
|(атегор|я кнац|онального) у л!терацрно-критиино| коццепц1| йи-
коли €втцана набувае субстанц1ональност1, яка лейтмотивом проходить
кр1зь всто його творност|. 1ому ц1лком лог|чно ствердх(увати' що дис-
црс нац|онального був одним з ви3нач'шьн|4х д]\я осмисленн'1 мистець-
кого доробц того чи !нпшого автора.

|мперативи нац!он:шьност| с важливу|ми для йиколи €вгцана осо_

бливо при м1жцльцрному А!алоз1 з европейсько!о естетико:о. 1ому й
застер|гае критик к...щоби' заходячи в т|сн!цл! зносини з нужими л|те-

рацРами' не защачувати ориг1на_гтьних прикмет свос] | не при]|{утшувати

]1 надягати на себе туж! !й косттоми' хоч би й як1 вони були принаАн|,

щоби, зам!сть скр|гшпення р|дно| л!терацри елементами чуж|л( тен!й' не
вносити розк.}|ад та отрую) [2' з12]'

Радзвичайно к)стро осмислк'сться категор!я нац!онального в остан-
н1й пер!од (губл!цистинний) творност1 йиколи €вш:ана | по сут| стас
прощамою в!дбудови самост1йност| 9кра|нсько| держави.
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пРо3А шмми Анд|€всько[ тА тон! Р1ФРР[€ФЁ:
Ршл[г|йн| м0тиви як оБ'€кт Ршцв,пц|[

9 цложн|й л!терацр! рел|г|йн| в1рування ма}оть' окр;м символ1чно-
го, ше й психолог1чно-емоц|йне значенн'1 [8, 3з4]'у цьому гшлан! доц!ль-
но увир€шнити' що в укра|нському письменств! акцент пок.]|адено пере-

Аус!м на мор'}льно-етичн*уй зм|ст християнського вчення. {ристиянська
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концепцй св!тоглялу цдожньо перекош1иво втйена у прозов!й творнос_

т| Б. Анд|свсько| (193 1). 3 мето:о цй|сного розкриття образ|в вона вда-

€ться до |цирокого використання м1ф1в, легснд' звива|в, що пре3енц}оть

р|зн1 чльцрн1 традиц|| (анти!1на' язичницька' |нд1йська, християнська).
Б|чн! мотиви' за вщ['чним формулюванн;1м А. Ёямщ, стали тради-

ц1йними ш|я заг€шьноцльцрно! св!домост| з опш{ду на здатн{сть (мо-

де.т1|овати важлив| соц!оцльтурн! прошеси епохи) [7'8з]. 9 роман1 <[е-

р0страти) (1970) Б. Анд1евська ро3крива€ 1дейн!сть.,1юдського бутгя та
божественного начала. 3-п|д !{ пера герострати3м постас явищем' яке

становить загро3у морально-щ/ховному життю людини [6, 10]. [оло-
вний герой роману Антиквар у по1шуках свост 1дентичност| потра|1ля€

у кризовий стан _ сицашБ емоц|йного ! розрлового стресу що тягне за

собою 3м1ни в струкцр! к5-особи>, коли перегляда€ться система ц|н-
ностей [5, 9]. у <<Роман! про добру л}оди|{у) (\97з) зм€штьовук}ться жит-
тсв1 перипет!{ геротв на тл1 |сторияних факт|в. [еро| роману * м|щанти
з| €х|дно| €вропи' Б умовах фуго| €в|тово| в!йни вони перебува|оть

у й|ттенвальдському табор|. €диним прихистком р|дного мовного се-

редовища у з'!мкнутому простор! ш!я них стас рел|г|я. Б' Анд{евська
ставить персона'(|в перед вибором добра | зла. [оловний герой ,(ми'
трик' перебув€|дочи в безв:о<од1, прийлмав р1тшення, в!д яких з!шеж[шо

перелус|м його вихсивання. |!роте у кризов1й ситац|| в|н усв1домлтое,
що у сво€му житг1 не зробив н1чого доброго шгя |н:ц*ос |2' 61|.8|дтак
в!н молить Бога поряцвати його зад-гля ц1с1 гцляхетно! мети. } <Роман1

про лк)дське призначенн'1) (19в2) йдеться про укра|нських м1грант!в'

розсйних г!о всьому св|ц. ||исьменниця не видйяс головного тероя' а

зображус нац|ю як суб'ек1 до якого н:шежить кохсний 1ндив|д |6,751'
1ому й життеве призначенн'! протагон1ст|в все3аг:шьне й персональне
в0дночас. )/ розрл1нн! Р. Анд!евсько| лгодське призначення по.'1яга€ в

п1знанн| Бога: <<}|лодин! треба насамперед л|цвати.щ/]]у' пер|!] н1ж ха_

шатися за тйо> |3,2091.1аким чином' романи Б. Анд1свсько| поста:оть
втиенням концепц|| трисАност! <Бог - 9кра!на * лк)дина). йисткиня
висв!'глгос 3апшьнолюдськ! л)гховн! ц1нност1 на тл! складних 1сторичних

под|й та життсвих реа_т:|й {)( ст. )[' цьому 3в'я3ц прим|тним с тверджен_

ня Ф. Астаф'сва: к1!об ототожнитися 1з самим собо}о, треба було зв|ль-

у1у1тпся в!д випадкового, плотсько| туттсвост| ! вивести сво€ (я) назовн|,

поза тио) [4,221.
.(дя афро-американськот цльцри питання ро3витц .гц/ховност| та-

кох( мас пр!оритетну основу' 
'[1дя 

африканц!в, насильно в|д1рваних в|д

кор!ння, рел|гй ст;ша €дпним простором для свободи. 1{итгев| реал!|
норнотпк1рих американц|в переконливо 3ображен| у творпост! суиасно|

|7з



афро-американськот письменниц! ?бн! йорр!сон ( 1 93 1 ). Рона розглядае
багатощанн!сть духовного св|ц афро-американц!в. 3наковим твором у
|1 доробку е Роман к9л:облена> (<Бе1оте0>, 1987), за який авторка 6у;та
удосто€на [обел|всько| прем!| (1993) в галуз1 л|терацри. |1ров|дно*о
темою р0ману е рабство та йоголасл|дки у постколон1альний пер|од
у €11!А. } твор! згаду1оться численн! рел1г|йн| о6ряди, як1 допомага-
ють чорно1шк!рим жителям м!стечка 1]инцинат1 зцйитися в!д душтевних
ран. Роль духовного наставника в1дведена Беб! €агз. 8она пропов!щгс
на лон| г'рироди, чере3 що !'{ називатоть (позацерковним священиком))
(<шпс}:шгс1те0 ргеас}теш) [9, 87]. 1!е одна картина рел!г!йного обряду в!д-
творюс рица.]|ьне очищення сп!вом щупи х<1нок. Бони прагнуть звйь-
нити геро|нто €ети в|д страждань нерез вбивство свое| дитини. } роман|

гапол1су. |||д його руйн|вним впливом у геро1в ,{жо та Байолет н|вел;о_
еться духовн!сть, властива афро-американцям. 1ут в|дтутна атшоз]я до
о6раз1в Адама та €ви. 11отрапивш:и в тенета м|ського життя з пров|нц!!,
геро| не в змоз! вирватись 1з нього безсл1дно для !1нього внутр|:шнього
стану.

Фсновна !дея прозових зразк1в Бмми Анд!свсько| та ?он1 йорр1сон
полягас у зак.]!иц до едност! сво!х народ!в через д/ховне зц!лення. 3в!д-
си * !стотна роль у 1хн|й проз1 рел!г1йних мотив|в.
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3шнов!й Ф!ло|1в!{ко,
л'т.,\роеобтсн

лпксш!{н| 3АсоБи АмБ|вАлвнтност[
у постмодшРн[стському

художнь0му твкст|
Бивчення семантичних зв'язк1в у струкцр| буАь-якого слова чи ре_

.лення ([. (обозсва, й. Ё1к|т|н, Ф. (ел|ванова), що орган|зову:оть сис*
т'емн|сть дексики' с одн|е:о з основних проблем сунасно! семаптики' яка
слрямована на ви;{вленн'{ законом|рностей лексико-семантично| споту-
нуваност! мовних одиниць (€. 1&цнельсон, й. 1(онерган) та принин !{
г!0ру1цен}{'{ (1. 8иховансць, [ [ель61г), з'ясування семантичного узго-
дженн'{ сл1в у рененн1 й текст! (3. [енисенко, Ф. [ел|ванова).

9 рамках сунасно| комб1наторно} семантики акцальним е досл|-
дженн'| моэкл*вост! |снувангтя у словах дек!-:тькох значень (}Ф. Апресян,
А. 3ал|зняк, й. Ё{!к!т!н), !х окремо| чи одн0часно| реал!зац!| } худо;к-
ньому текст| (? }{|коласва, 8. €анн1ков, Ф' }рисон), здатност1 сл|в до
плавног0 переходу одного 3начення в |н;це (Ф. €ел|ванова) залехно в!д
б!льгцо! чи ментдо| м|ри невизначеност! у контекст|.

! су*асн|й семас{олог!1 терм1н <<ам6!валентн|сть}) використову|оть
на позначенн'! словом одночасно двох а6о трьох значень. [1|д понятгям
амб|валентност! розум!тоть поеднанн'1 дек!лькох значень лексичних
одиниць р|зного л!нгв|стичного статусу (сл1в, словосполучень' речень'
наАфразних едностей) у художньому текст1 заг€ш!ом (!. [етман, 9. (о-
това, [ 1рестолюбова), ! у постмодерн!стському зокрема (Ф. Бабеллок,
|Ф' [лавацька, 8. 1(арловська).

3 погляду лексико_семантичного п!дходу амб|валентн|сть тракц-
ють як креа_т|зац1то двох (або трьох, що бувас луже р1дко) парадигма_
ти1|но протилежних елемент1в плану зм|сц' як1 можуть 6ути як окрем1
значенн'{ слова' так 1 семи>. 9 птирокому з:+аченн! амб1валентн1сть роз-
глядасмо як 0знаку цд0жнього тексц, зокрема гт0стмодерн!стського,
у якому лексичне значення мовних 0ди!1иць залежить в!д контексц
окремого фрагменту тексц або ц|лого текст 3агалом' яке € не кон-
кретним' а амб|валентним' невизначе}{им' суперечним' шо й порошкус
мно>кинн1сть 1нтерпретац|1. } вузькому знаненн! амб|валегттц!сть ви-
знача€мо як наявн|сть у текст| пол|семантичних | неоднозначних зна-
чень слова на р|вн1 словосполучення а6о реченн'{' тобто в рамках м1-
кроконтексц.

щ,й*рфщ.;'
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