890 – D’UNE
INCOMPLÈTE CONQUÊTE À LA CONQUÊTE ACHEVÉE
Floury-Dagorn G. (Rennes, France)
La Conquête du Río de la Plata est un cas particulier dans l’Empire hispanique:
au-delà d’une «ligne» de démarcation intérieure établie par les conquérants – la
«frontière indienne» – les peuples autochtones conservaient le contrôle effectif
d’immenses territoires, se rapprochant en cela des colonies nord-américaines. Durant
quatre siècles, deux univers coexistèrent de part et d’autre de cette ligne théorique et
mouvante, espace de conflits, mais également d’échanges continuels et intenses:
métissage, relations amicales, politiques, commerciales. Loin d’être une séparation
étanche, cette «Frontière» était donc au contraire un lieu de circulation continue de
personnes, de biens, de technologies, de vie enfin. Une vie très particulière qui ne
s’interrompait pas même dans des périodes de violents conflits, mais à laquelle les
expéditions militaires argentines de la fin du XIXe siècle mettront brutalement fin après
un très long processus de conquêtes partielles.
Ce travail a souhaité privilégier ce qui n’apparaissait pas – ou très peu – dans les
livres: une «présence» indigène jusque-là très minimisée, précisément par la variété et
l’importance des contacts entre les deux sociétés tout au long de l’Histoire argentine,
ainsi que les réalités d’une «économie» indienne et de son impact. L’idée-directrice
étant de montrer une vision autre que celle d’un affrontement permanent entre les deux
mondes, avec un agresseur qui était à peu près toujours indien. Les similitudes de
l’Histoire du «voisin chilien» et de sa propre frontière intérieure indigène ont permis
aussi de mettre en évidence les interactions entre les deux pays durant plusieurs siècles.
Cette thèse étudie donc l’évolution de cette frontière intérieure, des premiers
contacts avec les autochtones au XVIe siècle – en passant par l’époque coloniale puis les
soubresauts de l’Indépendance – jusqu’à ces campagnes militaires de la fin du XIXe
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siècle qui la feront disparaître à l’instar de celle des Etats-Unis, au terme d’un très long
processus de conquêtes partielles.

СУЧАСНА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ
Фрегер І. І. (Харків)
Останнім часом етап розвитку вищої школи пов’язаний з підвищенням
якості підготовки фахівця, майбутнього педагога. Сучасного викладача повинні
відрізняти не лише високий професіоналізм, здатність аналізувати свою
діяльність і вчасно скорегувати її в потрібному напрямку, але і такі особистісні
якості викладача, як ерудиція, вміння приймати адекватні рішення у важких
ситуаціях, творча активність. До будь-якого предмету, який викладається у вищій
школі, повинен бути свій підхід. Викладання та вивчення іноземних мов вимагає
значний багаж знань і вміння нестандартно мислити. Що ж стосується китайської
мови, то це важкий предмет, що вимагає багато сил, часу та завзятості.
Переконаність у неможливості подолати ці перешкоди, а часом і небажання
долати певні труднощі, веде до зниження інтересу до китайської мови. Тому
головне завдання, яке стоїть перед викладачем, створити на занятті такі умови, які
б розкрили творчий потенціал, та знайти такі дидактичні засоби, які
пробуджували б інтерес та розумову активність студентів. Сучасний підхід до
вивчення мови вимагає нестандартних способів викладання, одним з яких є
пізнання мови в ігровій формі. Досвід роботи викладання іноземної мови у ВНЗ
підказує, що в групі завжди є студенти з різним рівнем мовної підготовленості.
При традиційній формі проведення занять менш підготовлені студенти
соромляться, бояться сказати щось не те. Даний же вид діяльності проходить в
невимушеній обстановці, тому кожен студент може привнести щось своє та
розкрити свій потенціал. Кожен рівною мірою несе відповідальність за
представлення

результатів

своєї

роботи.

Діяльність

студентів

носить

цілеспрямований, осмислений характер. Здійснюється взаємодія студентів один з
одним і викладачем. Включення даного методу в навчальний процес стимулює
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розвиток пізнавального інтересу. Ігрові форми можуть бути багатогранними і
застосовуються як у вивчення, так і в закріплення пройденого матеріалу, що
сприяє невимушеному вивченню програми і мови в цілому.

ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНА ДАНИЭЛЯ КЕЛЬМАНА «СЛАВА.
РОМАН В ДЕВЯТИ ИСТОРИЯХ»
Хмельковська С. В. (Херсон)
В статье рассматривается проблематика романа современного австрийского
писателя Д. Кельмана «Слава. Роман в девяти историях», а именно попытка
автора соединить девять практически автономных новелл в одну книгу,
заявленную как роман. Произведение писателя анализируется как литературный
эксперимент: Д. Кельман отходит от привычной манеры повествования и
стремится перенести на бумагу спецэффекты кинофильма, состоящего из
эпизодов, где главное действующее лицо отсутствует.
Приведен ряд авторских приемов, за счет которых осуществляется
объединение историй произведения в один единый текст, среди которых: наличие
сквозных героев (все действующие лица тем или иным образом связаны друг с
другом хотя бы эпизодично), создание неодушевленных, практически невидимых
героев, которые все же играют первостепенную роль в судьбах действующих лиц
(современные

средства

коммуникации:

телефон,

интернет,

компьютер),

балансирование героев романа на грани реальности и иллюзии (автор дает
возможность героям прожить «параллельную» жизнь), идея славы, а точнее ее
иллюзорности (вместо благ, слава несет комичность, сомнения в самом себе,
стремление к свободе.
Реализация цели писателя изобразить человеческую жизнь на грани
реальности и фикции воплощается в использовании им слов и концептов
«действительный», «настоящий», «двойная жизнь», «ложь», «второе Я», что еще
более усиливает эффект иллюзорности жизни героев.
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Таким

образом,

Д. Кельман,

продолжая

традиции

современной

постмодернистской прозы, обращается к приему семантики возможных миров,
реализуя его через прием сквозных персонажей, контаминируя в одном образеперсонаже две реальности: виртуальную и действительную. При этом, средства
создания параллельной жизненной линии становятся сюжетообразующими
факторами в каждой из новелл и позволяют объединить разные сюжетные линии
в единое смысловое пространство, которое автор уподобляет роману.

ГРИГОРІЙ НАЗIАНЗIН:
ПИСЬМЕННИК НА ГРАНІ АНТИЧНОСТІ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Чікарькова М. Ю. (Чернівці)
З утвердженням християнства в Європі змінюється тип літератури:
ревеляціоністська релігія Об’явлення, в якій Слову надається функція носія
Істини та Божественного креативного імпульсу (Христос як Бог-Слово), знецінює
антропоцентричне художнє слово античності, що сумнівається у власній природі
(«Чи же не обманює мене моє солодке безумство?» – каже про власне натхнення
Горацій). Досвід утилітарної риторики античності також переосмислюється;
оратор відтепер сприймається як облудник, і до християнської громади його
приймають за умови зречення власної професії. Тим не менш, невдовзі досвід
риторики адаптується церковною гомілетикою, а традиції красного письменства
дехто пробує відродити й на новому ідеологічному ґрунті.
Типова постать епохи – св. Григорій Назiанзiн (VІ ст.) який навчався у
кращих школах Александрiї та Афiн, дружив з великим реформатором культури
св. Василем Великим, був єпископом Константинопольським. Проте, якщо св.
Василь був чистим богословом, який служив словом Церкві (теологічні трактати,
обґрунтування концепції чернецтва тощо), то Григорiй бiльше тяжiв до самовияву
та сповiдальностi, що спростовує пересiчний погляд на середньовiчного
вiзантiйського

церковного

дiяча

як

на

«сухого

аскета»,

позбавленого

iндивідуальних рис. Григорiя цiкавили передусім екзистенціальні питання сенсу
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людського життя. Вiдомо 45 «Слiв», бiльш ніж 200 листiв Григорiя, його лірика та
дидактичні поеми. Він виступав проти арiанської єресі та iмператора ЮлiанаВiдступника; зокрема, протестував проти заборони християнам вивчати античну
мудрiсть. Його листи сприяють складанню автобiографiчного жанру.
Традиції Григорія Назiанзiна у візантійському слові не мали помітного
розвитку, але у певному сенсі слова він випередив західний Ренесанс на тисячу
років.

ДИСКУРС ФАНТАСТИЧНОГО В РОМАНІ
АНТУАНА ВОЛОДІНА «ДОНДОҐ»
Чуб В. П. (Харків)
У постмодерну епоху форми художньої презентації фантастичного
трансформуються відповідно до вимог сучасного літературного контексту. Такі
нові жанрові утворення потребують наукового осмислення на прикладах
конкретних творів, одним із яких є роман «Дондоґ» французького письменника
Антуана Володіна (нар. 1950), «читацький та дослідницький інтерес до ліній
романної творчості» [3, с. 155] якого відзначив один із небагатьох дослідників
його творчості на пострадянському просторі В. О. Пестерєв.
Сюжетна лінія роману викладена на тлі мандрів Дондоґа Бальбаяна,
колишнього в’язня концтабору, «недолюдини, Untermensch» [2], лабіринтами
постапокаліптичного світу в пошуках втрачених спогадів. Враховуючи складну
систему мотивів, багаторівневість наративу, калейдоскопічність, особливості
хронотопу, схильність до гри із читачем, визначаємо жанрову форму роману як
постмодерністську історичну фантастику, збагачену включеними жанрами
сновидінь та видінь як «найпопулярнішої форми інтертекстуальності у добу
постмодернізму» [1, с. 461]. Гібридна романна форма, що поєднує фантастичний,
історичний,

оніричний,

політичний,

шаманічний

дискурсивні

пласти

із

елементами антиутопії та магічного реалізму, є результатом авторського
експерименту з жанром фантастики в контексті постмодерністського дискурсу.
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CRITICISME COMME FONDEMENT DU STYLE CÉLINIEN
Shaparieva N. (Kharkiv)
Le discours littéraire d’un des écrivains français les plus éminents du XXe siècle
L.-F. Céline a laissé une empreinte profonde dans l’oeuvre littéraire postérieure aussi
bien que dans l’inconscient social. Si, de son vivant, ses convictions politiques et
sociales le rendaient odieux auprès du grand publique, aujourd’hui il ranime l’intérêt
pour sa personnalité suite à la véracité des idées exprimées dans ses romans. Ainsi le
signe primordial de la poétique de L.-F. Céline est sa manière virulente de critiquer tout
et tous. Sa disposition à l’exagération rend son criticisme violent, agressif, nonconformiste. L’écrivain fait des tentatives de dévoiler les vices de la société, les
phénomènes négatives qui reignent dans le monde moderne, aspire au rétablissement de
la justice et de la prospérité. D’après L.-F. Céline, l’homme en tant qu’espèce
biologique incarne les pires caractéristiques telles que médiocrité, hypocrisie,
méchanceté, cruauté, lâcheté. Dans toutes les circonstances l’homme tente d’obtenir des
bénéfices personnelles et des pouvoirs exceptionnels au détriment du bien-être d’autrui.
Donc, pour le limiter dans son égoïsme il faut constamment le remettre à sa place. En
plus, l’homme par nature est inclin à la paresse et doit toujours éprouver un manque de
quelque chose pour le motiver. L’état des choses actuel désastreux fait preuve de
l’impossibilité de l’homme de raisonner comme il est censé faire, car au cours de son
évolution il a perdu cette faculté innée, par conséquent il souffre de la dégradation
sociale et la désesthétisation humaine. Finalement, la communité humaine n’a
quasiment pas de chance de survivre et est vouée a l’extinction car l’un est devenu
ennemi de l’autrui et cherche à lui causer des ennuis.
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Donc l’image de l’homme créée par L.-F. Céline ne lui est aucunument favorable,
mais c’est l’homme lui-même qui en est essentiellement responsable.

ЖАНРОВА ПАЛІТРА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО ДОРОБКУ
ВАСИЛЯ СІМОВИЧА
Шелюх О. М. (Львів)
Василь Сімович – видатний учений-філолог широкого профілю, який не
тільки здобув реноме провідного мовознавця свого часу, але й залишив чималу
літературознавчу спадщину – близько 200 праць різного жанрового й тематичного
спрямування. Жанрова палітра літературознавчого доробку науковця дуже широка і
розмаїта. Працював він майже в усіх відомих науці про літературу жанрових формах:
загальні історико-літературні огляди, розгорнуті монографії та літературні
портрети, невеликі передмови, моноінтерпретації окремих творів, рецензії,
ювілейні

сильветки,

відгуки

на

смерть

митців

і

спогади

про

них;

квазіжурналістські жанри: численні хронікарські нотатки про події літературномистецького життя, привітання, некрологи, інтерв’ю та ін. Вагоме місце
посідають у жанровій системі вченого також рекомендації читачам, біографічні та
бібліографічні довідки. Особливо цінував В. Сімович жанр проблемної статті
(«Шевченко і Гетьманщина», «Сто років першого «Кобзаря», «Література під
обстрілом», «Забуті», «Наші молоді лірики та «універсалісти», «Наша культура»).
Великих за обсягом праць у В. Сімовича не знаходимо – максимум 40–50 стор.,
зазвичай це монографії та історико-літературний огляд «Українська література.
Погляд на її історичний розвиток». Така широка жанрова різноплановість
свідчить,

на

нашу думку,

про

високу фахову майстерність Сімовича-

інтерпретатора, про широчінь і гнучкість його підходів до літературознавчого
пошуку, власне, про уміння працювати на різних рівнях дослідницького
заглиблення, а також – про потужність і динамічність інтелектуального
потенціалу вченого, здатного пристосовуватись фактично до будь-яких наукових
потреб і завдань та швидко знаходити відповідну форму їх виконання.
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ТАРГУМ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ЖАНР ЄВРЕЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Шулик П. Л. (Кам’янець-Подільський)
Своєрідним жанром давньоєврейської літератури вважаються таргуми або
переклади Біблії (у данному випадку Танаха), які завжди були і залишаються
частково коментарем, а точніше певною інтерпретацією Священного Писання.
Перші переклади, що з’явилися ще в період канонізації Танаха (з ІІІ ст. до
н. е.), коли іврит поступово перестає бути розмовною мовою, створювалися для
євреїв. Відчувалася потреба не просто у перекладах, а в нових тлумаченнях
біблійного тексту – головної духовної основи єврейського народу, оскільки
змінився і його політичний статус, і суспільно-культурне життя. І хоча
найдавніший з відомих таргумів – грецький переклад – Септуагінта, в основному,
тяжіє до буквального перекладу, оригінальний текст не залишав перекладачам
вибору, провокуючи їх, вимагаючи певних коментарів, тлумачень. Але якщо
таргуми, створені для євреїв (маються на увазі арамейські), були покликані
навчити їх основам юдаїзму, то Септуагінта, Пшита (християнський переклад
Танаха сирійсько-арамейською мовою), і переклад латиною – Вульгата (IV
століття нової ери), а також більшість давніх перекладів, зроблених з Септуагінти,
подають християнську інтерпретацію Єврейської Біблії, яка утверджує догмати
християнства. Основним джерелом для перекладацьких тлумачень стала Агада
(особливий вид релігійно-літературної творчості).
Таргум в єврейській традиції визнається своєрідними літературним жанром,
а у межах загальноприйнятого канону розглядається скоріше як певна
інтерпретація, тлумачення, де своєрідно поєднуються різноманітні традиційні
жанрові форми. Відхилення від оригіналу у таргумах були обумовлені як самим
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текстом, так і певною метою, яку диктували перекладачам політична обстановка,
суспільно-культурне життя і власна релігія. У свою чергу, таргуми стали засобом
навчання основам релігійного учення, важливими свідоцтвами суспільнокультурного контексту епохи і віддзеркаленням різноманітних агадичних
традицій, що склали основу багатьох літературних текстів.

FORMATIONS A DISTANCE POUR LES ENSEIGNANTS DE FLE
Iatsenko I. (Kharkiv)
L’objet de la présente communication est de faire part de deux dispositifs de
formation à distance destinés aux enseignants de FLE.
Le premier dispositif, «PRO FLE, Professionnalisation en FLE», est mis au point
par le CIEP (Centre international d’études pédagogiques), le CNED (Centre national
d’enseignement à distance) et le ministère des affaires étrangères de France. Il s’adresse
aux enseignants de FLE dans le monde entier souhaitant améliorer leurs compétences
professionnelles. Le programme de cette formation continue se compose de 4
modules gérés en ligne et prévus pour 4 mois de travail en autonomie et sous tutorat: 1)
Interagir dans son contexte professionnel; 2) Construire une unité didactique; 3) Piloter
une séquence pédagogique; 4) Evaluer. Les concepteurs des modules sont titulaires d’un
doctorat ou doctorants en didactique du FLE ou en linguistique. A l’issue de chaque
module, un certificat est délivré au nom du CNED, du CIEP, de l’IF et du MAE.
La formation «Enseigner et former avec le numérique en langues» est dispensée
sur la plateforme FUN (France Université Numérique) et conçue par les spécialistes de
l’université Stendhal-Grenoble 3. Ce dispositif, prévu pour 4 semaines de travail,
partage les expériences de l’utilisation innovante du numérique dans l’enseignement des
langues. 4 modules sont proposés: 1) Formations hybrides en langues; 2)
Télécollaboration; 3) Outils de l’intercompréhension; 4) Exploitation du web social. La
formation permet de prendre connaissance de ces approches faisant appel aux nouvelles
technologies et d’envisager leur adaptation à vos pratiques pédagogiques. L’auteure de
la communication a mis en oeuvre un module de formation à distance pour les étudiants
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spécialistes de 3e année, en vue de renforcer leur compétence de compréhension orale au
cours des vacances universitaires d’hiver 2014–2015.
Si l’accès à la seconde formation est libre et gratuit, la première est prise en
charge par l’Ambassade de France en Ukraine et fait partie de son projet en coopération
avec le Ministère de l’Education et de la Science d’Ukraine en vue de contribuer à la
formation continue des professeurs de français exerçant dans les écoles.

108

СПИСОК АВТОРІВ
Абрамович Семен Дмитрович – доктор філологічних наук, професор,
академік АН ВО України, завідувач кафедри слов’янської філології та загального
мовознавства Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка.
Андрущенко Аліна Олександрівна – викладач кафедри романської філології і
перекладу факультету іноземних мов Харкіського національного університету
імені В. Н. Каразіна.
Баранік Катерина Павлівна – викладач секції китайської філології і перекладу
кафедри німецької філології і перекладу факультету іноземних мов Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна.
Бєлявська Марія Юріївна – викладач кафедри романської філології і
перекладу факультету іноземних мов Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна.
Бєляєва Оксана Юріївна – викладач кафедри методики та практики
викладання іноземної мови факультету іноземних мов Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна.
Бондарук Людмила Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
романських мов та інтерлінгвістики Східноєвропейського національного
університету ім. Лесі Українки (Луцьк).
Борбунюк Валентина Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри українознавства Харківської державної академії дизайну і
мистецтв.
Броварська Олена Аркадіївна – кандидат філологічних наук, завідувач
кафедри документознавства та інформаційної діяльності Хмельницького
інституту соціальних технологій Університету «Україна».
Вєльчєва Ксенія Олександрівна – викладач Дніпропетровського університету
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