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АНОТАЦІЯ

Воробйова  О.О.  Трансформація  парадигматичних  структур  лексики

претекстів  у  пародіях  і  римейках. –  Кваліфікаційна  робота  на  правах

рукопису. 

Дисертація  на  здобуття  наукового  ступеня  доктора  філософії  зі

спеціальності  053  Філологія.  Харківський  національний  педагогічний

університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2021.

У дисертації за допомогою методу парадигматичного аналізу досліджено

два типи вторинних текстів – пародії та римейки. Проведено парадигматичний

аналіз  первинних  текстів  і  описані  способи  й  принципи  трансформації

лексичних  парадигм  первинних  текстів.  На  основі  способів  трансформації

лексичних парадигм первинних текстів створені класифікації для пародій і для

римейків.

Актуальність  дослідження обумовлена  активним  розвитком

лінгвістичного  функціоналізму  з  одного  боку  і  підвищенням  інтересу  до

феномена вторинних текстів з іншого. Сучасні дослідники звертають увагу на

те, що вторинні тексти (створені на основі будь-якого іншого тексту) за різними

характеристиками відрізняються від первинних (що не  мають в своїй  основі

іншого тексту). Однак на сьогоднішній день робіт, що досліджують відмінності

первинних текстів від вторинних, а також механізм створення вторинних текстів

на  основі  первинних,  дуже  мало;  у  лінгвістичному  форматі  це  питання

розглядається  нечасто.  Разом  з  тим,  лінгвістичний  функціоналізм  пропонує

інструмент для дослідження цієї теми у вигляді парадигматичного аналізу, що

раніше не застосовувався до вторинних текстів.

Наукова  новизна  роботи  полягає  в  тому,  що  вперше  за  допомогою

парадигматичного  аналізу  досліджені  вторинні  тексти  й  виявлені  схеми

трансформації  парадигматичних  структур  первинних  текстів.  Описано  схеми

трансформації парадигматичного устрою претекстів пародій і римейків, а також

їх  подібності  та  відмінності.  Крім  цього,  парадигматичний  аналіз  пародій
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дозволив  виявити  схеми  формування  в  пародіях  елементів  комізму  та

полемічності.

Теоретичним  підґрунтям  роботи  послужили  дослідження

функціонального  напряму  в  лінгвістиці  таких  авторів,  як  М. М. Бахтін,

Е. Бенвеніст, В. Гумбольдт, М. І. Жинкін, О. О. Залевська, О. О. Новиков, М. М.

Правдін,  О. О. Потебня,  Н. О. Рубакин.  Теоретичною  основою  роботи  стали

дослідження І. І. Степанченка.

У  роботі  виявлено  характерні  особливості  російськомовних  пародій  і

римейків як об'єктів парадигматичного аналізу.  Для пародій виведені основні

ознаки,  що  відрізняють  їх  від  інших  вторинних  текстів:  це  передусім

вторинність (ґрунтується на якомусь існуючому тексті),  комічність (наявність

комічного,  сміхового  елементу)  і  полемічність  (оцінка,  часто  критична,

первинного  тексту).  Відзначено,  що  лише  тексти,  яким  притаманні  всі  три

перераховані ознаки одночасно, можуть називатися літературними пародіями.

Виходячи  з  цього,  висунуто  припущення,  що  три  основні  ознаки  пародії

обумовлені  особливим  парадигматичним  устроєм,  типовим  саме  для  цього

різновиду текстів.

У результаті проведення парадигматичного аналізу лексики пародій і їхніх

претекстів були зроблені наступні висновки. По-перше, усі літературні пародії

містять окрему лексичну парадигму, що відповідає за оцінку претексту.  Вона

може бути виражена як експліцитно, за допомогою певних лексем і вербальних

блоків,  так і  імпліцитно за допомогою інших засобів – наприклад, контрасту

лексичних парадигм. По-друге, у більшості пародій також міститься парадигма,

що  відповідає  за  комічне  зниження.  Вона  також  може  бути  виражена  як

експліцитно,  так  і  імпліцитно.  По-третє,  у  пародіях  зазвичай  є  особливі

лексичні елементи, що забезпечують їхній зв'язок з претекстом; найчастіше це

так  звані  слова-маркери,  запозичені  з  претексту,  що  викликають  у  читача

асоціації з ним. Таким чином, усі три ознаки пародії знаходять своє вираження в

парадигматичному устрої пародійних текстів.
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Що  стосується  римейка,  то  за  результатами  парадигматичного  аналізу

були виявлені наступні особливості цього типу текстів. По-перше, у римейку

майже завжди відсутні парадигми, що слугують для оцінки претексту. Якщо в

римейку з'являються елементи оцінки первинного тексту, то вони, як правило,

або  не  формують  окремої  парадигми,  або  така  парадигма  виражається

імпліцитно. Комічний елемент для римейка також не є обов'язковим: якщо в

тексті  римейка  присутні  комічні  елементи,  вони  також,  як  правило,  не

утворюють окремої парадигми. Таким чином, на відміну від пародії, у римейку

наявність  елементів  комічності  й  полемічності  можлива,  але  не  обов'язкова,

крім того, для римейка їх поєднання не характерне.

Були описані особливості російськомовної пародії й римейка як об'єктів

парадигматичного  аналізу.  Встановлено,  що пародія  демонструє  такі  ознаки:

вона  переважно  має  віршовану  форму,  збігається  за  формою  й  родом  з

претекстом,  а  також,  як  правило,  має  менший  обсяг,  ніж  претекст.  На

парадигматичному  рівні  це  виражається  в  меншій  кількості  лексичних

парадигм, більш простих міжпарадигмальних зв'язках і тенденції до спрощення

конфігурації парадигм у порівнянні з претекстом. 

Російськомовні  римейки,  як  правило,  у  ролі  претексту  мають  прозові

твори  великого  обсягу  – повісті  та  романи,  і  самі  вирізняються  великим

об'ємом. Із цього випливає, що для формування гіперпарадигми всього тексту

важливими є лише кілька лексичних парадигм з найбільш високим ступенем

актуальності, інші грають роль допоміжних.

Претексти  римейків  –  переважно  прозові  або  драматичні  твори.

Характерною особливістю римейка є тенденція розбіжності його форми і роду з

претекстом, зокрема це драматургійні римейки на епічні твори.

На парадигматичному рівні це виражається у великій кількості лексичних

парадигм  різного  ступеню актуальності,  більш складних  міжпарадигмальних

зв'язках,  часто  побудованих  на  асоціаціях,  більш  складній  конфігурації

лексичних парадигм у порівнянні з пародіями.
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Парадигматичний  аналіз  також  показав,  що  трансформація  парадигм

претексту  в  пародіях  і  римейках  відбувається  за  різними  принципами.

Трансформації лексичних парадигм в пародіях торкаються, як правило, складу

та обсягу первинних парадигм, а також, не так часто, ступеня їх актуальності в

тексті.  У  римейках  трансформація  парадигм  зачіпає  передусім  ступінь

актуальності, розташування в тексті відносно інших парадигм, а також характер

міжпарадигмального  зв'язку.  Загалом  трансформації  лексичних  парадигм  у

римейках відрізняються більшою складністю, ніж у пародіях.

Було встановлено, що і  в пародіях,  і  в римейках використовуються так

звані  слова-маркери,  прямі  й  непрямі  цитати  з  претекстів,  що  забезпечують

зв'язок між первинним і вторинним текстами.

Спираючись на характер трансформації лексичних парадигм претекстів,

було  розроблено  типології  пародій  і  римейків.  Типологія  пародії  виглядає

наступним чином.

Оцінний – тип пародій, у яких є окрема експліцитна оцінна парадигма, що

іноді доповнюється експліцитною парадигмою комічного зниження.

Гіперболізаційний –  тип  пародій,  для  якого  характерне  посилення  і

перебільшення однієї (рідше двох) парадигми вихідного тексту.

Актуалізаційний – тип пародій, у якому другорядний образ, поняття або

слово претексту  перетворюється  на  повноцінну парадигму й  виконує одну  з

провідних ролей, стаючи гіперактуальною парадигмою.

Формальний –  тип  пародій,  що  наслідує  від  претексту  його  форму  й

одночасно спрямовує на нього оцінку. Його визначальною рисою є часткове або

повне збереження парадигм претексту з наповненням їх новими лексемами.

Також  було  виділено  два  гібридних  типи  –  оцінно-актуалізаційний і

гіперболізаційно-актуалізаційний.

Типологія римейків виглядає наступним чином.

Трансформаційний тип – тип, при якому в римейку не з’являються нові

парадигми, проте вже наявні змінюють конфігурацію, обсяг, характери зв'язків

між собою, функцію, ступінь актуальності.
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Доповнювальний – тип, при якому в тексті  з'являється нова парадигма

(або  кілька  нових  парадигм),  що  викликає  зміну  актуальності  вже  наявних

парадигм і перебудову загальної парадигматичної конфігурації тексту.

Актуалізаційний  тип –  тип,  при  якому  парадигма  первинного  тексту

(найчастіше гіпоактуальна щодо інших парадигм)  збільшує обсяг  і  підвищує

актуальність, впливаючи на гіперпарадигму всього тексту.

Маркований  тип  являє  собою  текст,  парадигматичний  устрій  якого

суттєво відрізняється від претексту; проте він зв'язується з первинним текстом

за  допомогою  слів-маркерів  –  лексем  і  вербальних  блоків,  що  містять

відсилання до первинного тексту або запозичені з нього.

Практичне  значення отриманих  результатів  полягає  в  можливості  їх

використання для обґрунтування типологізації різних типів вторинних текстів

(зокрема, пародії та римейка). Матеріали дисертації можуть бути використані в

навчальних курсах з лексикології та загального мовознавства.

Особистий  внесок здобувача  полягає  в  проведенні  парадигматичного

аналізу  лексики  текстів  пародій  і  римейків,  виявлення  особливостей  різних

типів вторинних текстів і створення їхньої класифікації.

Ключові  слова: парадигматичний  аналіз,  лексична  парадигма,

інтертекстуальність,  вторинний  текст,  первинний  текст,  пародія,  римейк,

трансформація парадигм, комічність, оцінка.

5



ABSTRACT

Vorobyova  O.A.  Transformation  of  the  paradigmatic  structures  of  the

vocabulary  of  pretexts  in  parodies  and  remakes.  -  Qualification  work  as  a

manuscript.

Dissertation for the scientific degree of Doctor of Philosophy in specialty 053

Philology.  -  Kharkiv  National  Pedagogical  University  named  G.S.  Scovoroda.  -

Kharkov, 2021.

In the dissertation, using the method of paradigmatic analysis,  two types of

secondary  texts  –  parodies  and  remakes  –  are  investigated.  Also,  a  paradigmatic

analysis of primary texts is carried out and methods and principles of transformation

of  lexical  paradigms  of  primary  texts  are  described.  Based  on  the  methods  of

transformation of the lexical paradigms of primary texts, classifications have been

created for parodies and for remakes.

The relevance of the work. The relevance of the study is due to the active

development of linguistic functionalism, on the one hand, and an increase in interest

in the phenomenon of secondary texts, on the other. Modern researchers pay attention

to the fact that secondary texts (created on the basis of some other text) differ in

various  characteristics  from primary ones  (which are  not  based  on another  text).

However,  to  date,  there  are  very  few  works  examining  the  differences  between

primary and secondary texts, as well as the mechanism for creating secondary texts

based on primary ones; from a linguistic point of view, this issue is rarely considered.

At the same time, linguistic functionalism offers a tool for researching this topic in

the form of a paradigmatic analysis that has not previously been applied to secondary

texts.

The scientific novelty of the work lies in the fact that for the first time, with

the help of paradigmatic analysis, secondary texts are investigated and schemes for

the transformation of the paradigmatic structures of primary texts are revealed. The

schemes of transformation of the paradigmatic structure of pretexts of parodies and

remakes, as well as their similarities and differences, are described. In addition, the
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paradigmatic  analysis  of  parodies  made  it  possible  to  identify  schemes  for  the

formation of comic and polemical elements in parodies.

The  theoretical  prerequisites  for  the  work  were  research  in  the  field  of

functional direction in linguistics by such authors as V. Humboldt, A. A. Potebnya,

E. Benveniste,  A. Zalevskaya,  M. I. Zhinkin,  N. O. Rubakin,  M. M. Bakhtin,

A. A. Novikov, M. N. Pravdin. The theoretical basis of the work was the research of

I. I. Stepanchenko.

The work reveals the characteristic features of Russian-language parodies and

remakes  as  objects  of  paradigmatic  analysis.  For  parodies,  the  main  features  are

deduced that distinguish them from other secondary texts: they are secondary (based

on  some  existing  text),  comic  (the  presence  of  a  comic,  laughing  element)  and

polemic (assessment, often critical, of the primary text). It is indicated that only texts

that demonstrate all three of the listed features at the same time can be called literary

parodies. Based on this, it has been suggested that the three main features of parody

are due to a special  paradigmatic system, typical  for this particular type of  texts.

As  a  result  of  the  paradigmatic  analysis  of  the  vocabulary  of  parodies  and  their

pretexts, the following conclusions were made. First, in all literary parodies there is a

separate lexical paradigm responsible for evaluating the pretext. It can be expressed

both explicitly, using certain lexemes and verbal blocks, and implicitly using other

means – for example, the contrast of lexical paradigms. Secondly, in most parodies

there is also a paradigm of comic decline. It can also be expressed both explicitly and

implicitly.  Thirdly,  parodies  usually  have  special  lexical  elements  that  provide  a

connection between parody and pretext; most often these are the so-called marker

words borrowed from the pretext and evoke associations with it in the reader. Thus,

all  three features of  parody find their  expression in the paradigmatic structure of

parody texts.

As for the remake, the results of the paradigmatic analysis of the remake texts

revealed the following features of this type of texts. Firstly, remakes almost always

lack paradigms for  evaluating  pretext.  If  elements  of  the  primary text  evaluation

appear in the remake, then they, as a rule, either do not form a separate paradigm, or
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such a paradigm is expressed implicitly. The comic element for the remake is also

optional: if comic elements are present in the text of the remake, they also usually do

not form a separate paradigm. Thus, in contrast to parody, the presence of elements of

comic and polemical elements in the remake is possible, but not necessary; moreover,

their combination is uncharacteristic for the remake.

The  features  of  the  Russian-language  parody  and  remake  as  objects  of

paradigmatic analysis were described. It was found that the parody demonstrates the

following features: in most cases it has a poetic form, coincides in form and gender

with the pretext,  and also, as a rule, has a smaller volume than the pretext. On a

paradigmatic  level,  this  is  expressed  in  a  smaller  number  of  lexical  paradigms,

simpler interparadigm connections and a tendency to simplify the configuration of

paradigms in comparison with the pretext.

Russian-language remakes, as a rule, have a large volume of prose as a pretext,

from novellas to novels, and are themselves distinguished by a large volume. From

this it follows that for the formation of a hyperparadigm of the entire text, only a few

lexical paradigms with the highest degree of relevance are important, the rest play the

role of auxiliary ones.

In the overwhelming majority of cases, the pretexts of the remakes are prose or

dramatic works. A characteristic feature of the remake is the tendency to mismatch its

form and kind with the pretext – in particular, dramatic remakes of epic performances

are widespread..

At  the  paradigmatic  level,  this  is  expressed  in  a  large  number  of  lexical

paradigms  of  varying  degrees  of  relevance,  more  complex  interparadigmatic

connections, often built on associations and references, a more complex configuration

of lexical paradigms compared to parodies.

Paradigmatic analysis also showed that the transformation of pretext paradigms

in  parodies  and  remakes  occurs  in  accordance  with  different  principles.

Transformations of lexical paradigms in parodies affect, as a rule, the composition

and scope of the original paradigms, as well as, somewhat less often, the degree of

their relevance in the text. In remakes, the transformation of paradigms affects, first

8



of all, the degree of relevance, the location in the text relative to other paradigms, as

well as the nature of the inter-paradigm connection. In general, the transformations of

lexical paradigms in remakes are more complex than in parodies.

It was found that both in parodies and in remakes, so-called marker words,

direct and indirect quotations from pretexts are used, providing a connection between

the primary and secondary texts.

Based on the nature of the transformation of the lexical paradigms of pretexts,

typologies of parodies and remakes were developed. The typology of parody is as

follows.

Evaluative – a type of parody in which there is a separate explicit evaluative

paradigm, sometimes supplemented by an explicit paradigm of comic decline.

Hyperbolizing – a type of parody, which is characterized by the strengthening

and exaggeration of one (less often two) paradigm of the original text.

Actualization  –  a  type  of  parody  in  which  a  secondary  image,  concept  or

pretext word turns into a full-fledged paradigm and begins to play one of the leading

roles, becoming a hyperactual paradigm.

Formal – a type of parody, which is a text that takes its form from the pretext

and at the same time directs an assessment to it. Its distinctive feature is partial or

complete preservation of pretext paradigms with filling them with new lexemes.

Also,  two  hybrid  types  were  identified  –  evaluative-actualization  and

hyperbolizing-actualization.

The typology of remakes is as follows.

Transformational type is a type in which new paradigms do not appear in the

remake,  but  the  existing  ones  change  the  configuration,  volume,  nature  of

connections between themselves, function, degree of relevance

In  the  complementary  type,  a  new  paradigm  (or  several  new  paradigms)

appears in the text, which entails a change in the relevance of existing paradigms and

a restructuring of the general paradigmatic configuration of the text.

9



Actualization type is a type in which the paradigm of the source text (often

hypoactual in relation to other paradigms) increases the volume and increases the

relevance, influencing the hyperparadigm of the entire text.

A marked type is a text whose paradigmatic structure is very different from a

pretext; however, it is associated with the primary text using marker words – lexemes

and verbal blocks, containing references to the primary text or borrowed from it.

The practical significance of the study lies in the possibility of using its results

to  substantiate  the  distinction  between  different  types  of  secondary  texts  (in

particular, parody and remake). The dissertation materials can be used in lexicology

and general linguistics courses.

The personal contribution of the applicant is to conduct a paradigmatic analysis

of the vocabulary of parody and remake texts, identify the features of various types of

secondary texts and create their classification.

Keywords: paradigmatic analysis, lexical paradigm, intertextuality, secondary

text, primary text, parody, remake, transformation of paradigms, comic, evaluation. 
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ВСТУП

Розвиток  лінгвістики  ХХ  століття  ознаменувався  зміною  системно-

структурного підходу до мови антропоцентричним. Мову починають розглядати

не як інструмент, а як діяльність, що використовується для задоволення певних

потреб  людини  та  суспільства.  З'являється  й  розвивається  багато  суміжних

дисциплін,  таких  як  лінгвокультурологія,  психолінгвістика  тощо.  Одночасно

розвивається така галузь науки про мову, як текстологія, що розуміє текст як

головну  складову  людського  мовлення  й  основну  форму,  завдяки  якій  мова

реалізує себе. У другій половині ХХ століття зростає інтерес до тексту як до

самоцінного феномена, а в кінці – розробляється концепція тексту як результату

взаємодії  автора  і  реципієнта.  Ця  концепція  була  розроблена  в  лінгвістиці

раніше, але саме у зазначений період вона піддається переосмисленню в дусі

антропоцентризму,  внаслідок  чого  автора  та  реципієнта  сприймають  як

рівноправних творців змісту тексту.

З'являється функційний підхід до мови: мова як діяльність розглядається з

позиції функцій, які вона виконує в процесі комунікації. Водночас змінюється

підхід  до  самого  тексту.  Відзначають,  що  розуміння  тексту  певним  чином

залежить  від  тезаурусу  реципієнта,  його  навичок  сприйняття  й  осмислення

тексту.

Одночасно  з  цим  у  філології  з’являється  поняття  інтертексту  та

інтертекстуальності, що спочатку розвивалися у сферах літературознавства й

філософії. Інтертекстуальність – здатність тексту бути пов’язаним з іншими

текстами,  взаємодіючи  з  ними  різними  способами.  Розвиток  концепції

інтертекстуальності  викликав зацікавлення в  особливому типі  текстів,  що не

просто відчувають вплив інших текстів, а й безпосередньо запозичують з них ті

чи  інші  елементи:  фабулу,  сюжет,  особливості  стилістики  тощо.  Такі  тексти

прийнято  називати  “вторинними” і,  відповідно,  тексти,  з  яких  запозичують

матеріал – “первинними” чи “претекстами”.

15



Феномен  вторинних  текстів  у  ХХ  столітті  розглядався  переважно

фахівцями літературознавства. Властивості та особливості вторинних текстів з

точки  зору  лінгвістики  стали  вивчатися  відносно  недавно.  Питання  про

характер інтертекстуальних зв’язків вторинного і відповідного йому первинного

текстів порушувалося в окремих роботах, але не вивчалось детально. 

У цьому дослідженні для вивчення інтертекстуальних зв’язків вторинних

і  первинних  текстів  як  інструмент  використано  парадигматичний  аналіз

лексики.  Він заґрунтований на твердженні про те, що реципієнт сприймає не

тільки  вербальні  образи  тексту,  але  й  конструює  на  основі  лексики  тексту

предметні образи, пов’язані з вербальними, але які не співпадають з ними. 

Розвиток  антропоцентричного  напрямку  в  лінгвістиці  і  лінгвістичного

функціоналізму при малій кількості  робіт,  що розглядають вторинні  тексти з

функціональної точки зору, визначив вибір теми для даної роботи.

Мета дослідження – зіставлення лексики пародій та римейків з лексикою

відповідних претекстів для виявлення інтертекстуальних зв’язків вторинних та

первинних текстів. 

Відповідно до мети дослідження були поставлені наступні завдання:

1. Обґрунтувати доцільність використання методу парадигматичного

аналізу лексики для зіставлення пародій та римейків з претекстами. 

2. Провести парадигматичний аналіз лексики пародій та римейків.

3. Здійснити парадигматичний аналіз лексики відповідних претекстів.

4. Розробити  типологію  трансформацій,  яких  зазнає  лексика

претекстів у вторинних текстах. 

5. Зіставити трансформації лексичних парадигм у пародії та рімейку і

виявити  подібності  та  відмінності  в  принципах  і  засобах  зміни  первинних

текстів.

Гіпотеза  дослідження полягає  в  припущенні,  що існують  певні  схеми

трансформації первинних текстів, відповідно до яких претекст стає пародією

або римейком; для обох типів вторинних текстів такі схеми розрізняються.

16



Об’єктами дослідження є тексти пародій та римейків, а також відповідні

їм первинні тексти.

Предметом дослідження є характер трансформації лексичних парадигм

первинних текстів в пародіях та римейках. 

Відповідно  до  поставленої  мети  й  окресленими  завданнями  був

використаний  комплекс  загальнонаукових  методів  дослідження,  таких  як

аналіз, синтез, узагальнення, порівняння, систематизація, класифікація, а також

метод парадигматичного аналізу. 

Базу джерел дослідження складають:

1. Тексти пародій та римейків, взяті для проведення парадигматичного

аналізу.

2. Роботи,  що  становлять  основу  розробки  функціональної

лінгвістичної  парадигми  (В. Гумбольдт,  О. О. Потебня,  Е. Бенвеніст,

О. О. Залевська,  М. І. Жинкін,  Н. О. Рубакін,  І. О. Бодуен  де  Куртене,

М. М. Бахтін, О. І. Новіков, М. М. Правдін).

3. Дослідження  інтертексту  та  інтертекстуальності  (Ю. С. Крістева,

Р. Барт, Ж. Женетт, В. Е. Чернявська, Н. І. Степанова).

4. Дослідження,  присвячені  вторинним  текстам  (М. В. Вербицька,

С. В. Іонова, Л. П. Майданова, Н. Б. Агранович, М. І. Жінкін, О. Б. Багдасарян).

5. Дослідження  особливостей  та  типів  пародій  (М. М. Бахтін,

Ю. М. Тинянов,  О. М. Фрейденберг,  М. Л. Гаспаров,  Т. О. Холодинська,

Г. І Салова, Г. І. Лушнікова, Вл. І. Новіков). 

6. Дослідження  римейків  (Т. О. Холодинська,  М. В. Загідуліна,

М. Адамович, М. А. Сирівля, В. В. Савельєва).

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше:

 в  якості  інструменту  аналізу  вторинних  текстів  використано

парадигматичний аналіз лексики;

 проведено парадигматичний аналіз лексики пародій, римейків та їх

претекстів;
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 складено класифікація текстів літературних пародій відповідно до

типів трансформації лексичних парадигм первинних текстів;

 класифіковано  тексти  римейків  за  ознакою  типів  трансформації

парадигматического ладу претекстів;

 проаналізовано та описано відмінності між типами трансформації

лексичних парадигм претекстів у пародіях та римейках. 

Теоретичне  значення дослідження  полягає  у  визначенні  параметрів

лексичних  парадигм,  що  дозволяють  розробити  методику  аналізу

трансформацій  парадигматичних  структур  лексики  претекстів  в  пародії  і

римейка,  а  також  в  описі  виявлених  на  підставі  цієї  методики  типів

трансформації.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що зроблені автором

висновки  можуть  бути  покладені  в  основу  розмежування  різних  типів

вторинних текстів (зокрема, пародії та римейка). Матеріали дисертації можуть

бути використані в навчальних курсах з функціональної лінгвістики.

Публікації. Основні  положення  дослідження  відображені  у  12

публікаціях,  5  з  яких  –  у  фахових  виданнях  України,  1  –  у  закордонному

періодичному виданні, 6 – у збірниках матеріалів наукових конференцій.
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПАРАДИГМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ
ВТОРИННИХ ТЕКСТІВ

1.1 Теоретичні основи парадигматичного аналізу тексту

У другій половині ХХ століття з’явилася стійка тенденція до зміщення

фокусу  уваги  з  того,  як  влаштована  мова,  на  те,  як  вона  функціонує  та

використовується людиною. Системно-структурний підхід, в межах якого мова

розглядається  як  замкнена  система  «в  собі  й  для  себе»,  змінився

антропоцентричним,  що  розглядає  мову  як  діяльність  і  зосереджений  на

дослідженні  її  функціональних  властивостей.  Формування  подібного  підходу

значною  мірою  пов’язано  з  розвитком  інтегрованих  дисциплін,  таких  як

психолінгвістика, нейролінгвістика, когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія

і т. п.,  об’єднаних  антропоцентричною  спрямованістю  та  прагненням

розглядати  мовні  явища  з  точки  зору  характеру  їх  функціювання  в

комунікативному акті.

Основи для  розвитку  сучасного  лінгвістичного  антропоцентризму були

закладені  В.  фон  Гумбольдтом  і  надалі  розвинені  такими  вченими,  як

М. М. Бахтін,  І. О. Бодуен  де  Куртене,  О. О. Потебня.  Їх  ідеї  і  висновки

розвивалися  далі  такими  дослідниками,  як  Ф. С. Бацевич,  В. В. Виноградов,

О. С. Кубрякова, О. О. Леонтьєв, А. Н. Рудяков, Ю. С. Степанов, М. О. Шелякін

і багато інших. Значний внесок у розвиток антропоцентричного підходу зробив

Е. Бенвеніст, який розробляв ідею про основоположне значення суб’єктивного

початку мови як такої. 

У кінці ХХ століття в рамках антропоцентричного підходу в лінгвістиці

було  розроблено  декілька  принципово  нових  концепцій  мовної  комунікації.

Однією з найважливіших серед них є концепція тексту як основи взаємодії двох

сторін – автора та реципієнта. Вона існувала в лінгвістиці й раніше, але була

кардинально переосмислена в контексті антропоцентризму: і автор, і реципієнт

починають  розглядатися  як  співтворці  змісту  тексту.  Одночасно  з  цим
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актуалізується  проблема  характеру  такої  взаємодії,  і  з’являється  критика

усталеного  підходу  до  тексту  як  коду,  що  містить  деяку  інформацію,  яка

створюється автором і розшифровується реципієнтом.

Приклад критичного аналізу подібних поглядів на текст можна знайти у

М. М. Правдіна.  У  своїй  роботі  «Проблема  абстрактного  и  конкретного

мышления в языке» він розглядає два протилежні підходи до тексту та його ролі

в  комунікативному  акті,  “експресіонізм”  та  “функціоналізм”.  Прихильники

першого підходу розглядають мову та її одиниці як носії думки, що передають її

від одного комуніканта до іншого. Другий підхід заперечує можливість передачі

думки за допомогою слів та розглядає мовлення як систему умовних елементів.

При  цьому  він  відкидає  концепцію,  згідно  з  якою  кожній  одиниці  мови

відповідає  певний  зміст,  обгрунтовуючи  це  тим,  що  якби  це  відповідало

дійсності,  то  склалась  би  ситуація,  у  якій  «найменша  зміна  мовної  форми

змінює  зміст,  найменша  зміна  змісту  повинна  змінювати  мовну  форму»  [  ].

Однак на практиці цього не відбувається з різних причин: від багатозначності

лексем  до  впливу  екстралінгвістичних  чинників  (жестикуляція,  інтонація,

позамовний контекст тощо). На основі цього робиться припущення, що мову не

можна назвати однозначним “кодом” для передачі думок. У своїх міркуваннях

про  неможливість  кодування  думок  М. М. Правдін  робить  парадоксальний

висновок:  «передаючи один одному свої думки засобом мови, ми не можемо

розуміти один одного, оскільки в нас немає ні абсолютно тотожних думок, ні

абсолютно тотожних засобів для їх передачі» [ ]. 

 Цей  висновок  перегукується  з  ранніми  ідеями  В. Гумбольдта  [45]  і

О. О. Потебні [126], які дійшли схожих висновків. 

Довівши неможливість  пояснення  механізму  комунікації  за  допомогою

експресіоністського  підходу,  М. М. Правдін  звертається  до  функціонального.

Основна  ідея,  покладена  в  основу  сучасного  функціонального  підходу  щодо

розуміння  тексту,  сформульована  ним  наступним  чином:  «думки  не

передаються,  а  порушуються  однією людиною в  свідомості  іншої  в  процесі

мовної комунікації» [128]. Зазначене формулювання узагальнює й конкретизує
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ідеї, висловлені раніше такими авторами, як В. Гумбольдт [45], О. О. Потебня

[126], Е. Бенвеніст [18].

Схожі  думки  щодо  механізму  комунікації  та  сприйняття  тексту

розроблялися  в  роботах  з  психолінгвістики  В. П. Бєляніна,  Н. І. Жінкіна,

О. О. Залевської, О. Р. Лурії,  Ю. А. Сорокіна та ін. Такий самий підхід поклав

І. І. Степанченко  в  основу  розробки  методу  парадигматичного  аналізу

художнього тексту [36], що використовується в цій дисертації.

Аналогічні  погляди  на  текст,  як  на  засіб  збудження  тих  чи  інших

розумових  процесів  у  свідомості  реципієнта  висловлює  Б. М. Гаспаров:  «З

одного  боку,  будь-яке  висловлювання  (...)  являє  собою  текст,  тобто  якийсь

мовної  артефакт,  створений  з  відомого  мовного  матеріалу  за  допомогою

відомих прийомів ... З іншого боку, для того, щоб осмислити повідомлення, що

містить  текст,  суб'єкт  повинен  включити  цей  мовний  артефакт  у  рух  своєї

думки. Можливі спогади, асоціації,  аналогії,  збігання, контамінації,  здогадки,

антиципації,  емоційні  реакції,  оцінки,  аналітичні  узагальнення  щомиті

проносяться в свідомості мовної особистості. Процеси ці не прив'язані жорстко

до  готівкового  мовною  висловом:  вони  розростаються  одночасно  в  багатьох

різних,  нерідко  суперечливих  напрямках,  огортаючи  лінійно  розгортається

мовне висловлювання у вигляді летючої середовища, де немає ніяких певних

обрисів» [38]. О. І. Новіков говорив про побудову читачем «зустрічного тексту»

[106]. Двоїсту сутність сприйняття тексту відзначав М. М. Бахтін [12], ідеї його

робіт розвинула Ю. С. Крістева, яка писала про взаємне злиття двох дискурсів –

авторського та читацького [77].

Із  сучасних  дослідників  тексту  з  точки  зору  функціонального  підходу

варто  відзначити  Голева М. Д.  та  Кім Л. Г.,  які  стверджують,  що  «будь-який

текст  як  репрезентант  мовного  функціювання  реалізується  множинністю

смислових варіантів» [41]. При цьому подібна властивість описується ними як

«нормативне явище, обумовлене об'єктивними властивостями мовної системи»

[41];  іншими  словами,  на  думку  авторів,  множинність  смислових  варіантів

зумовлена самою природою мови. Варто згадати також Солодилову И. О., яка
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стверджує,  що  «неможливо  сприймати  текст  окремо,  як  якусь  назавжди

застиглу сукупність знаків, що містить один раз і назавжди заданий сенс, який

читачеві або слухачеві треба навчитися отримувати» [149]. Серед українських

дослідників відзначмо Ф. С. Бацевича, який розвиває функціональний підхід до

лінгвістики на теренах національної науки.

Варіативність  сприйняття  має  й  конкретні  межі.  Вони  обумовлені

передусім  фіксованою мовною формою тексту,  а  по-друге,  відносно  схожим

тезаурусом  більшості  реципієнтів,  на  яких  направлено  текст  [27].  Для

формування певного змісту у свідомості читачів лексичні та розумові одиниці в

тексті особливим чином організовуються в синтагми та парадигми.

Дотримуємося думки, що синтагма в межах зазначеної теорії – визначена

лінійна  послідовність  мовних  елементів,  що  зумовлює  послідовність

формування вербальних образів у свідомості  реципієнта.  Парадигма в межах

окресленої  теорії  –  система  розумових  (“предметних”,  тобто  тих,  що  є

відображенням навколишньої дійсності) образів, яка формується вербальними

образами.  Предметом  парадигматичного  аналізу  лексики  є  системи  слів,  що

генерують парадигми відповідних “предметних” образів. При сприйнятті тексту

читач  від  рівня  мовної  синтагматики  переходить  до  рівня  розумової

парадигматики  [152].  Саме  на  цьому  рівні  відбувається  сприйняття  змісту

тексту.

Загальна система парадигм, у межах якої формується цілісне сприйняття в

широкому  смислі,  включаючи  розуміння,  осмислення  тексту,  називається

гіперпарадигмою [142].  Взаєморозташування,  ієрархія  та  функціонування

парадигм в тексті,  а також їхні характеристики досліджуються за допомогою

методу парадигматичного аналізу тексту [142]. 

1.2 Поняття вторинного тексту та особливості його інтертекстуальних
зв’язків

Поняття інтертексту та інтертекстуальності спочатку розроблялися в

площині  літературознавства,  пізніше  –  лінгвістики.  У  середині  ХХ  століття

Ю. С. Крістева,  Р. Барт,  Ж. Женнет,  М. М. Бахтін  зверталися  до  дослідження
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літературного  тексту  як  витвору  цільної  семіотичної  системи  та  його

взаємозв’язків  з  іншими  текстами  тієї  самої  системи.  Одним  із  результатів

вивчення цієї  області  стало формування концепції  інтертекстуальності,  як

властивості тексту зв’язуватися з іншими текстами, використовуючи їхні ідеї,

запозичуючи елементи та вступаючи в різні види взаємодій. 

Сам  термін  “інтертекстуальність”  був  уперше  запропонований

Ю. С. Крістевою в її роботі «Слово, диалог и роман», де вона розвинула ідеї

М. М.   Бахтіна,  викладені  зокрема  в  «Проблемах  поэтики  Достоевского».

Сутність  цього  поняття  була  сформульована  нею  наступним  чином:  «слово

(текст) являє собою перетин слів (текстів), де прочитується щонайменше інше

слово (текст)» [77]. Під “іншим” дослідниця розуміє текст, що належить іншому

автору (авторам). 

Як відомо, сама ідея взаємозв’язку та взаємовпливу літературних текстів

всередині семіотичної системи певної культури належить М. М. Бахтіну, але він

у своїх роботах не зупиняється на ній детально. Ю. С. Крістева дає наскрізній

огляд  ідей  М. М. Бахтіна,  увиразнює  їх  та  вводить  “інтертекстуальність”  як

спеціальний  термін,  однак  не  формулює  конкретної  дефініції.  “Офіційно”

термін  “інтертекстуальність”  в  літературознавстві  закріпив  Р. Барт.  В

енциклопедичній статті “Текст” він пише: «Кожний текст є интертекстом: інші

тексти  присутні  в  ньому  на  різних  рівнях  у  більш  або  менш  впізнаваних

формах:  тексти  попередньої  культури  і  тексти  оточуючої  культури.  Кожний

текст являє собою нову тканину,  зіткану зі  старих цитат.  Уривки культурних

кодів, формул, ритмічних структур, фрагменти соціальних ідіом тощо – усі вони

поглинуті текстом і перемішані в ньому, оскільки завжди до тексту і навколо

нього  існує  мова.  Як  необхідна  попередня  умова  для  будь-якого  тексту

інтертекстуальність не може бути зведена до проблеми джерел і впливів; вона

являє собою загальне поле анонімних формул, походження яких рідко можна

виявити, несвідомих чи автоматичних цитат, що даються без лапок» [ ].

В. Е. Чернявська відзначає, що подібний підхід до інтертекстуальності

«розчиняє»  саме  поняття  тексту  [173].  Н. І. Степанова  також  помічає  це  й
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описує  лінгвістичний  підхід  до  інтертекстуальності,  який  «відрізняється  від

літературознавчого  тим,  що  розглядає  інтертекстуальність  як  категорію,  що

характеризує комунікативні відносини тексту з іншими текстами. Ці відносини

встановлюються  на  різних  рівнях  (змістовному,  лексичному,  синтаксичному,

стилістичному)  і,  що  найбільш  важливо  для  аналізу,  виражаються

репрезентовані  мовними  маркерами  (лінгвістичними  засобами  реалізації

інтертекстуальних зв'язків)» [151].

Розвиток концепції інтертекстуальності викликав зацікавлення особливим

типом  текстів,  які  не  просто  зазнають  впливу  інших  текстів,  але  й

безпосередньо запозичують з них такі елементи, як сюжет, фабула, композиція,

стилістичні  особливості  тощо.  Такі  тексти  прийнято називати “вторинними”.

Цей  термін  був  введений  М. В. Вербицькою  [21].  В  авторефераті  своєї

дисертації, присвяченої феномену вторинних текстів, вона описує їх як тексти з

особливою естетикою та концептуальною роллю, повноцінне сприйняття яких

неможливе  без  знайомства  з  первинним  текстом-”прототипом”.  С. В. Іонова

визначає  вторинний  текст  як  «текст,  створений  на  базі  іншого,  первинного

тексту зі зміною авторства. Зміна авторства означає заміну однієї інтенції автора

(...) і смислової домінанти на іншу інтенцію і смислову домінанту» [66]. 

Вторинні  тексти  широко  представлені  у  світовій  літературі.  До  них

належить  різновиди  текстів,  що  відрізняються  своєю  структурою,  формою,

функцією: пародії,  переробки, стилізації,  наслідування,  різні  варіації  на тему

відомих  сюжетів.  Проте  вивчення  цього  явища  почалося  зовсім  недавно.

Сьогодні  основоположними  в  цій  проблематиці  є  роботи  Л. П. Майданової

«Речевая  интенция  и  типология  вторичных  текстов»  та  М. В. Вербицької

«Теория  вторичных текстов».  Як  ознаку вторинності  тексту  Л. П. Майданова

виводить  зміну  інтенції  його  створення  (з  чого,  як  можна  припустити,

виникають і функціональні відмінності). М. В. Вербицька визначає спільну для

всіх  вторинних  текстів  категорію  спільності/відмінності:  на  її  думку,  саме

співвідношення спільних та відмінних рис формує індивідуальність вторинного

тексту. Також вона наголошує на такій характернуій рисі подібних текстів, як
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експлікація імпліцитного: «то, що в протослові сприймається на рівні ідейно-

художнього змісту, у вторинному тексті зводиться на семантичний рівень» [21].

У  цьому  контексті  під  “семантичним”  розуміють  рівень  лексики,  що  може

служити аргументом у доведенні специфічної природи вторинних текстів чи їх

особливої будови та функцій, що відрізняються від будови та функції первинних

текстів.

Надалі  теорію  вторинних  текстів  розвивали  Н. Б. Агранович  [3],

О. Б. Багдасарян [9], М. І. Жинкін [55], які піднімали такі питання, як специфіка

текстотворення  вторинних  текстів,  диференціація  первинних  та  вторинних

текстів,  а  також інтертекстуальні  взаємовідносини вторинного та  первинного

текстів.  Останнє  питання  тісно  пов’язане  з  дослідженням  характерних

особливостей вторинних текстів конкретних типів – пародії, римейка, пастишу

тощо. Характер взаємозв’язку та механізми трансформації первинного тексту у

вторинний на сьогодні вивчені фрагментарно. Остаточної та повної відповіді на

питання,  якими  шляхами  та  за  допомогою  яких  інструментів  текст

перетворюється на пародію чи римейк, дослідниками досі не зроблено. Разом з

тим, подібні дослідження можуть допомогти з’ясувати механізми функціювання

інтертексту як такого, допомогти у вивченні способів формування комізму та

вивченні  феномена  комічного,  дослідити  ступінь  полемічності  різних  типів

вторинних текстів, а також здійснити чітке розмежування між цими типами на

основі лінгвістичних ознак. 

1.3 Пародія як різновид вторинного тексту

Поняття  пародії  (грец.  parōdia  –  переспів,  букв.  “пісня  навпаки”)  має

багато  визначень.  Стаття  в  Короткій  літературній  енциклопедії  Г. Е.   Бена

визначає  пародію  наступним  чином:  «ПАРОДИЯ  (грец.  παρωδία,  букв.  –

переспів; комич. переробка) – жанр літературно-худож. імітації,  наслідування

стилю окр. твору автора, літ. напрямку, жанру з метою його висміювання. Автор

П., зберігаючи форму оригіналу, вкладає в неї новий, контрастний зміст, що по-

новому висвітлює твір і  дискредитує його ...  Літ.  П. існує тільки «в парі» зі
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своїм оригіналом. Ефект пародіювання – в уявному, але виразно відчувається

контраст, наявність «другого плану» [114]. 

Я. О. Зунделович наводить наступне визначення:  «ПАРОДИЯ – жанр, у

якому відомий твір як зразок служить об'єктом наслідування в іншому творі, але

таким чином, що наслідування стосується тільки зовнішньої форми «зразка» -

його  ритміки,  синтаксису,  сюжетних  положень  тощо,  маючи  зовсім  іншу

внутрішню спрямованість» [112].

М. Л. Гаспаров  пропонує  таке  визначення  пародії:  «Пародія  (грец.

parōdia –  переказ)  –  у  літературі  і  (рідше)  музиці  й  живопису  –  комічне

наслідування  художнього  твору  або  групи  творів.  ...  Висміювання  може

зосереджуватися як на стилі, так і на тематиці – висміюються як заштамповані,

застарілі  прийоми поезії,  так і  непристойні,  не гідні  поезії  явища дійсності»

[117].

Наведені визначення надають можливість окреслити основні риси пародії,

що відзначає більшість дослідників. По-перше, це наслідувальний (вторинний)

характер  пародії.  Бен  уточнює  цю ознаку,  говорячи,  що  літературна  пародія

«існує тільки «в парі» зі своїм оригіналом». Зунделович також наголошує, що

для  створення  пародії  необхідний  твір-«зразок».  Ю. М. Тинянов  у  своєму

масштабному  дослідженні  «О  пародии»  пише  про  таку  обов’язкову  рису

пародії, як «спрямованість» її на інший твір (твори). Тут потрібно зауважити,

що направленість на певний текст є початковою ознакою пародії, що вже у ході

функціонування  пародійного  тексту  може  втрачати  свій  пріоритет,  внаслідок

чого пародія починає сприйматися як самостійний твір. Н. М. Винникова прямо

вказує на інтертекстуальний характер пародії: “... письменники, які полюбляють

різного роду текстуальні ігри, залучають у свою “партію” “хорошого читача”,

який повинен у процесі гри-перечитування “перестворити” текст, розгадуючи

авторські загадки, обходячи розставлені ними пастки, користуючись натяками-

ключами, що й визначає своєрідність гри інтертекстуальними кодами і веде до

можливості  паралельних  вичитувань  значень.  Саме  інтертекстуальність  і

створює ігрову ситуацію” [23].
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Іншою  важливою  ознакою  пародії  є  наявність  комічного  елементу.

Г. Е. Бен пише, що мета літературної пародії – “висміювання” і “дискредитація”

оригіналу.  М. Л. Гаспаров  називає  пародію  «комічним  наслідуванням».

Оригінальне визначення пародії дає В. І. Новіков: «комічний образ художнього

твору,  стилю,  жанру».  Необхідно  звернути  увагу  на  відсутність  в  даному

визначенні  посилань  на  наслідуваність  (на  відміну  від  більшості  інших

визначень), однак в ньому наявна згадка про “комічне”.

Але не всі автори розглядають комічність як основоположну рису пародії.

Наприклад, О. М. Фрейденберг пише: «Пародія не є імітацією, висміюванням

або  передражнюванням»  [167].  Проте,  обгрунтовуючи  свою  думку,  вона

наводить  приклади  античних  та  середньовічних  пародій  на  сакральні  й

літургійні  тексти,  що  значно  відрізняються  від  літературної  пародії  за

завданнями та функціями. Ю. М. Тинянов також сумнівається в переважній ролі

комічного  елементу:  «…чинне  визначення  частково  («наголошування  на  в

смішному») хибне, навіть якщо замінити слово «смішне» терміном «комічне»,

невірно навіть щодо комічних пародій,  тому що виникають питання: за яких

обставин,  за  яких  умов,  для  кого  комічну?  –  питання,  що  розмежовують

«загальний»  і  «комічний»  зміст,  що  змушуює  і  це  поняття  піддати

уточнювальному структурному аналізові.  А  на  тій  тонкій  грані,  коли  комізм

пародійного  жанру,  а  разом  і  комічність  пародуюмого  твору  випаровується,

можна поставити питання: чи в комізмі справа?» [162].

Ю. М. Тинянов розвиває  думку про необов’язковість комізму в пародії,

наводячи в приклад літературні пародії першої половини ХІХ ст., що, задумані

та визначені  авторами як  пародії,  сприймалися певною частиною публіки як

самостійні твори, такі, що не мають нічого спільного з цим жанром.  Порівн.:

«Як характерний факт зазначу тут на наступне. У 1830 році Польовий укладає у

своєму  “Новому  живописці”  пародичний  розділ  «Поетична  нісенітниця,  або

уривки з нового альманаху “Літературне дзеркало”»; першим номером відділу

йде «Російська пісня» («Ох ви, кучері, кучері чорні! ..») за пародійним підписом

Феокритовий  (прозорий  натяк  на  Дельвіга,  який  писав  ідилії). І  ось  у  [...]
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1831 році виходить альманах «Евтерпа», що ні за програмними цілями своїми,

ні з підбору матеріалу нічого спільного з пародіями не має. Поруч з віршами

Шевирьова, Язикова та ін. у № 33, на стор. 67–68 надруковано вірш «Ох, ви

кучері,  кучері  чорні!  ..»  за  підписом  Феокритовий,  що  виглядає  якщо  не

прізвищем,  то  принаймні  серйозним  псевдонімом» [162]. При  цьому

Ю. М. Тинянов  звертає  увагу  на  велику  кількість  подібних  прикладів,

підкреслюючи, що існувала окрема тенденція до переходу пародій в самостійні

некомічні форми.

У нашому дослідженні ідея Ю. М. Тинянова про необов’язковість комізму

у творах, що вважаються пародійними, і переході пародій в некомічні форми,

приймається  як  базова  для  визначення  відмінностей  між  власне  пародіями

(з обов’язковим елементом комічності та протиставленням початковому тексту)

і стилізаціями, що можуть містити в собі один з елементів, обов’язкових для

пародії, або не містити їх взагалі. 

Можна  виокремити  ще  одну  важливу  властивість  пародії,  що  не

відображена  в  словникових  визначеннях,  але  відзначена  багатьма

дослідниками –  полемічність  щодо  початкового  тексту  (текстів).  Про

“полемічність-неполемічність пародії ” пише Т. О. Холодинська [171]; на думку

М. М. Бахтіна,  свідомість  пародиста  «направлено  и  на  предмет,  и  на  чужое,

пародируемое слово об этом предмете»,  тобто для автора пародії  існує чітка

межа між об’єктом, що описується, та самим описом.

Багато уваги полемічному аспекту пародії приділяє В. І. Новіков, зокрема

він розглядає зв’язок феномену літературної пародії з літературною критикою, а

також підтримує думку першого теоретика російської пародії Н. Ф. Остолопова:

«...іноді  вона  [пародія]  виставляє  на  осміяння  гідне  того;  іноді  виявляє

псевдокрасу якогось твору; відкриває очі автору, осліпленому самолюбством і

лестощами, і через те сприяє його виправленню...». В. І. Новіков посилається на

Л. П. Гроссмана, який стверджував, що «пародія на літературний твір завжди є

його  оцінкою.  Виокремлюючи й  гипертрофуючи  ті  чи  ті  комічні,  дивні  або

своєрідні  риси  оригіналу,  пародія  тим  самим  характеризує  текст,  що
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пародується,  відображає його в своєму “кривому дзеркалі” під певним кутом

зору, судить і оцінює його (...) Аналіз жанру свідчить, що мистецтво пародиста

споріднене з прийомами й завданнями літературної критики» [109].

Полемічність  пародії  відносно  об’єкта  пародіювання  відзначає  й

Ю. М. Тинянов:  саме  цю  властивість  він  вважає  визначальною  в  пародії  в

сукупності з наявністю критичної дистанції, що дає можливість подивитись на

об’єкт пародії збоку. Схожі погляди демонструє і В. Я. Пропп: «Пародія – засіб

розкриття внутрішньої неспроможності того, що пародіюється» [130].

На  критичній  функції  пародії  наголошує  О. О. Морозов,  порівн.:

«спрямованість пародії проти стилізованого нею літературного об'єкта визначає

її як жанр, відокремлюючи від різних інших видів стилізації й використання»

[96].

Важливість  цієї  функції  пародії  відзначає  й  Н. М. Винникова  у  статті

“Функції української літературної пародії та її види”, порівн.: «будь-яка пародія

за  своєю природою критична»,  однак  із  зауваженням,  що  критика  в  пародії

«може набувати різного забарвлення»[25].

Варто  зазначити,  що  більшість  досліджень  літературної  пародії

стосується сфери літературознавства.  Роботи,  у  яких пародія  розглядається з

точки  зору  лінгвістики,  почали  з’являтися  з  1980-х  років:  Т. Д. Шуверова

розглядала  лінгвістичний  аспект  зв’язку  первинного  та  пародійного  тексту

[186]; Г. І. Лушникова – лінгвостилістичні прийоми, характерні для літературної

пародії  [86–90].  Незважаючи  на  те,  що  сьогодні  літературознавчий  доробок

вивчення пародії переважає, для лінгвістів він корисний своєю термінологічною

базою, що допомагає осмислити цей жанр і виокремити найбільш характерні

його ознаки, а також спробами описати комунікативну роль пародії. 

Елементи  лінгвістичного  аналізу  пародій  можна  побачити  в  роботі

Б. Дземідока  1974 р.  “О комическом”  [48],  а  також Л. Хатчен, яка пише про

пародії  як  про  інструмент  поповнення  словникового  запасу  мови  шляхом

надання словниковим одиницям нових значень [194].
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Аналізуючи літературну пародію,  варто виокремити ще два  параметри,

що  були  вперше  визначені  й  детально  розглянуті  Ю. М. Тиняновим,  –

пародійність та пародичність. Ці параметри будуть відігравати значну роль під

час  опису  літературних  пародій,  а  також  для  розмежування  літературних

пародій та стилізацій. Під “пародійністю” Ю. М. Тинянов розуміє наявність у

творі  специфічних  функцій  пародії,  зокрема,  полемічної  та  оцінної.  Тоді  як

“пародичність” –  це  явище,  що  має  мало  спільного  з  власне  пародією  й

передбачає  використання  якого-небудь  твору  як  макета  для  нового.  Серед

важливих  відмінностей  пародичного  твору  від  пародійного  –  не  тільки

відсутність  специфічних функцій,  але  й  відсутність  направленості  на  якийсь

твір (твори), стиль чи жанр. Використання “макету” при цьому слугує іншим

цілям – створенню маркера належності  до того чи іншого пласта літератури,

формування необхідних для сприйняття твору посилань та алюзій і т. д.

Відзначмо,  що  пародійність  та  пародичність  –  не  взаємовиключні

поняття;  ці  явища  можуть  співіснувати  в  межах  одного  тексту.  Це  можна

простежити в пародії П. Ф. Хмари “Не проходите мимо!”, де в якості “макета”

використано  вірш  О. С. Пушкіна  “Памятник”  та  уривок  з  поеми

Є. О. Євтушенко “Братская ГЭС“, що явно взаємодіють одна з одною, порівн.: 

Я памятник себе воздвиг не из металла, /  иссечен критикой,  издёрган,

перемыт,  /  вознёсся  выше  он  старинных  пирамид  /  и  выше  той,  что  к

Братской ГЭС летала. / Кто ждёт, что я умру, – карман держите шире: /

защитник молоди, икринок и молок, / я буду жив, пока в подводном мире / жив

будет хоть один малёк. / Слух обо мне пройдёт от Братска до Арбата, / и

назовут меня глашатаем своим /  студенты.  /  Домработницы.  /  Солдаты. /

Райкомы. / Церкви. / И посты ГАИ.

Легко визначити, який саме твір послужив “макетом” для цього вірша –

він  повний  посиланнями  до  “Памятника”  Пушкіна,  граматичними,

синтаксичними  і  лексичними  (аж  до  прямих  запозичень):  Я  памятник  себе

воздвиг;вознёсся выше он…; я буду жив, пока в …мире / жив будет хоть один…

; Слух обо мне пройдёт.
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Посиланням  є  також  розмір  вірша  –  шестистопний  ямб,  також

використаний в “Памятнике”. Одночасно з цим в тексті присутні й елементи,

характерні  для  поеми  “Братська  ГЕС”  –  також  як  на  рівнях  граматики  й

синтаксису,  так і  лексики:  иссечен критикой,  издёрган,  перемыт; Райкомы. /

Церкви. / И посты ГАИ (тут і далі варто звернути увагу на відтворення автором

пародії синтаксичних прийомів оригіналу – парцеляції та розбивки на рядки).

Те,  що пародія направлена саме на вірш Є. О. Євтушенко, а  не на твір

Пушкіна,  можна  стверджувати  внаслідок  того,  що  тут  відтворюється

характерний для Євтушенко стиль – наявність специфічної лексики, синтаксису

(довгі  ряди  однорідних  членів  –  иссечен  критикой,  издёрган,  перемыт;

защитник  молоди,  икринок  и  молок)  і  образного  ряду.  Таким  чином,  можна

стверджувати,  що  цей  пародійний  твір  є  прикладом  поєднання  пародичної

форми одного твору з пародійною функцією, направленою на інший твір. 

Подібне  поєднання  пародійності  та  пародичності  в  одному  тексті

демонструє те, що текст пародії може мати одночасну направленість на декілька

претекстів,  при  тому  характер  такої  направленості  може  відрізнятися  –  так,

якщо один із текстів є пародичним “макетом”, то другий являє собою об’єкт для

критики.  На  основі  цього  можна  припустити,  що  існують  різні  види

співвіднесення пародійного тексту з претекстами.

Таким чином, на основі різних наведених визначень можна виділити такі

основні  характеристики  літературної  пародії,  як  залежність  від  деякого

первинного  тексту  (чи  комплексу  текстів):  (1) спрямованість  на  текст  –  цю

характеристику  можна  назвати  вторинністю;  (2) наявність  порівняно  великої

дистанції  між пародією та  первинним текстом,  що дає  можливість  для  його

розгляду;  (3) полемічність.  Також  варто  відзначити  наявність  комічного

елементу, що часто зустрічається, і може проявлятися різною мірою. 

Отже,  вторинність,  полемічність  і  комічність  –  три  головні  характерні

риси пародії, що в сукупності відрізняють її від інших типів вторинних текстів.

Саме ці риси більшість дослідників відзначає як основні.
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Виходячи з вищесказаного, пародію можна визначити як вторинний текст,

завданням якого є висміювання, дискредитація первинного тексту (комплексу

текстів)  внаслідок  перебільшення  характерних  особливостей  претексту  і

комічного зниження.

У жодному з досліджень пародії не наводиться класифікація пародійних

текстів, як це наприклад, зроблено з римейком. Спроби класифікувати пародію

обмежувались поділом її на “критичну” та “некритичну” (“доброзичливу”), що,

як буде показано далі,  являє собою два різних типи вторинних текстів. Крім

цього, критерії для класифікацій такого типу, як правило, були толерантними й

визначалися інтуїтивно. 

Класифікацій пародій за чіткими формальними ознаками до сьогодні не

існує, що зумовлено нечисленними лінгвістичними студіями пародійного жанру.

Як  інструмент  лінгвістичного  дослідження  літературних  пародій

обираємо парадигматичний  аналіз,  в  основі  якого  лежить  теорія  дворівневої

структури змісту тексту, розроблена в працях М. М. Правдіним [128], зокрема:

перший рівень – текстова синтагматика,  сприйняття лінійних послідовностей

вербальних образів, другий – розумова парадигматика, групування предметних

образів відповідно до певних спільних рис. 

Ідея  про  двопланове  сприйняття  і  раніше  з’являлася  в  лінгвістичних

роботах, зокрема І. А. Зимня відзначала, що спочатку реципієнт сприймає певну

змістову ланку, а потім зв’язки між певними змістовими ланками. Після чого

відбувається “формування смислу”, що виявляється «в узагальненні результату

всієї  цієї  перцептивно-мисленнєвої  роботи й  переведення  його на  одну цілу,

нерасчленовану  одиницю  розуміння  –  загальний  зміст  сприйнятого

повідомлення»  [128].  Суть  парадигматичного  аналізу  полягає  у  виявленні

лексичних  елементів,  що  формують  розумові  парадигми  тексту,  а  також  у

дослідженні зв’язків між виявленими парадигмами. 

У процесі аналізу розглядаються такі характеристики парадигм як склад,

функції, зв’язки, конфігурація, ступінь актуальності та спосіб вираження.
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Під  складом  парадигми  розуміємо  «систему  вербальних  образів,  що

генерує  систему  предметних  образів,  що  формирують  парадигму»  [152].  До

складу парадигми можуть входити як окремі лексеми, словосполучення, так і

більш  об’ємні  вербальні  блоки,  що  виконують  функцію  “збудження”

предметного образу, аналогичну функції слова [111].

Під  функцією  парадигми  розуміємо  роль,  яку  конкретна  парадигма

відіграє  в  тексті.  Парадигми  можуть  бути  монофункціональними  (такі,  що

виконують  в  тексті  тільки  одну  функцію)  та  поліфункціональними (такі,  що

виконують одночасно більше однієї функції) [142]. За характером виконуваних

функцій розрізняють проективні парадигми – ті, що формують певний образ, і

концептуальні  парадигми  –  ті,  що  формують,  визначають  певне  поняття.

Переважно в  парадигмі  поєднуються й  проективна,  і  концептуальна функції,

виражені з різною силою; при проведенні парадигматичного аналізу до уваги

беруть домінуючу функцію [142].

Проведемо  парадигматичний  аналіз  пародії  «К  АлександрАндреичу,

камраду  Чацкому...»  на  вірш О. Ю. Михайлик,  перша  строфа  якого  виглядає

наступним чином: 

Александр  Андреич,  товарищ  Чацкий,  /  Нечувствительно  попал  в

переплёт. / По его квартире – пустой, холостяцкой – / Бродит перепуганный

кот,  /  Повторяет хозяйскую траекторию,  /  Вяло препирается  с  окрестной

зимой, / Но из тех, кто раньше вышел в историю, / Ни один не вернулся домой.

Слово  кот  з  наведеної  вище  строфи  зустрічається  у  вірші  один  раз  і

власної парадигми не утворює. 

Перша строфа пародії виглядає наступним чином:

К АлександрАндреичу, камраду Чацкому, / Заходит в теплушку кот. / Не

какой-нибудь там серый, пятнистый, босяцкий, / Уши рваные, впалый живот

—  /  Кот  отменной  персидской  стати,  /  Рыж,  обилен  и  зеленоглаз…  /

Разумеется, он заходит некстати / По обычаю котов всех рас.

У  цьому  уривку  представлена  парадигма  КІТ,  до  складу  якої  входять

лексеми  отменной персидской стати, рыж, обилен, зеленоглаз, що описують
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зовнішність.  Тут  парадигма  виконує  проективну  функцію.  У  наступних

строфах, де кіт стає головною дійовою особою, міняється склад парадигми:

Ты оставил меня, входя в историю, / Ну скажи еще, что не рад? / Я семь

наборов когтей сточил о твою траекторию, / Видишь, вот, я пришёл назад. /

Собирайся, пошли, человечье чучело, я знаю обратный путь…

Парадигма КІТ доповнюється лексемами й вербальними блоками я, семь

наборов  когтей  сточил,  знаю  обратный  путь  та  іншими.  За  їх  допомогою

здійснюється  концептуальна  функція  парадигми  КІТ  –  формування  образу

провідника.  Проективна  функція  проявляється  в  одній  строфі  пародії  із

чотирьох,  концептуальна  –  в  трьох,  внаслідок  чого  можна  припустити,  що

концептуальна функція парадигми КІТ домінуює.

Під зв’язками між парадигмами розуміють способи їх взаємодії в тексті.

На мовному рівні парадигми можуть бути пов’язані між собою за допомогою

лексичних  і  граматичних  засобів;  на  розумовому  рівні  зв’язок  здійснюється

логічним чи асоціативним шляхом – за допомогою екстралінгвістичних зв’язків

між  одиницями  образно-понятійного  змісту,  чи  за  допомогою  образів,  які

генеруються текстом [142]. 

Прикладом  може  служити  пародія  «К  АлександрАндреичу,  камраду

Чацкому...», в якій парадигма КІТ (отменной персидской стати, рыж, обилен,

зеленоглаз,  я,  семь  наборов  когтей  сточил,  знаю  обратный  путь,  прошёл,

пришёл  назад)  пов’язана  з  парадигмою  МІФІЧНИЙ  ПРОСТІР  (трехголовые

псы, отсюда)  крізь образи,  що генерує текст,  зокрема вербальний блок  семь

наборов  когтей  сточил  містить  лексему  семь;  сім  вважається  міфічним,

казковим  числом,  і  ця  асоціація  зближає  вербальний  блок  з  елементами

парадигми МІФІЧНИЙ ПРОСТІР;  лексема  отсюда  парадигми МІСТИЧНИЙ

ПРОСТІР зв’язується з вербальним блоком знаю обратный путь і т.д.

Конфігурація  парадигм  визначають  як  «відносини  між  приватними

парадигмами, що визначають особливості їх об'єднання в гіперпарадігму цілого

тексту» [142]. Намічена кореляція між ступенем взаємопов’язаності приватних

парадигм  тексту  зі  ступенем  його  концептуальності,  зокрема «посилення
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концептуального  початку  зумовлює  більший  ступінь  залежності  приватних

парадигм одна від одної в складі гіперпарадігми тексту» [142]. 

Прикладом  може  служити  пародія  «Стихашка»  Северіни  Даламбер  на

вірш  «Стишище»  Віри  Полозкової.  У  пародії  всього  дві  парадигми  –

ДИТЯЧІСТЬ (мой пятилетний юбилей; вертолёты, машинки, книги и тетрадь;

та правда манной каши вроде, что не доел я в детсаду тощо) і ДОРОСЛІСТЬ (я

просил двухтомник Гёте; Одна двадцатая часть жизни; а что я сделал для

Отчизны? А что я сделал для себя? тощо), тісно пов’язані між собою як на

мовному рівні (граматично та синтаксично), так і на образно-асоціативному. 

Наприклад,  елементи  різних  парадигм  можуть  чергуватися  в  одному

реченні:  Друзья  прочтут  моё  стишище  (відсилка  до  назви  претексту;

парадигма  ДОРОСЛІСТЬ),  пожмут  плечами:  «Ну,  стишок»  (парадигма

ДИТЯЧІСТЬ),  – вам не понять,  я выше, чище  (ДОРОСЛІСТЬ),  чем тапки с

зайцем и горшок  (ДИТЯЧІСТЬ). Концептуальне начало в пародії  посилене й

домінує над проективним. 

Актуальність  парадигми визначаємо  як  «ступінь  значущості  парадигми

для  розуміння  ідеї  твору»;  «ступінь  актуальності  парадигм  варіюється  від

гіпоактуальних (парадигми мають незначну актуальність)  до  гіперактуальних

(парадигми  домінують  у  тексті,  зменшуючи  значущість  інших  парадигм,  їх

функціонування зумовлює функціонування інших парадигм)» [142]. 

Наявність  гіперактуальної  парадигми  корелює  зі  ступенем  легкості

сприйняття  тексту:  текст,  у  якому  міститься  гіперактуальна  парадигма,

сприймається  більш  просто  й  однозначно.  О. І. Новіков  вводить  поняття

«доминанта»,  аналогічне  поняттю  гіперактуальної  парадигми:  «домінанта,

виникаючи у свідомості,  формує навколо себе певний зміст (...)  і  тим самим

організовує  певним  чином  семантичний  простір»  [106].  Прикладом  може

служити пародія  О. О. Іванова «Панибратская ГЭС» на вірш «Молитва перед

поэмой»  Є. О. Євтушенко,  де  парадигма  оцінки  претексту  (поверхностный

(поет);  не  стоило  рождаться;  стонал  потребитель;  я  за  двоих  полаю)  є

гіперактуальною й визначає розуміння пародії читачем.
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Серед  способів  вираження  парадигми  виокремлюємо  експліцитний  та

імпліцитний.  Експліцитний  спосіб  означає,  що  всі  елементи  парадигми

присутні в тексті. Імпліцитний спосіб означає часткову, неповну присутність в

тексті  елементів  парадигми,  або  ж повну  їх  відсутність  –  в  такому випадку

парадигма будується на асоціативних зв’язках і  не має прямого вираження в

тексті. 

Як  приклад  можна  привести  оповідання  А.  П.  Чехова  «Человек  в

футляре»,  у  якому серед  парадигм,  що описують  головного  героя,  міститься

імпліцитна парадигма НЕЖИВОГО, що виражається через асоціації,  зокрема

спальня Бєлікова порівнюється з ящиком, ящик же викликає асоціації з труною. 

Важливою  характеристикою  тексту,  тісно  пов’язаною  з  його

парадигматичною  структурою,  є  глибина  чи  ідіоматичність  тексту.

І. І. Степанченко визначає ідіоматичність як «протиставлення мовних відносин

відносинам  розумовим»  [142].  Під  цим  розуміють  ступінь  розбіжності

елементів текстової синтагматики (вербальних образів) з елементами розумової

парадигматики  (“предметних”  образів)  [142].  М. В. Оробинська  розвиває  цю

думку, визначаючи ідіоматичність (глибину) тексту як «ступінь розбіжності між

вербальними  образами  та  образами  явищ  і  ситуацій  позатекстової

дійсності» [111].  Згідно  з  визначенням,  ідіоматичність  тексту  –  це  «ступінь

протиставленості  мовних  відносин  (зв'язків  між  вербальними  образами)

відносинам  розумовим  (зв'язків  між  “предметними”  образами)  як

протиставлення мовної синтагматики мовно-мисленнєвій парадигматиці» [111].

Це  твердження  М. В. Оробинська  ілюструє  наступним  прикладом:  «У

реченні «Листоноша постукає в наші двері» зв'язки між вербальними образами

встановлюються на основі регулярної лексико-граматичної моделі.  Відповідні

“предметні” образи також можуть бути пов'язані безпосередньо один з одним,

такий зв'язок не суперечить життєвому досвіду реципієнта (листоноша може

постукати в двері). (…) У реченні «Весна постукає в наші двері» зв'язки між

вербальними образами також встановлюються  на  основі  регулярної  лексико-

граматичної  моделі.  Але  відповідні  “предметні”  образи  не  можуть  бути
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безпосередньо  пов'язані  між  собою,  тому  що  такий  зв'язок  суперечить

життєвому досвіду й картині світу реципієнта (весна не може стукати в двері).

Для  розуміння  метафори  необхідне  встановлення  додаткових  асоціативних

зв'язків між “предметними образами”, що генеруються пропозицією» [111].

Також  М. В. Оробинська  відзначає,  що  «глибина  тексту  відображає

складність і варіативність його сприйняття. Складність сприйняття твору може

виявлятися  у  визначенні  основної  ідеї  твору,  у  встановленні  зв'язків  між

образами, у розумінні фрагментів твору тощо» [111]. 

У  сучасних  роботах  зустрічаються  описи  певних  закономірностей,  що

впливають  на  ступінь  ідіоматичності.  Так,  тексти,  у  яких  містяться

гіпоактуальні  парадигми,  відрізняються  більшою  ідіоматичністю  та  більшим

степенем варіативності, ніж тексти, в яких функціонує тільки одна парадигма;

тексти,  в  яких  присутні  поліфункціональні  парадигми,  також  мають  більшу

ідіоматичність [142].

Парадигматичний аналіз пародій та претекстів дозволяє побачити безліч

типів  пародійних  текстів,  що  відрізняються  за  ступенем  залежності  від

претексту,  характеру  зміни  оригінальних  парадигм  та  за  іншими  ознаками.

Проте  різноманітність  текстів,  що  дослідники  визначають  як  пародійні,  до

цього часу було вивчено недостатньо.

Як  було  зазначено  вище,  визначення  пародії  дуже  різноманітні;

порівняльний парадигматичний аналіз первинних і вторинних текстів показує,

що тексти, які визначаються як пародії, мають різну структуру. 

Отже,  під  терміном  “пародія”  розуміють  групу  не  зовсім  однорідних

об’єктів,  що містять комізм та оцінки, відповідають визначенню літературної

пародії. Пародійний текст та його претекст мають, користуючись термінологією

С. В. Іонової,  різну  авторську  інтенцію (за  рідкісними винятками так  званих

“пародій на пародію”). Як уже було зазначено, основними функціями пародії є

оцінка та  дискредитація  претексту.  Це означає,  що відбувається увиразнення

його  найбільш характерних  рис  та  загострення  на  них  уваги,  що  прогнозує

можливість  гіперболізації  парадигми  відносно  початкового  тексту,  про  що
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зазначав В. І. Новіков, окреслюючи її сутність як «перебільшення відношення

до  (…)  онтологічного  референта»  [108].  Відповідно,  під  гіперболізацією

розуміють процес надання елементам парадигми властивостей гіперболи. 

Припущення  про  гіперболізацію  деяких  парадигм  початкового  тексту

надає  можливість  озвучити  ще  одну  концепцію  про  те,  що  гіперболізовані

парадигми демонструють тенденцію до гіперактуальності в пародійному тексті,

таким  чином  зменшуючи  його  ідіоматичність  (оскільки  тексти,  які  мають

яскраво виражену домінанту,  відрізняються меншим ступенем ідіоматичності

[142]). Разом з тим, “зайві” парадигми початкового тексту, не пов’язані прямо з

домінантою, можуть взагалі не відображатися в пародії; можна припустити, що

це  робиться  з  метою  не  перевантажувати  сприйняття  реципієнта  та  не

відволікати його увагу. Наявність домінанти також може пояснити тенденцію до

зменшення обсягу пародії порівняно з первинним текстом (що було відзначено

В. І. Новіковим, який вписав це в загальну тенденцію пародії до гіперболізації,

але  у  випадку  з  обсягом,  на  його  думку,  йдеться  про  літоту,  тобто  про

“зворотну” гіперболу) [109]. 

Розглянемо  два  приклади  пародій,  що  належать  одному  автору  –

О. О. Іванову, претекстами яких виступають твори Є. О. Євтушенко. Наголосімо

на задіяних у них механізмах перетворення тексту, завдяки яким у початковому

тексті  з’являється  елемент  полемічності,  необхідний  для  перетворення

первинного тексту на пародію. 

Об’єктами  аналізу  були  обрані  вірш  “Молитва  перед  поэмой”,  що  є

прологом до поеми “Братская ГЭС” (проте для нього характерні завершеність та

самостійність), і пародія на нього – “Панибратская ГЭС”, а також вірш “Идут

белые снеги” і пародія на нього – “Снеги и я”. 

В оригінальному тексті  “Молитва перед поэмой” виокремлюються такі

парадигми,  як  АВТОР  (дерзновенно,  пророчество,  готовый  и  для  смерти  и

победы),  СПАДКОЄМНІСТЬ  (ряд  мікротекстів)  і  ПОЕТ;  остання  парадигма

відповідно  складається  з  підпарадигм:  ГРОМАДЯНСЬКІСТЬ  (Россия,

гражданство,  российские  (поэты),  СЛУЖІННЯ  (сумею)  ли,  смиренно,
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нахватанность;  на колени… становясь,  культуры не хватает)  і  ГЕРОЙ (не

тотожній парадигмі АВТОР; поэт, я). 

Парадигматичний  склад  пародії  “Панибратская  ГЭС”  досить

відрізняється,  зокрема  крім  усічення  парадигми  ПОЕТ,  що  в  оригіналі

складається з трьох підпарадигм – ГЕРОЙ (поэт; я), інвертування парадигми

СПАДКОЄМНІСТЬ і перетворення її в парадигму ПАНІБРАТСТВО (чисельні

стилізовані  мікротексти),  можна  спостерігати  появу  в  пародійному  тексті

додаткових парадигм – ОЦІНКА (критична оцінка претексту;  поверхностный

(поет);  не  стоило  рождаться;  стонал  потребитель;  я  за  двоих  полаю)  і

ЗНИЖЕННЯ (комічне зниження;  сварганил винегрет/ Из битников,  Хеопса и

гражданства; разнеможиться, евТУШ).

Зазначені парадигми заслуговують окремого розгляду. По-перше, їх немає

в оригінальному тексті (оскільки метою оригіналу не є ні оцінка чого-небудь, ні

створення  комічного  ефекту  за  рахунок  зниженої  лексики).  По-друге,  вони

служать  для  виконання  пародією  описаних  раніше  функцій  –  формування

відстороненого сприйняття тексту,  зміщення фокусу не на  зміст претексту,  а

безпосередньо  на  сам  текст  (за  рахунок  комічного  ефекту)  і  безпосередньо

оцінки  початкового  твору.  Можна  стверджувати,  що  дані  парадигми  були

введені в текст саме з цією метою – зробити з нього критичну пародію.

У  другій  парі  текстів  простежуємо  ще  більшу  різницю  в  складі  та

структурі  парадигм (під  структурою парадигм розуміємо обсяг  і  характер  їх

складу, а також взаємне розташування в тексті). 

В оригінальному вірші виділяються такі парадигми, як ПОЕТ – така, що

складається з підпарадигм ГЕРОЙ (я/меня, мои), СЛУЖІННЯ (для России) жил,

помог) і РОСІЯ (Россия, Пушкин, Стенька), а також парадигми СМЕРТНІСТЬ

(дієслова у минулому часі; уйду. смерть, (бесссмертья) не жду, больше не буду

никогда), НАРОДНІСТЬ (пятистенки, сосняки, тужил, маюсь, малость, аж) і

АВТОР (виражена імпліцитно; не тотожна підпарадигмі ГЕРОЯ). 

Парадигматична структура в пародії зовсім інша: парадигма ПОЕТ знову

фактично  усічена  до  ГЕРОЙ  (я;  себе;  Женя;  цими  лексемами  вичерпується
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склад парадигми), підпарадигма РОСІЯ вилучена зі складу парадигми ПОЕТ і

розгорнута  в  самостійну,  парадигми  СМЕРТНІСТЬ  і  НАРОДНІСТЬ  зовсім

відсутні,  а  парадигма  АВТОР  інвертується  (оскільки  автор  змінюється)  і

розпадається на дві підпарадигми – ОЦІНКА (Идут белые снеги, / а по-русски

снега; Я сижу, размышляю: / чем же я знаменит?; Вот гляжу я на стенку, /

нет на ней ничего) і ЗНИЖЕННЯ (от гордости синий, Женя, уж простите), де

перша домінує, а друга має допоміжний характер. 

Зазначені парадигми виконують ті самі функції, що і в попередній пародії,

але  з  однією важливою відмінністю:  якщо в  попередній  пародії  оцінка  була

направлена переважно на сам оригінальний текст, то в другій об’єктом оцінки

стають  елементи  позатекстової  реальності  –  світогляд  автора  оригінального

тексту та його особистість.

Таким чином, результати аналізу демонструють, що серед засобів зміни

структури  тексту  в  пародії  можуть  бути  спеціально  призначені  для  цього

парадигми  –  у  вищерозглянутих  прикладах  –  оцінна  та  зниження.  Такий

інструмент,  як  оцінка,  надає  можливість  автору  пародії  висловити  своє

ставлення до твору (творів), а також позатекстової реальності, що їх стосується;

зниження  створює  комічний  ефект,  збільшує  дистанцію  між  претекстом  і

пародією, а також посилює авторську оцінку. 

Під зниженням розуміємо ефект, що досягається сполученням комізму та

відстороненого сприйняття початкового тексту; текст починає сприйматися як

“несерйозний”,  увага  читача  фокусується  на  формальних  його  ознаках,

відволікаючись від змісту. 

Однак зниження та оцінка можуть виражатися й іншими способами. Крім

уведення  спеціальних  парадигм,  ефект  зниження  може  досягатися  внаслідок

гіперболізації  вже наявних парадигм та  доведення їх  до  абсурду,  а  також за

рахунок створення контрасту – або контрасту між елементами однієї парадигми,

або  між  самими  парадигмами  твору.  Оцінка  також  може  бути  виражена

непрямо, наприклад, бути “вбудованою” в інші парадигми, проявляючись через
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характер  контрасту  парадигм,  або  через  зіставлення  елементів  текстових

парадигм з позатекстовою реальністю. 

У  приклад  можна  навести  пародії,  написані  в  різний  час  на  вірш

О. О. Фета “Шепот, робкое дыханье…”, одна з яких належить Д. Д. Мінаєву, а

друга – П. В. Шумахеру. Претекстом обох пародій є вищезгаданий вірш Фета.

Обидві  пародії  визначаються  тим,  що в  кожній  з  них  оцінка  й  судження  не

уособлюються окремими парадигмами, а виражаються інакше.

Оригінал А. Фета:

Шепот, робкое дыханье, / Трели соловья, / Серебро и колыханье / Сонного

ручья, / Свет ночной, ночные тени, / Тени без конца, / Ряд волшебных изменений

/ Милого лица, / В дымных тучках пурпур розы, / Отблеск янтаря, / И лобзания,

и слезы, / И заря, заря!..

Пародія Д. Д. Минаева виглядає наступним чином: 

 Топот,  радостное  ржанье,  /  Стройный  эскадрон,  /  Трель  горниста,

колыханье / Веющих знамен, / Пик блестящих и султанов; / Сабли наголо, / И

гусаров и уланов / Гордое чело; / Амуниция в порядке, / Отблеск серебра, - / И

марш-марш во все лопатки, / И ура, ура!..

Пародія, не зіставлена з претекстом, може справити на читача враження

самостійного,  “серйозного”  твору  (хоч  і  дещо  дивного  за  змістом).  Проте

специфічний ритм та  розмір  (чотиристопний хорей,  чоловіча  рима  в  парних

рядках),  що,  як  відомо,  є  формальними маркерами поезії  Фета,  формують у

читача явну асоціацію з цим віршем. Таким чином, пародійний характер твору

Мінаєва може бути зчитаний лише за умови знайомства читача з претекстом.

Щодо парадигм, то в оригінальному вірші Фета можна виокремити такі

парадигми, як КОЛІР (парадигма, характерна для багатьох творів Фета), ЗВУК і

НІЧ (варто зазначити, що в складі останньої парадигми відсутня колористична

лексика).  Загалом  ці  парадигми  формують  тему  любові,  романтичного

побачення. 

У пародії Мінаєва зникає парадигма НІЧ,  що реалізується парадигмами,

пов’язанними  зі  сприйняттям  –  колірній  та  звуковій,  що  гіперболізуються.
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Парадигма  КОЛІР  перестає  бути  виключно  колористичною,  насичується

різноманітними  візуальними  образами  іншого  характеру  і  перетворюється  в

парадигму  ВІЗУАЛЬНЕ.  Обидві  парадигми  при  цьому  контрастують  з

парадигмою АРМІЯ, формуючи зміст, зовсім не властивий поезії Фета, на яку

робиться  посилання.  Варто  зазначити,  що  при  цьому  спостерігається

ситуативна  травестія  –  тема  армії  в  системі  поетичних  цінностей  Фета

розташована нижче романтичної теми, і використання лексики нижчого рівня,

не призначеної для високих тем, служить для досягнення комічного ефекту. 

Отже,  ефект  зниження  в  даному  випадку  досягається  за  допомогою

перебільшення  та  гіперболізації  початкових  парадигм оригіналу  одночасно  з

контрастом, який створюється нововведеною парадигмою – зміст якої відносно

загальної тематики поезій Фета виглядає явно більш “низьким”.

Оцінка  творчості  автора,  який  пародується,  формується  як  самим

характером  парадигм  (заміна  НОЧІ,  тісно  пов’язаної  з  романтичною темою,

далекою від романтики АРМІЄЮ), так і зв’язками з позатекстовою реальністю

(військова кар’єра Фета;  Фет намагався отримати дворянство через військову

службу, провів на ній багато часу, дослужився до посади штабс-ротмістра; саме

на службі він почав писати та публікувати вірші – див. додаток). 

Таким чином, пародію можна вважати направленою як на творчість Фета

–  його  безідейність,  “безглагольність”,  так  і  на  особистість  самого  поета,

представленого  в  пародії  (через  пародійну маску Д. Д. Мінаєва)  солдафоном,

який пише вірші (чим і пояснюється їх безідейність). 

Текст пародії П. В. Шумахера представлений нижче:

Незабудка на поле, / Камень – бирюза, / Цвет небес в Неаполе, / Любушки

глаза, / Моря Андалузского / Синь, лазурь, сапфир, - / И жандарма русского /

Голубой мундир!

У  пародії  використано  прямолінійний  прийом  виокремлення  та

гіперболізації  (деякою  мірою  –  доведення  до  абсурду)  єдиної  парадигми

оригіналу – колірної. Сполучення в межах однієї парадигми абсолютно різних
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понять,  що  не  мають  між  собою  ніякого  зв’язку,  крім  кольору,  увиразнює

абсурдність, незв’язність змісту парадигми й оригіналу. 

Усі інші оригінальні парадигми з пародії вилучені, що не тільки посилює

гіперболізованість  та  абсурдність  залишеної  парадигми,  але  є  натяком  на

вищезгадану “беззмістовність” (за висловом Ранчіна А. М.) поезії Фета загалом.

Окремо  варто  відзначити  низку  поетичних  синонімів  синього  кольору  в

шостому  рядку  –  “синь,  лазурь,  сапфир”,  що  створює  ефект  “нанизування”

певного образу і служить для гіперболізації оригінальної парадигми. 

Наведену  пародію можна було  б  сприймати  як  висміювання характеру

самої поезії Фета, але останні два рядки надають їй зовсім інший додатковий

зміст. Згадка жандармського мундиру відсилає читача до позатекстових реалій –

до  соціально-політичних  поглядів  самого  Фета.  Консерватизм  Фета  не  раз

відображався в пародіях різних авторів, тому в даній ситуації таке посилання

легко сприймається. 

Отже,  в  пародії  Шумахера  спостерігаємо  зниження  оригінальної

парадигми претексту за рахунок формування абсурдного та випадкового змісту,

а також контрасту вищезгаданого “мундиру жандарма” з іншими елементами

тієї  самої  парадигми.  Цей самий контраст  – у  вигляді  контрасту поетичного

тексту з позатекстовою реальністю – служить і вираженням пародистом оцінки,

проявом творчості та особистості автора, що пародується. 

Варто  зазначити  ще  один  важливий  нюанс:  побудована  на  контрасті

оцінка  твору,  що  пародується,  працює  тільки  тоді,  коли  автор  застосовує

контраст  між “позитивним” (чи,  рідше,  нейтральним)  і  “негативним”.  Автор

пародії  сам  повинен  сприймати  й  подавати  контрастний  елемент  як  щось

негативне – в іншому випадку оцінка не буде коректно сприйнята читачем. 

Приклад  критичної  пародії,  полемічність  якої  будується  виключно  на

контрасті  оцінок  явищ,  що  описуються  –  це  пародія  Л. О. Філатова  на

С. В. Михалкова, претекстом якої виступає значний корпус байок Михалкова.

Текст пародії:

43



Один Фитиль, гуляя спозаранку, / Увидел у метро какую-то Таганку / И

говорит: «Сестра, / Куда как ты остра, / Занозиста не в меру! / Слыхал, опять

прихлопнули премьеру? / Вот я... Могу воткнуть свечу, / Кому хочу. / Однако же

молчу!.. / А ты? – Фитиль Таганку поучает. – / Худа, бледна, / Всегда в загоне и

всегда  одна...»  /  Таганка  слушает  и  головой  качает,  /  Потом  тихонько

отвечает: / «Фитиль, Фитиль, пошел ты на...» / Мораль сей басни такова: /

Таганка  не  всегда  права.  /  Нельзя,  когда  стоишь с  лауреатом,  /  Браниться

матом.

Аналіз  показує,  що  в  поданому  тексті  містяться  такі  парадигми

БАЙКОВА ФОРМА  (один...;  Мораль сей басни такова; нельзя);  ПРЕТЕНЗІЯ

(остра; занозиста; не в меру; худа; бледна; одна); РЕАКЦІЯ НА ПРЕТЕНЗІЮ

(слушает,  головой  качает,  пошел  ты на...).  Оцінна  парадигма  в  цій  пародії

відсутня;  елементи зниження майже не  виявляються  й  не  формують  власної

парадигми. 

Пародійність цього тексту практично не сприймається без звертання до

позатекстової реальності, з якої ми отримуємо необхідну для розуміння оцінку

двох описаних в пародії явищ: “Таганки” та “Фитиля”, Московського театру на

Таганці  та  сатиричного  кіножурналу  “Фитиль”,  автором  якого  був

С. В. Михалков. 

Оцінка (безумовно негативна), яку автор пародії дає автору оригінальних

текстів,  виражається  в  контрасті  між  “позитивним”  явищем  –  театром  на

Таганці та “негативним” явищем – журналом “Фитиль”, який критикується в

пародії за кон’юнктурність та уникнення гострих тем (на що в тексті вказують

лексеми  могу воткнуть свечу … однако же молчу). Не дивлячись на те, що в

даній пародії ставлення автора до обох явищ можна (хоч і з деякими зусиллями)

зрозуміти  з  тексту,  розуміння  пародії  буде  неповним  без  урахування

позатекстових реалій та наявності інформації про ставлення пародиста і його

оточення до обох явищ, що згадуються в пародії. 
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Таким чином, зазначену пародію Філатова можна розглядати не тільки і не

стільки як пародію на творчість С. В. Михалкова, а як випад проти його творчих

принципів та особистості загалом. 

Крім елементів оцінки та зниження, для пародії характерні виокремлення

та  гіпертрофія  певних  парадигм  претексту  з  метою  демонстрації  його

характерних  особливостей.  Питання  про  відбір  тих  чи  тих  парадигм  для

відокремлення й пародійної “обробки” заслуговує окремого розгляду.

Часто  об’єктом  для  гіперболізації  та  гіпертрофії  стають  парадигми,

спільні для комплексу текстів автора, котрий пародується, і які домінують в них.

Як приклад можна розглянути дві пародії на вірші Є. О. Євтушенко (одна вже

розглянута  в  цій  роботі  в  іншому  контексті)  належить  О.  О.  Іванову,  її

претекстом  є  вірш  “Идут  белые  снеги”;  друга  належить  В.  Ю.  Бахнову,  її

претекстом є цілий комплекс текстів Євтушенко водночас в тексті є відсилки до

вірша  Євтушенко  “Пролог  (Я  разный...)”);  також  в  ній  використовується

пародична форма вірша М. Ю. Лєрмонтова “Парус”.

У претексті  можна виокремити такі  парадигми:  ГЕРОЙ –  я/меня,  мои;

РОСІЯ –  Россия,  Пушкин, Стенька;  СЛУЖІННЯ –  (для России) жил, помог;

СМЕРТНІСТЬ  –  дієслова  в  минулому  часі,  а  також  лексеми  уйду,  смерть,

(бесссмертья) не жду, больше не буду никогда; НАРОДНІСТЬ –  пятистенки,

сосняки, тужил, маюсь, малость, аж. 

У претексті виокремлюємо п’ять парадигм різного ступеня актуальності,

в пародії на одну парадигму менше: ПОЕТ – я; себе; Женя; РОСІЯ – Стенька,

Россия;  оцінка  претексту  –  Идут белые снеги,  /  а  по-русски  снега;  Я сижу,

размышляю: / чем же я знаменит?; Вот гляжу я на стенку, / нет на ней ничего;

комічне зниження –  от гордости синий,  Женя,  уж простите.  Як бачимо,  в

пародії  з’являється  дві  нові  парадигми  –  критичної  оцінки  претексту  та

комічного зниження, що створюють полемічний та комічний ефект.

Одна  з  парадигм,  що  піддається  гіперболізації  в  першій  пародії  –  так

звана парадигма ГЕРОЯ; комічний ефект досягається,  крім всього іншого, за

допомогою  інвертування  оригінальної  парадигми  АВТОРА,  близької  до
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парадигми ГЕРОЯ, але й не тотожної з нею; оскільки міняється автор твору,

змінюється й авторська парадигма в ньому; різка зміна ставлення “автора” до

свого “героя” створює комічний ефект.

Зазначмо, що ефект посилюється тим, що в оригінальному творі “герой” і

“автор” є по суті однією і тією ж особою, на відміну від пародії. Можна сказати,

що парадигма АВТОРА присутня і в тексті пародії, але в імпліцитній формі – не

маючи безпосереднього лексичного вираження, вона зчитується нами на основі

контрасту “героя” та “автора”.

Щодо другої пародії, то в ній гіперболізація виражена ще більшою мірою.

Претекст (у скороченні) виглядає наступним чином: 

Я – парус, море я в тумане голубом, / Я сам в себе / белею одиноко, / Я сам

себя ищу в стране далекой /  И кинул сам себя в краю родном. / Ах, я волна,

играю я водою / И, изменяясь десять раз на дню, / Я ветер, / гнущий мачту над

волною, / И мачта я, / и сам себя я гну.

Як  об’єкт  гіперболізації  знову  використовується  парадигма  ГЕРОЙ,

доводиться  до  абсурду  і  стає  інструментом  створення  комічного  ефекту

внаслідок  чисельних  повторів  однієї  і  тієї  лексеми  (я)  в  різних  варіаціях.

Г. І. Лушникова  зазначає,  що  повтор  у  літературній  пародії  є  одним  з

основоположних  принципів,  а  багатократний  повтор  елементів  тексту,  що

пародується, служить і для розпізнання початкового тексту, і для підкреслення

його недоліків [90].

Зазначимо,  що так  само,  як  і  в  попередній  пародії,  оцінка  й  комічний

ефект  формуються  внаслідок  зіставлення  парадигм  ГЕРОЙ  і  АВТОР.  Проте

якщо  в  першій  пародії  парадигми  не  збігалися,  і  оцінка  “героя”  “автором”

значно відрізнялась від оцінки в претексті (елементи парадигми СЛУЖІННЯ в

претексті, тісно пов’язані з парадигмою героя через займенник  я  і граматичні

форми 1 особи однини,  створюють образ самовідданого жертовного героя;  у

пародії парадигма ГЕРОЙ також через займенник я і відповідні дієслівні форми

пов’язана з  парадигмами оцінки претексту та зниження),  то  в другій пародії

вони  формально  співпадають,  але  гіперболізуються,  що  впливає  і  на
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відношення між зазначеними парадигмами (в тексті пародії використовується

описаний  Г. І. Лушніковою  прийом  повтору,  що  формує  комічний  ефект  і

відображає  характерні  риси  претексту  –  використання  форм  першої  особи,

багатократне використання займенника я тощо).

Перебільше,  “героїчно-хвалебне”  ставлення  “автора”  до  “героя”  в

початковому комплексі текстів перетворюється в пародії на абсурдне – і через

абсурдність стає протилежним, осудливим. 

Приклад  ілюструє,  що  об’єктом  гіперболізації  зазвичай  обираються

парадигми з високим ступенем актуальності,  що відіграють важливу роль не

тільки для певного прецедентного тексту, але й для всього комплексу текстів

автора, який пародується.

Проте  бувають  випадки,  коли  в  якості  подібного  об’єкту  автор  пародії

вибирає  окремі,  підпорядковані  парадигми.  У  такому  разі,  навіть  якщо  сам

пародійний текст буде високої якості, виникає ризик того, що пародія не буде

зчитана  як  комічно-оціночний  текст,  оскільки  читачу,  який  звертає  увагу

передусім на актуальні парадигми, буде складно прив’язати пародійний текст до

оригіналу. 

Приклад  гіперболізації  окремої  парадигми  простежуємо  в  пародії

О. О. Іванова на Л. З. Уварову «Красная Пашечка». Як претекст до цієї пародії

використано комплекс прозових текстів Л. З. Уварової – повість “Звёздный час”

та оповідання “Притча о правде” й “Сегодня, завтра и вчера”.

Сам  О. О. Іванов у передмові до пародії говорить наступне: «Це пародія

на московську письменницю Людмилу Уварову. (...) Одна особливість її творів

мене неймовірно вражає – її герої постійно хворіють. Причому хворіють весь

час якимись страшними невиліковними захворюваннями, страшно страждають і

врешті-решт помирають. Сміятися над людськими стражданнями, тим більше

смертю,  було  б  безглуздо  й  нетактовно,  але  коли  це  виявляється  в  багатьох

творах, то може послужити приводом для пародії». 

Аналіз показує, що в первинних текстах домінує парадигма РЕАЛІЗМ, до

складу  якої  входить  парадигма  ПОВСЯКДЕННІСТЬ,  що  містить  парадигми
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ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ (личная жизнь, любовные дела, почти не изменяла тощо) і

ХВОРОБА (тени под глазами, страдальческая складка губ, впалые щеки; Мама

глохнет безнадежно; По-вашему, это инфаркт? тощо). Об’єктом для пародії є

парадигма ХВОРОБА, у первинних текстах виражена відносно слабко. 

У пародії вона розширюється, збільшує обсяг і значимість, витісняючи всі

інші  парадигми  чи  зводячи  їх  вплив  практично  до  нуля  (так,  наприклад,

парадигма  ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ,  достатньо  повно  представлена  в  первинних

текстах, у пародії виражена лише одною фразою). Склад парадигми в пародії

багатший,  ніж  в  оригіналі;  це  можна  пояснити  навмисним  перебільшенням

(гіперболізацією). 

Різко відрізняється й сама лексика:  якщо в оригінальних текстах назви

конкретних  хвороб  згадуються  достатньо  рідко,  то  в  пародії  Іванова  можна

побачити  довгі  списки різноманітних хвороб;  чисельність  та  науковість  назв

створює  комічний  ефект:  полиомиелит,  потеря  памяти,  тахикардия  с

перемежающейся  экстрасистолой,  хронический  гастрит,  чесотка  и

энцефалопатический синдром. Функція цієї парадигми полягає в карикатурній

гіперболізації  та  висміюванні  однієї  з  яскравих  особливостей  оригінального

тексту. 

Парадигма ОСОБИСТЕ ЖИТТЯ представлена  слабко: «Уже лет десять

прошло  с  тех  пор,  как  ушёл  от нее  муж,  Пашечкин  отец,  красавец,  певун,

гулёна, бабник». Очевидно, що у зазначеної парадигми зовсім інша роль, ніж в

оригінальному  творі  –  якщо  в  оригіналі  вона  відіграє  підпорядковану  роль,

підсилюючи й підкреслюючи домінуючу парадигму ПОВСЯКДЕННІСТЬ, то в

пародійному  тексті  вона  створює  комічний  ефект.  Парадигма

ПОВСЯКДЕННІСТЬ у цій пародії не представлена взагалі. 

Можна зробити припущення, що завдання автора пародії полягало саме в

тому, щоб штучно посилити та перебільшити одну з парадигм оригінального

тексту, зробивши її домінуючою. Також можна припустити, що така домінанта

притягує  увагу  читача,  підкреслюючи  певні  аспекти  оригінального  тексту,

зокрема велику кількість описів хвороб та нещасних випадків у прозі Уварової. 
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Значна  кількість  дослідників  (В. І. Новіков,  Л. В. Прокопович,

Ю. М. Тинянов)  виділяють  особливий  різновид  вторинних  текстів,  що  в

багатьох  роботах  називають  “некритичною”  чи  “доброзичливою  пародією”.

Проте  більш детальний розгляд  та  аналіз  показують,  що тексти такого типу

відрізняються від пародій по цілому ряду ознак. 

Перша особливість полягає в тому, що для них характерна відсутність як

зниження,  так  і  оцінки  тексту,  що  пародується,  при  більш  ретельному

відтворенні особливостей оригіналу. Базуючись на думці Ю. М. Тинянова про

подібні  тексти,  можна  назвати  їх  стилізаціями.  Водночас  подібні  стилізації

рідше  мають  за  претекст  один  твір  –  набагато  частіше  в  цій  ролі  виступає

комплекс текстів. 

Як  приклад  можна  розглянути  пародію  О. І. Іванова  на  творчість

Б. Ш. Окуджави “Песенка про поэта”.  Претекстом зазначеного твору служить

комплекс  творів  Окуджави,  адже  в  цій  пародії  можна  знайти  відсилання  до

багатьох різних віршів.  Аналіз надає можливість виокремити в цій стилізації

парадигми  ПОЕТ  і  СКЛАДНОЩІ,  що  формують  тему  тяжкої  долі  поета

(«Нелегка судьба артиста…»). 

Проте разом з цим в тексті вияскравлюється незвичайна парадигма, яка

цілком  складається  з  образів,  запозичених  з  різних  творів  Окуджави  (и

<судьба> поэта тяжела –  посилання на вірш «У поэта соперников нету…»,

вставне слово  уж извините –  посилання на характерні для віршів Окуджави

вставки  (уж  извините,  виноват,  простите),  арбатский  барабанщик  –

контамінація двох образів; арбатский – посилання на “арбатський” цикл віршів

Б. Ш. Окуджави, барабанщик – посилання на вірш «Веселый барабанщик»). 

Ця “цитатна” парадигма дуже важлива, оскільки вона не лише пов’язує

твір з комплексом початкових текстів, але й служить інструментом для вивчення

стилю та образного ряду автора претекстів. Ця парадигма, безумовно, спрощує

та  одночасно  актуалізує  запозичені  образи  внаслідок  їх  чисельності,  навіть

нагромадження.
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Описаних вище прийомів вираження оцінки в зазначеному творі немає:

немає в ній і елементів зниження – легкий комічний ефект досягається засобом

створення  численних  запозичених  образів  та  апелювань  до  різних  віршів

Б. Ш. Окуджави.  Отже,  неможливо  говорити  про  будь-яку  критичну  оцінку

твору чи про випади в бік автора. Завданням тексту такого типу є дослідження

стилістичних та образних особливостей початкового комплексу творів. 

Відзначмо  також  гіперболізацію  початкових  парадигм,  але  вона

призначена для іншої мети – демонстрації стилістичних особливостей автора,

тексти  якого  послужили  претекстом  для  пародії,  загострення  на  них  уваги

читача.  Гіперболізовані  парадигми  оригіналу  виконують  роль  маркерів,  що

пов’язують  стилізацію з  претекстами;  вище в  цьому розділі  були  розглянуті

зв’язки окремих лексем вірша О. О. Іванова з віршами Б. Ш. Окуджави.

Таким  чином,  можна  зробити  висновок,  що  оцінка  є  основоположною

рисою  пародії,  і  введення  в  текст  елементів  оцінки  є  основним  прийомом

трансформації первинного тексту в пародію. 

1.4 Римейк як об'єкт парадигматичного аналізу

Термін  “римейк”  (від  англ.  remake –  переробляти)  широко

використовується  сучасними  дослідниками,  але  до  сьогодні  немає  єдиного

чіткого визначення, що б відображало всі характерні особливості зазначеного

явища.

Існує  низка статей  та  наукових  робіт,  присвячених  вивченню  явища

римейка (М. В. Адамович  [4],  М. В. Загідулліна  [57],  М. Н. Золотоносов [59],

Г. Л. Нефагіна [101], А. Н. Урицький [165] та ін.). Римейку приділяють увагу і в

навчально-методичній літературі, зокрема М. О. Черняк у посібнику «Феномен

массовой  литературы  ХХ  века»  [175]  присвячує  римейку  окремий  розділ  –

“Трансформація класичного художнього тексту як фенимен сучасної  масової

літератури”). Класифікацію римейків та споріднених до нього жанрів подано в

роботах У. Еко  [190]. Але  (принаймні серед російськомовних дослідників) ще

не  створено  єдиної,  узагальнюючої  роботи,  у  якій  римейк  розглядався  б

усебічно — від чіткого визначення до різновидів та призначення цього явища. 

50



У російській літературі поняття римейка (разом із відповідним терміном)

з'явилось  лише  в  90-ті  роки  ХХ  століття.  При  цьому  варто  відзначити,  що

літературний  римейк  як  явище  існував  задовго  до  появи  терміна:  так,  в

1924 році з'явилася п'єса О. М. Толстого “Бунт машин”, котра є римейком п'єси

К. Чапека “R.U.R” [102]. Це був не простий переклад, оскільки сам Толстой в

інтерв'ю говорив,  що планує створити адаптацію п'єси для російської сцени,

додав деякі  виправлення й підкоригував недоліки – тобто,  по суті,  створити

цілком інший твір за мотивами наявного тексту [102].

Дефініції зазначеного терміна в словниках суттєво відрізняються одна від

одної.  Великий енциклопедичний словник  пропонує таку  трактовку  терміна:

«РЕМЕЙК  (римейк)  (від  англ.  remake  – переробляти)  – виправлений,

перероблений  або  відновлений  варіант  художнього  твору  (літературного,

музичного; фільму, вистави)» [137]. 

Більш розгорнуте  визначення  дає  Словник  літературознавчих  термінів:

«Оновлена версія старого фільму, пісні,  а  також літературний твір, в основу

якого покладено добре відомий текст. <...> Р. не цитує й не пародіює джерело, а

наповнює його новим, актуальним змістом, проте  згідно зі  зразком. Р.  може

повторювати сюжетні ходи оригіналу, типи характерів, але зображує їх у нових

історичних, соціально-політичних умовах» [138]. 

Т. О. Холодинська, яка присвятила декілька робіт дослідженню феномену

римейка, у своїй статті «Римейк как категория, характеризующая межтекстовые

отношения»,  пропонує  таке  визначення  (з  посиланням  на  М. О. Черняк):

«Римейк  – це  переписування  відомого  тексту,  найчастіше  –

“перекодування” [175] твору мовою сучасності» [172].

Короткі  визначення  можна  побачити  в  роботі  М. В. Загідулліної

«Римейки,  или  Экспансия  классики»:  «переписування  відомого  тексту,

найчастіше – “переклад” класичного твору сучасною мовою» [57]. 

Усі  вищезгадані  визначення  роблять  акцент  передусім  на  тому,  що

римейк –  текст,  що ґрунтується  на  іншому,  раніше  написаному  тексті,  при

цьому такий,  що “оновлює”  його  та  “перекодовує”  мовою понять,  сучасних
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автору римейка. Однак вони не дають відповідей на запитання про призначення

та  функції  текстів  такого  роду.  Крім  того,  багато  визначень  (переважно

словникові)  спираються  на  застаріле  розуміння  римейка  передусім  зі  сфери

кінематографу, і тільки потім – літератури.

Це  характерно  й  для  словників,  випущених  протягом  останнього

десятиріччя, коли літературний римейк вже перестав бути новим невивченим

явищем  після  появи  безлічі  зразків  подібних  текстів  і  робіт,  присвячених

дослідженню  даного  феномена.  Усе  це  свідчить  про  те,  що  вивчення

літературного  римейка  в  російськомовній  культурі  значно  відстає  від  його

фактичного  розвитку,  що  породжує  необхідність  у  більш  глибоких  та

докладних дослідженнях. 

У. Еко у своєму есе «Инновация и повторение. Между эстетикой модерна

и постмодерна» детально розглядає явище римейка в основних його проявах —

кінематографічному та літературному, визначаючи його як переказ «історії, що

мала  успіх»  [190].  У  цьому  міркуванні  У. Еко  вказує  на  важливу  функцію

римейка – своєрідний “психологічний якір”, що надає можливість стабілізувати

психологічний та розумовий стан читача чи глядача шляхом відтворення вже

знайомої канви і/чи образів, і значно заощаджує при цьому інтелектуальні сили

адресата. 

У. Еко демонструє ще одну функцію римейка – встановлення зв'язку між

адресатом  та  певним  контекстом,  вибудова  діалогу  між  ним  та  автором.

У. Еко –  не  єдиний  дослідник,  який  помітив,  що  римейк  пов'язаний  з

інтертекстуальністю,  але  при  цьому  інтертекстуальність  обмежена  рамками

одного  тексту;  римейк  “працює”  з  конкретними,  добре  відомими  адресату

образами та сюжетами. 

З використанням класичного тексту як інструменту кодування пов'язана

ще одна функція римейка, про яку пише М. В. Адамович. На її думку, творцям

подібних  текстів  (в  описаному  нею  випадку  –  авторам  пострадянського

простору  кінця  ХХ–початку  ХХІ  ст.)  «притаманні  спроби  ввести  себе  в

метаісторію» [4].  Вона вважає, що використання текстів і матеріалів російської
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класики під час створення власних творів продиктовано бажанням авторів цих

текстів ствердитися за рахунок визнаних літературних зразків. 

Серед  функцій  римейка,  користуючись  уже  наведеними визначеннями,

можемо виокремити наступні: стабілізація психологічного та інтелектуального

простору  адресата  (“психологічний  якір”);  легітимізація  автора  через  його

взаємодію  з  уже  визнаними  авторами,  “вбудовування”  власної  фігури  в

“легендарний” простір класиків. 

Легко помітити, що оцінки, які  даються римейку, дуже різноманітні та

часто протилежні.  Тенденція оцінювати римейки зберіглася навіть в роботах

середини  2010-х  рр.;  незважаючи  на  те,  що на  сьогодні  римейки  все  міцно

закріпилися в російськомовній літературній традиції, ні серед вчених, ні серед

критиків не вироблено чіткого уявлення про це явище. 

Стійке прагнення оцінювати названий феномен значно ускладнює його

неупереджене  вивчення;  вірогідно  це  значно  впливає  на  той  факт,  що

дослідженням  римейка  займаються  переважно  літературознавці,  а  лінгвісти

почали звертати на нього увагу тільки в останні роки. 

Оскільки довгий час основним питанням була “легітимність” римейка в

російськомовній літературній традиції,  більшість  досліджень,  що стосуються

цього  феномену,  має  переважно  літературознавчий  характер;  елементи

лінгвістичного  аналізу  майже  відсутні,  оскільки,  вилучений  з  літературного

середовища,  римейк  не  становив  інтересу  для  філологів,  що  й  визначає

актуальність цього дослідження. 

Варто  відзначити,  що  тенденція  оцінювання  феномену  римейка  й

розгляду його з  точки зору ролі  в  культурі  та  соціумі,  а  також літературної

цінності, в останні роки відходить на другий план. Якщо в 1990-ті та на початку

2000-х  років  дослідники  цікавилися  переважно  завданнями  та  функціями

римейка на його місцем в системі літератури, то дослідження останніх років

(2015–2020 рр.)  приділяють значно  більше уваги  будові  текстів  такого  типу,

механізмам  їх  створення  та  лінгвістичним  особливостям.  Значна  кількість

робіт, присвячених цим питанням, належить Т. О. Холодинській. 
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Спроби виокремити характерні ознаки римейка, що відрізняли б його від

інших  видів  вторинних  текстів,  робить  в  своїй  статті  М. О. Сиривля  [145].

ретельний  аналіз  римейка  Б. Акуніна  на  п'єсу  Чехова  “Чайка”  проводить

В. В. Савельева [143], аналізуючи схеми та прийоми, за допомогою яких автор

римейка пов'язує свій текст з первинним. Загалом помітна тенденція до більш

відстороненого  та  безоціночного  вивчення  даного  феномена.  Проте

повноцінних лінгвістичних аналізів текстів подібного типу в російськомовному

середовищі поки не з'являлось. 

Зміцнення позицій масової літератури та поширення вторинних текстів

стали  причиною  ускладнення  та  розвитку  римейка.  Проте,  оскільки  цей

феномен  вивчений  ще  недостатньо  ретельно,  універсальна  класифікація

римейків  відсутня,  дослідники  пропонують  різні  її  варіанти,  більше  того,

існують  окремі  родові  класифікації  римейків  (у  музиці,  кінематографі,

літературі,  комп'ютерних  іграх  тощо).  Ці  класифікації  мають  властивість

перетинатися та впливати одна на одну.

Одна з перших класифікацій римейків належить У. Еко й наводиться в есе

«Инновация и  повторение.  Между эстетикой модерна  и  постмодерна» [190].

Згідно  цьому,  вторинні  тексти  поділяються  на  три  групи.  Перша  —  власне

римейк, переказ все відомого твору з внесенням деяких змін з метою висловити

таким чином щось нове. 

Як  найбільш  яскравий  приклад  римейка  такого  типу  У. Еко  наводить

твори У. Шекспіра, що майже повністю є переказами вже існуючих історій: так,

наприклад,  “Гамлет”  є  переробкою  достатньо  слабкої  п'єси  одного  з

драматургів-сучасників Шекспіра, що спиралася на епізод з літопису Саксона

Граматика  “Діяння  датчан”.  Таким  чином,  у  випадку  з  Шекспіром  можна

говорити не просто про римейк, а про “римейк римейка”, що жодним чином не

зменшує художньої цінності та смислової повноти його творів . Основна риса

римейка – переосмислення первинного тексту. 

Наступну  групу  вчений  називає  retake чи  повторна  зйомка.  У цьому

випадку  автор  звертається  не  до  фабули  вже  відомої  історії,  а  до  її  героїв.
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Retake являє собою самостійну розповідь про цих героїв, дія якої відбувається,

як правило, після завершення подій оригінального твору. Як приклад наведений

роман  О. Дюма  «Двадцать  лет  спустя».  Зазначений  прийом  активно

використовується авторами відомих комерційно успішних франшиз. 

Останній різновид Еко називає “серією”. За принципом своєї будови серія

схожа на retake — вона відтворює деякі знайомі глядачу або читачу ситуації з

одними й тими ж головними героями. Різниця полягає в тому, що в серії не

взбувається зміни хронотопу. З метою попередження появи одноманітності та

ослаблення  глядацької/читацької  уваги  в  серії  часто  міняються  другорядні

герої, що створює ілюзію відмінності елементів серії один від одного. 

Інші  дослідники  пропонують  альтернативні  класифікації.  Так,  згідно

А. Н. Урицькому,  «...існують просто римейки і  п-римейки (постмодерністські

римейки).  Перші  народжені  на  світ  комерційними  міркуваннями,  другі –

міркуваннями  художніми»  [165].  Основний  критерій  поділу  при  цьому —

рівень художньої цінності. Дослідник стверджує, що «псевдоримейк може бути

прочитаний без знання тексту й без жодного порушення змісту прочитаного. А

(...) п-римейк, що й становить власне римейк, (...) не можна повністю зрозуміти

без знання першоджерела».  А. Н. Урицький пропонує оригінальне визначення

самого поняття римейка: «Римейк є цитата, але цитата переосмислена» [39]. 

Є. Г. Таразевич класифікує римейки  за способами обробки початкового

тексту.  У роботі «Римейк в современной русской драматургии»  він пропонує

наступний поділ: «римейк-мотив має таку структуру, у якій використовується й

зазнає  нової ідейно-художньої інтерпретації основний  мотив  першоджерела;

римейк-сиквел  – продовження  сюжетної  основи  оригіналу.  При  цьому

драматург  часто  не  тільки  зберігає  систему  персонажів,  а  й  уводить  нових

героїв, відтворюючи концепцію оригіналу; римейк-контамінація поєднує в собі

не  один  класичний  сюжет,  а  відразу  кілька; римейк-стьоб  –  такий  спосіб

переробки, у якому драматурги повністю деконструюють оригінали з метою не

тільки розважити читача,  а  й переосмислити ті  проблеми,  які  ставили перед

собою  класики.  Драматурги  трансформують  ідейно-тематичний  рівень
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першоджерела, його жанр, систему персонажів, конфлікт» [156].  Хоча подана

класифікація  розроблялася  на  матеріалі  драматургійних  творів,  її  можна

застосовувати щодо інших літературних жанрів. 

Спираючись на наведені класифікації, можемо створити свою власну, яка

далі буде використана в роботі. 

Передусім пропонуємо звертати увагу на мету його написання (причому

судити  про  це  не  за  початковими  інтенціями  автора,  а  за  отриманими

результатами). Залежно від цього можна виокремити літературні та комерційні

римейки.  Перші  (синонімічно  і  п-римейка)  відповідають  меті  римейка

переосмислити  початковий  текст  і  є  самостійними  творами,  що  мають

літературну цінність. Другі ж створюються винятково на догоду вимогам часу

та читацької аудиторії, приносячи вигоду своїм творцям. Але вони є при цьому

експлуатацією чужого  тексту  (а  також нерідко  і  чужого  імені);  літературної

цінності такі твори не мають. 

При  класифікації  літературних  римейків  можна  скористатися

класифікацією  Є. Г. Таразевича:  римейк-мотив,  римейк-сиквел,  римейк-

контамінація, римейк-стеб. Перевага даної класифікації полягає в тому, що вона

дозволяє  одночасно  враховувати  і  змістові,  і  композиційні,  і  функціональні

особливості різних римейків.

Що  стосується  комерційних  римейків,  то  до  них  можна  застосувати

спрощену версію класифікації У. Еко, що заснована на характері формального

перетворення  первинного  тексту:  римейк-відтворення  історії  та  римейк-

відтворення героїв. Оскільки в двох випадках інтенція творця римейка однакова

(як  правило  це  – отримання комерційної  вигоди),  поділ  римейків  подібного

типу за функціональними ознаками не є осмисленим. 

При цьому важливо ще наголосити, що, незважаючи на значні відмінності

між  собою  різновидів  римейків,  вони  об'єднуються  деякими  спільними

ознаками:  наявність  претексту  у  вигляді  відомого  широкій  аудиторії  твору,

запозичення з першоджерела окремих елементів, переосмислення запозичень в
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іншому  ключі.  Саме  ці  ознаки  римейка  можна  назвати  головними  та

основними.

При  дослідженні  римейка  виникає  проблема  відмежування  його  від

пов'язаних, але не тотожніх понять, зокрема, від поняття пародії. Це питання

піднімає  в  своїй  статті  О. І. Шлейкіна:  «За  своєю  природою  римейк

безпосередньо пов'язаний з такими поняттями, як інтертекстуальність, пародія,

пастіш, і  являє собою різнорівневі форми деконструкції,  як правило, широко

відомого,  зокрема  хрестоматійного  претекста,  відсилання  до  якого  чітко

атрибутувано»  [183].  Дійсно,  повністю  очевидна,  наприклад,  суміжність

римейка  та  інтертексту.  Розмірковуючи  над  розмежуванням  цих  явищ,

дослідники вказують на те, що в випадку з римейком очевидна орієнтованість

на один конкретний класичний текст.

Що стосується пародії, то найбільш яскравою відмінностю її від римейка

дослідники називають ставлення до початкового тексту.  Т. О. Холодинська в

статті, присвяченій питанню розмежування цих двох типів текстів, виокремлює

такий  критерій,  як  «критичность  –  некритичность  по  отношению  до

претексту» [171].  «У  римейку  критична  дистанція  щодо  претексту  також

можлива, однак вона не стосується «недоліків» або будь-яких інших якостей

зразка.  У  пародії  ж  критика  в  «негативному»  сенсі  спрямована  саме  на

формальні або смислові характеристики претекста» [171]. 

Другим  важливим  критерієм  дослідниця  вважає  співвідношення  з

категоріями жанру:  так,  пародія  в  більшості  випадків  створюється в  тому ж

жанрі, що й первинний текст, а що стосується римейка, то зв'язок з первинним

текстом  через  сюжет  чи  героїв  робить  прив'язку  до  жанру  необов'язковою.

Римейк може бути створений в будь-якому іншому жанрі чи навіть роді (див.

численні драматичні римейки епічних творів, наприклад, драма О. О. Богаєва

“Башмачкин” за мотивами повісті М. В. Гоголя “Шинель”). 

І,  нарешті,  третій  визначений  критерій  — сприйняття  тексту  читачем.

Т. О. Холодинська  з  посиланням на  Р. Дайєра  [171]  стверджує,  що,  оскільки

практично  всі  характерні  ознаки  римейка  та  пародії  взаємно  пересікаються,
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віднесення твору до того чи іншого жанру найбільше залежить від читача та

його  сприйняття:  «Читач  у  більшості  випадків  є  визначальним  маркером

встановлення  меж рімейку й  пародії.  Як  показує  літературознавча  практика,

одні і ті ж тексти різні дослідники вважають або пародіями, або римейками, або

пастиш залежно від своїх установок і компетенції» [171]. 

Проаналізувавши всі відмінності, Т. О. Холодинська доходить висновку,

що  «пародія  запрограмована  на  інший  текст,  а  римейк  є  специфічним

креативним способом  текстотворчості  в  умовах  деконструювання.  У  пародії

претекст існує як її «персонаж», в рімейку – як матеріал для побудови нового

тексту»  [171].  Таким  чином,  висновок  підтверджує  міркування  й  розширює

первинну концепцію відмінності  на  основі  відношення твору  до первинного

тексту. 

Отже, на думку дослідників, римейк відрізняється від пародії передусім

відсутністю  чи  мінімальним  розміром  критичної  дистанції  між  ним  та

оригінальним твором; неполемічністю (чи мінімальною полемічністю) відносно

до  оригіналу;  використанням  початкового  тексту  як  джерела  матеріалу  чи

форми, що наповнюється актуальним смислом (чого не робить пародія, котра

акцентується  на  самому  тексті,  на  його  оцінці,  а  не  переосмисленні).  Що

стосується формальних ознак, то такими є передусім співвідношення жанрів:

пародія  майже  завжди  співпадає  за  жанром  з  претекстом,  римейк  же  може

відрізнятися від нього як за жанром, формою й навіть родом за рахунок меншої

орієнтованості безпосередньо на текст. 

Але,  незважаючи на досить чітко виокремлені  критерії  розбіжності,  на

практиці  дослідники нерідко  стикаються  зі  змішуванням цих ознак  в  межах

одного  тексту  та  «взаимопроникненням»  [171]  жанрів  римейка  й  пародії.

Холодинська пише, що на рівні наукової термінології постійно спостерігається

спроба по-різному назвати одні й ті самі явища, тобто традиційна термінологія

не зовсім відповідає сутності сучасних літературних форм. Існує багато ознак,

притаманних одночасно і римейка, і пародії в постмодерній літературі» [171]. 
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Належність  тексту  до  того  чи  того  різновиду  в  більшості  випадків

визначається самим читачем; «відмовляючи римейку в значущості й націлюючи

читача  на  своєрідну  “надінтерпретацію”  тексту-римейка,  дослідник  надає

переваги читачеві у створенні його смислу» [171]. Отже, розглянуті ознаки не

можуть служити чіткими та однозначними критеріями розмежування пародії та

римейка. 

У приклад можна навести п'єсу-детектив Б. Акуніна “Чайка”, написану на

основі комедії А. П. Чехова “Чайка”. Є різні думки по належність цього тексту:

дехто  з  дослідників  уналежнюють  його  до  римейків,  але  деякі  пишуть  про

нього як про пародію чи навіть самопародію Б. Акуніна на власні детективи.

Кожен має підстави стверджувати своє.

Як римейк п'єса Акуніна тісно пов'язана з первинним текстом складом

дійових осіб, хронотопом і навіть назвою, адже вона належить до того ж роду

та  жанру,  що  й  первинний  текст,  при  цьому  радикально  переглядає  всю

початкову історію з закладеними в ній ідеями та посилами. 

Водночас як пародія вона достатньо критична до оригіналу (точніше, до

обох  текстів,  що  можна  прийняти  за  оригінал  –  і  до  “Чайки”  Чехова,  і

детективних романів Акуніна) і наповнена знижуючими та деконструктивними

елементами.  Очевидно,  що  в  подібних  ситуаціях  потрібен  більш  глибокий

аналіз, що використовує інші критерії розмежування та прив'язаний до більш

строгих та формальних ознак тексту. 

Базуючись  на  визнаній  дослідниками  “перевазі  читача”  [171],  ми

проаналізуємо пародію та римейк з  точки зору функціональної  парадигми й

спробуємо  виявити  особливості  та  відмінності  пародій  та  римейків  на

парадигматичному рівні.

Оскільки  і  римейк,  і  пародія  належать  до  вторинних  текстів,  їхнє

сприйняття буде неповним без первинного тексту, у зв’язку з чим за необхідне

вважаємо проведення парадигматичного аналізу як самих пародій та римейків,

так  і  їх  претекстів  з  виявленням  інтертекстуальних  зв'язків  на

парадигматичному  рівні.  Спираючись  на  характер  трансформацій  парадигм
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первинного  тексту  зробимо спробу  визначити  чіткі  критерії  відмінності  між

двома типами текстів та виявити їх різні види. 

1.5  Особливості  та  відмінності  пародії  і  римейка  як  об'єктів
парадигматичного аналізу

Для подальшого дослідження пародій та римейків необхідно визначити

подібне  та  відмінне  в  цих  двох  типах  вторинних  текстів  як  об'єктів

парадигматичного аналізу. На основі проаналізованих текстів можна виділити

ряд особливостей. 

Пародія  та  римейк  належать  до  вторинних  текстів,  що  зумовлює

наявність  спільних  рис  при  парадигматичному  аналізі.  Основна  схожість

полягає  в  тому,  що і  пародія,  і  римейк майже в  усіх  випадках  запозичують

парадигми  з  претексту.  При цьому парадигми  можуть  трансформуватися  —

змінювати склад, об'єм, ступінь актуальності тощо, але при цьому як мінімум

один  параметр  парадигми  претексту  залишається  незмінним,  що  дозволяє

визначити парадигму вторинного тексту саме як запозичену з претексту, а не як

нову. 

У  приклад  можна  навести  римейк  В. О. П'єцуха  «Наш  человек  в

футляре»,  претекстом  якого  є  повість  А. П. Чехова  «Человек  в  футляре».  У

претексті виокремлюється дві групи протиставлених парадигм — одна описує

героя, інша — зовнішній світ. До першої групи належить парадигма ФУТЛЯР,

яка  описує  поведінку  головного  героя;  вона  володіє  високим  ступенем

актуальності. У римейку парадигма ФУТЛЯР запозичується,  при цьому в неї

міняється склад, зменшується об'сяг та знижується ступінь актуальності. Але

простиставлення  парадигмам  групи  зовнішнього  світу  зберігається  —  що

дозволяє говорити про запозичення парадигми, а не про формування нової. 

Друга подібна риса – тенденція до використання так званих слів-маркерів

(термін  Г. І. Лушнікової),  які  відсилають  до  претексту  чи  навіть  є  прямими

запозиченнями з нього. Слова-маркери служать для зв'язку вторинного тексту з

первинним,  а  також  у  деяких  випадках  виконують  функцію  формування  в
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читача “погляду збоку”, відстороненого сприйняття тексту, наголошуванні на

його “штучності”.

Як  приклад  можна навести  п'єсу-римейк  М. Ю. Угарова  “Смерть  Ильи

Ильича”  на  роман  І. І. Гончарова  “Обломов”.  Текст  п'єси  містить  велику

кількість  запозичень  та  цитат  з  первинного  тексту,  наприклад,  опис  халата

Обломова:  настоящий  восточный  халат,  без  малейшего  намека  на  Европу;

рукава  –  от пальцев  к  плечу  все  шире  и  шире – практично  точна  цитата  з

претексту. 

Разом із цим у пародіях та римейках як об'єктів парадигматичного аналізу

є  й  відмінності.  Основна  з  яких  полягає  в  обов'язковій  наявності  в  пародії

елементів оцінки претексту  та  комічного зниження,  що в  багатьох  випадках

формує  окремі  парадигми.  Римейк  не  передбачає  обов'язкової  одночасної

наявності  оцінки  та  комічного  зниження;  якщо  в  ньому  зустрічаються

відповідні елементи, то вони не утворюють відповідних парадигм. 

Як  приклад  наведемо  пародію  О. О. Іванова  “Снеги  и  я” на  вірш

Є. О. Євтушенко “Идут белые снеги…”. У ній містяться експліцитні парадигми

ОЦІНКА – Идут белые снеги, / а по-русски снега; Я сижу, размышляю: / чем

же я знаменит?; Вот гляжу я на стенку, / нет на ней ничего та ЗНИЖЕННЯ –

от  гордости  синий,  Женя,  уж  простите.  Оціночна  парадигма  при  цьому

володіє високим ступенем актуальності. 

Друга  відмінність  полягає  в  тому,  що  пародія  практично  завжди

збігається  з  претекстом  за  формою  та  родом,  тоді  як  значна  кількість

російськомовних  римейків,  що  репрезентують  епічний  рід  і  мають  форму

романів і  повістей, є драматичними творами (наприклад, п'єса-римейк М. Ю.

Угарова  “Смерть  Ильи  Ильича”,  претекстом  якої  є  роман  І. І. Гончарова

“Обломов”). Це відбивається на об'ємі римейка, його композиції, а значить – на

парадигматичній будові. Так, у романі “Обломов” можна виокремити близько

20 високоактуальних парадигм великого обсягу, тоді як у п'єсі всього 6. 
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Висновки до розділу 1

Антропоцентричні тенденції в сучасній лінгвістиці змусили дослідників

переглянути принципи вивчення мови: від розгляду мови як системи “в собі та

для  себе”  вони  перейшли  до  вивчення  мови  з  точки  зору  її  використання

людиною та функціонування в суспільстві. 

Подібний  підхід  надав  можливість  звернути  увагу  на  таке  явище,  як

варіативність тексту та вплив характеристик реципієнта на сприйняття тексту;

посилаючись  на  те,  що  множинність  варіантів  інтерпретації  зумовлена

природою  мови,  існує  думка,  що  варіативність  сприйняття  є  невід'ємною

властивістю тексту. Певні межі сприйняття закладаються внутрішньою формою

тексту та його синтагматико-парадигматичною організацією.

Під  синтагмою  в  межах  теорії,  що  розглядається,  розуміють  лінійну

послідовність  формування  вербальних  образів  у  свідомості  реципієнта.

Парадигма  в  рамках  даної  теорії  —  система  мисленнєвих  образів,  що

формується  вербальними  образами.  Принцип  та  характер  формування  таких

образів виявляються за допомогою аналізу лексичних парадигм тексту.

З  позицій  функціонального  підходу  особливий  інтерес  становлять

вторинні тексти. Під вторинними текстами розуміємо тексти, створені на основі

інших.  Дослідники відзначають також  «зміну авторства» і  «зміну интенции»

вторинних текстів у порівнянні з початковими. Одним з різновидів вторинних

текстів є пародія.

Пародія — широко розповсюджене в літературі явище, що проте не має

усталеного  визначення.  На  основі  визначень,  що  дають  пародіям  різні

дослідники, а також словникові статті, можна виокремити дві основні ознаки,

що відрізняють її від інших текстів, зокрема і вторинних: наявність оцінки та

присутність комічних елементів. Дослідники відзначають також присутність в

тексті  пародії  певних  маркерів  початкового  тексту.  З  точки  зору

парадигматичного  аналізу  пародія  цікава  як  текст,  що  запозичує  парадигми

претексту та трансформує їх таким чином, щоб сформувати критичну оцінку

претексту та комічний ефект.
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Римейк як явище існує в російськомовній літературі з  початку ХХ ст.,

проте поняття римейка з'явилося лише в останні його. Серед російськомовних

дослідників немає усталеної думки про природу та характер римейка та немає

чіткого визначення цього поняття. Серед основних характеристик римейка, що

їх  виокремлюють  дослідники,  –  належність  до  вторинних  текстів  та

запозичення  (з  трансформацією)  тих чи тих елементів  первинного тексту —

фабули, сюжету, композиції тощо. 

Від  пародії  римейк відрізняється  відсутністю полемічності  та  елемента

оцінки,  а  також необов'язковістю  елементів  комічного  зниження.  Крім  того,

римейк менш орієнтований на первинний текст і може адекватно сприйматися

без нього, тоді як для сприйняття пародії необхідне знайомство з претекстом.

І пародія, і римейк належать до вторинних текстів та мають ряд подібних

рис як об'єкти парадигматичного аналізу: і  пародія, і римейк запозичують та

трансформують  парадигми  первинного  тексту,  в  обох  типах  текстів

використовуються так звані слова-маркери, за допомогою яких встановлюється

зв'язок з претекстом.

Разом  із  цим  є  й  відмінності:  у  пародії  завжди,  експліцитно  чи

імпліцитно,  присутня  парадигма  оцінки,  у  римейку  оцінка  претексту,  як

правило, відсутня; у тих випадках, коли вона є, лексеми та вербальні блоки, що

її виражають, не формують окремої парадигми. Крім того, пародія та претекст

зазвичай відносяться до одного роду та мають одну форму, римейк же може

відноситися до іншого роду та форми, ніж претекст. 

Римейк  і  пародія  раніше  не  були  досліджені  за  допомогою

парадигматичного аналізу, але за рахунок своїх характерних особливостей вони

є перспективними об'єктами для подібних досліджень.
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РОЗДІЛ 2. ТИПОЛОГІЯ ПАРАДИГМАТИЧНИХ СТРУКТУР
У ВТОРИННИХ ТЕКСТАХ

2.1.  Парадигматична організація лексики пародії  ХХ-ХХI століть  у
зіставленні з лексичною системою претекстів

2.1.1 Особливості парадигматичного аналізу пародій

Аналіз  проводиться  за  допомогою  порівняння  раніше  виділених

характеристик текстових парадигм, таких, як кількість парадигм у пародіях і

претекстах,  актуальність,  конфігурація,  характер міжпарадигматичних зв'язків

тощо.

Функціональний  підхід  передбачає,  що  в  кожному  тексті  функціює

певний  набір  парадигм,  що  визначає  генерацію  в  читача  тих  чи  інших

предметних  образів  під  час  сприйняття  тексту  і  в  сукупності  формує

гіперпарадигму всього тексту – загальний зміст, що виводиться читачем. При

цьому важливо відзначити,  що функції  окремих парадигм у тексті  різняться.

Правдін М. М. [128] виокремлює два різновиди текстових парадигм залежно від

їх функцій, зокрема проектну – тобто ту, що формує образ і концептуальну – ту,

що формує поняття. При цьому він відзначає, що більшість парадигм виконує

одночасно  обидві  функції  різного  ступеню,  оскільки  образ  не  існує  поза

поняттям, а поняття передбачає наявність образів, що пов'язуються [128]. Таким

чином, поділ здійснюється за домінуючою функцією.

Оскільки  проектні  парадигми  відповідають  переважно  за  формування

образу,  можна  припустити,  що  при  дослідженні  пародій  особливий  інтерес

становитимуть  концептуальні  парадигми,  оскільки  передбачається,  що  саме

вони  відповідають  за  сприйняття  тексту  як  комічного  й  оцінного.  Завдання

концептуальних  парадигм  –  формування  ідей  у  тексті,  до  яких  можна

зарахувати оцінку й комічний ефект.  Тому основна увага в ході  аналізу буде

приділятися  тому,  як  комічний  і  оцінний  елементи  в  пародійних  текстах

проявляються в складі і структурі парадигм.
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Власне  парадигматичний  аналіз  являє  собою  дослідження  лексичного

складу  парадигм  і  аналіз  їх  основних  характеристик,  таких,  як  функції,

конфігурація, експліцитність/імпліцитність вираження в тексті, схеми і способи

зв'язку  один  з  одним  тощо.  Аналіз  спрямований  на  виявлення  специфічних

характеристик  пародійних  текстів,  за  рахунок  яких  текст  сприймається  як

пародія. Як уже зазначалося, основними відмінними рисами пародії є комічний

і  оцінний  елементи.  Парадигматичний  аналіз  пародій  спрямований  на

виявлення  специфічних  особливостей  парадигм,  що  надають  можливість

сприймати текст як комічний та оцінний одночасно.

Важливо відзначити й те, що пародія є вторинним текстом – тобто таким,

який  був  створений  з  використанням  матеріалів  іншого  тексту.  Ще  однією

важливою характеристикою пародії є її співвіднесеність з певним претекстом.

Саме на тлі  претексту пародія  починає сприйматися як така,  і  в  повній мірі

реалізуються обидва її основні аспекти – комічний і оцінний. Співвіднесеність з

первинним  текстом  формує  “другий  рівень”  сприйняття  пародії  –  якщо  під

першим  розуміти  буквальне  сприйняття  тексту,  то  другий  передбачає

зчитування  комічного  й  оцінного  елементів,  що  виявляються  “на  тлі”

первинного  тексту,  порівняння  тексту  пародії  з  претекстом  і  виявлення

контрасту.

Саме  через  те,  що  пародія  не  сприймається  за  відсутності  претексту,

важливим  уважають  і  парадигматичний  аналіз  претекстів  досліджуваних

пародій.  Оскільки  вторинний  текст  будується  з  використанням  матеріалів

первинного,  логічно  припустити,  що  парадигми  вторинного  тексту  будуть

пов'язані  з  парадигмами  претексту.  Проте,  пародія  –  текст,  інший  за

призначенням і  функціями,  що дає  підстави для припущення,  що парадигми

претексту  зазнають  якихось  трансформацій,  або  в  текст  пародії  вводяться

додаткові парадигми, що обумовлюють сприйняття тексту як комічно-оцінного.

Характер вираження в текстах пародій  комічного й оцінного елементів

може стати підставою для створення класифікації.  Метою цієї  класифікації є
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виявлення  і  впорядкування  різновидів  парадигматичних  трансформацій

претексту.

Ця  підстава  не  була  використана  жодним  з  дослідників  літературної

пародії.  Проте  спроби  класифікувати  пародії  робилися,  хоча  підстави,  що

підводилися під поділ, були іншими. Так, Ю. М. Тинянов у своєму дослідженні

вперше  запропонував  поділ  на  тексти  «пародійні»  –  ті,  що  містять  в  собі

оцінний елемент, спрямований на претекст, і «пародичні» – ті, що запозичують

форму  претексту,  але  звертають  оцінку  не  на  нього,  а  на  будь-які  явища

позатекстової реальності.  Тексти останнього типу (пародичні)  Ю. М. Тинянов

виокремлював  особливо;  пізніше  О. А. Морозов  відділив  їх  від  пародій,

визначивши  терміном  “переспів”,  що  становить  кальку  з  грецького  слова

«пародія» [96]. Тим самим дослідник прагнув наголосити, що тексти подібного

типу не належать до літературних пародій, оскільки предметом їхньої оцінки не

є  літературний  текст.  Надалі  ця  ідея  розвивалася  й  іншими  дослідниками,

зокрема, Т. В. Мельниковою, яка називала тексти такого типу «нелітературними

пародіями» [94].

Слід  зазначити,  що  в  цьому  дослідженні  розглядаємо  винятково

літературні  пародії,  оскільки,  будучи  створеними  на  матеріалі  певного

претексту й одночасно оцінюючи його,  вони становлять більший інтерес для

мовознавців  як  інтертекстуальний  феномен.  Нелітературні  пародії  не

спрямовані на текст, тому можна припустити, що їхні стосунки з претекстом

будуть дещо іншими, ніж у пародій літературних, а характер інтертекстуальних

зв'язків буде простішим (оскільки претекст в даному випадку виступає лише в

одній ролі – джерела матеріалу, “форми” для пародії, на відміну від літературної

пародії,  де він є одночасно і  джерелом матеріалу, і  предметом оцінки).  Тому

нелітературні пародії в цьому дослідженні не розглядаються; тексти, побудовані

з використанням пародичної форми, розглядаються лише за умови, що вони є

літературними пародіями.

Власне  літературні  пародії  також  по-різному  класифікувалися

дослідниками. Т. В. Мельникова запропонувала розділяти літературні пародії на
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гумористичні та сатиричні (з допущенням перехідних варіантів) [94]. Подібний

розподіл  пропонує  й  О. А. Морозов,  однак  він  включає  в  цю  класифікацію

також і «переспіви», відокремлюючи їх в окрему категорію поряд з пародіями

як такими. Втім, спроби подібного поділу критикувалися Вл.І. Новіковим, який

доводив,  що  і  гумор,  і  сатира  як  інструменти  можуть  використовуватися  в

одному творі, отже, поділ такого роду не є коректним [109]. Сам Вл.І. Новіков

поділяв  літературні  пародії  на  критичні,  у  яких  закладена  негативна  оцінка

претексту, і доброзичливі, що оперують позитивною оцінкою. Подібний підхід

можна спостерігати і  в інших дослідників (Ю. М. Тинянов, Т. В. Мельникова,

О. С. Кобринець), однак деякі дослідники піддають його критиці (В. Я. Пропп,

Л. П. Гроссман, М. Ф. Гетманець), стверджуючи, що негативна, критична оцінка

претексту  міститься  вже  в  самому  визначенні  пародії.  У  нашій  роботі  ми

дотримуємося  іншої  точки  зору,  оскільки  дослідження  й  аналіз  пародій,

визнаних  “доброзичливими”  і  “некритичними”,  виявляють  специфічні  риси

подібних текстів, що надає можливість наблизити їх до стилізацій. Характерних

ознак стилізації у таких текстів значно більше, ніж ознак пародії, зі свого боку

характерні  риси  пародії  можуть  бути  в  них  відсутніми  (у  багатьох  текстах

такого  типу  немає  комічного  елементу).  На  цій  підставі  тексти,  названі

«некритичними» або «доброзичливими» пародіями відносимо до стилізацій і

виключаємо з розгляду.

Також з  розгляду долучаємо ті  пародії,  що мають за  претекст  не  один

текст, а текстовий комплекс (наприклад, пародії, що оцінюють не конкретний

твір,  а  стиль  автора  загалом  або  його  особистість).  Причиною  тому  була

неможливість зіставлення парадигм в пародії  і  претексті,  оскільки претекстів

безліч,  і  парадигми,  що функціонують  в  них,  дуже  відрізняються.  Подібний

аналіз вимагає принципово іншого підходу.

Слід  також  зазначити,  що  більшість  пародій  XXI  ст.  публікуються

виключно в інтернет-виданнях. Цей факт може викликати питання, проте він

цілком зрозумілий з точки зору соціокультурного погляду на феномен пародії.

Л. В. Прокопович у своєму дослідженні,  присвяченому цьому питанню [129],
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розглядає пародію передусім як форму діалогу між автором претексту й автором

пародії.  Пародія  найчастіше  є  полемічним  випадом,  однак,  як  стверджує

Л. В. Прокопович,  може  виступати  і  як  форма  спільної  творчості  [129].

Л. В. Прокопович  –  не  єдиний  автор,  що  визначає  важливість  пародії  в

вибудовуванні літературної комунікації [129]; інші дослідники також звертають

увагу  на  роль  пародії  у  формуванні  діалогу  між  автором  претексту  і  його

реципієнтами.  Найбільшого  поширення  у  XXI  ст.  пародії  отримують  саме  в

інтернеті під впливом загальної тенденції розвитку віртуальної комунікації, у

межах  якої  активно  розвиваються  й  творчі  процеси,  адже  саме  інтернет

найшвидше поширює інформацію, користувачі мають змогу ознайомлюватися з

найсучаснішими  здобутками  митців,  оскільки  автори  публікують  свої  нові

твори на сторінках творчих сайтів з метою їх швидкого поширення. Читачі за

таких умов також мають можливість зворотного зв’язку – можуть висловити

свої враження, подискутувати з автором, позмагатися в талантах. Такий формат

сьогодні  має  інтернет-пародія  як  мобільний засіб  творчої  співпраці  автора й

читача  (слухача).  Пародія  живе  й  функціюує  в  тому  середовищі,  у  якому

функціюють її  претексти – в іншому випадку вона не зможе виконувати свої

соціокультурні функції.

Здійснений аналіз пародій і їхніх претекстів надає можлтвість виокремити

деякі  характерні  особливості  пародійних текстів  у  порівнянні  з  претекстом і

іншими  пародіями,  а  також  класифікувати  пародійні  тексти  за  характером

вираження в них елементів, що визначають пародію, – комічного і оцінного.

Особливості  парадигматичного  устрою  пародій  обумовлені  їх

специфікою:  як  тексти,  по-перше,  вони  вторинні,  сприймаються  разом  з

відповідним їм претекстом,  по-друге,  з  вираженою полемічністю, по-третє,  з

наявністю комічного елемента.

2.1.2. Кількісне співвідношення парадигм

Перше,  що  привертає  до  себе  увагу  –  це  кількісне  співвідношення

експліцитно  виражених  парадигм.  Пародійні  тексти  демонструють  стійку

тенденцію  до  зменшення  кількості  парадигм  у  порівнянні  з  претекстом.
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У більшості проаналізованих пародій кількість парадигм на одну менша, ніж їх

кількість  в  первинних  текстах.  Це  може  свідчити  про  навмисне  спрощення

пародійного  тексту  для  сприйняття  шляхом  вилучення  «необов'язкових»

парадигм. Також можна відзначити загальну тенденцію до невеликої кількості

парадигм в пародійних текстах. Це може бути пов'язано з такою характерною

властивістю більшості пародій, як стислість щодо претексту.

Стислість  пародій  як  їх  характерну  рису  відзначала  в  своїй  роботі

Г. І. Лушнікова  [90],  пов'язуючи  це  явище  з  високою  щільністю

мовностилістичних засобів, використовуваних в пародійних текстах. В іншому

своєму  дослідженні  [89]  вона  користується  поняттям  «слів-маркерів»,  за

допомогою яких  встановлюється  зв’язок  між  пародією і  претекстом.  Висока

частота  вживання  специфічних  мовностилістичних  прийомів  і  використання

“слів-маркерів”  (про  них  стосовно  лексичного  складу  парадигм  див.  далі)

забезпечують  досить  швидке  впізнавання  читачем  претексту,  і  відповідно,

швидке  формування  “другого  плану”  сприйняття,  що  скасовує  необхідність

створення об'ємного тексту.

Крім  цього,  як  уже  було  зазначено,  при  створенні  пародійного  тексту

відсікаються  “зайві”,  другорядні  парадигми,  що  не  забезпечують  зв'язку  з

претекстом,  або  ж такі,  що  не  сприяють  вираженню комізму  або  оцінки.  У

приклад  можна  навести  пародію  С. Даламбер  «Стихашка»  на  вірш

В. М. Полозкової «Стишище». Якщо в претексті виділяється чотири парадигми

(СТРАХ  ДОРОСЛІШАННЯ,  БЕЗГЛУЗДІСТЬ  БУТТЯ,  СТВОРЕННЯ  ДОЛІ,

ЗАКЛИК), то в пародії – усього дві (ДИТЯЧІСТЬ і ДОРОСЛІСТЬ). Парадигма

ДОРОСЛІСТЬ в цій пародії є трансформованою парадигмою претексту СТРАХ

ДОРОСЛІШАННЯ,  парадигма  ДИТЯЧІСТЬ  ж  містить  імпліцитно  виражену

критичну  оцінку.  Таким  чином,  пародійний  текст  оперує  вкрай  малими

засобами: одна парадигма відповідає за зв'язок з претекстом, друга – за його

оцінку;  комічний  ефект  виникає  внаслідок  контрасту  парадигм  всередині

пародії, а також контрасту парадигм пародії і претексту.
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Ще одним прикладом може служити пародія С. Даламбер  «Жраческое»,

претекстом  якої  слугує  фрагмент  віршового  циклу  В. М. Полозкової

«Жреческое».  Первинний  текст  вирізняється  тим,  що,  будучи  частиною

цілісного віршового циклу, має (як і  всі  інші частини) власні парадигми. Усі

парадигми  частин  цього  циклу  перегукуються  між  собою,  сприяючи

формуванню  цілісної  гіперпарадигми.  Для  пародіювання  взято  фрагмент,  у

якому виокремлюються такі парадигми, як ЧУЖА ТЕРИТОРІЯ, ВІДЧУЖЕННЯ

й  САМОПРИНИЖЕННЯ.  У  процесі  взаємодії  одна  з  одною  ці  парадигми

формують як загальний сенс конкретного уривка, так і гіперпарадигму в цілому,

зокрема  нерозділене  кохання  ліричної  героїні  до  людини,  яку  вона  вважає

недосяжною.

У  пародії  ж  виділяється  всього  дві  парадигми  –  ЗАЙВА  ВАГА  і

НЕЗАДОВОЛЕННЯ.  Незважаючи  на  те,  що  механізм  формування  пародії  й

вираження комічного та оцінного елементів тут відрізняється від попереднього

прикладу, схема функціонування пародії залишається схожою – одна парадигма

(НЕЗАДОВОЛЕННЯ)  відповідає  за  зв'язок  з  претекстом  (трансформована

парадигма ВІДЧУЖЕННЯ), а друга імпліцитно виражає оцінку й служить для

створення комічного ефекту за тією ж схемою контрасту з другою парадигмою

пародії і парадигмами претексту.

Зміна  кількості  парадигм  у  пародії  якщо  й  відбувається,  то  завжди  в

сторону  зменшення  –  навіть  додавання  додаткових  парадигм  відбувається

внаслідок вилучення «зайвих».

2.1.3. Ступінь однотипності парадигм

Що  стосується  ступеня  типовості  парадигм,  то  аналіз  демонструє,  що

пародійні  та  первинні  тексти  переважно  мають  одну  (рідше  дві)  однотипні

парадигми, що розрізняються за складом і ролі в тексті.  Більшість загальних

парадигм для розглянутих первинних і пародійних текстів, об'єднує домінуюча

функція – проективна. Терміном «проективна функція (парадигми)» позначено

поняття, уведене М. М. Правдіним в межах функціональної теорії тексту і що

означає участь парадигми у формуванні певного образу в свідомості реципієнта.
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У  даній  ситуації  можна  побачити,  що  два  типи  текстів  –  первинний  і

пародійний – об'єднуються парадигмами, що працюють на створення виключно

зовнішнього  образу  без  формування  і  опису  будь-яких  нових  понять.  Це

ілюструє  один  з  аспектів  характеру  зв'язку  між  первинними  й  пародійними

текстами  –  останні  запозичують  у  перших  парадигму,  марковану

«спадкоємність» первинного та пародійного тексту, проте акцентують увагу на

зовнішніх ознаках тексту, що найбільш легко сприймаються реципієнтом.

Прикладом може послужити пародія О. О. Іванова  “Снеги и я” на вірш

Є.О. Євтушенко  “Идут  белые  снеги…”.  Вона  має  з  претекстом  загальну

парадигму  РОСІЯ,  що  виконує  в  первинному  тексті  переважно  проективну

функцію. У пародії ж вона служить свого роду маркером зв'язку пародійного

тексту  з  первинним,  не  формуючи  повноцінного  розгорнутого  образу,  як  у

претексті.  «Випадковість»  цього  образу  підкреслюється  в  самій  пародії:

«Вспоминаю я Стеньку/Ни с того, ни с сего».

Іншим прикладом може служити пародія Д. Московського  “Попытка” на

вірш  О. А. Суханової “Заветный  мой,  запретный  мой,  прости…”.  Претекст

цікавий  тим,  що  в  ньому  у  відносно  невеликому  обсязі  (дванадцять  рядків)

повноцінно виражено цілих три різних парадигми: ЗНИЩЕННЯ МИНУЛОГО,

ВІРНІСТЬ,  ГЕРОЇНЯ.  Всі  перераховані  парадигми виконують  концептуальну

функцію,  однак  у  парадигмі  ЗНИЩЕННЯ  МИНУЛОГО  є  також  виражений

елемент проективності: з усіх парадигм вона найбільш “предметна” і яскрава, у

її  лексичному складі  такі  вербальні  блоки,  як сжечь паспорт,  аннулировать

билеты, що створюють виразні предметні образи.

Пародія  за  обсягом  збігається  з  претекстом  (нетипова  ситуація  для

пародії,  яка,  як  уже  зазначалося,  зазвичай  коротша  за  претекст),  і  в  ній

виявляються  чотири  експліцитні  парадигми:  ЗНИЩЕННЯ  МИНУЛОГО,

ВТЕЧА,  УТРИМАННЯ,  ГЕРОЇНЯ.  Характерним  є  те,  що  в  обох  текстах

збігається (з певними застереженнями) парадигма ЗНИЩЕННЯ МИНУЛОГО,

яка в первинному тексті сильніша за інші й виявляє ознаки проективності. Це

підтверджує припущення про те, що в якості “парадигми-маркера” виступає та
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парадигма, яка формує найбільш яскравий наочний образ, зокрема спалювання

атрибутів “минулого життя”). 

Наявні в пародії парадигми, спільні з претекстом, як правило, переважно

проективні і грають роль маркера, пов'язуючи пародію з первинним текстом.

2.1.4. Зсув домінантності (варіювання ступеню актуальності) парадигм

У різних текстах – первинних і пародійних – розрізняється й актуальність

парадигм.  Під  актуальністю  розуміємо  «ступінь  значущості  парадигми  для

розуміння  ідеї  твору»  [142].  У  цілому  для  пародій  в  більшій  мірі,  ніж  для

первинних  текстів,  характерна  наявність  яскраво  вираженої,  гіперактуальної

парадигми,  що  являє  собою  смисловий  стрижень  твору.  У  більшості

проаналізованих  пародій  була  наявна  парадигма  подібного  типу,  тоді  як  у

відповідних  претекстах  гіперактуальної  парадигми  подеколи  не  було  зовсім.

О. І. Новиков  використовує  поняття  “домінанта”,  аналогічне  поняттю

“гіперактуальна парадигма”,  наголошуючи, що  «домінанта (...)  концентрує на

собі певний зміст і тим самим організовує семантичний простір» [106]. Саме

властивістю гіперактуальної парадигми «концентрувати зміст» І. І. Степанченко

пояснює  легкість  сприйняття  тексту,  де  подібна  парадигма  присутня.  Це

забезпечує також і достеменність у сприйнятті пародій та їхніх претекстів.

Прикладом може послужити пародія О. С. П’янова  “Не верю!” на вірш

Є. О. Євтушенко  “Неверие  в  себя  необходимо…”.  Тоді  як  у  претексті  всі

сформовані  парадигми  мають  однаковий  ступінь  актуальності,  у  пародії

вияскравлюється  гіперактуальна  парадигма  ПІДНЕСЕННЯ,  що  визначає

розуміння тексту в цілому.

Не  менш  красномовно  виглядає  приклад  пародії  Д. Московського

“Попытка” на вірш О. А. Суханової “Заветный мой, запретный мой, прости…”,

що  вже  було  розглянуто  вище.  Особливість  претексту  –  відсутність

гіперактуальних  парадигм;  усі  три  парадигми,  виражені  в  тексті,  однаково

важливі для сприйняття тексту. Однак у пародії схема зовсім інша: парадигма

ЗНИЩЕННЯ МИНУЛОГО виходить на перший план і  стає гіперактуальною.

Інтерес становить той факт, що ця ж парадигма використовується для зв'язку
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між пародією і  претекстом,  а  також для  вибудовування  “другого  плану”.  Це

може  опосередковано  свідчити  про  тенденцію  до  гіперактуалізації  тих

парадигм,  що  представлені  найбільш  виразно  та  сприяють  формуванню  в

читача найбільш яскравих предметних образів.

Що  стосується  функцій  гіперактуальних  парадигм  у  пародії,  то  вони

можуть відрізнятися. Як вже було зазначено, парадигми виконують проективну

й концептуальну функції. Аналіз пародійних текстів довів, що обидві функції в

гіперактуальних  парадигмах  пародій  реалізуються  з  приблизно  однаковою

частотою.

2.1.5. Зміна функцій однотипних парадигм

Що стосується однотипних парадигм, загальних для претексту і пародії,

слід  зазначити,  що  в  обох  текстах  практично  ніколи  не  збігаються

гіперактуальні парадигми (за умови, що і в претексті, і в пародії такі парадигми

є). Парадигми, що збігаються, як правило, гіпоактуальні і відграють незначну

роль у розумінні тексту. Цей факт підтверджує те, що претекст і пародія мають

різні  завдання  і  спрямовані  на  те,  щоб  викликати  в  читача  різні  емоції  і

формувати різні системи образних зв'язків. Проте між двома текстами повинна

існувати  своєрідна  “наступність”,  що надасть  можливість  зв'язати  пародію  з

претекстом  і  створити  необхідний  образно-понятійний  фон,  який,  згідно  з

твердженнями  багатьох  дослідників,  є  обов'язковим  для  формування

пародійного ефекту.  Як уже було зазначено,  ця  “наступність”  забезпечується

введенням в пародію однієї (рідше двох) парадигм з первинного тексту. Вони

створюють  необхідне  тло  й  дозволяють  зв'язати  претекст  і  пародію,  не

перебираючи при цьому на себе вирішальну роль у розумінні тексту в цілому.

Функції  однотипних  парадигм  у  текстах  можуть  відрізнятися:  аналіз

показує,  що  серед  аналогічних  парадигм  наявні  як  проективні,  так  і

концептуальні.

Докладний аналіз  пародійних текстів  демонструє  також,  що парадигми

пародій, що збігаються з парадигмами оригіналу, не є їх точними копіями; у

процесі  перенесення  з  претексту  в  пародію  вони  зазнають  певних
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трансформацій  і  їхній  початковий  смисл  змінюється.  Проілюструвати  це

твердження  можна  прикладом  пародії  В. Л. Туровського  “В  уме”  на  вірш

Б. А. Ахмадуліної  “Я встала  в  шесть часов…”.  Парадигмою, що збігається в

обох  текстах  є  парадигма  ПОЕЗІЇ.  Однак  у  претексті  вона  відіграє  важливу

роль:  функціонуючи  в  тісному  зв'язку  з  парадигмою  СПАДКОЄМНОСТІ,

парадигма  ПОЕЗІЇ  формує  ключовий  для  розуміння  вірша  образ  –  образ

поетеси,  відстороненої  від  “профанного”  світу,  яка  відчуває  свій  зв'язок  з

великими поетами минулого. У пародії ж ця парадигма використовується, по-

перше,  як  уже  зазначалося,  для  створення  фону  й  забезпечення  зв'язку  з

претекстом, по-друге, для формування іронічного образу поетеси, від імені якої

написаний вірш, засобом створення контрасту між нею і класиками. Проте є

підстави  вважати  ПОЕЗІЮ  претексту  й  ПОЕЗІЮ  пародії  однією  й  тією  ж

парадигмою  –  внаслідок  схожості  лексичного  складу  (аж  до  збігу  лексеми

Державин).

Ще одним прикладом збігу парадигм може служити вже згадувана пародія

О. С. П’янова  “Не  верю!”.  Це  той  самий  рідкий  випадок,  коли  спільних  з

оригіналом парадигм не одна, а дві: у зазначеній ситуації це ПІДНЕСЕННЯ і

САМОПРИНИЖЕННЯ. Однак роль цих парадигм в різних текстах неоднакова.

Якщо  в  претексті  парадигма  ПІДНЕСЕННЯ  залежить  від  парадигми

САМОПРИНИЖЕННЯ,  слугуючи  для  неї  контрастним  фоном  і  свого  роду

доповненням, то в пародії вона виходить на перше місце, стаючи домінантною.

Слід зазначити, що в пародії ця парадигма частково виражена імпліцитно через

перебільшення  елементів  парадигми  САМОПРИНИЖЕННЯ  аж  до  введення

зниженої лексики (мордует, не губя, туполобый проходимец, трусливой верою в

себя,  (мера,  которую)  не  купишь  за  рубли).  Виражена  подібним  чином

парадигма  самознищення  вже  не  може  однозначно  сприйматися  у  прямому

значенні,  що,  по-перше,  за  рахунок  контрасту  пов'язує  її  зі  смисловою

протилежністю  –  парадигмою  ПІДНЕСЕННЯ,  по-друге,  формує  комічний

ефект.  Разом  з  тим  ПІДНЕСЕННЯ  виходить  на  перший  план  і  стає

гіперактуальною парадигмою, що зумовлює сприйняття всього тексту в цілому.
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Відповідно,  парадигма  САМОПРИНИЖЕННЯ,  яка  відіграє  одну  з  ключових

ролей у претексті, у пародії стає тлом (і частково надає засоби вираження) для

парадигми  ПІДНЕСЕННЯ.  Таким  чином,  якщо  в  претексті  парадигма

ПІДНЕСЕННЯ  залежала  від  парадигми  САМОПРИНИЖЕННЯ,  то  в  пародії

ситуація прямо протилежна.

Парадигми, що збігаються, у пародіях і претекстах практично ніколи не

бувають  точними  копіями  одна  одної:  переважно  парадигми  претексту,

запозичені пародією, змінюєть функцію, ступінь актуальності або іншу ознаку,

проте  для  забезпечення  зв'язку  з  претекстом  мінімум  одна  з  характеристик

парадигми залишається незмінною.

2.1.6. Конфігурація парадигм в пародії і претексті

Типовою конфігурацією парадигм  претекстів  і  пародій  є  необумовлена

конфігурація.  Під  необумовленою  конфігурацією  парадигм  розуміємо

конфігурацію,  при якій парадигми доповнюють одна одну,  не перебувають у

відношенні  образно-понятійної  залежності  [142].  Відповідно,  обумовлена

конфігурація – це конфігурація, при якій парадигми перебувають у залежності

одна від одної – протиставляються або підпорядковуються.

Одночасно  з  поширеністю  необумовленої  конфігурації  відзначається

наступна  тенденція:  претекстам  з  необумовленою  конфігурацією  часто

відповідають пародії  з  обумовленою.  Як ілюстрацію можна навести приклад

пародії  С. Даламбер  “Стихашка”  на  вірш  В. М. Полозкової  “Стишище”.

Претекст  містить  чотири  парадигми.  Особливість  цього  вірша  –  саме  в

паралельному  розкритті  парадигм,  які  практично  не  перетинаються  одна  з

одною  (виняток  становлять  парадигми  СТРАХ,  ДОРОСЛІШАННЯ  і

БЕЗГЛУЗДІСТЬ БУТТЯ, що взаємодіють у першій частині вірша). Парадигми в

цьому вірші не протиставляються одна одній, будучи майже незалежними.

Ситуація в пародії “Стихашка” зовсім інакша. У цьому тексті всього дві

парадигми – ДИТЯЧІСТЬ і ДОРОСЛІСТЬ, протиставлення яких виражено дуже

яскраво – саме на ньому й будується пародія. Підкреслено серйозні, «дорослі»

фрази різко контрастують з описом реалій життя п'ятирічної дитини. На відміну
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від  претексту,  у  пародії  ці  дві  парадигми  тісно  пов'язані  –  граматично  й

синтаксично  на  мовному  рівні,  асоціативно  –  на  розумовому;  елементи

парадигм постійно чергуються, виникаючи одна за одною іноді в несподіваних

місцях  (наприклад,  після  розлогої  сценки  в  дитячому  садочку  раптово

з'являється «мораль»: таков удел всей жизни нашей: если не выплыл – утонул).

Такий прийом підсилює вихідний контраст між двома парадигмами й сприяє

створенню комічного ефекту.

Описані вище приклади надають можливість висунути припущення про

те, що протиставлення в пародії нової парадигми й парадигми, запозиченої з

претексту,  може  слугувати  свого  роду  інструментом  оцінки  й  вираження

полемічності  відносно  до  претексту.  Це  побічно  підтверджується  тим,  що  в

пародіях,  де  присутня  парадигма  ОЦІНКИ,  вона  практично  завжди

протиставляється  одній  з  парадигм,  запозичених  з  претексту.  Яскравими

ілюстраціями  до  цього  є  пародії  О. О. Іванова  на  Є. О. Євтушенко

“Панибратская ГЭС” й “Снеги и я”. В обох пародіях виокремлюється парадигма

ОЦІНКИ,  і  в  обох  випадках  ОЦІНКА  протиставляється  парадигмі,  що

представляє героя-автора претексту (в даному випадку самого Є.О. Євтушенко).

2.1.7.  Специфіка  складу  лексики  однотипних  парадигм  в  пародії  й
претексті

Переходячи від аналізу конфігурації парадигм до розгляду їх лексичного

складу, слід звернути особливу увагу на склад однотипних парадигм, загальних

для пародій і претекстів. Логічно було б припустити подібність або навіть збіг

лексики,  проте  аналіз  показує  зворотне  –  збіг  лексичних  елементів  в

однотипних парадигмах є швидше винятком, ніж правилом. Більш того – збіг

лексики може спостерігатися  в  абсолютно  різних  парадигмах.  Як  приклад  –

пародія  Д. Московського  “Попадалово”  на  вірш  Є. Перченковой  “Марья”.

Лексичний  склад  парадигми  претексту  ЗАСТІЙ  і  парадигми  пародії

НЕВЛАШТОВАНІСТЬ ПОБУТУ схожі аж до збігів окремих лексем –  герань і

лаковая лодочка.  Проте, ці парадигми не є однотипними, оскільки відіграють

різні  ролі  в  тексті  й формують різні  образно-понятійні  поля.  Так,  парадигма

76



ЗАСТОЮ  формує  у  читача  образ  старовинної,  застиглої,  незатишній

обстановки, слугуючи свого роду ілюстрацією інших парадигм – ТЕМРЯВИ й

ПОРОЖНЕЧІ. У пародії ж парадигма НЕВЛАШТОВАНІСТЬ ПОБУТУ слугує

іншим цілям – вона, по-перше, забезпечує зв'язок з претекстом, по-друге, малює

перед  читачем  картину  перебільшеної  розрухи,  що  сприяє  формуванню

комічного  ефекту.  Можна  сказати,  що  парадигма  НЕВЛАШТОВАНІСТЬ

ПОБУТУ  є  трансформацією  парадигми  ЗАСТОЮ  –  парадигма  претексту  в

пародії спростилася і  стала більш однозначною і простішою для сприйняття.

Але навіть з такої точки зору дані парадигми не є однотипними.

Як приклад того, що в однотипних парадигмах може суттєво відрізнятися

лексичний  склад,  розгляньмо  пародію  Д. Д. Мінаєва  “Топот,  радостное

ржанье…”  на вірш А. А. Фета  “Шепот,  робкое дыханье…”.  І  в  претексті,  і  в

пародії фігурує парадигма ЗВУК, що відіграє важливу роль у багатьох творах

А. А. Фета і сама по собі може слугувати свого роду “маркером” претексту, що

належить  саме  цьому автору.  Лексичний склад  цієї  парадигми в  претексті  –

шепот,  дыханье,  трели,  колыханье,  що  відрізняється  від  складу  аналогічної

парадигми в пародії: топот, радостное ржанье; трель горниста; ура, ура!.. І,

тим не менш, є підстави вважати ці парадигми однотипними, оскільки схожість

в  лексичному  складі  все  ж  таки  є  –  в  обох  випадках  парадигма  ЗВУКУ

представлена тільки іменниками в називному відмінку.

Вищезазначене дає  підстави підтвердити зроблене раніше припущення,

що  парадигми  пародій,  що  збігаються  з  парадигмами  претексту,  слугують

передусім  “маркерами”  претексту,  створюють  фон,  на  якому  пародія

сприймається  як  така.  Водночас  однотипність  парадигм  далеко  не  завжди

означає схожість  або збіг  лексичного складу,  і  навпаки;  більш того – значно

частіше лексеми збігаються в парадигмах, що не є однотипними.

2.1.8. Засоби зв'язку окремих парадигм в складі гіперпарадігми в пародії і в
претексті

Слід також розглянути засоби, за допомогою яких парадигми в текстах

зв'язуються в одну загальну гіперпарадигму. Погоджуємося з І. І. Степанченком
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[142] у тому, що зв'язок між парадигмами може здійснюватися на мовному та

розумовому  рівнях.  У  свою  чергу,  кожен  рівень  використовує  свої  засоби:

мовний – граматичні й лексичні, розумовий – логічні та асоціативні.

Аналіз  засобів  зв'язку  в  пародіях  виявив,  що  в  переважній  більшості

основні  засоби  зв'язку  між  парадигмами  в  пародійних  текстах  –  мовні:

граматичні та лексичні; дещо рідше поряд з мовними засобами зустрічаються

логічні.  З  усіх  проаналізованих  пародійних  текстів  асоціативні  засоби  були

відзначені лише в одному випадку – у пародії О. О. Іванова “Снеги и я” (більш

докладно вона розглянута далі).  Це свідчить про те,  що пародійні  тексти не

ставлять перед собою мету викликати в читача складні емоції або сформувати

образи; тому асоціативні засоби зв'язку для подібних текстів зайві. За рахунок

відсутності  складних асоціативних схем (і  відсутності  необхідності  ці  схеми

зчитувати) пародії сприймаються як більш легкі тексти, що вимагають значно

менших  зусиль  для  розуміння,  ніж  претексти.  Прості  асоціативні  схеми

спрощують встановлення зв'язків між вербальними одиницями і предметними

образами,  зменшуючи  тим  самим  ступінь  ідіоматичності  тексту.  Також  слід

зазначити, що якщо в претексті були асоціативні зв'язки між парадигмами, то в

пародії вони в переважній більшості випадків пропадають.

Прикладом зміни характеру міжпарадигмальних зв'язків може слугувати

пародія  А. З. Житницького  “Взмах  левой  ноги”  на  вірш  Є. О. Євтушенко

“Пролог  (Я  разный…)”.  У  претексті  асоціативними  засобами  з'єднувалися

парадигми РІЗНОМАНІТНОСТІ і ПОВНОТИ ЖИТТЯ (в дещо меншій мірі –

МИСТЕЦТВА).  Перерахування  численних  предметів,  явищ  і  якостей,  часто

протилежних, формує у вірші Є. О. Євтушенко образ різнопланової, різнобічної

людини; за допомогою асоціацій цей образ легко переходить в образ людини,

що насолоджується повнотою й різноманітністю самого життя й мистецтва як її

частини. У пародії А. З. Житницького ці асоціації відсутні. Між парадигмами

РІЗНОМАНІТНОСТІ,  ЕГОЦЕНТРИЗМУ  і  МИСТЕЦТВА  немає  жодного

асоціативного зв'язку, вони поєднуються один з одним лише на мовному рівні

(Я     – это я!   (ЕГОЦЕНТРИЗМ) /  Я кошелек!  (РІЗНОМАНІТНІСТЬ)  /  Я гений!
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(ЕГОЦЕНТРИЗМ)),  що  підкреслює  випадковість  і  надуманість  тих

характеристик,  якими  ліричний  герой  (під  яким  явно  завуальований  сам

Є. О. Євтушенко)  описує  себе.  Однак  при  цьому  парадигма

РІЗНОМАНІТНОСТІ  слугує  свого  роду  основою  для  імпліцитної  частини

парадигми  ЕГОЦЕНТРИЗМУ:  перераховуючи  різноманітні  характеристики  і

явища, ліричний герой ніби прагне увібрати їх у себе, підтвердивши тим самим,

що  на  ньому  “свет  сошелся  клином”. Тому  є  сенс  скоріше  говорити  про

наявність  слабкого  асоціативного  зв'язку  між  парадигмами

РІЗНОМАНІТНОСТІ і ЕГОЦЕНТРИЗМУ.

У переважній  більшості  характер  зв'язку  між парадигмами пародії  має

мовний характер; зв'язку на розумовому рівні зустрічаються досить рідко.

2.1.9.  Експліцитність  і  імпліцитність  вираження  парадигм  у  пародії  і
претексті

Переходячи до теми експліцитності та імпліцитності вираження парадигм

у претекстах і пародіях, слід передусім відзначити, що для пародій імпліцитне

вираження парадигм властиве значно більше, ніж для претекстів.  При цьому

імпліцитно  виражається  в  більшості  випадків  оцінна  парадигма,  хоча  це

виглядає досить незвично. Зважаючи на результати попереднього аналізу можна

зробити  припущення,  що пародія  є  більш простим і  легким для  сприйняття

текстом,  ніж  “повноцінний”  вірш:  у  ній  менше  парадигм,  часто  присутня

домінанта, яка полегшує розуміння тощо. Імпліцитні ж парадигми, навпаки –

ознака більш складного для сприйняття тексту [152].

І  тим  не  менше,  у  пародіях  зустрічаються  частково  (рідше  повністю)

імпліцитні  парадигми.  Те,  що в  пародії  імпліцитно виражаються саме оцінні

(а також  пов'язані  з  ними)  парадигми,  можна  пояснити  тим,  що  саме  ці

парадигми  беруть  участь  у  формуванні  полемічного  й  комічного  елементів

пародії. Однак за умови занадто прямого вираження і полемічний, і комічний

елементи втрачають свою силу й перестають здійснювати необхідний вплив на

читача. Саме з цієї причини оцінка й насмішка в пародії часто “приховуються”

автором.
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Прикладом  частково  імпліцитної  парадигми  може  служити  розглянута

вище  пародія  А. З. Житницького  “Взмах  левой  ноги”,  у  якій  парадигма

ЕГОЦЕНТРИЗМ, схожа за функціями з оцінною парадигмою, виражається не

тільки  прямими  засобами,  а  й  за  допомогою  переосмислення  лексичних

елементів парадигми РІЗНОМАНІТНОСТІ: елементи цієї парадигми навмисне

випадкові  й не  пов'язані  один з  одним асоціативно  (камень,  пробка,  глина...;

мотор,  прибор  и  лира),  що  породжує  комічний  ефект.  Слід  зазначити,  що

імпліцитні парадигми в чистому вигляді зустрічаються в пародіях дуже рідко;

набагато більш поширені частково імпліцитні парадигми.

Однак  імпліцитне  вираження  властиве  не  тільки  оцінній  парадигмі  і

парадигмі  зниження.  Так,  в  пародії  “К  АлександрАндреичу,  камраду

Чацкому…”  частково імпліцитною є парадигма МІФІЧНИЙ ПРОСТІР, яка не

має  ніяких  перетинів  ні  з  оцінкою,  ні  зі  зниженням.  Ця  парадигма  виконує

виключно проективну функцію, змальовуючи “нелюдський” простір,  у  якому

діє  головний герой  віршу –  кіт.  Можна сказати,  що цей  випадок  є  одним з

небагатьох винятків, коли імпліцитно виражена парадигма вводиться не з метою

завуалювати  оцінку  або  зниження,  а  з  метою  сформувати  певний  образно-

понятійний ряд (тут – неземного, міфологічного простору).

2.1.10.  Основні  типи  сучасної  пародії  з  точки  зору  парадигматичної
організації лексики

Розглянуті  характеристики  текстових  парадигм  надають  можливість

класифікувати пародії за принципом парадигматичного устрою, що впливає на

формування комічного ефекту.

Першим,  найбільш  яскравим  і  характерним  типом,  є  «оцінний» тип

пародій.  Для  нього  характерне  введення  в  текст  пародії  спеціальної  окремої

парадигми  оцінки,  яку  іноді  супроводжує  парадигма  зниження.  Найбільш

яскраві  приклади  –  пародії  О. О. Іванова  на  Є. О. Євтушенко  “Панибратская

ГЭС” й “Снеги и я”. Характерною особливістю цих пародій є наявність окремих

парадигм  ОЦІНКИ  і  ЗНИЖЕННЯ.  Перша  відповідає  за  полемічний  ефект,

друга – за комічний.
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У цього типу пародій можна виділити ряд специфічних особливостей.

Перша  особливість  полягає  в  тому,  що  парадигма  оцінки  в  пародіях

подібного  типу  практично  завжди  є  гіперактуальною.  Саме  вона  визначає

розуміння  тексту  в  цілому.  При  цьому  важливо  відзначити,  що  парадигма

зниження  (якщо  вона  є)  ніколи  не  буває  домінантою  –  вона  залишається

гіпоактуальною. Цей факт можна пояснити тим, що для пародії метою є саме

оцінка  і  полеміка,  тоді  як  комічний  ефект  є  інструментом  оцінки  та

підпорядкований їй.

Знову звернемо увагу на пародію “Снеги и я”. Уведена в її склад оцінна

парадигма є домінуючою – у пародії ясно прочитується оцінка автором навіть

не стільки творчості Є. О. Євтушенко, скільки його особистості й світогляду. Усі

інші парадигми – ПОЕТ, РОСІЯ і навіть уведена в текст парадигма ЗНИЖЕННЯ

виявляються менш значущими для загального сприйняття тексту. Таку ж саму

ситуацію  спостерігаємо  в  інший  пародії  О. О. Іванова  на  Є. О. Євтушенко:

“Панибратская  ГЭС”. У цьому тексті  так  само домінує  оцінка,  задаючи тон

сприйняття тексту в цілому. Слід зазначити, що парадигма ОЦІНКИ при цьому

може навіть не бути яскраво виражена експліцитно – в обох наведених текстах

ця парадигма є частково імпліцитною, однак при цьому вона зчитується дуже

добре.

Друга особливість пародій зазначеного типу – обумовленість конфігурації

парадигм. В оцінних пародіях парадигма оцінки завжди протистоїть будь-якій

іншій парадигмі тексту. Як правило, нею виявляється парадигма, запозичена з

оригіналу. У пародіях “Панибратская ГЭС” і “Снеги и я” – парадигма ОЦІНКИ

протиставляється  парадигмі,  за  допомогою  якої  в  тексті  зображено  самого

автора – це парадигма ГЕРОЯ в першому випадку і ПОЕТА в другому. Цей факт

надає  можливість  побічно  припустити,  що  таким  чином  фокус  оцінки

переноситься з безпосередньо претексту на його автора, і саме автор у таких

випадках піддається критиці.

Ще одним прикладом пародійного тексту із запровадженою парадигмою

оцінки є пародія В. Л. Туровського “В уме” на вірш Б. А. Ахмадуліної “Я встала
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в шесть часов…”. Оскільки ця пародія не є оцінною в чистому вигляді: крім

впровадження  парадигми  оцінки,  тут  використовується  й  інший  інструмент

створення  пародійного  ефекту  –  перетворення  в  окрему  парадигму

другорядного образу претексту; докладніше про цей інструмент буде викладено

далі. У зв'язку з цим цікаво відзначити, що головне місце в тексті ділять і нова

впроваджена парадигма ОЦІНКИ, і розгорнута з другорядного образу (навіть не

образу,  а  окремого  слова)  парадигма  МАТЕМАТИКИ.  Обидві  ці  парадигми

протиставлені  одна  одній  –  і  разом  протиставлені  парадигмі  ПОЕЗІЇ,

запозиченій з початкового тексту.

Для  наочності  слід  навести  приклад  повного  аналізу  однієї  з  пародій

такого  типу.  Найбільш  красномовним  у  цьому  плані  буде  приклад  пародія

О. О. Іванова “Снеги и я” на вірш Є.О. Євтушенко “Идут белые снеги…”. 

У претексті можна виділити наступні парадигми: ГЕРОЙ –– я/меня, мои;

РОСІЯ – Россия, Пушкин, Стенька; СЛУЖІННЯ – (для Росії) (для России) жил,

помог; СМЕРТНІСТЬ – дієслова в минулому часі; уйду, смерть, (бесссмертья)

не жду, больше не буду никогда; НАРОДНІСТЬ – пятистенки, сосняки, тужил,

маюсь,  малость,  аж.  Як  бачимо,  у  пародії  виокремлюється  цілих  п'ять

парадигм  різного  ступеня  актуальності.  Що  стосується  пародії,  то  в  ній

виділяється  на  одну  парадигму  менше:  ПОЕТ  –  я;  себе;  Женя;  РОСІЯ  –

Стенька, Россия; ОЦІНКА  –  Идут белые снеги, / а по-русски снега; Я сижу,

размышляю:  /  чем же я  знаменит?;  Вот гляжу я  на  стенку,  /  нет на  ней

ничего; ЗНИЖЕННЯ –  от гордости синий,  Женя,  уж простите. Як  можна

бачити,  в  пародії  з'являються  цілих  дві  нових  парадигми  –  ОЦІНКИ  і

ЗНИЖЕННЯ,  що  слугують  для  вираження  оцінного  і  комічного  елементів

відповідно. При цьому слід зазначити, що, незважаючи на впровадження нових

парадигм, загальна кількість парадигм у пародії все одно менша, ніж в претексті

– “зайві” парадигми не задіяні в пародії, щоб не відволікали увагу читача від

домінуючої парадигми.

Домінуючою  парадигмою  в  наведеному  тексті  є  парадигма  ОЦІНКИ.

Вище зазначалося, що парадигма ОЦІНКИ часто перетворюється на домінанту.
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Так відбувається і в цьому пародійному тексті: оцінна парадигма концентрує на

собі всю увагу читача, при цьому будучи парадигмою, що грає найбільшу роль

у  формуванні  загальної  гіперпарадигми  всього  тексту.  Це  видно  навіть  за

обсягом  лексики:  парадигма  ОЦІНКИ  виражається  в  тексті  найбільшою

кількістю слів серед усіх інших парадигм. Вона привертає увагу й концентрує

його на  собі;  цим також пояснюється  те,  що в  даній  пародії  немає багатьох

другорядних  парадигм,  що  присутні  в  претексті:  вони  б  створювали  зайві

образи й асоціації, відволікаючи читача від домінанти.

Парадигма  ЗНИЖЕННЯ  також  представлена  в  названій  пародії  досить

яскраво;  вона  відповідає  за  ефект  комічного  зниження  в  тексті,  формування

комічного  елемента  в  пародії.  Слід  відзначити  той  факт,  що  дві  парадигми

подібного типу – ОЦІНКА і ЗНИЖЕННЯ – найчастіше з'являються в пародії

одночасно, проте це швидше тенденція, а не суворе правило – у тексті пародії

може фігурувати й одна оцінна парадигма.

Що стосується конфігурації парадигм, то в зазначеному випадку вона є

обумовленою – парадигма ОЦІНКИ протиставляється парадигмі  ПОЕТА, яка

представляє собою з’єднані воєдино парадигми ГЕРОЯ і АВТОРА з претексту.

Як уже було сказано раніше, це характерна тенденція для пародій подібного

типу – парадигма ОЦІНКИ в них часто протиставляється будь-якої з парадигм

претексту, що підкреслює і підсилює полемічний початок пародійного тексту.

При  цьому,  як  правило,  та  парадигма,  якій  протиставляється  ОЦІНКА,  є

найбільш помітною й виразною після власне ОЦІНКИ. Так, у наведеній пародії

парадигма ПОЕТА дійсно відіграє дуже важливу роль в процесі  формування

гіперпарадигми  тексту  в  цілому  –  вона  підкреслює  зарозумілість  автора

претексту, натякаючи на його завищену самооцінку, яка тут же розвінчується

критичною оцінною парадигмою.

Такий тип пародій можна назвати найбільш прямолінійним і простим для

аналізу, оскільки обидві парадигми, що відповідають за формування основних

характеристик пародії, у них виражені експліцитно.
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Наступним  типом  пародійних  текстів  є  тип,  який  можна  назвати

гіперболізаційним. Його особливість полягає в тому, що в ньому для створення

пародійного  ефекту  береться  будь-яка  парадигма  первинного  тексту  й

особливим  чином  обробляється  для  того,  щоб  стати  більш  простою  і  легко

зчитуватися.  Для  цього  автор  пародії  може  збільшувати  обсяг  первинної

парадигми або впроваджувати в її склад яскраві марковані лексеми, які відразу

звертають на себе увагу читача і роблять парадигму добре помітною й легкою

для  сприйняття.  Таку  трансформацію  можна  назвати  гіперболізацією

парадигми,  оскільки  часто  після  подібної  обробки  посилюється  й

підкреслюється  початковий  сенс  парадигми.  Більш  того,  часто  таким  чином

значення парадигми доводиться до абсурду, що допомагає сформувати комічний

ефект.

Перше, про що слід сказати стосовно даного типу пародій – це те, що в

ньому практично ніколи не зустрічається окрема парадигма оцінки. Пародій, які

становили б собою якийсь змішаний тип оцінного та гіперболізаційного тексту,

аналіз не виявив. Це можна пояснити тим, що гіперболізація парадигми сама по

собі  слугує  інструментом  імпліцитного  вираження  оцінки,  і  тексти,  у  яких

присутня гіперболізована парадигма, окремої парадигми оцінки не потребують.

Ілюстрацією може послужити пародія С. Даламбер “Стихашка” на вірш

В. М. Полозкової “Стишище”, де гіперболізації піддається парадигма претексту

СТРАХ  ДОРОСЛІШАННЯ,  перетворюючись  в  парадигму  ДОРОСЛОСТІ.

Склад цієї  парадигми –  лексеми і  вирази навмисне «високого» стилю  (Одна

двадцатая часть жизни, пятилетний юбилей, а что я сделал для Отчизны? А

что я сделал для себя?). Подібні висловлювання створюють сильний контраст з

іншою парадигмою – дитячість, склад якої – лексеми, що описують реалії життя

п'ятирічної  дитини.  Саме  за  рахунок  цього  контрасту  і  створюється  ефект

комізму,  а  парадигма  ДОРОСЛОСТІ  за  рахунок  своєї  утрируваності  і

неправдоподібності  імпліцитно  виражає  оцінку  претексту,  з  якого  була

запозичена.
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Друга  специфічна  особливість  даного  виду  пародій  –  тенденція  до

необумовленості  конфігурації  парадигм.  У  переважній  більшості  пародій

гіперболізаційного  типу  парадигми  протиставляються  одна  одній  і  одна  від

одної  не  залежать.  Прикладом  може  служити  пародія  А. Московського

«Попадалово».  Парадигма  претексту  ЗАСТІЙ  перетворюється  в  підсилену

парадигму  пародії  НЕВЛАШТОВАНІСТЬ  ПОБУТУ,  однак  при  цьому

парадигми  НЕВЛАШТОВАНІСТЬ  ПОБУТУ  і  ПРОВІДНИК  залишаються

незалежні один від одного і не обумовлюються один одним. Навіть зв'язку між

цими парадигмами здійснюються виключно на мовному рівні – розумові засоби

при цьому не задіються.

Для  докладного  аналізу  пародій  подібного  типу  пропонуємо  пародію

Д. Московського “Попытка” на вірш О. А. Суханової “Заветный мой, запретный

мой,  прости…”.,  У  первинному  тексті  можна  виділити  наступні  парадигми:

ЗНИЩЕННЯ  МИНУЛОГО  – все  мосты  хотела  развести,  сжечь  паспорт,

аннулировать билеты; ВІРНІСТЬ – в сотый раз – пускаюсь в путь,  прости за

то, что я тебе верна, за тобою снова я пойду; МИНУЛЕ – все пройдено до дна,

не верь наветам и не слушай сплетни, снова (я пойду). Що стосується пародії,

то  в  ній  також виділяється  три  парадигми:  ЗНИЩЕННЯ МИНУЛОГО  –  Ты

паспорт  и  билет  военный  –  сжёг, И  уничтожил  книжку  трудовую,

заминировал подъезд;  ВТЕЧА –  – от меня  рванул  –  напропалую,  беги,  беги,

успей свободой насладиться малость; УТРИМАННЯ – я в сотый раз найду,

домой тебя обратно приведу, никому от русских поэтесс уйти живым – ещё не

удавалось.

Як  видно  з  прикладу,  у  претексті  й  пародії  є  загальна  парадигма,  що

відрізняється  за  лексичним  складом,  проте  виконує  в  тексті  одну  і  ту  ж

функцію –  концептуально-проективну  з  явним  ухилом  у  проективність.  Ця

парадигма  є  сполучною  ланкою  між  претекстом  і  пародією,  свого  роду

«парадигмою–маркером», що з'єднує два тексти і сприяє формуванню «другого

плану» сприйняття. Однак при цьому в неї є й інші завдання – можна помітити,

що в пародії дана парадигма гіпертрофована й практично доведена до абсурду.

85



У рамках даної  парадигми описується свідомо дивна,  нереальна і  за  рахунок

цього комічна ситуація. У плані форми в парадигму також були внесені зміни: її

обсяг  був  дещо  збільшений  порівняно  з  лексичним  складом  аналогічної

парадигми  в  претексті,  крім  того,  до  її  складу  були  додані  лексеми,  що

посилюють  сформований  парадигмою  образ  –  уничтожил,  заминировал.  За

рахунок  цього  парадигма  зчитується  як  гіпертрофована,  її  зміст  виглядає

абсурдним і  нереальним,  і  завдяки  цьому  –  комічним.  При  цьому  сам  факт

доведення  до  абсурду  ситуації,  описаної  в  претексті,  має  в  собі  імпліцитну

оцінку самого претексту. Таким чином, і комічний, і оцінний елементи в даній

пародії присутні, однак виражені вони неявно, імпліцитно.

Що стосується конфігурації парадигм в пародійному тексті,  то, як було

зазначено раніше, вона є необумовленою – все парадигми в рівній мірі беруть

участь у формуванні спільної гіперпарадигми.

Третій тип пародій можна назвати  актуалізаційним.  Особливість цього

типу полягає в тому, що в ньому слабко виражена парадигма претексту: образ

або  навіть  просто  слово  актуалізуються  і  розгортаються  в  повноцінну

парадигму.  Яскравим  прикладом  може  послужити  пародія  пародия  “К

АлександрАндреичу, камраду Чацкому…”. У даній пародії присутній парадигма

КОТ, яка була “розгорнута” з епізодичної згадки в претексті кота, що ходить за

ліричним героєм. У пародії ж кіт не тільки отримує власну парадигму – його

парадигма стає гіперактуальною, більш того, він сам робиться ліричним героєм,

і велика частина пародії – це розповідь від його особи. Також слід зазначити, що

роль парадигми КІТ в пародії не тільки проективна (опис самого кота), але і

концептуальна,  причому  ця  функція  починає  «працювати»  тільки  при

зіставленні  пародії  з  претекстом  –  кіт  виявляється  свого  роду  опонентом

ліричного герою претекста. Таким чином, можна бачити, що другорядний образ

первинного твору в пародії перетворюється в повноцінну і дуже важливу для

розуміння парадигму.

Яскравою особливістю пародій даного типу є те, що в більшості випадків

нова  парадигма,  «розгорнута»  з  образу  претексту,  стає  гіперактуальною.  Це
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було вже показано вище на прикладі пародії  «К АлександрАндреичу, камраду

Чацкому…», в якій парадигма КІТ стала гіперактуальною, що слугує основою

для  всього  тексту.  Це  можна  пояснити  тим,  що  автор  пародії  таким  чином

прагне продемонструвати певну помічену їм в претексті невідповідність – якусь

яскраву деталь, що випадково або навмисно вибивається із загальної атмосфери

й контрастує з нею. Так, у випадку парадигми КІТ можна припустити бажання

автора підкреслити невідповідність між похмурою й напруженою атмосферою

претексту і образом кота, який часто виступає символом домашнього затишку і

спокою.  Знайдену  невідповідність  було  підкреслено  виведенням  відповідної

парадигми,  у  якій  епізодичний  образ  перетворився  на  ключового  учасника.

Саме  по собі  таке  перетворення  незначущого  в  значуще може,  крім  іншого,

слугувати для створення комічного ефекту.

Ще  одним  яскравим  прикладом  можна  вважати  пародію  С. Даламбер

“Жраческое”.  У даній  пародії  також актуалізується  один з  образів  претексту

(у даному  випадку  ваги)  і  перетворюється  в  повноцінну  парадигму  ЗАЙВОЇ

ВАГИ. І точно так само, як і в попередньому прикладі, зазначена парадигма стає

гіперактуальною і починає відігравати вирішальну роль у розумінні пародійного

тексту,  оскільки  саме  вона  відповідає  за  формування  комічного  ефекту,  що

посилюється  за  рахунок  контрасту  з  парадигмами  претексту.  Появу  цієї

парадигми  можна  пояснити  прагненням  автора  підкреслити  чужорідність

образу вагів і його різку контрастність відносно загальної теми нерозділеного

кохання. “Ваги»” асоціюються з їжею і схудненням, що є зниженою темою в

порівнянні з темою любові. Саме на цьому автор пародії вибудовує комічний

ефект.

Описаний  тип  пародій  дуже  поширений,  оскільки  його  створення  –

відносно простий процес, що вимагає лише визначення в тексті яскравої деталі,

що вибивається із загального образного ряду, або просто невдалого вираження

або слова. Актуалізаційні пародії часто є найбільш простими за структурою і

легкими  для  сприйняття,  оскільки  багато  авторів,  користуючись  прийомом

актуалізації  образу,  нехтують  вивченням  інших  особливостей  тексту,  як
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формальних  (ритміка,  римування,  лексичний  склад),  так  і  ідейно-

концептуальних. Найчастіше такі пародії висміюють не особливості претексту в

цілому, а його окремі невдалі моменти. Цікавим є той факт, що серед пародій

XXI  ст.,  переважає  саме  актуалізаційний  тип.  Можна  припустити,  що  така

перевага  співвідноситься  із  загальною  кризою  пародійного  жанру,  що

спостерігаємо  на  сьогодні  і  що  відзначають  багато  дослідників,  зокрема,

Е. М. Шапінска  і  А. В. Денисов,  які  пов'язують  цю  кризу  з  поширенням

культури постмодернізму. На їхню думку, створення пародій ускладнене тим,

що  панівна  культура  постмодернізму  має  на  увазі  ігрове  і  певною  мірою

несерйозне  ставлення  до  реальності;  на  такому  тлі  створити  комічний,

іронічний текст стає складно, а часто це виявляється ще й безглуздо. Можна

припустити, що саме через “фон несерйозності” панівної культури створення

пародій  за  більш  складними  схемами  стає  важким  і  невигідним  в  плані

створення кола шанувальників.

Як  приклад  пародії  такого  типу  пропонуємо  пародію  С. Даламбера

“Жраческое”  на  фрагмент  віршованого  циклу  В. М. Полозкова  “Жреческое”.

У претексті виокремлюємо наступні парадигми: ЧУЖА ТЕРИТОРІЯ – Я живу у

тебя в квартире и встаю на твои весы,  Я молюсь на твои тарелки и кормлю

твоих  черепах,  твои  люди  звонками  пилят  тишину,  ВІДЧУЖЕННЯ  –

Разговоры пусты и мелки, взгляды – будто удары в пах, ты умеешь смотреть

навылет, ты уедешь на саундчеки, САМОПРИНИЖЕННЯ –Я смотрю на тебя

точь-в-точь, как вслед Ною глядели звери, не допущенные в Ковчег, я останусь

сидеть у двери.  У пародії  виділяються наступні  парадигми:  ЗАЙВА ВАГА –

стул  – в решето, на твоих весах не стоялось, там чегой-то совсем не то, я

молюсь  на  твои  тарелки,  обогнав  твоих  черепах,  как  лимонный  торт,  я

доедаю,  белки,  съевшей  сто  первый  орех,  я  застряла  в  измученной  двери і

НЕВДОВОЛЕННЯ – Ты пришел – и потоки брани раскрывались, как парашют,

разговоры  пусты  и  мелки,  о  «сто  два»-звонках,  твой  взгляд  был  тверд.

Повноцінна парадигма ЗАЙВА ВАГА була виведена з другорядного образу вагів

у  претексті  (навіть  не  образа,  а  згадки  вагів  у  контексті  абсолютно  іншої
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парадигми).  Більш  того  –  ця  парадигма  не  тільки  стала  повноцінною  й

самостійною,  але  й  перетворилася  в  домінанту  –  таке  явище  в  принципі

характерно для пародій подібного типу.

Як  уже  було  зазначено,  ця  парадигма  не  тільки  є  гіперактуальною,  за

рахунок  своєї  контрастності  по  відношенню  до  парадигм  претексту  і

“зниженості”  щодо  його  гіперпарадигми  вона  є  основним  носієм  комічного

елементу. Оцінний елемент виражається імпліцитно, також через цю парадигму

і її контраст віднсно до претексту. Функцію парадигми ЗАЙВОЇ ВАГИ в пародії

можна визначити як проективну.

Варто відзначити, що в даній пародії досить чітко розподілені «ролі» між

парадигмами, зокрема парадигма ЗАЙВОЇ ВАГИ відповідає за комізм і оцінку, в

той  час  як  парадигма  НЕВДОВОЛЕННЯ,  що  представляє  собою

трансформовану  парадигму  ПЕРЕВАГИ  з  претексту,  слугує  для  зв'язку

претексту і пародії. Ця роль закріплюється за парадигмою НЕВДОВОЛЕННЯ

шляхом  введення  в  її  лексичний  склад  слів  і  виразів-“маркерів”,  таких,

наприклад, як разговоры пусты и мелки – фраза, цілком запозичена з претексту.

Що ж стосується конфігурації парадигм, то тут вона є необумовленою –

парадигми протиставляються і не залежать одна від одної.

Окрім «чистих» типів пародій, можна виділити і два змішаних:  оцінно-

актуалізаційний і  гіперболізаційно-актуалізаційний.  Важливо  при  цьому

зазначити, що оцінний і гіперболізаційний типи між собою не змішуються, що

може  бути  пов'язано  з  наявністю  в  пародіях  оцінного  типу  експліцитної

парадигми  оцінки,  яка  не  поєднується  з  частково  експліцитною  оцінкою  в

пародіях гіперболізує типу.

Оцінно-актуалізаційний тип можна проілюструвати пародією  “В уме”,

де  присутні  й  оцінна  парадигма,  виражена  експліцитно,  і  парадигма

МАТЕМАТИКА,  виведена  автором  з  використаного  в  претексті

словосполучення в уме, що викликав асоціацію з математичними обчисленнями.

Цікавим видається той факт,  що в даній  пародії  за  рахунок поєднання типів

парадигми  перебувають  у  досить  складних  відносинах  між  собою.  Зокрема
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можна окреслити одночасно дві парадигми з однаковим ступенем актуальності

–  вже  згадані  ОЦІНКА  і  МАТЕМАТИКА.  Парадигма  ПОЕЗІЇ,  запозичена  з

претексту, відіграє значно меншу роль у загальному розумінні тексту й може

бути названа гіпоактуальною. Що ж стосується конфігурації парадигм, то тут

спостерігаємо не менш цікаву ситуацію: парадигми МАТЕМАТИКА і ПОЕЗІЯ

протиставляються  одна  одній,  при  цьому  обидві  вони  одночасно

протиставляються  парадигмі  ОЦІНКИ.  Усе  це  може  свідчити  про  те,  що  в

пародіях  такого  типу  використовуються  одночасно  два  механізми,  які  здатні

сформувати  гіперпарадігми  (експліцитна  оцінка  і  виведення  парадигми  з

другорядного  образу),  які  вступають  між  собою  в  конфлікт,  що  породжує

складні взаємовідносини між парадигмами.

Гіперболізаційно-актуалізаційний тип  пародії  можна  проілюструвати

пародією  “Стихашка”.  Як  уже  було  зазначено,  у  цій  пародії  всього  дві

протиставлені одна одній парадигми – ДИТЯЧІСТЬ і ДОРОСЛІСТЬ, при цьому

парадигма  ДОРОСЛОСТІ  є  гіперболізованою  і  перебільшеною  (результат

трансформації  парадигми претексту СТРАХ ДОРОСЛІШАННЯ),  а  парадигма

ДИТЯЧОСТІ – виведена з фрази на початку претексту  приплыли, через трое

суток мне стукнет ровно двадцать лет (до пародії є епіграф у вигляді цитати з

претексту, де згадується саме ця фраза, що служить непрямим доказом того, на

що спирався автор при формуванні парадигми ДИТЯЧОСТІ). Взаємовідносини

між двома цими парадигмами також заслуговують на увагу: всупереч тенденції,

поширеної  серед  пародій  чисто  гіперболізаційного  типу  (необумовленість

конфігурації  парадигм),  в  даній  пародії  спостерігається  обумовлена

конфігурація  парадигм  –  ДИТЯЧІСТЬ  і  ДОРОСЛІСТЬ  протиставлені  одна

одній, і на їх протиставленні і контрасті будується сама пародія; так, зокрема, за

рахунок контрасту парадигм формується комічний ефект.  При цьому яскраво

вираженої  гіперактуальної  парадигми  в  цій  пародії  не  спостерігається  –  і

дитячість, і дорослість відіграють однаково важливі ролі в загальному розумінні

тексту.  Варто відзначити також і  те,  що між двома цими парадигмами існує
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досить тісний зв'язок на граматичному і синтаксичному рівні – на відміну від

парадигм претексту, пов'язаних один з одним переважно асоціативно.

Окремо слід розглянути досить рідкісний,  але,  тим не менш, існуючий

тип пародій, який важко порівняти з будь-яким з розглянутих вище. Його можна

назвати формальним, оскільки в ньому використовується так звана пародична

форма  претексту.  Як  правило,  пародична  форма  використовується  в

нелітературних пародіях, у яких оцінка спрямована позатекстові реалії. Однак

особливість  пародій  формального  типу  полягає  в  тому,  що  вони  одночасно

мають  пародичну  форму  претексту  і  оцінку,  спрямовану  на  претекст.

Користуючись  термінологією,  запропонованою  Ю. М. Тиняновим,  можна

сказати, що тексти цього типу є одночасно і пародичними, і пародійними.

Як  приклад  пародії  формального  типу  можна  навести  пародію  на

М. С. Гумільова  з  циклу  Т. Розумовської  “Колобковиана”.  Претекстом  в  цієї

пародії  є  вірш  М. С. Гумільова  “Занзибарские  девушки”.  У  пародії  дуже

ретельно і  точно  передані  всі  риси  претексту  –  ритм,  побудова  фраз,  навіть

запозичені  окремі  лексеми  і  конструкції.  Пародична  форма  відтворена  дуже

якісно – претекст пізнається безпомилково. Саме контраст пародичної форми і

змісту  тексту  стає  джерелом  комізму  в  даній  пародії.  З  його  ж  допомогою

імпліцитно виражається й оцінка первинного тексту.

Що стосується  парадигм,  їх  складу  і  функцій,  то  в  первинному тексті

можна  виокремити  наступні:  ДАЛЕКА  МРІЯ  –  далеко  на  севере,  Каир,

занзибарские девушки пляшут и любовь продают за деньги,  БУДЕННІСТЬ –

жирные  женщины  Габеша,  хитрые  и  злые  сомалийки,  грязные  подёнщицы

Каффы,  ПЕРЕШКОДИ –  горы,  леса  и  степи,  на  него  нападали  воры,  слон-

отшельник растоптал его мула, двадцать раз обновлялся месяц, пока он дошёл

до Каира  і НЕДОСЯЖНІСТЬ МРІЇ  –  вспомнил, что у него нет денег и пошёл

назад той же дорогой. Що ж стосується пародії,  то в її  складі  виділяються

схожі (якщо не ідентичні)  парадигми:  ДАЛЕКА МРІЯ  –  далеко на западе,  в

Париже,  есть  изящные  и  стройные  багеты,  что  себя  продают  за  деньги,

БУДЕННІСТЬ  –  дымная  изба,  косая  печка,  бабка  с  дедом,  грязные  и  злые,
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ПЕРЕШКОДИ  –  кривая  тропинка,  реки,  леса  и  горы,  Заяц,  Волк,  Медведь,

НЕДОСЯЖНІСТЬ МРІЇ –  в Сен-Дени ему встретилась Лисица и сожрала его

бесплатно.

Практично  повний  збіг  парадигм  –  досить  рідкісне  явище,  яке  можна

пояснити “запозиченням” парадигм разом з  формою претексту.  Точніше буде

відзначити, що запозичується форма парадигм, яка потім наповнюється новим

змістом і зовсім іншими лексичними одиницями, які, втім, служать приблизно

тій самій меті, що і в претексті – з поправкою на комічний ефект, створюваний

контрастом пародичної форми і змісту.

Важлива  особливість,  яку  слід  зазначити,  розглядаючи  пародії

формального типу – це те, що в них немає конкретної парадигми або декількох

окремих парадигм, які  б відповідали за комічний ефект і  оцінку. Комічний і

оцінний елементи формуються всіма парадигмами в сукупності.

У пародіях формального типу дуже важливу роль грає контраст форми і

лексичного наповнення.  Роль контрасту в формуванні  комічного ефекту була

розглянута  Г. Г. Слишкіном  [147],  за  результатами  дослідження  якого  було

виявлено три основних типи контрасту:

● стилістичний;

● змістовний;

● жанровий.

Стилістичний  контраст  –  це  контраст,  побудований  на  використанні

мовних  засобів,  несумісних  з  текстом-джерелом.  Змістовний  контраст

досягається  шляхом  апеляції  в  тексті  пародії  до  концептів,  статусно  або

історично несумісним з концептом тексту джерела.  Жанровий контраст являє

собою поєднання в межах одного твору апеляцій до різних ступенів жанрової

ієрархії [147]. У разі конкретної пародії на М. С. Гумільова має місце жанровий

контраст  –  мова  і  стилістика  поезії  М. С. Гумільова  поєднуються  з  сюжетом

дитячої казки. Саме завдяки цьому формується комічний ефект та імпліцитно

виражається оцінка.
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Описаний тип пародій разюче відрізняється від усіх, розглянутих раніше,

ще й тим, що за рахунок повного запозичення форми претексту він не зазнає

серйозних трансформацій в  плані  парадигматичного устрою.  Отже,  до нього

неможливо  застосувати  ті  принципи,  що  були  виведені  для  пародій  без

пародичної форми, і він повинен розглядатися окремо.

Таким чином, парадигматичний аналіз надає можливість виділити шість

типів пародій.

1. Оцінний.

2. Гіперболізаційний.

3. Актуалізаційний.

4. Оцінно-актуалізаційний.

5. Гіперболізаційно-актуалізаційний.

6. Формальний.

Подібне  розмежування  пародій  за  типами  дозволяє  краще  зрозуміти

механізм перетворення нейтрального тексту в смішний і критично оцінюючий,

допомагає виявити в загальних рисах схеми цього процесу. Таким чином, більш

ясною  стає  схема  формування  комічного  ефекту  і  сприйняття  пародійного

тексту  читачем.  Також  вияскравлюється  принцип  формування  і  сприйняття

критичної оцінки претексту.

Висновки до підрозділу 2.1

У розділі  був  проведений  аналіз  пародій  і  претекстів  і  на  його  основі

розроблена  класифікація  пародійних  текстів  за  ознакою  характеру

парадигматичних  трансформацій.  За  результатами  аналізу  були  виявлені

наступні типи пародійних текстів.

1. Оцінний – тип пародій, у яких є окрема експліцитна оцінна парадигма, що

іноді  доповнюється  експліцитною  парадигмою  комічного  зниження.

У більшості  випадків  оцінна  парадигма  в  пародіях  такого  типу  стає

гіперактуальною  й  починає  відігравати  вирішальну  роль  у  сприйнятті

змісту тексту.
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2. Гіперболізаційний  –  тип  пародій,  для  якого  характерне  посилення  й

перебільшення  однієї  (рідше  двох)  парадигм  первинного  тексту.

Посилення парадигми відбувається за рахунок розширення її складу і/або

введення в її склад спеціальних лексем-маркерів.

3. Актуалізаційний – тип пародій, у якому другорядний образ, поняття або

навіть одне слово претексту перетворюється на повноцінну парадигму й

починає  відігравати  одну  з  провідних  ролей  у  розумінні  тексту,  в

більшості  випадків  стаючи  гіперактуальною  парадигмою.  Часто  на

контрасті другорядного, підпорядкованого характеру первинного образу в

претексті  й  чільного  характеру  відповідної  йому  парадигми  в  пародії

будується комічний ефект.

4. Оцінно-актуалізаційний  –  тип  пародії,  що  є  поєднанням  оцінного  та

актуалізаційного. Зазначений тип відрізняється складністю виокремлення

гіперактуальної парадигми, оскільки на її місце претендують одночасно

експліцитна  парадигма  оцінки  та  парадигма,  виведена  з  другорядного

поняття претексту.

5. Гіперболізаційно-актуалізаційний  –  тип  пародій,  що  є  поєднанням

гіперболізаційного  та  актуалізаційного.  Для  цього  типу  характерний

високий  ступінь  трансформації  первинних  парадигм  і  складність

виділення гіперактуальної парадигми. 

6. Формальний – тип пародій, що являє собою текст, який бере від претексту

пародичну форму й одночасно направляє на нього оцінку. Розглядається

окремо,  оскільки  зустрічається  порівняно  не  часто  і  відрізняється  від

вищерозглянутих  типів  тим,  що  при  створенні  контрасту,  що  формує

комічно-оцінний  компонент,  використовуються  одразу  всі  наявні

парадигми. Також його відмінною рисою є часткове або повне збереження

парадигм претексту з наповненням їх новими лексемами.
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2.2.  Парадигматична  організація  лексики  римейков  в  зіставленні  з
претекстом

2.2.1. Особливості парадигматичного аналізу римейков

Існує ряд статей і наукових робіт, як російськомовних, так і зарубіжних,

присвячених явищу римейка. Найбільш ранню й повну класифікацію римейків і

споріднених  до  них  понять  подає  У. Еко.  Однак  (принаймні,  в  середовищі

російськомовних дослідників)  ще не  створено єдиної,  комплексної  роботи,  у

якій римейк розглядався би всебічно – від чіткого визначення до різновидів і

призначення цього явища.

Наявні класифікації ґрунтуються переважно на нелінгвістичних ознаках

тексту.  Класифікація,  запропонована  А. Н. Урицьким,  заснована  на  художній

цінності римейка та можливій інтенції автора: дослідник поділяє всі римейки на

комерційні  (створені  з  метою отримання  вигоди)  і  постмодерністські.  Більш

детальну  класифікацію  пропонує  Є. Г. Таразевич,  що  розмежовує  римейк-

мотив, римейк-сиквел, римейк-контамінацію та римейк-стьоб, однак, оскільки

така класифікація заснована на матеріалі драматичних римейків, до римейків

епічного роду вона може бути застосована лише з певними застереженнями.

Що стосується аналізу парадигматичного устрою римейків, то це питання

в російськомовних дослідженнях раніше не піднімалося.

Парадигматичний  аналіз  римейков  має  ряд  особливостей,  зумовлених

специфікою російськомовних текстів такого типу. Російськомовні римейки – це

переважно  епічні  та  драматичні  тексти  великого  обсягу.  Віршовані  римейки

російською  мовою  майже  не  зустрічаються,  переважна  більшість  текстів

подібного типу – прозові.  Тексти малого обсягу зустрічаються значно рідше,

ніж тексти великого обсягу.

Усі  ці  характерні  риси  російськомовних  римейков  зумовлюють  такі

особливості парадигматичного аналізу. По-перше, у великих прозових текстах

виокремлюється  велика  кількість  різноманітних  парадигм  різного  обсягу  й

ступеня  актуальності,  і  їх  значно  більше,  ніж  у  віршованих  текстах.  З  цієї

причини для загального аналізу великого тексту вибираються лише парадигми з
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максимальним ступенем актуальності і з найбільшим впливом на формування

гіперпарадигми тексту. По-друге, обсяг самих парадигм набагато більший через

більший  обсяг  самого  тексту  римейка.  По-третє,  у  прозових  (особливо

драматичних) текстах спостерігається тенденція до «капсулювання» парадигм –

обмеження  елементів  парадигми  межами  глави  або  дії.  При  цьому  інші

парадигми можуть взаємодіяти із “закапсульованими” на рівні асоціацій – через

елементи, що перегукуються, лексеми, що повторюються, і так далі.

Як матеріал для аналізу були обрані римейки класичних творів російської

літератури,  як  епічні,  так  і  драматичні.  Вибір  був  здійснений  методом

суцільного відбору.

Аналіз показав,  що трансформація первинного тексту в римейках може

набувати різних форм, кожна з яких розглянута у відповідному підрозділі.

2.2.2 Трансформація парадигм претексту в римейку

Перший  різновид  трансформацій  парадигматичного  ладу  первинного

тексту  –  трансформація  самих  парадигм  претексту,  зміна  їхнього  обсягу  й

складу,  проте  зі  збереженням  конфігурації  та  характеру  зв'язків  між

парадигмами.  Яскравим  прикладом  можуть  служити  римейки  повісті

А. П. Чехова “Дама з собачкою”.

Перш ніж аналізувати римейки, слід розглянути парадигми претексту. 

Однією зі значущих для розуміння тексту парадигм є парадигма ЛЮБОВ,

яку  можна назвати  ключовою,  незважаючи  на  те,  що в  тексті  вона  починає

з'являтися лише з середини (а саме в третій частині повісті). До цієї парадигми

належать такі слова як любовь, свидание, волнение, сердце у него сжалось, для

него  теперь  на  всем  свете  нет  ближе,  дороже  и  важнее  человека,  [Анна

Сергеевна]  была  его  горем,  радостью,  единственным  счастьем,  Анна

Сергеевна  привязывалась  к  нему  всё  сильнее,  обожала  его,  За  что  она  его

любит  так? З цією  парадигмою  контрастують  (і  протиставляються  їй)  дві

схожі,  але  не  менш  різні  за  складом  і  функціями  парадигми  НУДЬГА  і
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ВУЛЬГАРНІСТЬ. До складу парадигми НУДЬГА входять такі лексеми й вирази,

як:  скука,  дотягиваю вторую неделю, скучно,  пыль;  Дети ему надоели,  банк

надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить; (пол был обтянут) серым

солдатским  сукном;  чернильница,  серая  от  пыли;  забор,  серый,  длинный,  с

гвоздями; дешевым серым, точно больничным одеялом.  Відповідно парадигма

ВУЛЬГАРНІСТЬ представлена такими лексемами й виразами, як: А давеча вы

были правы: осетрина-то с душком!; Какие дикие нравы, какие лица! Что за

бестолковые  ночи,  какие  неинтересные,  незаметные  дни!  Неистовая  игра  в

карты, обжорство, пьянство, постоянные разговоры всё об одном. Ненужные

дела  и  разговоры всё  об  одном отхватывают на  свою долю лучшую часть

времени, лучшие силы, и в конце концов остается какая-то куцая, бескрылая

жизнь,  какая-то  чепуха,  и  уйти  и  бежать  нельзя,  точно  сидишь  в

сумасшедшем  доме  или  в  арестантских  ротах!;  с  вульгарною  лорнеткой  в

руках; под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок; О господи!

И к  чему  эти люди,  этот оркестр...  Різниця  між двома  цими парадигмами

полягає  в  тому,  що НУДЬГА описує внутрішні  переживання героя,  виражені

найчастіше через опис явищ зовнішнього світу (пыль, серое сукно,  серая от

пыли  чернильница),  тоді  як  парадигма  ВУЛЬГАРНІСТЬ демонструє  оточення

героя з періодичними вкрапленнями його власних оцінок цього оточення; таким

чином, основна відмінність полягає у фокусі уваги.

Зауважмо,  що  зовні  схожі  парадигми  НУДЬГИ  і  ВУЛЬГАРНОСТІ

практично не пов'язані одна з одною – їхні елементи досить далеко розташовані

одна від одної в тексті, і кожна з них взаємодіє з парадигмою ЛЮБОВІ окремо.

Так,  парадигма  НУДЬГИ  не  зв'язується  з  парадигмою  ЛЮБОВІ  мовними

засобами;  вони  йдуть  нібито  паралельно  одна  одній,  їхнє  протиставлення

виражається на образному рівні. Як приклад можна навести фрагмент з третьої

частини повісті: спочатку репрезентується елемент парадигми НУДЬГИ, а саме

згадка сірого паркану –  Гуров не спеша пошел на Старо-Гончарную, отыскал

дом. Как раз против дома  тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями,  потім

подано абзац без яскравої присутності елементів будь-якої з парадигм, після –
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образ  Анни  Сергіївни  (пов'язаний  з  парадигмою  ЛЮБОВІ)  зустрічається  в

одному реченні з образом сірого паркану: Анна Сергеевна забыла о нем и, быть

может,  уже  развлекается  с  другим,  и  это  так  естественно  в  положении

молодой  женщины,  которая  вынуждена  с  утра  до  вечера  видеть  этот

проклятый  забор.  Водночас  парадигма  ВУЛЬГАРНІСТЬ  неодноразово

перетинається  з  парадигмою  ЛЮБОВІ  на  рівні  мови,  наприклад,  в  епізоді

зустрічі Гурова й Ганни Сергіївни в театрі: «Она села в третьем ряду, и когда

Гуров взглянул на нее, то сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него

теперь на всем свете нет ближе, дороже и важнее человека; она, затерявшаяся

в провинциальной толпе,  эта  маленькая женщина,  ничем не замечательная, с

вульгарною лорнеткой в руках, наполняла теперь всю его жизнь, была его горем,

радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал для себя; и под

звуки  плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок он думал о том, как

она  хороша».  Відзначмо чергування елементів обох парадигм,  засобом якого

формується  їхнє  протиставлення  і  контраст.  Далі  в  тексті  згадані  парадигми

також  неодноразово  перетинаються,  найчастіше  в  межах  одного  речення  з

чергуванням  елементів;  настільки  тісний  зв'язок  підкреслює  загальну  ідею

тексту,  зазначену  численними  дослідниками  і  критиками,  зокрема

В. П. Катаєвим,  який відзначав  трагізм любові  на  тлі  буденності  як  ключову

проблематику  творів  А. П. Чехова,  порівн.:  «любов  в  повсякденності,  в

буденності – ось найважча проблема для Чехова»  [  ]. Контраст піднесеного й

низького, любові й побуту можна назвати основною лінією напруги чеховського

твору і його гіперпарадигмою.

На  формування  цієї  гіперпарадигми  працює  й  конфігурація  парадигм

оповідання – протиставлення любові і нудьги, любові і вульгарності; контраст

високого почуття  з  буденним,  буденним оточенням і  власним світовідчуттям

героя (нудьгою). Можна припустити, що утворюються дві пари парадигм, які

навмисно  відокремлені  одна  від  одної,  щоб  окремо  більш  яскраво

продемонструвати  схожість  станів  зовнішнього  світу  і  сприйняття  головного

героя.  Зовнішній  світ  виглядає  приземленим,  сірим,  буденним  –  і  головний
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герой  бачить  і  відчуває  його  саме  таким;  зіставлення  “зовнішнього”  і

“внутрішнього” не виявляє жодної принципової різниці.

Додатково серед важливих парадигм варто відзначити такі парадигми як

ПІВДЕНЬ  (Ялта,  горы,  море,  Ореанда;  море,  горы,  облака,  широкое  небо;

Феодосия, кипарисы и пальмы) і ПІВНІЧ (север, Москва, морозы, первый снег;

белая  земля,  белые  крыши;  глубокая  зима).  У  цих  парадигмах  проективна

функція  переважає  над  концептуальною,  проте  концептуальна  роль,  тим  не

менш, добре виражена:  парадигми ПІВДНЯ і  ПІВНОЧІ не просто формують

образ місць, де розгортаються події повісті, а й ділять повість на дві частини: у

першій,  оформленій  парадигмою  ПІВДНЯ,  стосунки  головних  героїв  не

виходять  за  межі  легкого  курортного  роману,  у  другій  частині,  оформленій

парадигмою  ПІВНОЧІ,  герої  усвідомлюють  глибину  й  серйозність  своїх

почуттів;  відбувається  свого  роду  емоційна  еволюція.  Цей  поділ  місця  дії

видається важливим не тільки для дослідника, але й для авторів римейків. 

Пропонуємо  до  аналізу  римейк-оповідання  В. С. Токарєвої  «Антоне,

одягни черевики!» з однойменної збірки. Перше, що впадає в око при аналізі

цього  оповідання  –  багатовимірне  перегукування  з  претекстом.  Схожість  із

чехівським твором виявляється на всіх рівнях тексту – у системі персонажів,

сюжеті та композиції, але при цьому поетика класичного твору у В. С. Токарєвої

нібито перегортається навиворіт.

“Перевернутість” поетики чехівського оповідання простежується в тому,

як  змінюється  ставлення  героїв  до  партнера.  У А. П. Чехова  Гуров  спочатку

думає, що в Ганні Сергіївні «есть жалкое все-таки», а в Москві вона починає

здаватися йому «красивее, моложе, нежнее, чем была» в Ялті. У В. С. Токарєвої

ж  на  самому  початку  стосунків  Олена  дивиться  на  Єлісєєва  професійним

поглядом гримерки і не знаходить, що б можна було в ньому поліпшити: «Все,

что составляло его тело, было священно и необходимо». А у фіналі оповідання

курортний  розумний  красень  трансформується  у  вульгарного,  старіючого  і

навіть  “запліснявілого”  чоловічка.  Ситуація,  яку  описує  В. С. Токарєва,
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стандартна  для  курортного  роману,  а  ось  у  А. П. Чехова  події  отримують

несподіваний розвиток. 

Що  стосується  парадигматичного  ладу  оповідання  В. С. Токарєвої,  то

можна  побачити,  що  парадигма  ЛЮБОВ  у  ньому  трансформується,  стаючи

більш  простою  й  прямолінійною  внаслідок  збіднення  лексики  й  частої

повторюваності  одних  і  тих  самих  елементів.  У  тексті  вона  представлена

такими лексемами й виразами як милый, близость, любовь, все земное, живое и

временное,  нежность; Как я тебя обожаю.  При цьому сам лексичний склад

парадигми небагатий: одні й ті ж самі лексеми багаторазово повторюються в

тексті,  і  кожного разу  з  невеликими варіаціями.  Дві  протиставлені  ЛЮБОВІ

парадигми претексту, НУДЬГА і ВУЛЬГАРНІСТЬ, зливаються в одну парадигму

ПОВСЯКДЕННОСТІ,  досить  велику  за  своїм  лексичним складом,  до  складу

якої входять такі лексеми й вирази як, наприклад,  У меня голова болит; Лена

достала таблетку;  Налила в  стакан воду;  Лена начала разбирать чемодан.

Развешивать в шкафу то, что должно висеть, и раскладывать по полкам то,

что  должно  лежать;  А  вокруг  сидели  люди.  Работала  буфетчица.  Никто

ничего  не  замечал. Що  стосується  “географічних”  парадигм  претексту,  що

служать для розмежування смислових фрагментів тексту, у цьому римейку вони

не представлені зовсім, хоча в тексті є згадка про те, що дія відбувається у двох

різних містах (Іркутську і  Москві),  проте  лексично різниця між цими двома

топосами  ніяк  не  відтворена  (хоча  в  цьому  тексті  географічна  рознесеність

подій також має значення, як і  в претексті).  Більш того, у тексті є слова, що

прямо наголошують на відсутності  різниці  між топосами:  «Погода в  Москве

была та же, что и в Иркутске. Мокрый снег. Хотя странно: где Москва, а где

Иркутск…». Місця дії практично не описані, елементів пейзажу немає, єдиний

маркер місця і  в тому, і в іншому випадку – лексема “сніг”. Це контрастує з

численними  маркерами  місця  в  претексті  –  “город  со  своими  кипарисами”,

“море,  горы,  облака,  широкое  небо” протиставлені  в  ньому  “морозам”,

“первому  снегу”,  “белой  земле,  белым  крышам”.  Ця  відсутність  навіть  не

протиставлення,  а  в  принципі  будь-якої  різниці  підкреслює  й  підсилює
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враження того, що насправді з героями нічого не сталося, їхні життя й світогляд

не змінилися – на відміну від претексту, усе залишилося, як було.

Зв'язок  між  протиставленими  парадигмами  ЛЮБОВІ  і

ПОВСЯКДЕННОСТІ  в  цьому  тексті  значно  слабший,  ніж  зв'язок

протиставлених  парадигм  чехівського  тексту.  Більш  того,  сама  парадигма

ЛЮБОВІ  виражена  відносно  неяскраво  й  практично  втрачається  на  тлі

розвиненої парадигми ПОВСЯКДЕННОСТІ, репрезентуючись у вигляді досить

рідкісних вкраплень, що ілюструє наступний фрагмент: 

«– У тебя красивый рот. Длинные ноги. И зубы…

–  Ты  говоришь,  как  путеводитель.  Ноги,  зубы…  Нормальных  слов  не

знаешь?

– Милый… – проговорила Лена».

Лексеми,  що  очевидно  належать  до  парадигми  любові,  поміщається  в

оточення шаблонних, невиразних визначень («красивый рот, длинные ноги» –

опис, далекий від поетичності, недарма герою належить фраза «говоришь, как

путеводитель») у поєднанні зі зниженою, навіть грубою фразою («Нормальных

слов не знаешь»). Така ситуація характерна для всього оповідання, порівн.: «Он

и вправду был милый, какой-то невзрослый. И вместе с тем – мужик, тяжелый и

хмурый»;  «– Ты меня  любишь?  –  настаивал  Елисеев.  Ему непременно было

нужно, чтобы его любили. / – Зачем тебе это? – с досадой спросила Лена. / – Как

это зачем? Мы же не собаки… / – А почему бы не собаки. Собаки – тоже вполне

люди». Елементи парадигми ЛЮБОВІ зустрічаються серед лексем парадигми

ПОВСЯКДЕННОСТІ у вигляді окремих вкраплень, пов'язаних зі своїм “фоном”

досить умовно. 

Відсутність  тісного  зв'язку  на  мовному  рівні  не  дозволяє  сформувати

яскравий і виразний контраст із таким самим ступенем напруженості,  що і в

претексті.  Врешті-решт  ця  напруженість  втрачається,  протиставлення

згладжуються, і конфлікт між буденністю й високим почуттям сходить нанівець.

У  фіналі  оповідання  спостерігаємо  фактичну  перемогу  ПОВСЯКДЕННОСТІ

над ЛЮБОВ'Ю, її поглинання і розчинення – так само й на рівні мови – чим
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ближче до фіналу оповідання, тим менше в тексті елементів парадигми ЛЮБОВ

і більше ПОВСЯКДЕННОСТІ, аж до відвертих і грубих побутових замальовок. 

Красномовним  прикладом  такого  розчинення  може  служити  абзац  з

фіналу  оповідання,  порівн.:  «Лена  смотрела  на  него  и  не  могла  поверить:

неужели из-за этого замшелого пня она хотела уйти из жизни… Хотя при чем

тут он? Просто страх одиночества и жажда любви. В этом дело. Страх и жажда.

А  он  ни  при  чем.  Он  –  просто  гастролер.  Поехал,  выступил,  показал  свое

искусство. И вернулся. И опять поехал, опять выступил. Такая работа».

Очевидний контраст між вербалізацією ЛЮБОВІ і звичайною, буденною

лексикою, місцями перетворюється на грубу і зневажливу («замшелый пень»).

Це фінал оповідання, де парадигма ЛЮБОВІ остаточно зникає і перекривається

ПОВСЯКДЕННІСТЮ; тут можна звернути увагу на останній абзац, у якому,

між іншим, згадуються «метровые осетры, приплывшие из прежних времен».

Тут можна вгледіти відсилання до чехівської «осетрины с душком», що служить

в претексті квінтесенцією парадигми ВУЛЬГАРНОСТІ. 

Що стосується конфігурації парадигм, то дві основні парадигми тексту, як

уже  було  сказано,  протиставлені  одна  одній,  однак  менш  виражено,  ніж  у

претексті.  Це  відбувається  переважно  внаслідок  специфічної  конфігурації

парадигм – ПОВСЯКДЕННІСТЬ нібито поглинає ЛЮБОВ, оскільки за обсягом

використовуваної лексики значно її перевершує; наведені вище слова (милый,

близость, любов), по суті, складають весь лексичний інвентар парадигми. Більш

того, контраст згладжений не тільки на смисловому, але й на мовному рівні.

Якщо  в  А. П. Чехова  лексика,  використана  в  складі  парадигми  ЛЮБОВІ,

різноманітна,  виразна  й  прямо  протиставлена  лексиці  в  складі  парадигм

НУДЬГИ і ВУЛЬГАРНОСТІ – поетичні описи Анни Сергіївни і почуттів до неї

головного героя проти «осетрины с душком» і «всадника с отбитой головой», –

то  у  В. С. Токарєвої  лексика  обох  парадигм  належить  приблизно  до  одного

стилістичного рівня, при цьому лексичний склад парадигми ЛЮБОВІ мізерний,

на  відміну  від  парадигми  ПОВСЯКДЕННОСТІ.  В  основному,  парадигма

ЛЮБОВІ  формується  за  допомогою численних  повторень  лексеми  “кохати”,
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порівн.: «– Перестань, – сказала она. – Все не так плохо. Бабник, пьяница и

пошляк – это тоже может нравиться.  Любят и с этим. / – Ты меня  любишь? –

спросил Елисеев  и  замер в  темноте.  /  Захотелось  сказать:  «Нет,  я  не  люблю

тебя».  Очевидна  різниця  при  порівнянні  зі  складом  парадигми

ПОВСЯКДЕННОСТІ, напр.::  «Его корабль  болтается у причала,  как баржа.

Среди арбузных корок и спущенных гальюнов»; лексичний склад цієї парадигми

помітно різноманітніший і виразніший. 

«Утоплюючи» парадигму ЛЮБОВІ в ПОВСЯКДЕННОСТІ, автор ставить

почуття  головних  героїв  на  одну  лінію  з  реаліями  їхнього  буденного,

повсякденного життя, робить їх її частиною. Можна сказати, що В. С. Токарєва

у  своєму оповіданні-римейку  обманює очікування  читача,  який  готується  до

трагічного  протиріччя  між  почуттями  й  життям  (як  у  знайомому  йому

претексті),  але  замість  цього  отримує,  по  суті,  побутову  замальовку  в  дусі

«курортного роману» без будь-якого натяку на напругу й трагізм. У певному

сенсі  можна  сказати,  що  чехівська  гіперпарадигма  у  В. С. Токарєвої

інвертується і перетворюється на свою протилежність – там, де в А. П. Чехова

любов  виривала  героїв  з  розміреного  ходу  повсякденного  життя,  у

В. С. Токарєвої відбувається “викриття” пережитого героями почуття, зведення

його до вульгарності  і  за  рахунок цього свого роду “укорінення” в побуті  й

буденності. 

Таким  чином,  на  рівні  парадигматичного  ладу  очевидно  спрощення

вихідного  тексту,  збіднення  лексичного  складу  парадигм  і  зниження  рівня

протиставленості  парадигм  один  одному  (парадигми  ЛЮБОВІ  і

ПОВСЯКДЕННОСТІ в оповіданні В. С. Токарєвої не перебувають у відношенні

настільки  однозначного  протиставлення  як  парадигми  ЛЮБОВІ,  НУДЬГИ  і

ВУЛЬГАРНОСТІ  в  повісті  А. П. Чехова).  Однак  це  може  бути  викликано  не

стільки властивостями римейка як такого, скільки особливостями конкретного

твору,  що  в  значній  мірі  спростив  як  структуру  і  смислове  навантаження

претексту, так і його мову. Те ж саме стосується й інших рівнів тексту (сюжет,

ідея) – структура оповідання В. С. Токарєвої значно простіше (незважаючи на
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більшу  кількість  описуваних  подій),  смислове  навантаження  також  значно

простіше й примітивніше. Як видається, в оповіданні В. С. Токарєвої «Антоне,

одягни  черевики!»  пропонується  навмисне  спрощена,  «осучаснена»  версія

класичного тексту. Сюжет переноситься з чехівського часу в сучасну для автора

епоху. Одночасно з цим відбувається й зниження рівня оповідання – від високої

літератури  до  масліта.  Тому  виявлені  особливості  парадигматичного  ладу

можуть пояснюватися саме цими причинами.

Другий  проаналізований  римейк  –  оповідання  Д. І. Рубіної  “Область

слепящего света”. У ньому також присутня парадигма ЛЮБОВ, сформована за

допомогою  досить  нетипових  лексем  і  виразів,  таких  як  мгновенный  блик

лунного полулица; ослепил вспышкой любовной жалобы; Она отшатнулась и

слепыми руками стала ощупывать ручки кресла; пыталась унять потаенную

дрожь  колен;  задала  спешно  слепленный  вопрос;  И  с  этой  минуты  все

покатилось симфонической лавиной, сминающей, сметающей на своем пути их

прошлые  чувства,  привязанности и  любови;  глаза… одуряюще близкие;  в  …

случайных  всплесках  незнакомых  судеб;  в  прикосновениях  ледяных  пальцев  к

горячему телу!. 

Репрезентована в оповіданні й парадигма ПОВСЯКДЕННОСТІ: В нашем

возрасте от постельных сцен требуешь наличия по крайней мере приличной

постели.  Так ведь и простудиться недолго…; бешеный подростковый озноб,

сотрясавший обоих,  был скорее  температурного свойства.  Выяснилось,  что

заболели оба – в те дни по Москве гулял заморский вирус; Он поднялся,  по-

старушечьи  накинув  плед  на  плечи,  побрел  в  кухню;  Действительно

подтекает!;  кран  был  забыт  навеки.  Як  і  в  попередньому  римейку,  ці  дві

парадигми не жорстко протиставлені і не створюють такого різкого контрасту,

як парадигми НУДЬГИ й ВУЛЬГАРНОСТІ з парадигмою ЛЮБОВІ в претексті.

Що  стосується  “географічних”  парадигм  ПІВНОЧІ  та  ПІВДНЯ,  то  в  цьому

оповіданні  вони  фактично  міняються  місцями:  перша  частина  оповідання

розгортається в  Москві,  на півночі  –  відповідна парадигма виражена такими

лексемами  як  обледенелая  поселковая  дорога,  зима,  зимний  –  дія  ж  другої
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частини відбувається  в  Ізраїлі,  на  півдні,  і  до  складу  відповідної  парадигми

входять  такі  лексеми  як  солнечный  средиземноморский  декабрь,  хамсины.

Очевидним  є  перегукування  з  претекстом  на  парадигматичному  рівні  й

водночас  навмисне  переінакшування,  зворотна  трансформація  парадигм

претексту.

Зв'язок основних парадигм тексту здійснюється переважно на мовному

рівні;  розташування  елементів  цих  парадигм  відносно  одне  одного  можна

назвати мозаїчним – вони чергуються без будь-якого зовнішнього порядку та

чіткої  композиції,  порівн.:  «Она подошла туда,  где  его обступили,  уточняя и

доспоривая по докладу, коллеги, задала  спешно слепленный вопрос  (ЛЮБОВ).

Он рассеянно (ПОВСЯКДЕННІСТЬ) кивнул ей, договаривая что-то маленькому

толстяку  аспиранту (ПОВСЯКДЕННІСТЬ),  и  вдруг  резко  оглянулся,  ловя

обреченным взглядом (ЛЮБОВ) ее лицо. Она пошла к выходу, спиной чувствуя,

как торопливо  складывает он в папку материалы доклада, ссыпает слайды в

пенал (ПОВСЯКДЕННІСТЬ)  и  бросается  следом»;  «И  с  этой  минуты  все

покатилось  симфонической  лавиной (ЛЮБОВ),  сминающей,  сметающей  на

своем пути их  прошлые чувства, привязанности и любови (ЛЮБОВ) – все то,

чем набиты заплечные мешки всякой судьбы…».

Як можна зазначити, елементи різних парадигм чергуються між собою,

проте чіткого порядку в їхньому розташуванні немає. Можна припустити, що

подібна конструкція тексту спрямована на формування контрасту, подібного до

того, який можна бачити в претексті – але при більш докладному розгляді стає

видно,  що  контраст  тут  другорядний,  оскільки  створювана  ним  спочатку

напруга  (яка  підкреслюється  і  посилюється  відсиланнями  до  претексту,

змушуючи  читача  очікувати  трагічного  протиставлення)  в  результаті  не

призводить ні до чого – ні до розвитку сюжетної лінії, ні до зміни світогляду

героїв. Як і В. С. Токарєва, Д. І. Рубіна нібито обманює свого читача, по суті,

заводячи оповідання в глухий кут і обриваючи його на драматичній ноті,  що

цілком співвідноситься з відкритим фіналом претексту. Парадоксальним чином

зовнішній  контраст  парадигм  ЛЮБОВІ  і  ПОВСЯКДЕННОСТІ  не  народжує
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нерозв'язного  конфлікту,  але  сильніше  демонструє  сплав  піднесеного  і

низинного, їхню своєрідну єдність, порівн.: «После чего кран был забыт навеки

и  подтекает, вероятно, до сих пор.  Вернувшись, минут пять стоял в проеме

двери, глядя, как она лежит в бисере пота, в области слепящего зимнего света,

бьющего через окна веранды». 

Подібне  співіснування  явно  іронічного  пасажу  про  підтікаючий  кран  і

поетичних виразів «в бисере пота», «в области слепящего зимнего света» без

будь-яких переходів не просто ставить піднесене йбуденне на один рівень,  а

з'єднує  їх  разом,  перетворюючи  на  рівноправні  елементи  оповідання.  Слід

зазначити поєднання авторської іронії («кран был забыт навеки») і милування

героїнею («лежит  в бисере пота»). Подібне перемикання авторської оцінки не

можна назвати випадковим:  герої  підносяться автором виключно в  контексті

любові  (див.  епізод  з  першою  появою  героя;  де  автор  дивиться  на  нього

фактично очима героїні: «Этот мгновенный  блиц лунного полулица ослепил ее

такой  вспышкой  любовной  жалобы…»).  Самі  по  собі  нічим  не  примітні

(«невысокий  неяркий  человек»,  «автор  сценариев  двух  никому  не  известных

документальных  фильмов»),  герої  перевтілюються  під  впливом  високого

почуття; ця ідея відбивається і в доборі лексики, і у взаємному розташуванні

лексичних елементів.

Це ж саме досягається й конфігурацією основних парадигм оповідання.

Парадигми ЛЮБОВІ і ПОВСЯКДЕННОСТІ протиставлені одна одній тільки на

перший  погляд  –  при  більш  ретельному  розгляді  виявляється,  що

протиставлення  як  такого  немає,  як  уже  було  сказано,  контраст  парадигм

винятково  зовнішній,  служить  сам  по  собі  відсиланням  до  претексту,  його

маркером,  і  надає  можливість  читачеві  налаштуватися  на  претекст,  ідея  й

композиція  якого  до  кінця  оповідання  перетворюються  на  практично

протилежні.  Таким  чином,  про  жорстке  протиставлення  парадигм  навряд  чи

можна говорити – конфігурація їх у тексті швидше необумовлена, і зовнішній

контраст  не  відіграє  визначальної  ролі  у  формуванні  гіперпарадигми

оповідання. 
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Що  ж  стосується  другорядних  “географічних”  парадигм,  то  легко

помітити, що в оповіданні Д. І. Рубіної вони з'являються в зворотному порядку

–  спочатку  виникає  ПІВНІЧ,  потім  ПІВДЕНЬ.  Це  демонструє  інвертованість

описаної  в  ситуації  щодо  сюжету  претексту.  Чехівська  композиція  в  цьому

оповіданні нібито віддзеркалюється. Особисті взаємовідносини починаються в

холодному  місті,  і  герої  відразу  ж  усвідомлюють  унікальність  пережитого

почуття.  А  розвиток  особистих  стосунків  відбувається  вже  в  теплому

курортному місті. При цьому другий виток сюжету, на відміну від чеховського

оповідання,  не привносить нічого нового.  Героям з самого початку ясно,  що

почуття,  що  зв'язало  їх,  не  справжнє,  отже,  поглиблення  взаємостосунків  є

неможливим. 

Ще однією функцією протиставлення ЛЮБОВІ й  ПОВСЯКДЕННОСТІ

можна  вважати  формування  в  тексті  оцінної  авторської  парадигми,  що

заслуговує на особливу увагу, порівн.: «И как подумаешь – что за радость в этих

случайных  всплесках  незнакомых  судеб,  в  мерзлых,  не  убранных  с  лета

простынях на дачном топчане, в прикосновениях ледяных пальцев к горячему

телу! В нашем возрасте от постельных сцен требуешь наличия по крайней мере

приличной  постели.  Так  ведь  и  простудиться  недолго…».  Тут  очевидний

стилістичний контраст елементів двох парадигм – поетично-піднесений пасаж –

«случайные  всплески  незнакомых  судеб»  разюче  відрізняється  від  іронічно-

приземленого  «в  нашем  возрасте  от  постельных  сцен  требуешь  наличия  по

крайней мере приличной постели». Елемент іронії – точніше, поєднання іронії з

поетичністю  –  розкриває  авторську  оцінку  подій  і  героїв.  Автор  нібито

протиставляє  своїх  «звичайних»,  нічим не  примітних персонажів сильному і

піднесеному  почуттю.  Варто  відзначити  своєрідну  наступність  персонажів

Д. І. Рубіної щодо героїв А. П. Чехова – і ті, і ті описуються як звичайні люди,

що не виділяються із загальної маси. У А. П. Чехова Анна Сергіївна описана як

«маленькая женщина, ничем не замечательная», і  навіть її наряд і очі сірого,

«обыденного» кольору. В описі героїні Д. І. Рубіної є слова: «автор сценариев

двух никому не известных документальных фильмов», більш того, на відміну
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від чехівської героїні,  вона навіть не має імені. Короткий опис персонажів у

Д. І. Рубіної також пройнято іронією – фраза «доктор наук, историк, специалист

по  хазарам,  автор  двух  известных  книг,  женат,  две  дочери  –  семнадцати  и

двенадцати лет» суха й офіціозна, вона вияскравлюється на загальному тлі мови

оповідання; «два неудачных брака, детей нет, сыта по горло, оставьте меня в

покое…»  –  неприкритий  комічний  елемент,  що  контрастує  із  зовнішньою

офіціозністю  форми.  До  речі,  слід  зазначити,  що  у  Д. І. Рубіної  короткі

біографічні описи героїв винесені окремо – на відміну від А. П. Чехова, який

дає  мінімум відомостей  про  героїв,  розкидаючи їх  по  тексту.  І  навіть  з  них

неможливо вивести біографію персонажів, їхні психологічні портрети – вони

постають перед читачем ніби вирваними з контексту, “людьми без минулого”,

їхні дії та вчинки не обумовлені ні характерами, ні умовами. У Д. І. Рубіної ж

дається  «коротка  біографічна  довідка»  яка,  однак,  не  змінює  ситуацію

кардинально  –  згадані  в  ній  відомості  ніяк  не  впливають  на  події,  що

відбуваються,  герої  знову  постають  перед  читачем  “поза  контекстом”,  а

“біографічна довідка” наділена авторською іронією і майже насмішкою. Таким

чином “маленькі”, “звичайні” люди які не стають більш “цікавими” навіть після

наведення  їхніх  біографій,  стикаються  в  Д. І. Рубіної  з  істинним  серйозним

почуттям,  що виявляється більшим за  них самих.  Авторську оцінку складно

назвати однозначно позитивною або негативною – автор, скоріше, поблажливо

співпереживає  своїм  персонажам.  Таким  чином,  у  цьому  оповіданні

відбувається  не  тільки  трансформація  і  спрощення  парадигм  претексту,  а  й

зміна  їхньої  конфігурації;  як  уже  було  зазначено,  композиція  претексту

віддзеркалюється,  що  відбивається  і  на  взаємному  розташуванні  в  тексті

парадигм.  Подібне  «перевертання»  композиції  претексту  може  служити  меті

підкреслити різні, і в чомусь протилежні інтенції двох текстів. 

Один  з  основних  і  найбільш  простих  способів  трансформації

парадигматичного  ладу  –  зміна  парадигм первинного  тексту:  їхнього  складу,

ступеня  актуальності  та  інших  характеристик.  При  цьому  конфігурація
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парадигм,  їхнє взаємне розташування й характер міжпарадигмальних зв'язків

може залишатися таким самим, як у претексті.

 

2.2.3 Зміна конфігурації парадигм в римейку

Інший  спосіб  трансформації  первинного  тексту  –  зміна  конфігурації

парадигм,  тобто  їхнього  характеру  і  способу  зв'язку,  а  також  взаємного

розташування в тексті.

Прикладом  трансформації  такого  роду  може  служити  римейк

В. О. П’єцухи “Наша людина у футлярі” на оповідання А. П. Чехова “Людина у

футлярі”,  де  саме  розташування  й  конфігурація  парадигм  відіграють

першорядну  роль  у  формуванні  читацького  сприйняття.  Маркером  зв'язку

римейка  з  претекстом  служить  сама  наявність  певних  парадигм,  лексичний

склад яких перегукується зі складом у відповідних парадигмах претексту. При

цьому самі парадигми мають зовсім іншу конфігурацію.

В оповіданні А. П. Чехова простежуємо основну лінію протистояння двох

образно-понятійних  комплексів  “Бєліков”–“навколишній  світ”.  На  рівні

парадигматичної організації це виражається в протиставленні один одному двох

груп парадигм. У групі “Бєліков” виокремлються парадигми, що описують як

зовнішність  і  поведінку  головного  героя  оповідання,  так  і  специфіку  його

сприйняття  світу,  зокрема  це  парадигма  ФУТЛЯР,  що  концентрує  увагу  на

зовнішніх виявах  характеру  героя  (калоши,  зонтик,  тёплое  пальто на  вате,

чехол  из  серой  замши,  тёмные  очки,  уши  закладывал  ватой,  (приказывал)

поднимать верх, футляр, халат, колпак,  ставни, задвижки, ящик, кровать с

пологом, укрывался с головой), парадигма ДОБРОЧЕСНІСТЬ, що описує спосіб

думок  Бєлікова,  його  прагнення  до  благопристойності  й  непомітності

(циркуляры и газетные статьи, запрещалось, осторожность, мнительность,

футлярные соображения, чтобы о нем не думали дурно, Много уж их нынче

развелось!,  странный  образ  мыслей,  попадешь  в  какую-нибудь  историю;

знамениту фразу Как бы чего не вышло теж можна віднести до цієї парадигми),
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НЕЛЮДИМІСТЬ, що описує поведінку Бєлікова серед людей (сядет и молчит,

человек по натуре одинокий, точно его из дому клещами вытащили, прятался

от  действительной  жизни).  Варто  відзначити  парадигму  БЛЯКЛОЇ

ЗОВНІШНОСТІ  –  вона  невелика  за  обсягом,  проте  дуже  важлива  як  для

створення образу героя (як така вона перегукується з парадигмою ФУТЛЯРА),

так і для виведення протиставлення Бєлікова й навколишнього світу на зримо

втілений  рівень  –  невиразна,  нежива  зовнішність  Бєлікова  протиставляється

яскравому й колоритному зовнішньому вигляду брата і сестри Коваленко. До

складу цієї  парадигми входять слова  маленький,  бледный,  лицо как у  хорька,

скучен, бледен, скрюченный, поплелся, из зеленого стал белым. 

До  перерахованих  парадигм  дотична  парадигма  СТРАХУ,  що  стоїть

одноосібно.  Вона  відображає  не  тільки  ставлення  героя  до  світу  (Бєліков

боїться  світу),  але  й  ставлення  світу  до героя,  що розвивається згодом (світ

починає  боятися  Бєлікова);  внутрішній  страх  героя  переходить  у  зовнішній

вимір.  До складу цієї парадигми входять такі лексеми та вербальні блоки як

действительность…  пугала  его,  многолюдная  гимназия  …  была  страшна,

противна всему существу его, тревожные сны, учителя боялись его, директор

боялся, боялись, стеснялось, угнетал. 

Парадигми  групи  “навколишній  світ”  дуже  різноманітні.  Вони

відображають різні прояви протилежного Бєлікову світу, і об'єднує їх саме ця

протилежність.  Група  репрезентована  парадигмою

НЕРЕГЛАМЕНТОВАНОСТІ,  що описує «нециркулярні» явища дійсності,  які

так лякали і дратували Бєлікова: дозволяли драматичний гурток, або читальню,

або  чайну,  хто...  спізнювався  на  молебень,  проказа  гімназистів,  домашні

вистави, їсти скоромне і грати в карти, голосно говорити, посилати листи,

знайомитися, читати книги...  допомагати бідним, вчити грамоті, кататися

на  велосипеді.  До  неї  примикає  важлива  (хоч  і  така,  що  не  відрізняється

обсягом) парадигма ВЕСНИ, що описує чисто зовнішні ознаки навколишнього

світу – тепло, весну, хорошу погоду – на тлі яких замкнутість і “футлярність”
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Бєлікова проступають особливо виразно: хороша погода, перше травня, неділя,

йти в гай, зовсім літня погода. 

Найоб’ємніша  й  найвиразніша  парадигма  з  групи,  що  репрезентує

“навколишній  світ”  –  парадигма  ЯСКРАВОЇ  ЗОВНІШНОСТІ,  яка  об’єднує

описи зовнішності брата і сестри Коваленко. Немає сенсу розділяти їх, оскільки

описи зовнішності обох переслідують одну й ту ж мету – показати контраст між

“футлярним”,  “неживим”  Бєліковим  і  яскравими,  сміливими,  “справжніми”

людьми, повними життя. До цієї парадигми відносимо такі слова і вирази, як

молодой, высокий, смуглый, с громадными руками … говорит басом, высокая,

стройная,  чернобровая,  краснощекая,  разбитная,  шумная,  хохочет,  ходит

подбоченясь, поет, пляшет, сияющая, счастливая, высокий, здоровый верзила, в

вышитой сорочке, чуб из-под фуражки падает на лоб, темные глаза.

Висновкуємо,  що  в  групі  “Бєліков”  парадигм  більше,  ніж  в  групі

“навколишній світ”, що, втім, невипадково, оскільки текст явно робить акцент

не на власне протистоянні  Бєлікова й світу,  а на трагічній і  жалюгідній долі

героя. Тому парадигм, присвячених герою, значно більше. 

Що  стосується  конфігурації  парадигм,  то  про  суворе  протиставлення

певної парадигми групи “Бєліков” певній парадигмі групи “навколишній світ”

не йдеться, оскільки, по-перше, число парадигм в групах різне та послідовне

зіставлення неможливе, по-друге,  як уже зазначалося,  текст не ставить перед

собою  завдання  продемонструвати  це  протиставлення.  Однак  можна  з

упевненістю  говорити  про  протистояння  двох  груп  парадигм  загалом.  Між

деякими парадигмами протилежних груп можна провести паралелі: так,  явна

паралель  є  між  парадигмами  БЛЯКЛОЇ  ЗОВНІШНОСТІ  і  ЯСКРАВОЇ

ЗОВНІШНОСТІ,  ДОБРОЧЕСНОСТІ  і  НЕРЕГЛАМЕНТОВАНОСТІ.  Таким

чином,  герой  і  світ  нібито  відбиваються  один  в  одному,  Бєліков  служить

своєрідним “кривим дзеркалом” світу. 

Відсутній  мовний  зв'язок  між  паралельними  парадигмами  (при

очевидному образному та  ідейному зв'язку);  їхні  елементи  не  розташовані  в

межах одного речення, між ними зазвичай вміщається велика кількість тексту.
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Ці  парадигми  ніби  навмисне  не  перетинаються  в  тексті,  розкриваючись

незалежно одна від одної. Це підсилює враження, що Бєліков та люди, що його

оточують,  перебувають  у  різних  світах,  що ці  світи  чужі  один одному й  не

перетинаються. Ізольованою є парадигма ФУТЛЯРА, більшість елементів якої

компактно розміщено на початку оповідання, де йде опис героя. Ізольованість

опису  зовнішності  й  звичок  Бєлікова  підсилює  загальне  враження  його

відірваності від людей і світу. 

При  цьому  всі  інші  виокремлені  парадигми  вільно  зв'язуються  одна  з

одною на мовному рівні,  напр.:  Боятся громко говорить,  посылать письма,

знакомиться… ; духовенство стеснялось при нем кушать скоромное и играть в

карты;  оделся  потеплее,  хотя  на  дворе  стояла  совсем  летняя  погода.

Характерним  є  те,  що  перетинів  парадигм  групи  “навколишнього  світу”  з

парадигмою СТРАХ досить багато: світ Бєлікова і світ звичайних, живих людей

доходять спільного знаменника лише в межах загального почуття страху: люди

бояться Бєлікова, а він – їх. 

Таким чином, парадигматичний склад тексту формує його сприйняття як

історії  взаємного  протистояння  “живого”  світу  і  окремого  “неживого”

елемента –  Бєлікова,  який  світу  не  належить  і  не  прагне  цього.  Врешті  світ

виявляється сильнішим, і Бєліков вмирає, не витримавши прямого зіткнення з

ним  (точніше  сказати,  “вмирає  фізично”,  оскільки  “духовна  смерть”  героя

репрезентується протягом усього оповідання.

Крім  розглянутих  експліцитних  парадигм,  у  тексті  міститься  ще  й

імпліцитна парадигма НЕЖИВОГО, що описує Бєлікова в його протистоянні

світу зі специфічної сторони – як «мертвого» серед живих. Вона виявляється у

вигляді  нечисленних  розрізнених  лексем,  що  належать  різним  експліцитним

парадигмам  (бледный,  зеленый,  скрюченный,  молча;  порівняння  спальні  з

ящиком,  кровать  с  пологом,  що  в  цілому  викликає  асоціації  з  похоронною

атрибутикою),  але  найбільш  явно  парадигма  виражається  в  зіткненні  й

контрасті окремих елементів протилежних груп, напр.: «оделся потеплее, хотя

на дворе стояла совсем летняя погода». Подібні контрасти наголошують, що
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поведінка  Бєлікова  незвична,  ненормальна,  не  характерна  для  інших  людей.

Парадигма неживого разово з'являється у сцені похорону Бєлікова, коли його

труну порівнють з «футляром», і два цих явища (труну і футляр) постають у

мові оповідача як ідентичні.

В  оповіданні  В. О. П’єцухи  “Наша  людина  у  футлярі”  спостерігаємо

зовсім іншу ситуацію. Парадигматичний лад цього оповідання відрізняється від

ладу  претексту.  Найяскравіша  й  найбільш  помітна  відмінність  –  відсутність

протиставлення  “герой  –  світ”:  незважаючи  на  схожість  опису  поведінки

Бєлікова  і  Серпєєва,  другий  не  протистоїть  світу,  а  просто  від  нього

відгороджується  (на  початку  тексту  безпосередньо  вказується,  що  герой  у

зовнішній  світ  “не  сунув  носа”  практично  ніколи).  Разом  з  тим,  світ  не

протистоїть йому – жодних згадок про таке протистояння (на зразок елементів

парадигми СТРАХ у претексті) в оповіданні немає. Принаймні, зв'язок героя зі

світом у тексті не прописано – якщо в оповіданні А. П. Чехова він виражався

через елементи парадигми страху й протиставлення паралельних парадигм, то в

оповіданні В. О. П’єцухи немає ані загальної парадигми для “героя” і “світу”,

ані паралелей між ними. 

Що ж стосується  наявних парадигм,  то  першою звертає  на  себе  увагу

парадигма  ОБ'ЄКТІВ  СТРАХУ  з  докладним  контентом  того,  чого  боїться

головний герой:  собак, разного рода привратников, милиционеров, прохожих,

включая  древних  старух…  неизлечимых  болезней,  метро,  наземного

транспорта,  грозы,  высоты,  воды,  пищевого  отравления,  лифтов,  смерти,

рукоприкладственного  насилия,  женщин,  ужасающих  новостей,  звонков  в

дверь, учеников и учителей; до цієї ж парадигми належать і згадки всього того,

що,  на  думку  головного  героя,  може  з  ним  статися:  вот-вот  съездит  по

физиономии, ошельмовать его перед комсомольской организацией, плеснуть в

лицо  соляной  кислотой,  подать  на  алименты,  повестки  в  почтовом  ящике,

вызвали  в  кожно-венерологический  диспансер,  два  раза  таскали  в  суд,

отомстить за неудовлетворительную отметку,  написать анонимный донос,

оскорбить ни за что ни про что, пустить неприятный слух.  Уведення такої
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парадигми автор пояснює на самому початку оповідання:  учитель російської

мови й літератури Серпєєв добре знав, чого він боявся, і  помер від того, що

своїх страхів не пережив. Тут варто відзначити те, як автор досягає відмінності

між своїм героєм і чехівським: якщо Бєліков, на його думку, «в сущности, не

знал, чего он боялся» і його страхи були розпливчастими й невизначеними, то

страхи  його  героя,  Серпєєва,  цілком реальні  й  матеріальні,  порівн.:  «Между

прочим, из всего этого следует, что его страхи были не абстракциями типа «как

бы чего не вышло», а имели под собой в той или иной степени действительные

резоны». Таким чином, уведення додаткової парадигми ОБ'ЄКТІВ СТРАХУ, що

не має аналогу в претексті, покликане окреслити страхи героя, зробити їх більш

матеріальними,  чіткими  і,  можливо,  зрозумілими  читачеві.  Водночас  слід

зазначити,  що,  протиставляючи  характер  страхів  Бєлікова  і  Серпєєва,  автор

відштовхується від знаменитої фрази «Как бы чего не вышло», тим самим явно

вступаючи  в  полеміку  з  чехівським  претекстом.  Через  заперечення  фрази-

квінтесенції  чехівського  оповідання  автор  римейка  заперечує  саму  суть

поведінки його головного героя:  якщо Бєліков добровільно самоусувається зі

світу  з  неясних  причин,  то  Серпєєва  з  нього  виштовхують  різні  життєві

неприємності, реальні й уявні, об’єднані парадигмою ОБ'ЄКТИ СТРАХУ. 

Другою яскравою парадигмою є парадигма, яку за аналогією з претекстом

можна  номінувати  ФУТЛЯРОМ,  порівн.::  офутляриться,  чугунный  засов,

стены… обил старыми одеялами, избавился от радиоприемника и телевизора,

скорлупа,  окна  занавесил  ситцевыми  полотнами,  очки  с  незначительными

диоптриями. Очевидно, що ця парадигма значно відрізняється від аналогічної

парадигми  в  претексті:  вона  не  тільки  не  відображає  зовнішності  героя  (за

винятком  згадки  окулярів  з  діоптріями),  але  й  менша  за  обсягом,  і  явно  не

посідає такого ж важливого місця в оповіданні, як у претексті. Набагато більше

уваги приділяється парадигмі ОБ'ЄКТІВ СТРАХУ, аніж ФУТЛЯРУ – парадигмі,

що відповідає за захист від цих страхів. 

Серед  парадигм,  що стосуються  головного героя,  можна виокремити й

слабко  виражену,  проте  важливу  для  загального  розуміння  образу  героя
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парадигму НЕДОБРОЧЕСНОСТІ. На відміну від Бєлікова, Серпєєв не прагне

виняткової благонадійності: його погляди описуються в тексті такими словами

й  виразами,  як  самовольная  тема,  подменил,  не  желал  перестраиваться,

распространяете  чуждые  настроения,  подрывная  агитация.  Якщо  в

А. П. Чехова  лексика  подібного  роду  була  застосовна  винятково  до  опозиції

Бєлікова в особі колег, представників ненависного їм зовнішнього світу,  то в

оповіданні В. О. П’єцухи за її допомоги характеризується аналог Бєлікова – що

встановлює разючу відмінність між двома персонажами і їх принципово різне

становище у зовні аналогічній ситуації. Іншими словами, Серпєєву, на відміну

від Бєлікова, є чого боятися з боку зовнішнього світу.

Усьому комплексу парадигм, пов'язаних з героєм, протистоїть парадигма

ЗОВНІШНЬОГО СВІТУ – на відміну від претексту, у римейку вона монолітна й

демонструє  не  відкритий  і  живий  світ  –  протилежність  «футляру»,  а

світ-непередбачуваність,  світ-загрозу.  Щоб  побачити  різницю,  досить

проаналізувати  склад  лексики:  злые  шалопаи,  бабенка  с  приятным  лицом,

честила  последними  словами,  пьяный  учитель  рисования,  арестовать  и

засадить в кутузку, арест. Знижена лексика в поєднанні зі словами й виразами

явно негативної конотації створює відчуття неприємного, чужого світу, змушує

на якийсь час поглянути на нього очима головного героя. Різниця з претекстом

величезна й принципова: якщо в претексті  зовнішній світ описувався трьома

різними  парадигмами,  що  переважно  складаються  зі  слів  з  позитивною

конотацією (читать книги, помогать бедным, учить грамоте; описи Вареньки,

наприклад,  новая  Афродита возродилась  из  пены;  всех  нас  очаровала),  то  в

оповіданні  В. О. П’єцухи  все  розмаїття  світу  зводиться  до  однієї,  відносно

мізерної за складом парадигми, що налічує від сили десяток слів, серед яких

позитивну конотацію не має жодне. Імпліцитно виражених парадигм у римейку,

на відміну від претексту, не виявлено. 

Що стосується конфігурації парадигм, то слід зазначити, що в оповіданні

В. О. П’єцухи  вона  значно  простіша,  ніж  в  оповіданні  А. П. Чехова.  Це

пояснюється передусім меншою кількістю самих парадигм (у А. П. Чехова їх 9,
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включаючи  імпліцитну,  а  у  В. О. П’єцухи  4),  яка  в  принципі  не  дозволяє

відтворити структуру претексту, по-друге – відсутність розподілу парадигм по

групах.  У  претексті  таке  групування  надавало  можливість  висловити

протиставлення  і  при  цьому  об'ємно,  з  усіх  ракурсів  розглянути  обидві

протилежні  сторони.  У  римейку  ж  ця  можливість  відсутня:  внаслідок

радикального спрощення групи парадигм «зовнішнього світу» і зведення їх до

однієї, при цьому вираженої відносно слабко, читач дивиться на ситуацію лише

з однієї позиції, і як не дивно, це позиція “людини у футлярі”. У цьому полягає

принципова  відмінність  та  інновація  оповідання  В. О. П’єцухи  –  він

концентрується на образі  “людини у футлярі”,  пропонує поглянути на світ її

очима, і тим самим збільшує обсяг відведених для його опису парадигм. Автор

далекий від виправдовування свого героя, що виражено в доборі лексики для

парадигм  ОБ'ЄКТІВ  СТРАХУ  і  ФУТЛЯРА.  У  таких  виразах,  як

«рукоприкладственное  насилие,  съездит  по  физиономии,  кожно-

венерологический  диспансер»  видно  неприкриту  іронію  стосовно  персонажа.

Однак  фокус  уваги  явно  зміщений,  в  порівнянні  з  чехівським  оповіданням,

протистояння  героя  та  світу  не  спостерігаємо.  В  оповіданні  А. П. Чехова

парадигми  груп  “Бєлікова”  і  “світу”  послідовно  протиставлялися  з  самого

початку, що поступово готує читача до назрівання конфлікту і його трагічного

розв’язання, порівн.: «Мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тургенева,

разных  там  Боклей  и  прочее,  а  вот  подчинились  же,  терпели;  Варенька  …

сияющая, счастливая, и рядом с ней Беликов, маленький, скрюченный, точно

его  из  дому  клещами  вытащили».  В  оповіданні  В. О. П’єцухи  конфлікту  як

такого  не  виникає,  явного  протиставлення  парадигм немає,  основна  тканина

тексту  формується  великою  парадигмою  ОБ'ЄКТІВ  СТРАХУ  без  будь-якої

“противаги” у вигляді парадигми, що належить до зовнішнього світу. Наведемо

характерний приклад концентрації елементів парадигми ОБ'ЄКТИ СТРАХУ у

тексті римейка: «В студенческие времена в него чудом влюбилась сокурсница

по фамилии Годунова;  в  объяснительной записке она между делом черкнула
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«ты меня не бойся, я человек отходчивый» и  вогнала его во многие  опасения,

поскольку, значит, было чего бояться».

Таким чином, у проаналізованому римейку розвивається одночасно два

процеси:  з  одного  боку,  значне  спрощення  парадигматичної  структури

претексту – зменшення  кількості  парадигм,  зникнення  послідовного

протиставлення  парадигм  різних  груп,  зменшення  обсягу  оповідування,  з

іншого боку – радикальне зміщення фокусу читацької уваги. Останнього ефекту

автор домагається поєднанням декількох прийомів, а саме: об'єднанням групи

парадигм “світу” в одну, збільшенням обсягу парадигми ОБ'ЄКТИ СТРАХУ, що

описує  не  стільки  реальні  небезпеки  світу,  скільки  ставлення  до  них  героя,

підведення “раціональної бази”мпід страхи героя шляхом докладного опису цих

страхів. Чималу роль відіграє й зміна емоційної конотації у лексиці, складової

парадигми, що мають паралелі в претексті.  Так, наприклад, парадигми групи

“зовнішнього світу”, що складаються в претекст переважно зі слів з позитивною

конотацією,  у  римейку  були  об'єднані  в  одну,  що  складається  зі  слів  з

конотацією негативною. 

Варто зважити також і на римейк В. О. П’єцухи на повість М. В. Гоголя

“Шинель”.  “Шинель”  уже  не  перше  десятиліття  є  об'єктом  пильної  уваги  й

вивчення як російськомовними,  так і  зарубіжними дослідниками.  При цьому

спостерігається  цікаве  явище:  якщо  перші  роблять  акцент  на  соціальному

складнику повісті,  ігноруючи містичну,  то другі  –  рівно навпаки.  Однак при

уважному розгляді можна побачити, що обидві складові в повісті тісно пов'язані

одна  з  одною,  і  розглядати  їх  слід  у  сукупності.  Взаємодія  “соціального”  і

“містичного” начал у повісті є одним з факторів, що роблять “Шинель” твором,

який складно піддається аналізу й будь-якому трактуванню.

Як  свого  роду  спробу  аналізу  цієї  повісті  можна  розглядати  повість

В. О. П’єцухи «Демонстрація можливостей». Вона належить до римейків, адже

з гоголівської повісті вона запозичує основну фабулу та образ головного героя,

крім  того,  автор  стилізує  свій  текст  під  мову  М. В. Гоголя  –  з  розлогими
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пропозиціями,  численними  відступами  й  використанням  навмисне  зниженої,

«буденної» лексики. 

При цьому В. О. П’єцуха навіть перебільшує характерні риси гоголівської

повісті,  як  зазначає  Б. М. Ейхенбаум  у  статті  “Як  зроблена  «Шинель»

М. В. Гоголя”, відзначаючи явну “присутність” у повісті автора, його мовлення і

його точки зору. Якщо в повісті М. В. Гоголя “голос” автора явно помітний, то у

В. О. П’єцухи  він  виходить  на  перший  план  і  до  фіналу  повісті  навіть

намагається зруйнувати “четверту стіну”, фактично пропонуючи читачеві кілька

кінцівок на вибір. 

Виходячи  з  описаних  характерних  особливостей  обох  повістей,  можна

зробити припущення про їхню парадигматичну будову. Для початку розглянемо

повість М. В.  Гоголя. Перше, що звертає на себе увагу – те, що головний герой

в ній описується засобом відтворення двох різних і місцями навіть протилежних

парадигм,  зокрема  це  НІКЧЕМНІСТЬ  (нельзя  сказать  чтобы  очень

замечательный,  низенького  роста,  рябоват,  рыжеват,  подслеповат,  с

небольшой  лысиной  на  лбу,  геморроидальный (колір  обличчя), шея  его…

казалась необыкновенно длинною) і СПІВЧУТТЯ (бледный и в старом капоте

своем, смиренный вид, существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни

для кого не интересное, бедная жизнь). За словами Д. Мирського,  «розповідь

містить усю гаму відносин до [Акакія Акакієвича] – від простого глузування до

пронизливого  жалю»  [   ].  “Насмішка”  і  “жалість”  репрезентуються  в  тексті

різними парадигмами – НІКЧЕМНІСТЬ і СПІВЧУТТЯ – одночасно. Основною

відмінністю між ними можна назвати конотацію лексем, що входять до їхнього

складу:  лексеми  першої  парадигми  мають  переважно  іронічно-глузливе

забарвлення,  лексеми  другої  –  навпаки,  хоча,  переміщені  в  інший  контекст,

могли  б  її  надбати,  напр.,  словосполучення  нікому  не  цікава  істота,  що

відноситься до парадигми СПІВЧУТТЯ, зчитується в контексті без будь-якого

глузливого забарвлення, проте навіть позбавлене контексту, саме по собі, воно

сприймається як таке, що несе зневажливий, глузливий сенс.
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Наступна  важлива  парадигма  –  парадигма  НОВЕ  ЖИТТЯ,  що  описує

одразу кілька важливих предметів і явищ повісті: саму нову шинель (шинель на

толстой вате, на крепкой подкладке, без износу, куница на воротник), настрій

Акакія  Акакійовича  після її  придбання  (внутреннее  удовольствие,  дороги не

приметил,  самое  праздничное  расположение  всех  чувств)  і  центральну

петербурзьку вулицю, а також поведінку героя, який опинився на ній (улицы…

живее,  населенней  и  сильнее  освещены,  дамы,  красиво  одетые,  лихачи  в

малиновых бархатных шапках, остановился с любопытством, усмехнулся). Ця

парадигма багато в чому контрастна попереднім двом:  якщо вони описували

жалюгідне становище героя, що заслуговує в різний час то на глузування, то на

співчуття,  то  парадигма  НОВЕ  ЖИТТЯ  акцентує  на  зовсім  інших  реаліях,

протилежних тим, серед яких зазвичай перебуває герой, а саме:  нова красива

шинель,  радісний,  піднесений  настрій,  красиві  освітлені  вулиці. Усе  це

контрастує  з  уже  відомими  за  попередніми  парадигмами,  репрезентованими

заношеним мундиром, рівним, сонним і «ніяким» настроєм і брудними вулицями

з «поганим освітленням». Зрозуміло, основним “агентом” змін виступає саме

шинель – однак вона є, по суті, лише приводом і при всій своїй значущості не

стає важливим образом (по суті, навіть не має власного яскравого образу). У

зв’язку  із  цим  ми  не  виокремлюємо  опис  шинелі  в  окрему  парадигму,  а

долучаємо її до парадигми НОВЕ ЖИТТЯ.

Ще  одна  важлива  парадигма  –  АВТОР.  Будучи  важливою  фігурою  в

повісті, автор-оповідач послуговується власною парадигмою, що виражається в

періодичних відступах і  ремарках (лучше не  называть,  во  избежание всяких

неприятностей,  Что  ж  делать!,  Может  быть,  читателю…  покажется,

подавайте нам и Петровича сюда). Парадигма АВТОР маркує “присутність”

автора-оповідача,  направляє  читача  в  певне  русло  сприйняття  (так,  під

приводом “не образити приватну особу” на самому початку повісті задається

тон  сприйняттю  головного  героя  як  людини  без  яскравих  прикмет  і

особливостей, середньої, “маленької”). 
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Більшості перерахованих парадигм виконує концептуальну фунцкцію, за

винятком  парадигм  НІКЧЕМНІСТЬ  і  частково  НОВЕ  ЖИТТЯ,  у  яких  є

проективний  елемент  –  в  межах  першої  парадигми  подано  зовнішність

головного героя, в межах другої – описано власне шинель, а також центральну

вулицю, “інший світ” для головного героя. 

Що  стосується  конфігурації  парадигм,  то  передусім  слід  відзначити

тісний  зв'язок  парадигм  НІКЧЕМНІСТЬ  і  СПІВЧУТТЯ:  обидві  вони

“відповідають”  за  опис  головного  героя  й  періодично  переплітаючись,

створюють контраст сприйняття – на тлі глузування співчуття виглядає набагато

гостріше. Ці парадигми можна навіть назвати парними, оскільки вони повністю

розкриваються тільки при взаємодії один з одним. Інші перераховані парадигми

відносно незалежні й рівноправні.

Варто  також  відзначити  наявність  невеликої  за  обсягом,  але  значущої

парадигми  ПОТОЙБІЧНОГО,  яка  з'являється  в  кінці  повісті  й  виражається

такими  лексемами  й  вербальними  блоками,  як  прожить шумно  после  своей

смерти,  фантастическое  окончание,  стал  показываться  по  ночам мертвец,

видел своими глазами мертвеца, мертвец-чиновник.  Незважаючи на відносно

невеликий обсяг, ця парадигма відіграє важливу роль у загальному сприйнятті

тексту,  привносячи  в  нього  елемент  містики  й  перетворюючи  повість  на

фантастичну. 

Аналізуючи римейк В. О. П’єцухи можна побачити зовсім іншу картину.

Перше, що звертає на себе увагу – повна відсутність парадигми, яку можна було

б  зіставити  з  парадигмою  СПІВЧУТТЯ  в  претексті.  Опис  героя  дається

винятково  в  поблажливо-іронічному  (місцями  навіть  саркастичному)  ключі.

Парадигму,  засобом якої  автор  описує  героя,  можна  зіставити  з  парадигмою

НІКЧЕМНІСТЬ  у  претексті.  Її  складають  такі  слова,  як  незапланированные

расходы… на холостяцкие пирушки … консультации у венерологов, помереть

от старости, фрондировал, устроил скандал. З нею тісно пов'язана й місцями

перегукується  парадигма  НАКОПИЧЕННЯ,  що  описує  в  деталях  процес

накопичення грошей головним героєм (і становить, по суті,  невеликий епізод

120



претексту,  розтягнутий  на  всю  повість),  порівн.:  копить  по-настоящему,

вдумчиво  и  всерьез,  стойко  откладывать,  старинная  жестяная  банка,

форменно голодать.  Частково портрет героя подається читачеві саме крізь цю

парадигму. 

Аналога парадигми НОВЕ ЖИТТЯ в римейку немає зовсім. Період від

придбання бажаного предмета до його втрати гранично стиснутий; більш того,

на противагу гоголівській повісті, у римейку наголошено, що герой «что-то не

испытал того прилива счастья, которого вообще следовало ожидать. Даже

напротив, – на душе у него было как-то тускло, кисло, и в голову лезли разные

больные  мысли».  Важливий  для  М. В. Гоголя  момент,  що  отримав  у  повісті

власну парадигму, у В. О. П’єцухи відсутній цілком, внаслідок чого в римейку

радикально  зміщуються  смислові  акценти.  Натомість  у  римейку  значно

яскравіше, ніж у претексті, виражена парадигма АВТОР (мы, мы живем, где-

нибудь в Рузаевке, у нас, веселые времена). Автор-оповідач тут також відіграє

дуже  важливу  роль  –  більш  того,  йому  відведені  не  одна  парадигма,  а  дві.

Перша –  власне  АВТОР,  що  передає  ставлення  й  оцінку  автора-оповідача.

Друга – РОЗПОВІДАННЯ ІСТОРІЇ  (живем… по законам жанра,  гоголевская

«Шинель»,  возьмем…  историю,  можно  было  бы  ставить  точку,  можно

закончить, пафоса напустив, нетрудно разработать вариацию), в межах якої

відбувається  розхитування  “четвертої  стіни”  й  створюється  ефект,  нібито

повість  пишеться  буквально  на  очах  читача.  Цікава  особливість  парадигми

РОЗПОВІДАННЯ  ІСТОРІЇ  полягає  в  тому,  що  наведені  псевдоремарки

оповідача  мають  досить  яскраву  емоційну  конотацію  –  як  і  в  парадигмі

НІКЧЕМНІСТЬ, вони іронічні, глузливі, місцями саркастичні. Таким чином, ця

парадигма виконує відразу два завдання – зробити повість більш «штучною»,

продемонструвати  «літературний  характер»  історії,  що  розповідається,  і

одночасно передати ставлення автора до неї.

Характерною рисою римейка є відсутність парадигми ПОТОЙБІЧНОГО;

фантастичних елементів у повісті не з'являється, протягом усього оповідання

його характер залишається реалістичним. 

121



Що  стосується  функцій,  то  парадигми  АВТОР  і  РОЗПОВІДАННЯ

ІСТОРІЇ  є  переважно  концептуальними,  а  парадигми  НІКЧЕМНІСТЬ  і

НАКОПИЧЕННЯ мають проективні елементи.

Аналізуючи конфігурацію парадигм, зазначмо досить яскраво виражену

їхню ієрархію.  Найбільшою та  значущою є  парадигма НАКОПИЧЕННЯ – її

елементи  становлять  основний  обсяг  повісті.  Другою  за  важливістю  можна

назвати  парадигму  РОЗПОВІДАННЯ  ІСТОРІЇ.  Що  ж  стосується  парадигм

НІКЧЕМНІСТЬ  і  АВТОР,  то  вони  займають  другорядні  позиції  щодо

вищезазначених. 

2.2.4. Трансформація первинного тексту в римейку при зміні роду й

форми тексту

Російськомовні римейки не завжди збігаються з первинними текстами за

родом і формою. Зокрема багато творів, що належачи до епічного роду, мають

римейки драматичного плану.

Проілюструвати  це  явище  можна  за  допомогою  п'єси  О. А. Богаєва

“Башмачкін”, в основі якої також лежить повість М. В. Гоголя “Шинель”. Слід

зазначити,  що  парадигматичний  аналіз  драматичних  творів  має  свої

особливості, обумовлені передусім формою таких творів; так, наприклад, одна і

та  ж  парадигма  може  виражатися  як  у  репліках,  так  і  в  ремарках  (див.  у

О. А. Богаєва  парадигма  ЗИМА  виражається  як  у  ремарках  (бескрайнее

снежное поле),  так і  в репліках дійових осіб («Третий дён пурга свищет» –

репліка  двірника),  багато  парадигм  є  імпліцитними  (наприклад,  парадигма

АВТОР  у  п'єсі  О. А. Богаєва).  Проте,  з  урахуванням  особливостей  драми,

робимо  спробу  провести  порівняльний  парадигматичний  аналіз  претексту  і

римейка, що належать до різних літературних родів.

Є. Є. Шлєйнікова,  яка  досліджувала  п'єсу  «Башмачкін»,  відзначає  її

тісний зв'язок з претекстом: «Художні особливості «Башмачкіна» багато в чому

обумовлені чітко атрибутованим зв'язком з претекстом. Назва визначає витоки
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провідних  образів  твору,  що  доповнюється  епіграфом,  запозиченим

безпосередньо з «Шинелі»: «Явления, одно другого страннее, представлялись

ему беспрестанно: то видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с

какими-то  западнями  для  воров,  которые  чудились  ему  беспрестанно  под

кроватью,  и  он поминутно призывал  хозяйку  вытащить у  него  одного вора

даже из-под одеяла; то спрашивал, зачем висит перед ним старый капот его,

что у него есть новая шинель» [  ]. 

П'єса дійсно пов'язана з претекстом найтіснішим чином, зокрема, в ній є

особлива парадигма, що відповідає за цей зв'язок (вона буде розглянута далі).

У  п'єсі  О. А. Богаєва  парадигма  ПОТОЙБІЧНЕ  розширюється  і  стає

визначальною  для  всього  тексту.  Елемент  цієї  парадигми  міститься  в

підзаголовку п'єси – чудо шинелі. Ця парадигма розпадається на дві – ШИНЕЛЬ

(парадигма, що описує ожилу шинель і її поведінку; до її складу входять такі

елементи  Шинель  идёт,  останавливается,  зовёт,  поправляет  порванный

воротник,  подняла  воротник,  пустые  рукава  і  т.  д.)  і  КАТАСТРОФА

(парадигма, що описує нещастя, що відбуваються з тими, з ким зустрічається

Шинель; до її складу входять такі елементи як падает керосинка, разгорается

пожар,  полыхает  дом,  стирает  сажу  с  рукава,  проваливается  под  лед,

исчезает в черной воде, никого тощо). 

Також  у  тексті  виокремлюється  парадигма  ЗИМА,  що  описує

навколишній світ  і  є  інверсією парадигми НОВЕ ЖИТТЯ в претексті.  Якщо

парадигма  претексту  описувала  яскравий,  привабливий  світ,  то  парадигма

ЗИМА в п'єсі  описує світ  холодний і  незатишний:  бескрайнее снежное поле,

заледеневший  снег,  холодная  парадная,  морозный  воздух,  морозец-то,  воздух

трещит, вьюга, сугроб,  морозы-то вот поддали, третий дён пурга свищет,

замерзшая Нева, снежная пелена.  Ще одна парадигма, що описує ПРОСТІР –

парадигма,  що  складається  переважно  з  топонімів:  Литейная,  Исаакиевская

площадь,  Адмиралтейство,  Нева,  Невский  проспект,  Екатерининский  сад,  а

також лексем на зразок: площадь, мостовая та ін.
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Головний  герой,  Башмачкін,  описаний  за  допомогою  парадигми

БЕЗГЛУЗДІСТЬ,  що  являє  собою  трансформовану  парадигму  претексту

НІКЧЕМНІСТЬ. До складу парадигми входять такі лексеми й вербальні блоки,

як  [Башмачкин] снимает со лба компресс, кладет в рот, жует, приставил к

глазу  чернильницу,  смотрит  внутрь,  вглядывается  в  чернильницу,  как  в

калейдоскоп, хихикает, очень доволен, смотрит внутрь сапога, прикладывает

голенище к  уху,  рвёт зубами голенище сапога,  на  голове  кальсоны,  хохочет,

ловит  таракана,  съедает.  Практично  всі  вербальні  блоки  цієї  парадигми

зафіксовані  в  ремарках.  Самі  по  собі  ці  блоки  сприймаються  як  такі,  що

формують  комічний  ефект.  Однак  ремарки,  у  яких  представлена  парадигма

БЕЗГЛУЗДІСТЬ, різко контрастують з репліками Башмачкіна: так, наприклад,

ремарка шепотом, тараканам, яка може сприйматися як комічна, контрастує з

реплікою  А всё  ж,  господа,  отчего в  нас  братской помощи нет?  Наявність

такого  контрасту  створює  ефект,  схожий  з  ефектом  парадигми  СПІВЧУТТЯ

претексту,  що  дозволяє  припустити,  що  парадигма  СПІВЧУТТЯ  імпліцитно

присутня і в тексті римейка.

Парадигма  СПІВЧУТТЯ  проявляється  там,  де  елементи  парадигми

БЕЗГЛУЗДІСТЬ зв'язуються з  елементами,  що різко контрастують з  ними за

змістом.  Внаслідок  цього  нівелюється  комічний  ефект  парадигми

БЕЗГЛУЗДІСТЬ і формується інший образ персонажа – не смішний, але той, що

викликає співчуття. У приклад можна навести вже згадане поєднання ремарки

шепотом,  тараканам  і  репліки  А  всё  ж,  господа,  отчего  в  нас  братской

помощи нет?

Парадигма  АВТОР  претексту  в  п'єсі  заміщена  парадигмою

ВІДСИЛАННЯ  ДО  ПРЕТЕКСТУ;  її  складають  лексеми  й  вербальні  блоки,

запозичені з первинного тексту:  Отчего тут висит старый капот?!  (репліка

Башмачкина);  Закажите гроб  (репліка  Доктора);  чтоб Петрович пристроил

свои западни (репліка Башмачкіна); усі ці вербальні блоки є трансформованими

цитатами  з  претексту  (закажите  ему  теперь  же  сосновый  гроб;  видел  он

Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров;
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спрашивал,  зачем висит перед ним старый капот его).  До цієї ж парадигми

уналежнюємо словосполучення  Невский проспект  (Хозяйка.  Что у него там,

под одеялом???  Доктор  (закрывает свой саквояж).  Невский проспект).  Цей

вербальний блок відсилає  читача  до творчості  автора  претексту,  зокрема,  до

«Петербурзьких повістей», і також служить встановленню зв'язку між римейком

і претекстом.

Слід зазначити також парадигму ДВІЙНИЦТВО, що описує повторення і

передбачення Башмачкіним дій  шинелі.  До  її  складу  входять  такі  лексеми й

вербальні  блоки,  як  шинель  ожила,  и  сама…  сама  меня  стала  искать…;

Шинель… Вот же… Ищет… ; Кто это?!..  Как оно тут?! Квартальный?!.;

Мертвец!  Куда  закарабкался?!;  Идут…  А  вот  поравнялись,  зрят  друг  на

дружку; до цієї ж парадигми належать такі лексеми в ремарках, як вдруг видит,

догадывается.

Так  виглядають  основні  парадигми  п'єси  “Башмачкін”,  елементи  яких

зустрічаються протягом практично всього тексту. Усі ці парадигми виконують

переважно  концептуальну  функцію  (за  винятком  парадигми  ПЕТЕРБУРГ,

переважно проективної). 

Що стосується конфігурації парадигм, то всі описані парадигми римейка

можна  поділити  на  дві  групи:  перша  описує  зовнішній  світ  (ПОТОЙБІЧНЕ

(парадигма, що складається з підпарадигм ШИНЕЛЬ і КАТАСТРОФА), ЗИМА,

ПЕТЕРБУРГ),  друга  –  Башмачкіна,  його  поведінку  і  сприйняття

(БЕЗГЛУЗДІСТЬ,  СПІВЧУТТЯ,  ДВІЙНИЦТВО).  До  групи,  що  описує

Башмачкіна,  примикає  парадигма ВІДСИЛАННЯ ДО ПРЕТЕКСТУ, елементи

якої  зустрічаються  винятково  в  діях,  присвячених  Башмачкіну.  Ступінь

актуальності парадигм у цих двох групах неоднакова. Найбільш актуальною в

групі  “світ”  є  парадигма ПОТОЙБІЧНЕ,  а  в  групі  “Башмачкін”  – парадигма

ДВІЙНИЦТВО. У поєднанні вони утворюють основну лінію п'єси – Шинель

шукає Башмачкіна, який, водночас, спостерігає за її діями. 

Що стосується  зв'язку парадигм,  то  передусім важливо відзначити,  що

парадигми двох груп – “світ” і “Башмачкін” – практично не пов'язані між собою
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на мовному рівні; їхні елементи рознесені по різних діях і практично ніде не

перетинаються  (за  винятком  дії  34,  у  якій  Шинель  зустрічається  з

Башмачкіним). Однак вони пов'язані одна з одною на асоціативному рівні через

парадигму  ДВІЙНИЦТВО:  дії  шинелі  (описувані  парадигмою

ПОТОЙБІЧНОГО) повторюються в репліках Башмачкіна. 

Разом з тим парадигми всередині позначених груп пов'язані між собою на

мовному рівні.  Проілюструємо, як виглядає цей зв'язок в групі “світ”:  Вьюга

(ЗИМА) бьется в ее пустых рукавах;  (ШИНЕЛЬ) Шинель идет,(ШИНЕЛЬ) а

поле все не кончается  (ЗИМА);  села в  сугроб (ЗИМА),  и подняла воротник

(ШИНЕЛЬ);  Шинель  идет  (ШИНЕЛЬ),  проходит  Исаакиевскую  площадь

(ПЕТЕРБУРГ),  поворачивает  (ШИНЕЛЬ)  к  Адмиралтейству  (ПЕТЕРБУРГ).

Видно,  що  елементи  парадигм  ШИНЕЛЬ,  ЗИМА  і  ПЕТЕРБУРГ  часто

зустрічаються в межах одного речення. 

У  групі  “Башмачкін”  цей  зв'язок  реалізується  наступним  чином:

Движется  (ДВІЙНИЦТВО) по Литейной…  (рідкісний випадок появи в групі

«Башмачкін» елементів парадигми, що відноситься до групи «світу») Она ищет

меня  (ДВІЙНИЦТВО)!;  Квартальный  тащит  шинель  (ДВІЙНИЦТВО)!!!!

(Вглядывается  в  чернильницу,  как  в  калейдоскоп (БЕЗГЛУЗДІСТЬ,

имплицитная парадигма СПІВЧУТТЯ). 

Таким чином,  парадигми обох  груп  реалізуються  в  тексті  практично в

повній  ізоляції  одна  від  одної.  Пов'язує  обидві  групи  лише  парадигма

ДВІЙНИЦТВА, що належить до групи “Башмачкін”  – у ній повторюються і

трансформуються  елементи  парадигм  групи  “світ”,  зокрема  елементи

парадигми ШИНЕЛЬ. В іншому ж дві групи ніяк між собою не зв'язуються. 

Слід  зазначити,  що  за  відсутності  прямого  зв'язку  парадигми

ПОТОЙБІЧНЕ  і  ДВІЙНИЦТВО  взаємодіють  між  собою  на  образно-

асоціативному рівні; як уже було сказано, елементи парадигми ДВІЙНИЦТВО

відображають  і  дублюють  елементи  парадигми  ПОТОЙБІЧНОГО,  що  надає

можливість  розгортатися  дії  на  двох  рівнях –  на  вулицях  міста  і  в  квартирі

Башмачкіна.
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Ця  конфігурація  парадигм  вирізняється  складністю,  не  властивою

більшості  римейків,  і  одночасно  з  цим  тісним  зв'язком  з  претекстом.  Що

стосується ступеня ідіоматичності  тексту римейка,  то  можна сказати,  що він

досить високий за рахунок характеру парадигм і особливостей їхнього складу

(так,  парадигма  БЕЗГЛУЗДІСТЬ  повністю  описує  божевільні  вчинки

Башмачкіна, формуючи сенс лише в контрасті з його репліками; таким чином,

«предметні»  образи,  виведені  з  реплік  Башмачкіна,  слабко  зв'язуються  з

вербальними образами й вимагають додаткового трактування (див. як приклад

репліку Чтобы я, Акакий Акакич и сам Лександр Македонский?.. »). 

З  усього  випливає,  що  ступінь  глибини  тексту  римейка  можна

охарактеризувати  як  вельми  високу.  Таким  чином,  текст  римейка  видається

досить складним для сприйняття і має високий ступінь ідіоматичності. 

Важливо  відзначити  також,  що  п’єса  “Башмачкін”  є  тим  рідкісним

випадком, коли конфігурація парадигм у римейку складніша, ніж у первинному

тексті. Як було зазначено в аналізі повісті «Шинель», усі парадигми претексту

відносно рівноправні, не залежать одна від одної і не поділені на групи; у п'єсі

ж  вони  діляться  на  дві  групи,  у  межах  кожної  з  яких  виокремлюється

найактуальніша парадигма. 

Порівнюючи претекст і римейк, можна помітити, що, по-перше, кількість

базових парадигм у римейку не зменшується порівняно з претекстом; по-друге,

у  римейку  одну  з  домінуючих  ролей  виконує  парадигма,  що  в  первинному

тексті є другорядною – парадигма ПОТОЙБІЧНЕ. Крім того, у претексті вона є

простою, а в  римейку – складною, оскільки містить у себі  дві  підпарадигми

ШИНЕЛЬ і  КАТАСТРОФА.  Таким чином,  у  римейку  відбувається  зміщення

акцентів  внаслідок  збільшення  обсягу  й  ускладнення  складу  парадигми

ПОТОЙБІЧНЕ, за рахунок чого підвищується її актуальність у тексті.

Деякі  зразки  римейкових  текстів  демонструють  складність  та

ідіоматичність  відносно  претекстів.  До  таких  текстів  можна  віднести  п'єсу

М. Ю. Угарова  “Смерть  Іллі  Ілліча”,  що  становить  собою  римейк  на  роман
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І. О. Гончарова  “Обломов”.  Є  підстави  стверджувати,  що  в  п'єсі  в  стислому

вигляді представлені всі основні парадигми вихідного тексту.

Слід зазначити, що і в римейку, і в оригінальному романі розглядаються

лише базові парадигми, без урахування другорядних і додаткових. Такий відбір

обумовлений обсягом і складністю обох текстів.

В  оригінальному  тексті  можна  виділити  наступні  основні  парадигми:

парадигма  ОБЛОМОВ,  що  містить  у  себі  кілька  підпарадигм;  по-перше,  це

парадигма  ОСОБИСТІСТЬ  ОБЛОМОВА,  що  репрезентує  зовнішність  і

поведінку головного героя роману й виражається в таких лексемах і вербальних

блоках, як отсутствие всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в

чертах  лица;  Мысль  гуляла  вольной  птицей  по  лицу;  С  лица  беспечность

переходила  в  позы  всего  тела;  мягкость,  которая  была  господствующим и

основным  выражением,  не  лица  только,  а  всей  души;  тревога  разрешалась

вздохом и замирала в апатии или в дремоте; хозяин ...  смотрел ...  холодно и

рассеянно; с полчаса он все лежал; приподнялся с своего ложа и чуть было не

встал і т. д.; по-друге, це парадигма ПОВЕДІНКА ОБЛОМОВА, що включає в

себе опис поведінки заголовного героя, його житла й звичок:  Лежанье у Ильи

Ильича ... было его нормальным состоянием; Задок у одного дивана оселся вниз,

наклеенное  дерево  местами  отстало;  тот  же  характер  носили  на  себе  и

картины, и вазы, и мелочи;  По стенам … лепилась ...  паутина,  напитанная

пылью; Ковры были в пятнах; На диване лежало забытое полотенце; на столе

редкое утро не стояла не убранная от вчерашнего ужина тарелка; страницы

… покрылись пылью и пожелтели; видно, что их бросили давно; С полчаса он

все лежал, мучась этим намерением; приподнялся с своего ложа и чуть было не

встал;  Илья  Ильич  продолжал  лежать;  Обломов  опять  погрузился  в

задумчивость; Обломов ... безвыездно живет двенадцатый год в Петербурге;

дни шли за днями, годы сменялись годами, пушок обратился в жесткую бороду,

лучи  глаз  сменились  двумя  тусклыми  точками,  талия  округлилась,  волосы

стали  немилосердно  лезть,  стукнуло  тридцать  лет;  коллежский  секретарь

Илья Обломов одержим отолщением сердца с расширением левого желудочка
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оного  (Hypertrophia  cordis  cum  dilatatione  ejus  ventriculi  sinistri),  а  равно

хроническою болью в печени (hetitis); по-третє, це парадигма ЗАХАР, що описує

поведінку слуги Захара:  Захар спрыгнул с лежанки, на которой обыкновенно

проводил время; пожилой человек, в сером сюртуке, с прорехою под мышкой,

откуда  торчал  клочок  рубашки;  Захар  не  старался  изменить  не  только

данного ему богом образа, но и своего костюма; захрипел Захар, за неимением

другого голоса; Захар не обнаружил никакого особенного неудовольствия, или

удивления при этом приказании и упреке барина; Захар равнодушно поглядел в

окно;  Этот  рыцарь  был  и  со  страхом  и  с  упреком.  При  цьому  лексеми  й

вербальні  блоки,  що складають  пряму мову  Захара,  формують  підпарадигму

МОВА ЗАХАРА – что ж тут стоять-то даром?; Я никакого письма не видал;

почему мне знать?; не век же ей быть: надо когда-нибудь изломаться; Вот

какие-то письма; Что это за мученье? Хоть бы смерть скорее пришла!; А кто

его знает, где платок?; Уж коли я ничего не делаю…; Чем же я виноват, что

клопы на свете есть? і т. п.

Наступна важлива парадигма – ЗОВНІШНІЙ СВІТ, представлена такими

лексемами й вербальними блоками,  як  молодой человек лет двадцати пяти,

блещущий  здоровьем;  Он  был  причесан  и  одет  безукоризненно,  ослеплял

свежестью лица, белья, перчаток и фрака; здорово и весело, – очень весело!; У

меня все  дни заняты!;  Ни минуты нельзя  располагать собой;  в  двенадцать

часов  езжу;  у  нас  дьявольская  служба!;  Но  сколько  дела  –  ужас!;  Надо

работать,  коли деньги берешь;  лучше опять заеду на  днях;  О торговле,  об

эмансипации  женщин,  о  прекрасных  апрельских  днях,  какие  выпали  нам  на

долю, и о вновь изобретенном составе против пожаров; Две статьи в газету

каждую неделю, потом разборы беллетристов пишу, да вот написал рассказ…;

Это делает шум, об этом говорят…; все кипит, движется вокруг і т. п. 

До  цієї  парадигми  примикає  відносно  невелика  за  обсягом  парадигма

БЕЗОСОБОВОСТІ:  Симпатичен ли такой человек? Любит ли, ненавидит ли,

страдает ли?; такие люди, в которых, как ни бейся, не возбудить никак духа

вражды, мщения и т.п. ; любовь их … до степени жара никогда не доходит;
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добры  потому  только,  что  не  злы;  В  службе  у  него  нет  особенного

постоянного занятия; Никогда не поймаешь на лице его следа заботы, мечты;

Едва  ли  кто-нибудь,  кроме  матери,  заметил  появление  его  на  свет,  очень

немногие замечают его в течение жизни, но, верно, никто не заметит, как он

исчезнет со света; У него нет ни врагов, ни друзей, но знакомых множество;

Алексеев,  Васильев,  Андреев,  или как хотите; неполный,  безличный намек на

людскую массу; у этого ни кожи, ни рожи, ни ведения!  Окрема парадигма є у

ТАРАНТЬЕВА:  идея  о  чем-то  грубом  и  неопрятном;  он  не  гонялся  за

изяществом  костюма;  носил  его  с  каким-то  циническим  достоинством;

смотрел  на  все  угрюмо,  с  полупрезрением,  с  явным недоброжелательством;

говорил он громко, бойко и почти всегда сердито; на словах он решал все ясно и

легко; как только нужно было двинуть пальцем, тронуться с места … он был

совсем  другой  человек;  ему  вдруг  и  тяжело  делалось,  и  нездоровилось,  то

неловко, то другое дело случится, за которое он тоже не примется, а если и

примется, так не дай бог что выйдет; Он с горечью и презрением смотрел на

свои настоящие занятия;  Он был взяточник в  душе,  по  теории;  играл  роль

большой сторожевой собаки. Парадигму ТАРАНТЬЄВ можна назвати інверсією

підпарадигми ОБЛОМОВ: якщо парадигма ОБЛОМОВ описує відсутність будь-

якої  діяльності,  то  парадигма  ТАРАНТЬЄВ  описує  постійну,  проте,  марну

діяльність.

У  9  розділі  (Сон  Обломова)  можна  виділити  парадигму  РАЙСЬКОГО

КРАЮ (Небо там ...ближе жмется к земле; Солнце там ярко и жарко светит

около полугода; Горы там как будто только модели тех страшных ... гор …

Это ряд отлогих холмов, с которых приятно кататься; Река бежит весело,

шаля и  играя;  Весь  уголок ...  представлял  ряд живописных этюдов;  все  как

будто  было  нарочно  прибрано  одно  к  одному;  Правильно  и  невозмутимо

совершается  там  годовой  круг;  Дождь  ли  пойдет  –  какой  благотворный

летний дождь!; Ни страшных бурь, ни разрушений не слыхать в том краю; Не

наказывал  господь  той  стороны ни  египетскими,  ни  простыми язвами;  все

тихо,  все  сонно  в  трех-четырех  деревеньках,  составляющих  этот уголок!);
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ДИТИНСТВА (хорошенький, красненький, полный; Весь этот штат и свита

дома Обломовых подхватили Илью Ильича и начали осыпать его ласками и

похвалами;  После  того  начиналось  кормление  его  булочками,  сухариками,

сливочками; Детский ум его наблюдает все совершающиеся перед ним явления;

напитывается  мягкий  ум  живыми  примерами  и  бессознательно  чертит

программу своей жизни; А ребенок все наблюдал да наблюдал).  До цих двох

парадигм примикає парадигма СТАРОВИНИ, що описує уклад старовинного

життя: Она повествует ему о подвигах наших Ахиллов и Улиссов, об удали Ильи

Муромца,  Добрыни  Никитича,  Алеши  Поповича,  о  Полкане-богатыре,  о

Колечище  прохожем,  о  том,  как  они  странствовали  по  Руси,  побивали

несметные  полчища  басурманов;  переходила  к  нашей  демонологии,  к

мертвецам, к чудовищам и к оборотням; Она ... влагала в детскую память и

воображение Илиаду русской жизни, созданную нашими гомеридами ...  когда

человек еще не ладил с опасностями и тайнами природы и жизни; Страшна и

неверна была жизнь тогдашнего человека; опасно было ему выйти за порог

дома;  вдруг  явятся  знамения  небесные,  огненные  столпы да  шары;  Терялся

слабый человек,  с  ужасом озираясь  в  жизни;  Ощупью жили  бедные  предки

наши; И поныне русский человек … любит верить соблазнительным сказаниям

старины; там барин не встает с зарей и не ходит по фабрикам. 

Ці  три  парадигми  формують  гіперпарадигму  ОБЛОМІВЩИНА, яка

відіграє  головну  роль  у  формуванні  загальної  парадигми  первинного  тексту.

Вона  визначає  основну ідею тексту,  і  з  нею перегукуються  інші  парадигми,

наприклад,  ОБЛОМОВ  і  ПОБУТ  (парадигма,  що  описує  життя  Обломова  в

будинку Пшеніціної).

Окремо  можна  виділити  парадигми,  що  описують  життя  Штольца.  Це

РОСІЙСЬКЕ  ВИХОВАННЯ,  що  описує  виховання  Штольца  матір’ю  (мать

вяжет  какую-нибудь  фуфайку  или  вышивает  по  канве;  Мать  всегда  с

беспокойством  смотрела,  как  Андрюша  исчезал  из  дома;  Она  его  обмоет,

переменит  белье,  платье;  Мать  поплачет,  поплачет,  потом  сядет  за

фортепьяно  и  забудется  за  Герцом;  Мать  после  долго  отмывает  копоть,
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грязь,  глину  и  сало  с  Андрюши;  Ей  не  совсем  нравилось  это  трудовое,

практическое воспитание);  НІМЕЦЬКЕ ВИХОВАННЯ, що описує виховання

батьком (Верно, опять Андрея ведут; без сапог,  с разорванным платьем и с

разбитым  носом;  опять  его  кто-нибудь  притащит  выпачканного,

растрепанного,  неузнаваемого;  Что  за  ребенок,  если  ни  разу  носу  себе  или

другому  не  разбил?;  отец  сажал  его  с  собой  на  рессорную тележку,  давал

вожжи и велел везти на фабрику, потом в поля, потом в город, к купцам, в

присутственные места); ОСОБИСТІСТЬ ШТОЛЬЦА, що описує зовнішність і

характер Штольца (Штольц ровесник Обломову: и ему уже за тридцать лет;

Он беспрестанно в движении; Он весь составлен из костей, мускулов и нервов;

Он  худощав;  щек  у  него  почти  вовсе  нет,  то  есть  есть  кость  да  мускул;

Движений лишних у него не было; Он шел твердо, бодро; жил по бюджету;

Больше  всего  он  боялся  воображения;  Он  боялся  всякой  мечты;  Мечте,

загадочному,  таинственному  не  было  места  в  его  душе).  Окремо  можна

відзначити  парадигму  ОЛЬГА:  мало  занималась  тем,  что  вокруг  нее

происходило;  глаза  ее  не  зажглись  блеском,  щеки  не  запылали  румянцем;

чудесное  создание  с  благоухающею  свежестью  ума  и  чувств;  прелестный,

подающий большие надежды ребенок; шла простым, природным путем жизни;

простота и естественная свобода взгляда, слова, поступка; Ни жеманства, ни

кокетства,  никакой  лжи,  никакой  мишуры,  ни  умысла!.  Момент  зустрічі

Обломова  з  Ольгою  описаний  через  парадигму  НЕЗРУЧНІСТЬ:  от  этих

взглядов  –  хоть сквозь  землю провалиться;  косясь  в  беспокойстве;  боязливо

обернулся; смущении оглядывая свое платье; отер лицо платком; не выпачкан

ли у него нос; трогал себя за галстук, не развязался ли; хотел подавить в себе

смущение;  неловкость  с  сухарями;  чулки  разные  или  рубашка  наизнанку.

Почуття  Обломова  до  Ольги  передаються  такими  парадигмами  як

ПЕРЕТВОРЕННЯ:  не спится,  да и только; халат ...  противен,  Захар глуп и

невыносим, пыль с паутиной нестерпима; велел вынести вон несколько дрянных

картин; поправил штору; велел протереть окна, смахнул паутину; он там и

обеими ногами, и руками, и головой; он читает с ней, посылает цветы, гуляет

132



по озеру, по горам; в Обломове играла такая же жизнь; заря пробужденного,

со дна души восставшего счастья; ЗАНЕПОКОЄННЯ: этот взгляд жжет его,

тревожит, шевелит нервы, кровь; Ведь это мученье!; стало досадно; с ней

надо  быть  осторожным…;  покраснел;  вывести  его  из  смущения;

МИЛУВАННЯ:  улыбка  … то  осветит  глаза,  то  разольется  по  щекам;  от

звуков...  голоса  билось  сердце,  дрожали  нервы,  глаза  искрились  и  заплывали

слезами; Боже мой, какая она хорошенькая!; Эта белизна, эти глаза, где, как в

пучине, темно и вместе блестит что-то… Усі ці парадигми можна об'єднати у

велику парадигму ЛЮБОВ ДО ОЛЬГИ.

Життя Обломова після розриву з Ольгою описується такими парадигмами

як БАЙДУЖІСТЬ і ПОБУТ: перша поступово переходить у другу. Парадигма

БАЙДУЖІСТЬ  складається  з  таких  елементів,  як  немое  равнодушие;  целым

часам смотрел, как падал снег; все умерло и окуталось в саван; равнодушно-

ласково говорил; улыбался … вяло и нехотя; вяло, скучно; Постепенная осадка

дна  морского,  осыпанье  гор,  наносный  ил  с  прибавкой  легких  вулканических

взрывов;  парадигма ПОБУТ вербалізується такими лексемами й вербальними

блоками, як пошли пироги с цыплятами и свежими грибами; телятина первого

сорта,  янтарная  осетрина,  белые  рябчики;  графин  водки,  настоенной

смородинным листом; закупка сахару, чаю, провизии, соленье огурцов, моченье

яблок и вишен, варенье; Обломов обедал с семьей в три часа; намелет кофе,

наколет  сахару,  просеет  что-нибудь;  хозяйство,  толченье,  глаженье,

просеванье.  Парадигма  ПОБУТУ  перегукується  з  парадигмою  РАЙСЬКОГО

КРАЮ  з  9-го розділу  («Сон  Обломова»)  аж  до  повторення  окремих  лексем

(пироги з курчатами). Таким чином встановлюється асоціативний зв'язок між

двома парадигмами і проводиться паралель між дитинством Обломова і  його

життям після розриву з Ольгою. 

Так  виглядають  основні  парадигми  первинного  тексту.  Практично  всі

вони  не  мають  тісного  зв'язку  на  мовному  рівні,  виключаючи  парадигми

РАЙСЬКОГО КРАЮ, ДИТИНСТВА І СТАРОВИНИ, що залишаються в межах

9-го  розділу  і  тісно  пов'язані  між  собою  (Слушая  от  няни  сказки  о  нашем
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золотом  руне  –  Жар-птице  ,  о  преградах  и  тайниках  волшебного  замка

(СТАРОВИНА), мальчик то бодрился (ДИТИНСТВО), воображая себя героем

подвига  (СТАРОВИНА),  –  и  мурашки  бегали  у  него  по  спине,  то  страдал

(ДИТИНСТВО) за неудачи храбреца). Елементи парадигм реалізуються в тексті

і  послідовно,  і  паралельно.  Зв'язок  на  мовному  рівні  здійснюється  рідко  (–

Дома? – громко и грубо  (ТАРАНТЬЄВ)  кто-то спросил в передней. –  Куда об

эту пору идти? – еще грубее (МОВА ЗАХАРА) отвечал Захар).

Функції всіх описаних парадигм – проективно-концептуальні; кожна з них

не тільки описує явище або героя, а й одночасно формує його образ і іноді дає

оцінку; особливо яскраво це виражено в 9-му розділі ((напоили его мятой, там

бузиной, к вечеру еще малиной и продержали дня три в постели, а ему бы одно

могло  быть полезно:  опять играть в  снежки…;  серед  елементів  парадигми

ДИТИНСТВО міститься оцінка описуваного явища).

Конфігурація  парадигм  у  претексті  складна,  оскільки  велика  кількість

самих  парадигм;  для  парадигматичної  конфігурації  роману  характерна

наявність великих парадигм, що містять у собі кілька підпарадигм (наприклад,

велика  парадигма  ШТОЛЬЦ  складається  з  підпарадигми  РОСІЙСЬКЕ

ВИХОВАННЯ,  НІМЕЦЬКЕ  ВИХОВАННЯ  і  ОСОБИСТІСТЬ;  парадигма

ЛЮБОВ  ДО  ОЛЬГИ  –  з  підпарадигм  НЕЗРУЧНІСТЬ,  ПЕРЕТВОРЕННЯ,

ЗАНЕПОКОЄННЯ і МИЛУВАННЯ тощо). Парадигми, пов'язані з Обломовим,

описують  його  життя  і  особистість  (ОСОБИСТІСТЬ  ОБЛОМОВА,

ПОВЕДІНКА ОБЛОМОВА, ЗАХАР і МОВА ЗАХАРА); парадигми 9-го розділу

можна об'єднати в гіперпарадигму ОБЛОМІВЩИНА. Ця гіперпарадигма має

найбільшу актуальність і визначає основну ідею всього тексту.

У драматичному римейку “Смерть Іллі Ілліча” більшість із цих парадигм

претексту відтворюється, хоча і в меншому обсязі, оскільки менший обсяг має і

сам римейк. Багато з парадигм претексту відсутні через менший обсяг римейка і

його драматургійну  форму,  що не  дає  можливості  розкрити деякі  парадигми

претексту, у яких особливо яскраво виражена проективна функція (наприклад,

ОСОБИСТІСТЬ ОБЛОМОВА або ОСОБИСТІСТЬ ШТОЛЬЦА, МИЛУВАННЯ
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тощо).  При  цьому  в  тексті  римейка  з'являються  нові  парадигми,  відсутні  в

первинному тексті.

Перше,  що  звертає  на  себе  увагу  в  римейку  –  наявність  парадигми,

повністю  відсутньої  в  претексті.  До  складу  цієї  парадигми  входять  такі

елементи  як  Желудок  почти  не  варит;  Под  ложечкой  тяжесть;  Изжога

замучила;  Ноги  отекают;  Ячмени  пошли;  В  сердце  отверделость;  Дыханье

тяжело; В груди что-то лишнее, даже дышать тяжело… Что-то шевелится

и толкает… Слева горячо, а справа холодно; Здесь мягко, а тут твердо… И в

левом  боку  –  будто  колышек…;  отолщение  сердца.  С  расширением  левого

желудочка оного; Hypertrophia cordis cum dilatatione ejus ventriculi sinistri; вы …

умрете  ударом.  Великі  парадигми  претексту,  що  складаються  з  декількох

підпарадигм, у римейку скорочені й зменшені в обсязі; наприклад, зовнішність і

спосіб  життя  Обломова  описуються  в  п'єсі  лише  однією  парадигмою

ОБЛОМОВ, порівн.: На диване лежит Обломов; настоящий восточный халат;

Без всяких кистей и без талии; Он мягок, гибок, тело не чувствует его на себе;

Туфли у Обломова мягкие и широкие; Обломов смотрит в потолок). Служник

Обломова описується винятково засобами парадигми МОВА ЗАХАРА (Чем же

я виноват, что клопы на свете есть?; Как только ноги-то таскают меня?

Подумаешь,  смерть-то  нейдет!).  Штольца  зображено  за  допомоги

трансформованої  парадигми  претексту  ОСОБИСТІСТЬ  ШТОЛЬЦА  (Дело  не

ждет; как же без труда, без преобразований; У Штольца спина прямая і т. д.).

Почуття  Обломова  до  Ольги  в  претексті  описані  засобами  чотирьох

підпарадигм, у римейку – лише двома, порівн.: НЕЗРУЧНІСТЬ (осекается на

полуслове; выпачкан нос; или развязан галстук; или волосы всклокочены; чулки

разные)  і  ПЕРЕТВОРЕННЯ (вместо ...  халата ...  бордовый фрак с  желтой

бабочкой;  Я  теперь  читаю  газеты,  статьи;  лихорадка  жизни;  На  ночь  не

ужинаю).  Ці  дві  парадигми об'єднуються  в  парадигму ЛЮБОВ ДО ОЛЬГИ.

Цікаво,  що любов  у  п'єсі  описано  також засобами парадигми  ХВОРОБА:  У

сердца… начинает будто кипеть и биться; Сухость во рту; сердце щемит.

Життя  Обломова  після  розриву  з  Ольгою  відтворює  парадигма  ПОБУТУ:

135



Пшеницына штопает чулки;  Пшеницына вносит халат;  телятина,  каша на

сковороде; суп и жаркое всё равно явятся на столе). Парадигма БАЙДУЖІСТЬ

у  римейку  не  представлена.  Парадигми  9-го  розділу  претексту  (РАЙСЬКИЙ

КРАЙ, ДИТИНСТВО, СТАРОВИНА) в римейку також відсутні.

Функції парадигм у римейку переважно концептуальні або проективно-

концептуальні; виключно проективних парадигм у тексті виявлено не було.

Що стосується зв'язку парадигм, то в римейку зв'язок на мовному рівні

виражений  так  само  слабко,  як  і  в  претексті:  елементи  різних  парадигм

практично не зустрічаються в одному реченні. Однак парадигми пов'язані одна з

одною на асоціативному рівні: так, наприклад, парадигма ХВОРОБА пов’язана

з  парадигмою  ЛЮБОВ  ДО  ОЛЬГИ  засобом  опису  любовних  відчуттів  на

соматичному рівні,  порівн.:  Сухость во  рту.  И сердце  щемит.  Это  любовь,

приметы точные.

Конфігурація парадигм у п'єсі спрощена порівняно з претекстом. Як уже

було зазначено, складені  парадигми в римейку спрощені й зведені  до однієї-

двох. У п'єсі  є  дві  пари протиставлених парадигм:  ОБЛОМОВ – ШТОЛЬЦ і

ЛЮБОВ ДО ОЛЬГИ (конкретно  подпарадигма  ПЕРЕТВОРЕННЯ)  –  ПОБУТ.

Протиставленість  першої  пари  виражена  явно,  крізь  репліки  персонажів,  які

сперечаються, порівн.: ШТОЛЬЦ. И поезжай! В наши времена другие скорости

… ОБЛОМОВ. Да я не усну на новом месте! … ШТОЛЬЦ. Так лучше на диване

лежать? Дело нужно делать! Гешефт ОБЛОМОВ. Не хочу. Зіставлення другої

пари  виражена  менш  явно,  крізь  контраст  двох  парадигм,  що  послідовно

змінюють  одна  одну  в  тексті,  порівн.:  –  Вы  не  любите  меня  и  любить  не

можете.  Но  ещё  не  поздно!  Мы  оба  ещё  можем  избавиться  от  будущих

упреков совести. Входит Пшеницына, в руках у неё блюдо с пирогами.

Інтерес  становить  і  те,  що  практично  в  усіх  парадигмах  римейка  є

елементи-«цитати»,  взяті  з  претексту,  іноді  без  змін:  отолщение  сердца.  С

расширением левого желудочка оного; Hypertrophia cordis cum dilatatione ejus

ventriculi  sinistri;  настоящий  восточный  халат,  без  малейшего  намека  на

Европу; рукава – от пальцев к плечу все шире и шире. Он мягок, гибок, тело не
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чувствует  его  на  себе,  он  покоряется  любому  движению  тела;  Туфли  у

Обломова мягкие и широкие. Когда он, не глядя, опускает ноги с дивана на пол,

то непременно попадает в них сразу; Чем же я виноват, что клопы на свете

есть?; А где немцы сору возьмут? Вы поглядите-ка, как они живут! Вся семья

целую неделю кость гложет.  Сюртук переходит с  отца на сына,  а  с  сына

опять  на  отца.  На  жене  и  дочерях  платьишки  коротенькие  –  только

поджимай под себя ноги. Что за барчонок, если он ни разу носу себе не разбил?

Или товарищу?  Велика кількість запозичень з претексту,  за допомогою яких

римейк з ним зв'язується, надає можливість говорити про наявність додаткової

парадигми  –  ВІДСИЛАННЯ  ДО  ПРЕТЕКСТУ.  Ця  парадигма  складається  з

елементів інших парадигм римейка – ХВОРОБА, ОСОБИСТІСТЬ ШТОЛЬЦА,

ЛЮБОВ  ДО  ОЛЬГИ  і  т.  д.  Функція  цієї  парадигми  ––  проективно-

концептуальна,  вона  описує  явища  й  одночасно  з  цим  встановлює  зв'язок  з

претекстом, відсилаючи до нього читача. 

Порівнюючи парадигматичний лад претексту й римейка, можна побачити,

що, по-перше, в римейку збережено практично всі основні парадигми претексту

за  винятком парадигм 9-го  розділу первинного тексту.  По-друге,  до  римейка

введена  нова  парадигма  –  ХВОРОБА,  якої  не  було  в  первинному  тексті.  У

римейку  ця  парадигма  є  однією  з  найбільш  актуальних  і  важливих  для

формування гіперпарадигми тексту. Вона зміщує на себе увагу читача й змінює

сприйняття  ідеї  тексту.  Можна  припустити,  що  в  цьому  римейку  парадигма

ХВОРОБА  витісняє  парадигми  9-го  розділу  претексту,  що  формують

гіперпарадигму ОБЛОМІВЩИНА. Переклички підпарадигм з гіперпарадигмою

ОБЛОМІВЩИНА  зникають,  при  цьому  формуються  інші  переклички,

наприклад, у парадигмі ЛЮБОВ ДО ОЛЬГИ з'являються елементи парадигми

ХВОРОБА. Таким чином, змінюються асоціативні зв'язки між парадигмами. 

Серед  способів  трансформації  парадигматичного  ладу  претексту  в

римейку  можна виділити  два  специфічних і  подібних між собою принципи:

розширення  однієї  з  парадигм  вихідного  тексту  з  підвищенням  ступеня  її
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актуальності і введення в текст нової парадигми (парадигм) також з високим

ступенем актуальності.

2.2.5.  Типологія  римейків  за  характером  трансформації  парадигм

первинного тексту

Проаналізовані  римейки  відрізняються  один  від  одного  за  такими

критеріями,  як  кількість парадигм,  запозичених з  первинного тексту,  ступінь

трансформації запозичених парадигм, наявність/відсутність нових парадигм, а

також  ступінь  актуальності  нових  парадигм.  Всі  перераховані  критерії

описують  ступінь  зміни  вихідного  тексту  й  характер  зв'язку  римейка  з

первинним  текстом.  На  цій  підставі  можна  запропонувати  класифікацію

римейків за ступенем і характером трансформації парадигм первинного тексту.

Перший  тип  римейків  –  трансформаційний.  У  римейках  такого  типу

зберігаються  основні  парадигми  вихідного  тексту,  однак  зазнають

трансформації,  зокрема змінюється їхній  лексичний склад,  місце в  загальній

конфігурації парадигм, іноді функція в тексті. 

Як  приклад  можна  навести  римейк  Д. І. Рубіної  “Область  слепящего

света”,  претекстом  якого  є  повість  А. П. Чехова  “Дама  з  собачкой”.  У

первинному  тексті  виокремлюються  такі  парадигми,  як  ЛЮБОВ  (любовь,

свидание, волнение, сердце у него сжалось, для него теперь на всем свете нет

ближе,  дороже  и  важнее  человека,  [Анна  Сергеевна]  была  его  горем,

радостью, единственным счастьем, Анна Сергеевна привязывалась к нему всё

сильнее, обожала его, За что она его любит так?). НУДЬГА (скука, дотягиваю

вторую  неделю,  скучно,  пыль;  Дети  ему  надоели,  банк  надоел,  не  хотелось

никуда идти, ни о чем говорить; (пол был обтянут) серым солдатским сукном;

чернильница,  серая  от  пыли;  забор,  серый,  длинный,  с  гвоздями;  дешевым

серым, точно больничным одеялом), ВУЛЬГАРНІСТЬ (осетрина-то с душком!;

Какие  дикие  нравы,  какие  лица!;  Что  за  бестолковые  ночи,  какие

неинтересные,  незаметные  дни!  Неистовая  игра  в  карты,  обжорство,

пьянство, постоянные разговоры всё об одном; Ненужные дела и разговоры всё

об одном; стается какая-то куцая, бескрылая жизнь, какая-то чепуха, и уйти
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и  бежать  нельзя,  точно  сидишь  в  сумасшедшем  доме  или  в  арестантских

ротах!; с вульгарною лорнеткой в руках; под звуки плохого оркестра, дрянных

обывательских скрипок;  О господи!  И к  чему эти люди,  этот оркестр).  Ці

парадигми виконують проективно-концептуальні функції;  вони є основними і

найбільш  важливими  для  формування  гіперпарадигми  тексту.  Додатково

виділяються  парадигми  ПІВНІЧ (север,  Москва,  морозы,  первый  снег;  белая

земля, белые крыши; глубокая зима) і ПІВДЕНЬ (север, Москва, морозы, первый

снег; белая земля, белые крыши; глубокая зима). Ці дві парадигми виконують

проективну функцію і описують два топоса, в яких розгортається дія повісті. 

Парадигми  НУДЬГИ  і  ВУЛЬГАРНОСТІ  протиставлені  парадигмі

ЛЮБОВІ,  парадигми  ПІВНІЧ  і  ПІВДЕНЬ  також  протиставлені  одна  одній.

Протиставленість нудьги і вульгарності і любові становить основний конфлікт

тексту;  протиставленість  парадигм  ПІВНІЧ  і  ПІВДЕНЬ  формує  паралель  і

ілюструє основне протиставлення.  Таким чином,  у  тексті  є  протиставленість

трьох актуальних і двох гіпоактуальних парадигм.

У римейку ця  конфігурація  зберігається,  також зберігаються й  основні

парадигми,  проте  НУДЬГА  і  ВУЛЬГАРНІСТЬ  об'єднуються  в  парадигму

ПОВСЯКДЕННІСТЬ.  В  іншому  ж  конфігурація  зберігається:

ПОВСЯКДЕННІСТЬ  (В  нашем  возрасте  от  постельных  сцен  требуешь

наличия  по  крайней  мере  приличной  постели.  Так  ведь  и  простудиться

недолго…;  бешеный  подростковый  озноб,  сотрясавший  обоих,  был  скорее

температурного свойства. Выяснилось, что заболели оба – в те дни по Москве

гулял  заморский  вирус;  Он  поднялся,  по-старушечьи  накинув  плед  на  плечи,

побрел  в  кухню;  Действительно  подтекает!;  кран  был  забыт  навеки)

протиставляється  ЛЮБОВІ  (мгновенный  блик  лунного  полулица;  ослепил

вспышкой  любовной  жалобы;  Она  отшатнулась  и  слепыми  руками  стала

ощупывать  ручки  кресла;  пыталась  унять  потаенную дрожь колен;  задала

спешно слепленный вопрос; И с этой минуты все покатилось симфонической

лавиной;  прошлые  чувства,  привязанности  и  любови;  глаза…  одуряюще

близкие; в … случайных всплесках незнакомых судеб; в прикосновениях ледяных
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пальцев к горячему телу!). Це основне протиставлення має паралель у вигляді

протиставлення  парадигм  ПІВНІЧ  (обледенелая  поселковая  дорога,  зима,

зимний) і ПІВДЕНЬ (солнечный средиземноморский декабрь, хамсины). Однак

функції другорядних парадигм ПІВНІЧ і ПІВДЕНЬ в римейку інвертовані: якщо

в претексті  ПІВНІЧ була через  асоціації  пов'язана з  парадигмами НУДЬГА і

ВУЛЬГАРНІСТЬ, а ПІВДЕНЬ – з парадигмою ЛЮБОВ, то в римейку ситуація

зворотна:  ПІВНІЧ  асоціюється  з  парадигмою  ЛЮБОВ,  ПІВДЕНЬ  –  з

парадигмою ПОВСЯКДЕННІСТЬ.

Таким чином, у тексті римейка збережена основна конфігурація парадигм

і самі найбільш важливі парадигми, проте дві з них з'єднані в одну, а ще у двох

інвертовані функції.  Відбулася трансформація парадигм претексту,  проте їхня

конфігурація при цьому не змінилася.

Другий  тип  римейків  можна  назвати  доповнювальний.  Характерна

особливість цього типу – поява в римейку нових актуальних парадигм, яких

спочатку не було в претексті. При цьому основні парадигми претексту можуть

зберігатися,  але  внаслідок  упровадження  нових  парадигм  змінюється  їхня

конфігурація, функція або актуальність.

Як  приклад  можна  навести  п'єсу  М. Ю. Угарова  “Смерть  Іллі  Ілліча”,

претекстом якої є роман І. О. Гончарова “Обломов”. У первинному тексті можна

виділити  наступні  основні  парадигми:  ОБЛОМОВ,  що  складається  з

підпарадигм  ОСОБИСТІСТЬ  ОБЛОМОВА  (с  отсутствием  всякой

определенной  идеи,  всякой  сосредоточенности  в  чертах  лица;  Мысль  гуляла

вольной птицей по лицу;  С лица беспечность переходила в  позы всего тела;

мягкость, которая была господствующим и основным выражением,  не лица

только, а всей души), ПОВЕДІНКА ОБЛОМОВА (Лежанье у Ильи Ильича ...

было  его  нормальным  состоянием;  Задок  у  одного  дивана  оселся  вниз,

наклеенное  дерево  местами  отстало;  тот  же  характер  носили  на  себе  и

картины, и вазы, и мелочи;  По стенам … лепилась ...  паутина,  напитанная

пылью; Ковры были в  пятнах;  страницы … покрылись пылью и пожелтели;

видно,  что  их  бросили  давно;  отолщение  сердца  с  расширением  левого
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желудочка оного (Hypertrophia cordis cum dilatatione ejus ventriculi  sinistri),  а

равно хроническою болью в печени (hetitis), ЗАХАР (пожилой человек, в сером

сюртуке,  с прорехою под мышкой, откуда торчал клочок рубашки; Захар не

старался изменить не только данного ему богом образа, но и своего костюма;

захрипел Захар,  за неимением другого голоса),  МОВА ЗАХАРА (что ж тут

стоять-то даром?; Я никакого письма не видал; почему мне знать?; не век же

ей быть: надо когда-нибудь изломаться; Вот какие-то письма; Что это за

мученье?  Хоть бы смерть скорее  пришла!;  А  кто его  знает,  где  платок?);

ЗОВНІШНІЙ СВІТ (У меня все дни заняты!; Ни минуты нельзя располагать

собой; в двенадцать часов езжу; у нас дьявольская служба!; Но сколько дела –

ужас!;  О торговле,  об эмансипации женщин, о прекрасных апрельских днях,

какие выпали нам на долю, и о вновь изобретенном составе против пожаров),

ОБЛОМІВЩИНА, що включає в себе підпарадигми РАЙСЬКИЙ КРАЙ (Небо

там  ...ближе  жмется  к  земле;  Солнце  там  ярко  и  жарко  светит  около

полугода; Горы там как будто только модели тех страшных ... гор … Это ряд

отлогих холмов,  с  которых приятно кататься;  Река  бежит весело,  шаля и

играя;  Весь  уголок  ...  представлял  ряд  живописных  этюдов),  ДЕТСТВО

(хорошенький, красненький, полный; Весь этот штат и свита дома Обломовых

подхватили  Илью  Ильича  и  начали  осыпать  его  ласками  и  похвалами;

кормление его булочками, сухариками, сливочками; Детский ум его наблюдает

все  совершающиеся  перед  ним  явления;  напитывается  мягкий  ум  живыми

примерами) і СТАРОВИНА (влагала в детскую память и воображение Илиаду

русской жизни, созданную нашими гомеридами ... когда человек еще не ладил с

опасностями и тайнами природы и жизни; Страшна и неверна была жизнь

тогдашнего  человека;  опасно  было  ему  выйти за  порог  дома;  вдруг  явятся

знамения  небесные,  огненные  столпы  да  шары;  Терялся  слабый  человек,  с

ужасом озираясь в жизни; Ощупью жили бедные предки наши). ШТОЛЬЦ, що

складається з парадигм РОСІЙСЬКЕ ВИХОВАННЯ (мать вяжет какую-нибудь

фуфайку или вышивает по канве; Она его обмоет, переменит белье, платье),

НІМЕЦЬКЕ  ВИХОВАННЯ  (притащит  выпачканного,  растрепанного,
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неузнаваемого; Что за ребенок, если ни разу носу себе или другому не разбил?;

отец сажал его с собой на рессорную тележку, давал вожжи и велел везти на

фабрику) і ОСОБИСТІСТЬ ШТОЛЬЦА (Штольц ровесник Обломову: и ему уже

за тридцать лет; Он беспрестанно в движении; Он весь составлен из костей,

мускулов и нервов); ОЛЬГА (мало занималась тем, что вокруг нее происходило;

глаза ее не зажглись блеском, щеки не запылали румянцем; чудесное создание с

благоухающею  свежестью  ума  и  чувств;  прелестный,  подающий  большие

надежды  ребенок);  ЛЮБОВ  ДО  ОЛЬГИ,  що  включає  в  себе  чотири

підпарадигми:  НЕЗРУЧНІСТЬ  (от  этих  взглядов  –  хоть  сквозь  землю

провалиться; косясь в беспокойстве; боязливо обернулся); ПЕРЕТВОРЕННЯ (не

спится,  да  и  только;  халат  ...  противен,  Захар  глуп  и  невыносим,  пыль  с

паутиной  нестерпима;  велел  вынести  вон  несколько  дрянных  картин);

ЗАНЕПОКОЄННЯ (этот взгляд жжет его, тревожит, шевелит нервы, кровь;

Ведь  это  мученье!;  стало  досадно;  с  ней  надо  быть  осторожным…);

МИЛУВАННЯ  (от  звуков...  голоса  билось  сердце,  дрожали  нервы,  глаза

искрились  и  заплывали  слезами;  Боже  мой,  какая  она  хорошенькая!;  Эта

белизна, эти глаза), а також парадигми БАЙДУЖІСТЬ (все умерло и окуталось

в саван; равнодушно-ласково говорил; улыбался … вяло и нехотя; вяло, скучно) і

ПОБУТ (пошли пироги с  цыплятами и свежими грибами;  телятина первого

сорта,  янтарная  осетрина,  белые  рябчики;  графин  водки,  настоенной

смородинным листом). 

Гіперактуальною  парадигмою  є  парадигма  ОБЛОМІВЩИНА;  також

високу  актуальність  мають  парадигми  ОБЛОМОВ,  ШТОЛЬЦ  і  ОЛЬГА;  є

протиставлення ОБЛОМОВ-ШТОЛЬЦ і ЛЮБОВ ДО ОЛЬГИ-ПОБУТ. Майже в

кожної значущої парадигми є кілька підлеглих парадигм. 

Конфігурація римейка виглядає зовсім інакше. Передусім внаслідок появи

нової  парадигми  з  високою  актуальністю  –  ХВОРОБА  (желудок  почти  не

варит;  Под ложечкой тяжесть;  Изжога замучила;  Ноги отекают; Ячмени

пошли;  В  сердце  отверделость;  Дыханье  тяжело;  В  груди  что-то  лишнее,

даже дышать тяжело… отолщение сердца. С расширением левого желудочка
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оного; Hypertrophia cordis cum dilatatione ejus ventriculi sinistri). Ця парадигма

витісняє  парадигму ОБЛОМОВЩИНИ й займає  її  місце,  стаючи смисловою

домінантою. Це викликає зміни в загальному парадигматичному ладі тексту, а

також в характері зв'язків між парадигмами: так, наприклад, якщо у вихідному

тексті парадигма ПОБУТ перегукувалася з парадигмою ОБЛОМІВЩИНА, і між

ними встановлювався явний асоціативний зв'язок, то в римейку такого зв'язку

немає.  Однак  у  тексті  римейка  встановлюється  зв'язок  між  парадигмою

ХВОРОБИ  і  ЛЮБОВІ  ДО  ОЛЬГИ  (У  сердца…  начинает  будто  кипеть  и

биться; Сухость во рту; сердце щемит).

Також  у  тексті  з'являється  нова  парадигма  ВІДСИЛАННЯ  ДО

ПРЕТЕКСТУ,  виражена  лексемами  й  вербальними  блоками,  безпосередньо

запозиченими  з  первинного  тексту,  іноді  трансформованими:  Hypertrophia

cordis cum dilatatione ejus ventriculi sinistri; настоящий восточный халат, без

малейшего намека на Европу; рукава – от пальцев к плечу все шире и шире. Он

мягок, гибок, тело не чувствует его на себе, он покоряется любому движению

тела; Туфли у Обломова мягкие и широкие. Когда он, не глядя, опускает ноги с

дивана на пол, то непременно попадает в них сразу; Чем же я виноват, что

клопы  на  свете  есть? тощо.  Функція  цієї  парадигми  –  зв’язок  претексту  і

римейка;  крім  безпосередньо  “предметних”  образів,  що  формуються

елементами парадигми, лексеми й вербальні  блоки, запозичені з  претексту й

поміщені  в  контекст,  який  дещо  відрізняється,  зчитуються  реципієнтом  як

елементи вихідного тексту і формують асоціативний ряд, пов'язаний з вихідним

твором.  У  підсумку  римейк  пропонує  читачам  поглянути  на  Обломова  та

«обломівщину»  з  незвичної  точки  зору  –  умовно  медичної,  повністю

виключивши з розгляду сам феномен «обломовщини». 

Одночасно з цим відбувається спрощення парадигм: складові парадигми,

що містять у собі  кілька підпарадигм,  зводяться до однієї  з  них (наприклад,

парадигма  ШТОЛЬЦ  зводиться  до  підпарадигми  претексту  ОСОБИСТІСТЬ

ШТОЛЬЦА: Дело не ждет; как же без труда, без преобразований; У Штольца
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спина прямая і так далі). Таким чином, відбувається не тільки додавання нових

парадигм, а й трансформація вже наявних. 

Третій  тип  римейків  можна  назвати  актуалізаційним.  Трансформація

парадигм  у  римейках  такого  типу  здійснюється  шляхом  розширення  і

підвищення  актуальності  однієї  (рідше  більше)  парадигми  претексту,  яка  в

первинному  тексті  не  мала  високої  актуальності.  Така  парадигма  стає

гіперактуальною і починає надавати більший вплив на формування загальної

гіперпарадигми, часто змінюючи саму ідею вихідного тексту. 

Ілюстрацією цього механізму служити п'єса О. А. Богаєва “Башмачкін”,

претекстом  якої  є  повість  М. В. Гоголя  “Шинель”.  У  первинному  тексті

виділяються такі парадигми, як НІКЧЕМНІСТЬ (нельзя сказать чтобы очень

замечательный,  низенького  роста,  рябоват,  рыжеват,  подслеповат,  с

небольшой лысиной на лбу, геморроидальный (цвет лица), шея его… казалась

необыкновенно  длинною)  і  СПІВЧУТТЯ (бледный и  в  старом капоте своем,

смиренный вид, существо, никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого

не интересное, бедная жизнь) – за допомогою цих двох парадигм описується

головний герой повісті; НОВЕ ЖИТТЯ (шинель на толстой вате, на крепкой

подкладке, без износу, куница на воротник; внутреннее удовольствие, дороги не

приметил,  самое  праздничное  расположение  всех  чувств;  улицы…  живее,

населенней  и  сильнее  освещены,  дамы,  красиво одетые,  лихачи в  малиновых

бархатных шапках, остановился с любопытством, усмехнулся); АВТОР (лучше

не называть, во избежание всяких неприятностей, Что ж делать!, Может

быть,  читателю…  покажется,  подавайте  нам  и  Петровича  сюда),

ПОТОЙБІЧНЕ  (прожить  шумно  после  своей  смерти,  фантастическое

окончание,  стал  показываться  по  ночам  мертвец,  видел  своими  глазами

мертвеца, мертвец-чиновник, лицо … глядело совершенным мертвецом).

Парадигма  ПОТОЙБІЧНЕ  у  вихідному  тексті  є  гіпоактуальною.  У

римейку  ж  вона  збільшує  обсяг  і  частково  “поглинає”  парадигму  НОВОГО

ЖИТТЯ,  запозичуючи  з  неї  лексеми  і  вербальні  блоки,  пов'язані  з  описом

шинелі (у претексті –  на крепкой подкладке, без износу, куница на воротник;у
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римейку  –  из  дыры  выглядывает  подкладка,  подняла  воротник,  воротник

надорвался, и тут темное пятнышко). У римейку ця парадигма розпадається

на  дві:  ШИНЕЛЬ  (Шинель  идёт,  останавливается,  зовёт,  поправляет

порванный воротник, подняла воротник) і КАТАСТРОФА ((падает керосинка,

разгорается пожар, полыхает дом, стирает сажу с рукава, проваливается под

лед, исчезает в черной воде). Актуальність її підвищується, вона стає однією з

найбільш  актуальних  парадигм  тексту  поряд  з  парадигмою  ДВІЙНИЦТВО

(шинель  ожила,  и  сама…  сама  меня  стала  искать…;  Шинель…  Вот  же…

Ищет…  ;  Кто  это?!..  Как  оно  тут?!  Квартальный?!.;  Мертвец!  Куда

закарабкался?!; Идут… А вот поравнялись, зрят друг на дружку). З парадигм

претексту  в  римейку  залишаються  БЕЗГЛУЗДІСТЬ  (що  являє  собою

трансформовану  парадигму  НІКЧЕМНІСТЬ)  та  імпліцитна  парадигма

СПІВЧУТТЯ.  Таким  чином,  у  цьому  римейку  не  тільки  підвищується

актуальність парадигми, яка в претексті не була актуальною, але й додаються

нові  парадигми,  а  також  зазнають  змін  уже  наявні,  отже,  цю  п'єсу  можна

віднести до гібридного типу римейків – актуалізаційно-доповнюючого.

Четвертий  тип  можна  назвати  маркований, і  він  заслуговує  окремого

розгляду. Особливість цього типу римейків полягає в тому, що конфігурація і

склад  парадигм  у  них  суттєво  відрізняються  від  претексту  й  практично  не

мають з ним нічого спільного; по суті, такий римейк являє собою не стільки

трансформований,  скільки  створений  заново  текст.  Однак  у  ньому  присутні

елементи, що слугують для зв'язку римейка з претекстом, і  містять так звані

лексеми-маркери первинного тексту; часто такі елементи організовані в окрему

парадигму.

Прикладом римейка такого типу з окремою маркувальною парадигмою

може служити римейк В. О. П’єцухи “Демонстрація можливостей”. Претекстом

цього  римейка  є  “Шинель”  М. В. Гоголя.  Як  уже  було  розглянуто  в

попередньому аналізі, у претексті виокремлюються такі основні парадигми як

НІКЧЕМНІСТЬ  і  СПІВЧУТТЯ,  НОВЕ  ЖИТТЯ,  АВТОР,  ПОТОЙБІЧНЕ.

Конфігурація  парадигм  у  римейку  необумовлена,  усі  парадигми  відносно
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незалежні  одна  від  одної;  найбільшу  актуальність  мають  парні  парадигми

НІКЧЕМНІСТЬ і СПІВЧУТТЯ. 

Парадигматичний  устрій  римейка  В. О. П’єцухи  виглядає  абсолютно

інакше.  Парадигма,  аналогічна  парадигмі  СПІВЧУТТЯ,  у  тексті  відсутня

повністю;  виокремлюються  наступні  основні  парадигми:  НІКЧЕМНІСТЬ

(незапланированные  расходы…  на  холостяцкие  пирушки  …  консультации  у

венерологов,  помереть  от  старости,  фрондировал,  устроил  скандал),

НАКОПИЧЕННЯ,  тісно  пов'язана  з  попередньою  парадигмою  і  частково

виконує функцію опису головного героя (копить по-настоящему, вдумчиво и

всерьез,  стойко  откладывать,  старинная  жестяная  банка,  форменно

голодать),  АВТОР  (мы,  мы  живем,  где-нибудь  в  Рузаевке,  у  нас,  веселые

времена), РОЗПОВІДАННЯ ІСТОРІЇ (живем… по законам жанра, гоголевская

«Шинель»,  возьмем…  историю,  можно  было  бы  ставить  точку,  можно

закончить,  пафоса  напустив,  нетрудно  разработать  вариацию).  Парадигма

ПОТОЙБІЧНЕ в  римейку  відсутня  повністю.  Максимальну актуальність  має

парадигма НАКОПИЧЕННЯ, дещо меншу – парадигма АВТОР, інші парадигми

є гіпоактуальними. 

Парадигматичний лад римейка значно відрізняється від претексту, проте

зв'язок  з  претекстом  здійснюється  за  допомогою  парадигм  АВТОР  і

РОЗПОВІДАННЯ  ІСТОРІЇ.  Парадигма  АВТОР  бере  участь  у  формуванні

відстороненого  погляду  на  текст,  що  характерно  і  для  первинного  тексту,  а

парадигма РОЗПОВІДАННЯ ІСТОРІЇ містить в собі елемент-маркер гоголівська

«Шинель», що відсилає до претексту і зв'язує з ним римейк.

Висновки до розділу 2

Для аналізу було взято прозові та драматичні римейки класичних творів

російської літератури. На підставі  проведених аналізів можна побачити деякі

особливості  парадигматичного  ладу  римейків.  Перша  особливість  полягає  в

тому,  що  парадигм  у  римейку  часто  менше  кількісно.  Деякі  парадигми
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претексту  редукуються  повністю.  Римейк  виявляє  потужну  тенденцію  до

“відсікання зайвого”, усунення тих парадигм, що не є критично важливими для

формування гіперпарадигми і донесення сенсу. 

Друга  особливість  полягає  у  відносно  суворій  ієрархічності  парадигм.

Зазвичай у римейку присутня одна (рідше дві) домінуюча парадигма, щодо якої

всі  інші перебувають у підпорядкованому стані.  Сама конфігурація парадигм

при цьому може спрощуватися,  зокрема з  двох образно-смислових «центрів»

тексту  залишається  тільки  один  (див.  аналіз  повісті  В. О. П’єцуха  “Наша

людина в футлярі”). Однак ситуація, при якій всі парадигми грають рівні ролі, у

римейках практично не зустрічається.

Парадигми  претексту  можуть  трансформуватися  в  римейку  різними

способами.  На  підставі  того,  який  спосіб  трансформації  вихідного  тексту

домінує в тексті римейка, була виведена класифікація римейків, що включає в

себе наступні типи:

1. Трансформаційний.

2. Доповнювальний.

3. Актуалізаційний.

4. Маркований.

Трансформаційний тип – тип, при якому в римейку не з'являються нові

парадигми, проте вже наявні змінюють конфігурацію, обсяг, характери зв'язків

між  собою,  функцію,  ступінь  актуальності.  У  наведеному  прикладі  (римейк

“Область  слепящего  света”)  дві  парадигми  вихідного  тексту  об'єднуються  в

одну, проте принципово нові парадигми не з'являються.

У доповнюючому типі  в  тексті  з'являється  нова  парадигма  (або  кілька

нових парадигм) як правило, з високою актуальністю. Це тягне за собою зміну

актуальності  вже  наявних  парадигм  і  перебудові  загальної  парадигматичної

конфігурації тексту.

Актуалізаційний  тип  –  тип,  при  якому  парадигма  вихідного  тексту

(найчастіше гіпоактуальна щодо інших парадигм)  збільшує обсяг  і  підвищує
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актуальність,  впливаючи  на  гіперпарадигму  всього  тексту  і  часто  змінюючи

ідею вихідного тексту. 

Маркований тип являє собою текст, парадигматичний лад якого суттєво

відрізняється  від  претексту;  такий римейк  являє  собою не  трансформований

претекст, а текст, створений заново, проте пов'язаний з первинним текстом за

допомогою слів-маркерів – лексем і вербальних блоків, що містять відсилання

до первинного тексту або запозичених з нього. Такі елементи часто утворюють

окрему маркувальну парадигму. 

Типи римейків рідко зустрічаються в чистому вигляді,  набагато ширше

поширені  гібридні  тексти:  трансформаційно-доповнюючі,  трансформаційно-

актуалізаційні тощо. 

Проведений  аналіз  дозволяє  припустити,  що  в  римейку  здійснюється

більш складний і масштабний процес трансформації парадигм, ніж в пародії.

Одними  з  пояснень  можуть  служити  відносно  малі  розміри  пародій  у

порівнянні  з  римейками,  а  також  такі  якості  пародії,  як  вторинність  і

полемічність.  Пародія,  будучи  вторинним  текстом,  не  може  коректно

сприйматися без свого претексту, тому схеми трансформації парадигм претексту

в пародії  досить  прості  для  того,  щоб в  них  можна було впізнати  претекст;

римейк у більшості випадків може сприйматися як самостійний твір, до того ж

він не передбачає оцінки (що, у свою чергу, має на увазі обов'язкову наявність

предмета оцінки,  тобто первинного тексту).  Складні  трансформації  парадигм

вихідного тексту в римейку не перешкоджають його коректному сприйняттю

читачем.

Що стосується конкретних відмінностей між характером трансформації

парадигм у пародіях і претекстах, то їх можна описати таким чином:

1. У  пародії  завжди  з'являється  парадигма  оцінки,  виражена  експліцитно

(такі  пародії  складають  окрему  категорію)  або  імпліцитно.  У  римейку

оцінна парадигма відсутня.

2. У  пародії  переважно  з'являється  комічний  елемент:  іноді  у  вигляді

окремої парадигми (такі пародії також складають окрему категорію), іноді
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у вигляді окремих елементів, доєднаних до складу інших парадигм, іноді

імпліцитно у вигляді контрасту або гіперболізації окремих парадигм. Для

римейка комічний елемент в тексті не є обов'язковою умовою.

3. Трансформації  парадигм  у  римейках  більшою  мірою  торкаються

конфігурації та ступеня актуальності парадигм, трансформації в пародіях

– складу парадигм.

4. У  пародіях  частіше,  ніж  у  претекстах,  зустрічаються  лексеми-маркери

первинного тексту, запозичені з нього безпосередньо. У претекстах прямі

запозичення зустрічаються рідше, але якщо бувають, то часто утворюють

окрему парадигму, що відповідає за зв'язок з претекстом.
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ВИСНОВОК

Вторинні  тексти  являють  собою  особливо  цікавий  предмет  для

дослідження  з  точки  зору  парадигматичного  аналізу.  Тексти  такого  роду

засновані  на  інших  текстах  (первинних),  і  часто  їхнє  коректне  сприйняття

залежить від знайомства читача з первинним текстом. 

Вторинні тексти запозичують з первинних ті чи інші елементи, такі як

сюжет, фабула, композиція, мовні особливості тощо. При цьому, однак, вторинні

тексти мають іншу авторську інтенцію та іншу смислову домінанту. Одними з

найбільш поширених типів художніх вторинних текстів є пародія і римейк.

Ані  пародія,  ані  римейк  не  мають  в  російськомовній  дослідницькій

традиції усталеного визначення. Однак на підставі наявних визначень пародії та

римейка  можна визначити  їхні  характерні  ознаки.  Для  пародії  це,  по-перше,

вторинність  і  сильна  орієнтованість  на  претекст,  без  якого  пародія  часто  не

сприймається  читачем;  по-друге,  полемічність  стосовно  первинного  тексту,

присутній  у  пародії  елемент  оцінки  первинного  тексту;  по-третє,  наявність

комічного елемента.

Для  римейка  це  вторинність  при  відносній  самостійності  й  незначній

орієнтованості на первинний текст; римейк може бути сприйнятий читачем без

знання  претексту.  По-друге,  це  необов'язковість  і  часто  повна  відсутність

полемічності  й  елемента  оцінки.  По-третє,  це  надання  запозиченим  з

первинного тексту елементам нових функцій і наповнення їх новим змістом.

Пародія  і  римейк  схожі  між  собою  тим,  що  обидва  типи  текстів  є

вторинними,  в  обох  відбувається  запозичення  й  використання  елементів

первинного  тексту.  Однак  як  об'єкти  парадигматичного  аналізу  ці  два  типи

текстів мають і значні відмінності. По-перше, пародія завжди містить елемент

оцінки й полеміки стосовно первинного тексту, що припускається в римейку,

однак  не  є  обов'язковим.  По-друге,  російськомовна  пародія,  як  правило,

належить до того ж роду літератури й має ту ж саму форму, що й претекст,

зокрема,  пародії  на  віршовані  твори  самі  завжди  мають  форму  віршів.  Що
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стосується  російськомовних  римейків,  то  для  них  можлива  ситуація,  коли

претекст і римейк мають різну форму й належать до різних літературних родів,

зокрема,  багато  з  римейків  на  класичні  повісті  й  романи  являють  собою

драматичні твори. 

Також  слід  зазначити  особливість,  пов'язану  з  формальними  ознаками

російськомовних  пародій  і  римейків:  пародії  переважно  мають  за  претекст

віршовані  твори  й  самі  відтворюють  віршовану  форму.  Більшість  римейків

апелюють до прозових претекстів,  часто великого обсягу.  Це відбивається на

специфіці  проведення  парадигматичного  аналізу:  якщо  в  процесі  аналізу

віршованого  твору  невеликого  за  обсягом  є  можливість  охопити  й

проаналізувати  всі  наявні  парадигми,  то  великий  обсяг  прозових  творів  не

дозволяє  задіяти  всі  наявні  в  тексті  парадигми,  тому  аналізуються  тільки

основні, такі, що мають найвищий ступінь актуальності й найбільше впливають

на загальну гіперпарадигму тексту.

Усі  перераховані  особливості  відбиваються  на  парадигматичному  ладі

пародій і  римейків та обумовлюють відмінності  між ними. Парадигматичний

аналіз  пародій,  римейків  і  претекстів,  пов’язаних  з  ними,  виявляє  істотні

відмінності в парадигматичному ладі пародій і римейків, а також у принципах

трансформації парадигм претекстів у вторинних текстах обох типів.

Перша відмінність  –  це  відсутність  в  римейках експліцитно вираженої

оцінної парадигми. У жодному з проаналізованих римейків не міститься явних

оціночних елементів. На підставі цього можна зробити припущення, що ступінь

критичної  дистанції  між  претекстом  і  римейком  значно  менша,  ніж  між

претекстом і пародією. Якщо в пародії основна мета – полеміка й оцінка, то в

римейка цих цілей немає – полемічність римейка щодо претексту має інший

характер і не містить у собі елемента оцінки або критики; швидше, у ній можна

спостерігати елемент змагальності. 

Друга важлива відмінність – відсутність комічного зниження й комічного

елемента  в  принципі  як  експліцитного  (у  вигляді  окремої  парадигми),  так  і

імпліцитного  (у  вигляді  контрасту  парадигм,  гіпертрофії  й  доведення  до
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абсурду однієї з парадигм претексту тощо). Проаналізовані римейки не комічні,

вони нічого не висміюють. Таким чином, у римейках відсутні основні ознаки

пародії –оцінний  і  комічний  елементи;  на  парадигматичному  рівні  це

виявляється  у  відсутності  відповідних  парадигм  (у  разі  експліцитного

вираження) і  відповідних прийомів співположення і трансформації парадигм,

зокрема  таких,  як  гіпертрофія,  доведення  до  абсурду,  формування  контрасту

тощо (у разі імпліцитного вираження). 

Ще  однією  важливою  відмінністю  є  відсутність  у  римейках  яскраво

вираженої  гіперактуальної  парадигми  (домінанти).  Ступінь  актуальності

парадигм в проаналізованих римейках приблизно збігається з такою в претексті

(з поправкою на “зрощення” двох парадигм претексту в одну).  Три (або дві)

протиставлені парадигми мають однакову ступінь актуальності, жодна з них не

є  жорсткою домінантою.  Пародії  ж демонструють тенденцію до формування

таких  домінант  з  метою  залучення  уваги  читача  до  певної  парадигми,  що

максимально  розкриває  сутність  пародії,  підкреслює  безглуздості  й

невідповідності  претексту,  демонструє  читачеві,  над  чим  слід  сміятися  і  що

критикувати (див. О. О. Іванова “Червона Пашечка”). Оскільки ні комічного, ні

критичного  елемента  в  римейках  немає,  необхідність  в  гіперактуальній

парадигмі відпадає сама собою.

Ще одна відмінність – використання так званих слів-маркерів, лексем і

вербальних  блоків,  що  відсилають  читача  до  первинного  тексту,  створюють

алюзії  на  нього  або  ж  безпосередньо  запозичених  (приклад  активного

використання вербальних маркерів являє собою п'єса М. Ю. Угарова “Смерть

Іллі  Ілліча”,  що  являє  собою  драматичний  римейк  на  роман  І. О. Гончарова

“Обломов”. 

Разом з  тим є  і  певні  подібності,  зокрема в проаналізованих римейках

кількість  парадигм  високого  ступеня  актуальності  виявлялася  менше,  ніж  в

претексті внаслідок відсікання деяких парадигм або об'єднання двох парадигм

претексту  зі  схожими  функціями  в  одну.  Схожі  тенденції  до  зменшення

кількості парадигм демонструють і пародії; однак, якщо в пародіях зменшення
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кількості парадигм пов'язано з прагненням виділити одну конкретну парадигму

й відсікти “зайві”, то роль аналогічного процесу в римейках заслуговує більш

докладного розгляду й аналізу. 

Але найбільш важливою і  яскравою відмінністю римейка від пародії  є

принцип  трансформації  парадигм  претексту.  Якщо  в  пародії  виявлено

трансформацію безпосередньо  лексичного  складу  парадигм –  певні  лексичні

елементи  висловлювали  оцінку,  служили  маркерами  претексту  тощо,  то  в

римейку основна увага приділяється не лексичному складу парадигм, а їхньому

розташуванню,  ролі,  а  також  міжпарадигмальним  зв'язкам.  Що  стосується

зв'язків,  слід  зазначити  ще  одну  відмінність,  яка  полягає  в  тому,  що

міжпарадигматичні  зв'язки  в  пародіях,  як  правило,  здійснюються  на  мовній

основі  –  елементи  парадигм  в  пародіях  зв'язуються  між  собою  переважно

граматично  й  синтаксично.  У  римейках  же  характер  міжпарадигматичних

зв'язків значно складніший через особливості розташування парадигм у тексті –

різні  парадигми  можуть  перебувати  на  досить  великій  відстані,  елементи

окремої  парадигми  можуть  бути  «закапсульовані»,  обмежені  обсягом

конкретного розділу тощо. У римейках значно ширше, ніж в пародіях, поширені

логічні та асоціативні зв'язки.

Парадигматичний  аналіз  надає  можливість  класифікувати  пародії  та

римейки  за  різними  типами  на  підставі  способів  трансформації

парадигматичної структури претексту.

Серед пародій виокремлюємо наступні типи:

1. Оцінний.

2. Гіперболізаційний.

3. Актуалізаційний.

4. Оціночно-актуалізаційний.

5. Гіперболізаційно-актуалізаційний.

6. Формальний.

Оцінний  тип  передбачає  появу  в  тексті  окремої  парадигми  критичної

оцінки  претексту.  За  допомогою  цієї  парадигми  реалізується  характеристика
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полемічності  й  виражається  оцінка  первинного  тексту.  Парадигму критичної

оцінки  переважно  супроводжує  окрема  парадигма  комічного  зниження,  що

реалізує в пародії характеристику комічності.

Ще  одна  характерна  особливість  пародій  оцінного  типу  –  обумовлена

конфігурація  парадигм.  У  більшості  випадків  парадигма  критичної  оцінки

претексту стає домінантою, гіперактуальною парадигмою та протиставляється

будь-якої  парадигмі  первинного  тексту,  що  має  високу  актуальність.  Таким

чином ступінь полемічності пародії зростає й посилюється.

Гіперболізаційний  тип  передбачає  розширення  обсягу  й  підвищення

актуальності  однієї  з  парадигм  первинного  тексту,  що,  як  правило,  у

первинному  тексті  не  є  об'ємною  або  високоактуальною.  Така  парадигма

переважно  стає  домінантою  в  тексті  й  починає  відігравати  провідну  роль  у

формуванні  гіперпарадигми.  Часто  до  складу  гіперболізованої  парадигми

включаються  слова-маркери  претексту,  що  наділяють  парадигму  додатковою

функцією зв'язку пародії  з  первинним текстом.  Оцінка в пародії  такого типу

виражена  імпліцитно  через  контраст  між  “звичайними”  парадигмами  й

гіперболізованою домінантою;  цей  же  контраст  сприяє  створенню комічного

ефекту.  Відсутність  експліцитно  вираженої  оцінної  парадигми  –  характерна

особливість пародій такого типу. 

У пародіях актуалізаційного типу будь-який образ, слово або вербальний

блок  первинного  тексту  розгортається  в  повноцінну  парадигму  з  високим

ступенем  актуальності  (майже  завжди  гіперактуальну).  На  відміну  від

гіперболізаційного типу в пародіях актуалізаційного типу не розширюється й

трансформується вже наявна парадигма, а з'являється, по суті, абсолютно нова

парадигма  на  основі  лексеми  або  вербального  блоку.  Оцінний  елемент  в

пародіях  такого  типу  найчастіше  виражається  імпліцитно,  але  може  бути  й

експліцитним; те ж саме справедливо і для комічних елементів. Проте типовим

способом вираження оцінки для актуалізаційних пародій є контраст між новою і

старою парадигмами.
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Оцінно-актуалізаційний і гіперболізаційно-актуалізаційний типи являють

собою гібридні варіанти відповідних типів парадигм. Перший тип являє собою

актуалізаційну  пародію  з  присутньою  експліцитною  парадигмою  оцінки;

другий –  пародію,  у  якій  одночасно  присутні  і  гіперболізована  парадигма

претексту, і актуалізований, розгорнутий в окрему парадигму образ з нього ж.

Формальний тип пародій тісно пов'язаний з таким поняттям як пародійна

форма,  що  передбачає  використання  характерних  формальних  ознак  якогось

тексту (композиції, ритміки, розміру, цитат) для створення свого роду “макета”,

що має ознаки схожості з претекстом, але наповненого іншим змістом. Саме за

таким принципом будуються пародії формального типу. Характерна особливість

таких пародій  –  збереження більшості  ознак  всіх  парадигм претексту;  часто

змінюється виключно склад. Окремих, експліцитно виражених елементів оцінки

і комізму в пародіях даного типу немає – полемічність і комічність виражаються

за рахунок контрасту між формою і смисловим наповненням. 

Таким чином, трансформація парадигматичного ладу претексту в пародіях

будується переважно на зміні складу парадигм, їхнього обсягу та актуальності. 

Класифікація  римейків  за  способом  трансформації  парадигматичного

ладу претексту становить такі типи:

1. Трансформаційний.

2. Доповнювальний.

3. Актуалізаційний.

4. Маркований.

У  римейках  трансформаційного  типу  не  з'являються  нові  парадигми,

зберігається  більшість  наявних  у  претексті,  проте  вони  зазнають  значних

трансформацій  –  змінюються  їхній  склад,  обсяг,  ступінь  актуальності  або

характер зв'язку з іншими парадигмами. 

У доповнюючому типі з'являються нові парадигми – одна або кілька, що,

як  правило,  мають  високий  ступінь  актуальності,  що  тягне  за  собою  зміну

актуальності  інших парадигм тексту,  а також парадигматичної  конфігурації  –

характеру міжпарадигмальних зв'язків і розташування парадигм у тексті. 
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Актуалізаційний  тип  римейка  має  деяку  схожість  з  гіперболізаційним

типом пародій і будується за схожим принципом – парадигма вихідного тексту

(зазвичай гіпоактуальна) підвищує актуальність, як правило, збільшує обсяг і

робить  тим  самим  вплив  на  ступінь  актуальності  інших  парадигм  тексту,

“зміщуючи” їх.

Римейки  маркованого  типу  за  парадигматичним  строєм  значно

відрізняються від претексту аж до зовсім іншої конфігурації парадигм, схеми

їхнього розташування і характеру зв'язків між парадигмами. У текстах такого

типу можуть репрезентуватися парадигми вихідного тексту, що зазнали значну

трансформацію і  втратили більшу частину вихідних характеристик.  Зв'язок з

претекстом  таким  римейкам  забезпечує  наявність  у  тексті  вербальних

елементів-маркерів, що часто складають окрему маркувальну парадигму. 

Таким  чином,  можна  стверджувати,  по-перше,  що  парадигматичні

трансформації  в  пародіях  ґрунтуються  на  зміні  складу  або  обсягу,  помірно

зачіпають  ступінь  актуальності  і  відносно  слабко  –  конфігурацію  й

розташування  парадигм.  Парадигматичні  трансформації  в  римейках більшою

мірою засновані на зміні актуальності парадигм, їхньому розташуванні в тексті і

взаємозв'язках. У цілому парадигматичні трансформації римейків відрізняються

більшою складністю, ніж парадигматичні трансформації в пародіях.

Пародія і римейк як найбільш поширені типи художніх вторинних текстів

являють  собою  перспективні  об'єкти  для  подальшого  дослідження  засобами

парадигматичного аналізу.  Подібні дослідження можуть допомогти визначити

сутність  комізму  й  полемічності  з  лінгвістичної  точки  зору,  провести  більш

чітку межу між вторинними текстами різних типів і більш детально дослідити

механізми формування вторинних текстів.
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Додаток 1
ГЛОСАРІЙ

Формулювання визначень в даному глосарії засновані на дефініціях, які

наводяться в роботах по парадигматичному аналізу.

Актуальність  (домінантність)  парадигми –  ступінь  значущості

парадигми для розуміння змісту тексту.

Гіперактуальна  парадигма –  парадигма  з  високим  в  порівнянні  з

іншими парадигмами ступенем актуальності, домінуюча в тексті. Синонімічним

поняттям є поняття домінанти.

Гіпоактуальна  парадигма –  парадигма  з  невеликим  ступенем

актуальності, як правило, за змістом залежить від іншої лексичної парадигми.

Ідіоматичність  тексту –  ступінь  протиставленості  мовних  відносин  в

тексті  розумовим  відносинам  і  ступінь  розбіжності  систем  вербальних  і

«предметних» образів, що генеруються ними. Ідіоматичність визначає ступінь

складності і варіативності сприйняття тексту.

Імпліцитна парадигма – парадигма, не представлена в тексті лексемами

(асоціативна парадигма, елементи підтексту). 
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Конфігурація парадигм – характер зв'язків між окремими парадигмами,

що визначає особливості їх об'єднання в загальну гіперпарадигму тексту. 

Парадигма –  ряд  лексем  або  вербальних  блоків  тексту,  об'єднаних  в

систему,  який  утворює  системний  ряд  як  визначення  одного  або  близьких

понять або формує взаємозалежні перцептивні образи в тексті або групі текстів.

Функція  парадигми –  завдання,  яке  парадигма  виконує  в  тексті.

Парадигми  можуть  бути  проективними  –  тими,  що  формують  образ  і

концептуальними – тими, що визначають поняття.

Експліцитна парадигма – парадигма, елементи якої повністю присутні в

тексті у вигляді лексем і вербальних блоків.
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Додаток 2
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
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2. Воробьева О.А. Сравнительный анализ механизмов создания пародии

(на  материале  произведений  Козьмы  Пруткова  и  А.  Иванова).  Русская
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университета имени Г.С. Сковороды. 2018. № 4 (66). С. 33-36.

3. Воробьева О.А. Интертекстуальные связи пародии: парадигматический
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сучасної філології. Славянск, 2020. Вып. 10. С. 160-170.

6.  Воробьева  О.А.  (2020)  Трансформация  парадигматического  строя

лексики претекста  в  римейках  (на  материале  римейков  повести  А.П.  Чехова

«Дама с собачкой»). Мова. Одесса, 2020. Вып. 33. С. 87-91.

Наукові праці, у яких опубліковані основні наукові результати

дисертації (вітчизняне нефахове видання): 

7. Воробьева О.А. Различия способов трансформации парадигм претекста

в  пародии  и  римейке.  Науково-методична  спадщина  Л.П.  Черкасової:
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продовження традицій :  зб. наук. ст. / укл. І. І. Степанченко. Харків : ХНПУ

імені Г. С. Сковороди, 2020. С. 106-114.

8. Воробьева О.А. Реминисценции в лексических парадигмах римейка на

материале повести В. Пьецуха «Наш человек в футляре».  Аргументи сучасної

філології: «нестача» і «бажання» у тексті. Матеріали Міжнародної наукової

конференції (2-3 квітня 2021 року). Харків. ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 2021.

С. 48-52.

Наукова праця, у якій опубліковані основні наукові результати

дисертації (закордонне видання): 

9. Воробьева О.А. Значение лексической парадигмы оценки претекста для

формирования  пародии.  Path  of  Science  :  International  Electronic  Scientific

Journal.  2021.  Vol.  7.  №  7.  pp.  6001-6005  URL:

https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/978 

Наукові праці, що засвідчуюють апробацію матеріалу дослідженя: 

10. Воробьева О.А. Претекст и пародия: трансформация 

парадигматической структуры лексики. Сучасні лінгвістичні парадигми: 

матеріали міжнародної наукової конференції (Бахмут, 11 квітня 2019 р.). 

Бахмут : Вид-во Б. І. Маторіна, 2019. Вип. 5. С. 42-43.

11. Воробьева О.А. Трансформации лексических парадигм во вторичных 
художественных текстах на примере римейка В.А. Пьецуха "Наш человек в 
футляре". Фрізманівскі читання: науково-методична спадщина, продовження 
традицій. Харьков, 2020. С. 34-35.
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