Життя і творчість письменника концентрують в собі усі проблеми соціального
життя.
Т. Мани створює цілу систему антитез. Диво-місто (Венеція) виявляє
щось «улесливе, підозріле, хворе»; юнак на пароплаві, що виділяється в шумній
компанії занадто модним костюмом, виявляється загримованим старим; строга
самодисципліна письменника Ашенбаха приховує ганебні прагнення.
Усі ці образи з їх подвійним значенням внутрішньо співвіднесені з
опозиціями «порядок-безлад». Тому отримують неоднозначні тлумачення. Що є
хаос - свобода або розпад? Що є смерть - узи цивілізації або свобода від них,
організованість або хаос?
У новелі Т. Манна присутні відгуки песимістичних філософських
концепцій Шопенгауэра і Ніцше, передбачаються якоюсь мірою роздуми
Шпенглера про занепад Європи. Відчуття кризи культури зв'язане у Т. Манна з
уявленням про рухливість, мінливість стосунків гармонії і хаосу.
НАУКОВЕ 1 ХУДОЖНЄ ЯК СКЛАДОВІ РОМАНТИЧНОГО
ІСТОРІОГРАФІЧНОГО ТЕКСТУ
Марченко Т.М. (м. Бахмут)
Яскравою рисою духовного життя доби романтизму стала популярність
белетризованої, або художньої, історіографії, яка упевнено увійшла в коло
читання освіченої публіки. Використавши багатий фактографічний матеріал,
накопичений до того в літописних джерелах, вона гармонійно поєднала закони
паукового дослідження та художньої творчості.
У 1818 р. вийшли друком вісім томів «Истории государства Российского»
М.М. Карамзіна, в 1822 р. побачила світ
«История Малой России от
водворения славян в сей стране до уничтожения гетманства» Д.М. БантишКаменсысого, в 1842 р. - п’ятитомна «История Малороссии» М.О. Маркевича,
ознаки «художньої історії» знаходимо й у монографіях М.1. Костомарова.
Показово, що автори названих творів, відомі науковці, були, в той же час,
активними учасниками літературного процесу, втіливши тип «ХудожникаІсторика», «Історика-Поета», про формування якого писав М.П. Погодін в
«Исторических афоризмах и вопросах».
Тяжіння до естетизації історичного мислення, до сприйняття історії як
художнього артефакту базувалося на потужній філософській основі,
програмних засадах романтичного напряму (Ф.В. Шеллінг, 1.Г. Гердер,
1.Г. Фіхте, Ф. Шлегель та ін.). Яскраві та захоплюючі описи, майстерне
відтворення характерів історичних постатей, цитування фольклорних та
літературних текстів поєднуються із суворо науковими прийомами - ясністю й
чіткістю понять, використанням достовірних історичних фактів з прямими
посиланнями на літописи, архівні документи, дипломатичне листування,
мемуари й нотатки іноземців та ін. Безумовна відмінність художньої історії - її
доступність не тільки університетському професорові, а й широкій читацькій
аудиторії.
Маючи значно більше можливостей впливу на читачів, ніж сухі
академічні
праці,
белетризована
історіографія
виконала
важливу
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соціокультурну функцію —вона постала не тільки зібранням історичних знань,
сприяла їх розповсюдженню та популяризації, а й слугувала джерелом
численних літературних сюжетів на історичні теми, роками живила ними
українську й російську романтичну літературу.
ЧИТАЧ У ФОКУСІ КОГНИТИВНО! НАРАТОЛОГІЇ
Мацевко-Бекерська Л.В. (Львів)
Розгортаючи наратологічну парадигму в площині сприймання, розуміння
та інтерпретації художнього тексту, когнітивна наратологія цілком слушно має
актуалізувати дискурс читання як соціокультурного та психологічного
феномену.
Оприявнення читача в художньо-естетичному просторі має формальнозмістові особливості, як і визначене місце у процесі літературної комунікації.
Специфіка розгортання рецептивного ланцюга значно зумовлюється певною
ідентифікацією читача. З ним пов’язуємо або історичність автора (таким чином
передбачається максимально особистісний діалог), або виразне дистанціювання
світів нарації та її рецепції (так встановлюється, умовно кажучи, компетентне
чи об’єктивне спілкування двох свідомостей - творення та сприймання). Читачсучасник мимоволі ототожнює власний простір пізнання зі світом думок та
переживань автора; будучи «сегментами» спільного онтологічного контексту,
автор і читач репрезентують дійсний світ у тій самій емоційно-оцінній
тональності. Дистанційований читач становить радше модель приналежності до
певного історичного періоду. Художній наратив відкриває для цього читача
перспективу пошуку самого себе, рецепція стає більше самоідентифікацією,
аніж віднаходженням авторської інтенції чи вихідного смислу твору.
Для визначення психологічних особливостей читацької активності
вирішальна роль належить часовому концепту. Саме інтервал між часом нарації
та моментом її сприймання відкриває шлях до розуміння проблеми читання в
когнітивному аспекті. Синхронність часових площин імітує реальний діалог,
однак віддалений у часі читач не може отримати відповідей на певні питання чи
побачити безумовні вказівники для інтенційної самоідентифікації. Поступово
читання стає більш активним, рецептивний малюнок ускладнюється
«комплексом індивідуальних реакцій». Когнітивний дискурс пізнання
художнього наративу увиразнює життя твору, естетичний простір значно
розширюється та набуває індивідуальних якостей характеру читача —почасти
більше, ніж власне автора.
ЗВ'ЯЗОК МОВИ І ПРАВОСВІДОМОСТІ У КОНТЕКСТІ
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
Меліхова Ю.А. (Харків)
Проблема зв’язку національної мови і правосвідомості є актуальною у
дослідженнях ХХ-ХХ1 століть. Поза мовою право не існує. Його можна
сформулювати, виразити, пояснити тільки завдяки мові. Будь-яка «правова»
мова є національною, бо її генетичні та структурні особливості не можуть не
впливати на морфологічні, синтаксичні, семантичні тощо особливості
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формулювання правових норм. Якість права залежить від якості мови, і йдеться
не тільки про писане право. Отож зв'язок мови і правосвідомості є
беззаперечним. Хоча тоді істотно змінюється розуміння ролі мови з такого
спрощеного ставлення до неї як до зручного в застосуванні засобу спілкування
на засіб пізнання сутності речей. Таке трактування спонукає до глибокого
міждисциплінарного аналізу. На сприйняття правової дійсності впливає мова,
яка є фундаментальним засобом її пізнання. Результат мислення має звукове
вираження - слово. Це суб’єктивний внутрішній процес реалізації мовлення.
Отже, мова є діючою правосвідомістю, а правові норми структурами мислення,
переданими мовними засобами. Це дало підставу М. Хайдегеру стверджувати,
що думка існує через слово. Із такого розуміння виникає образ мови як «оселі
людського духу», перебування людини в лоні певної культури. Тому основою
граматичних форм правових норм є національне усвідомлення цінностей права,
світобачення народу - структурні елементи національної культури українців.
Не ми говоримо мовою, а мова говорить нами і через нас. Національна мова,
торкаючись найглибших пластів колективної психології, сприяє збереженню
головних ознак світогляду народу, цінностей, стає виявом національнодержавницького самовизначення.
Література
1. Гайдегер. М. Дорогою до мови. Львів: Літопис, 2007. 232 с.
НА ПУТИ К ДОМУ (РАССКАЗ А.П. ТОЛСТОГО «МИЛОСЕРДИЯ!»)
Мусий В.Б. (Одесса)
Рассказ «Милосердия!» был написан в 1918 г. Это время отказа
А.Н. Толстого от понимания социума как организованного сообщества единиц,
подчиняющихся определенной заданной модели. Дискретность представляется
ему ключевой характеристикой пространства и времени, а история - рядом
повторяющихся циклов, каждый из которых начинается сменой дезинтеграции
состоянием упорядоченности, которая, в свою очередь, неизбежно развивается
в направлении к «распылению» и последующему за ним поиску начал
космогонии. Герой рассказа, вглядываясь в открывающуюся из окна картину
угасания города, думает, что падающий снег похоронил уже не один город, не
одно царство. И все же от жизни еще что-то осталось. А значит, гибель городов
и царств не означает окончательной гибели цивилизации. Так автором задается
вектор движения мысли героя — к поиску тех начал, которые могут
противодействовать хаосу.
Выполняющий в рассказе структурообразующую роль мотив распыления
задан уже на формальном уровне: небольшое произведение объемом 27
страниц разделено на 11 глав. Распыление проявляется и в соотношении
замкнутости и разомкнутости. Рассказ начинается описанием замкнутого,
суженного до пределов квартиры пространства. А завершается образом
большого мира, в котором герой бредет по трамвайным рельсам «в
непроглядную тьму бульвара». Как внутри дома, так и в послереволюционном
мире, люди разобщены. В заключительной главе отец встречается с сыном,
і ■•11 >|и.ііі собирается его застрелить. Но он этого не делает. Напротив, оба
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впервые обнаруживают в себе глубинное чувство любви друг к другу. А значит,
именно семья является той наиболее критической точкой бифуркации, в
которой заложено будущее всей системы, ее возможная самоорганизация. Хотя
пока
еще
очевидны
лишь
нелинейность,
многовекторность
и
непредсказуемость путей развития отношений между теми, кого традиционно
включают в систему «семья».
СИМВОЛ КОХАННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІДЕЇ ВЕСНИ
У ВІРШІ СТЮАРТА МЕРРІЛЯ «ПІСНЯ»
Паульс В.О. (Харків)
Однією з традицій поетів-символістів межі ХІХ-ХХ ст. є відсторонення
від реального світу. Автори роблять здебільшого природу основним мотивом
художньої дійсності, а різні природні явища стають об’єктами зображення.
Вони не «тікали» від реальності, проте намагалися спонукати читача
здогадуватися про істинне в кожному слові. Таким чином, природа для
символістів слугувала «посередником» між видимим символом і таємною
ідеєю. На думку поетів-символістів, ідея без символу неможлива, та навпаки, бо
символ не зароджується сам по собі, він утворюється на основі конкретної ідеї.
У вірші «Пісня» (1887) французький поет Стюарт Мерріль (1863-1915) не
приховує об’єкт опису. Автор із першого рядку називає його {Кохання), що є
нехарактерним для інших творів автора («Ноктюрн» 1887, «Балет» 1891,
«Сподівання» 1909, тощо). Основна ідея весни є зрозумілою з середини вірша:
La brise, soeur des hirondelles,
Déferle son essor.
Тим часом вітерець, ластівок братик, бушує палко (тут і далі переклад Паульс В.О.).
Однак, про те, що автор натякає на кінець цього сезону, стає явним в останніх
строках:
El mai fauréole de gloire.
A травень вінчає твою славу...
Кохання персоніфікується Стюартом Мерріль. Автор має на увазі молоду
дівчину, у серці якої тільки починає зароджуватися симпатія. Автор не
зображує палке кохання, тому обрав весну, а не літо:
L’Amour, d’un geste las,
Sème les rimes et les rêves
Parmi les lis et les lilas.
Вона одним повільним жестом сіє довкола рими і мрії серед лілій та
бузку.
Дівчина мріє, сподівається, проживає своє почуття, як все живе кожного року,
спостерігає пробудження природи навесні.
Автору вдалося перенести абстрактне почуття в світ матеріальний та
видимий. Шляхом декодування символу, ми зуміли розібратися з первинною
ідеєю, розширити її межі. Тому ми можемо говорити про те, що первинний
поверховий погляд на певні явища може перейти в глибинний процес аналізу
окремих елементів.
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Видано за рахунок оргкомітету
Тези доповідей круглого столу, основними темами якого с обговорення
традиційних (класичних) і нетрадиційних (модерністських / авангардистських /
постмодерністських) інтерпретацій безладу й порядку як творчих джерел
тексту, які формують плюральний семантичний потік, поетику, проблематику,
ідеї, еволюції естетичного ідеалу в мові, кіно, літературі, психології, педагогіці;
формування національної / космополітичної плинності культур як концепту
мирного співіснування індивіда в сучасному світі.
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