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АНОТАЦІЯ 

Міняйло Н. В. Стилістика роману О. Солженіцина «У колі першому»: 

вільний непрямий дискурс. – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі 

спеціальності 035 Філологія. – Харківський національний педагогічний 

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

У дисертації здійснено цілісний стилістичний аналіз роману 

О. Солженіцина «У колі першому» з метою розкрити специфіку словесно-

естетичної і комунікативно-стилістичної організації художнього твору, осягнути 

його ідейно-художній зміст. Досліджено вільний непрямий дискурс, прийоми 

непрямого втілення образів персонажів, комунікативні й мовленнєві 

характеристики оповіді. 

Актуальність роботи. Актуальність дослідження визначено 

спрямованістю сучасних мовознавчих студій розв’язати проблеми цілісного 

стилістичного аналізу художнього прозового твору, зокрема дослідити вільний 

непрямий дискурс (ВНД). Доцільність вивчення ВНД як вагомого складника 

стилістичної структури роману О. Солженіцина «У колі першому» зумовлена 

значущістю цього твору, складною та оригінальною його будовою, динамічними 

зв’язками ВНД з іншими елементами композиції, принципами мовленнєвого 

вираження, системою художніх образів. У визначеному аспекті стилістику 

роману досі не було послідовно вивчено. 

Наукова новизна полягає в тому, що в межах дослідження проаналізовано 

мовностилістичні засоби побудови оповіді в романі «У колі першому». Уперше 

системно досліджено вільний непрямий дискурс, який є основою будови роману. 

Доведено, що формування вільного непрямого дискурсу полягає у складному 

поєднанні голосів різних персонажів один з одним і з голосом оповідача. 

Залучення концептуальної / генералізаційної площини передбачає творчий 

контакт з імпліцитним читачем, який не лише розуміє та сприймає інтенції 

автора, а й бере участь у сюжетних ситуаціях. Дослідження є внеском у теорію 

вільного непрямого дискурсу, особливості якого як головні форми оповіді / 

мовлення різних персонажів роману, автора-оповідача і оповідача простежено в 
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роботі. У межах діалогічного мовлення відзначено специфіку переходів від 

двосуб’єктного спілкування до розширеного монологу одного з комунікантів 

репліками автора, який у такий спосіб характеризує дійову особу. У межах 

полілогу відзначено одноконтентну й багатоконтентну комунікації. 

Теоретичними передумовами роботи слугували принципові положення 

праць відомих дослідників мови, стилістики й поетики художнього тексту 

М. Бахтіна, В. Виноградова, А. Гулака, Г. Золотової, І. Ковтунової, 

Н. Кожевникової, Ю. Лотмана, О. Падучевої та ін., зокрема в межах розгляду 

окремого прозового твору – О. Бєличенко, С. Краснікової, С. Мехасюк, 

О. Шкурської та ін. Теоретичною основою роботи стали дослідження професора 

А. Гулака. 

Викладено теоретичні засади дослідження мовностилістичних 

особливостей художнього прозового твору, розглянуто специфіку тексту, типи 

оповіді й оповідача, образ імпліцитного читача, розкрито сутність 

комунікативно-синтаксичного підходу до аналізу структури тексту.  

З’ясовано, що сам О. Солженіцин визначав роман «У колі першому» 

найкращим своїм твором, і не лише в концептуальному, генералізаційному 

вимірі, а й у текстуальному, що передбачає застосування новаторських, 

оригінальних авторських прийомів словесного втілення художньої дійсності, 

зокрема формування вільного непрямого дискурсу. Акцентовано на 

концептуальній насиченості роману, що пояснюється головною інтенцією автора 

художнього слова завжди торкатися суспільства, політики, соціальних проблем. 

Відзначено, що під час побудови персональної оповіді, коли оповідач 

орієнтується на чужу свідомість, персонаж перестає бути лише об’єктом 

зображення, а стає й суб’єктом пізнання, крізь призму бачення якого входять у 

структуру твору особи й події та відбувається оцінювання їх. Так створюється 

поліфонія оповіді, зокрема вільний непрямий дискурс, коли автор-оповідач із 

кожним новим персонажем-посередником заглиблюється не лише у свідомість 

цієї особи, а й часто – у стихію її мовлення.  
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Визначено, що в романі внутрішній монолог персонажів перебуває під 

загальним контролем автора – основного оповідача, зовнішній діалог 

представляє власне мовлення персонажів із можливими авторськими ремарками 

чи репліками-вставками, якими автор втручається в оповідь чергового оповідача 

зі своєю аргументацією певного соціального явища. У межах поліфонії, коли 

майже кожен персонаж стає оповідачем, автор втручається не лише в його 

мовлення, а й у відтворення внутрішніх почуттів.  

Виявлено, що описові контексти характеризуються здебільшого 

статичністю, яка реалізована у відносно автономних тема-рематичних текстових 

структурах зі статальною чи якісною рематичною домінантами. Натомість в 

інформативних контекстах у межах репліки – розширеного монологу – 

переважають динамічна чи статально-динамічна текстові домінанти. Тема-

рематичні структури разом із комунікативними регістрами формують регістрові 

блоки, композиційну структуру складних речень, абзаців або більших 

мікротекстів із переходом між різними типами мовлення, суб’єктивними 

площинами та оповідними контекстами.  

З’ясовано, що експресію внутрішніх роздумів створює комплекс окличних 

і питальних речень, які відтворюють імпульсивність думок суб’єкта; 

використано модальні лексичні елементи, повтори, неповні речення, а також 

прийоми, пов’язані з оповіддю, – зокрема неочікувані переходи з однієї 

суб’єктної сфери мовлення в іншу (з авторської в персональну), що формально 

позначено вставними словами, елементами суб’єктивації та волюнтивними й 

реактивними формами – елементами аутодіалогу.  

Акцентовано на тому, що експресивними елементами в тексті також є 

іронія і парадокс, які примушують читача не лише спостерігати за описуваними 

подіями та об’єктами, а ще й аналізувати події, відтворені за допомогою певних 

загадкових формул.  

Серед різновидів описів відзначено ті, що стосуються психологічної 

характеристики персонажа: власне психологічний опис як частина відповідного 

оповідного контексту; опис-роздум, що апріорі передбачає психологічний 
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елемент; оцінний, що передбачає психологічне ставлення оповідача до 

зображуваної дійової особи; суб’єктивно-описовий, що також передбачає 

відповідність певному погляду. 

Відзначено, що найбільш ретельно в тексті роману описано внутрішні 

приміщення – камери, кабінети, коридори  тощо, і ці описи характеризують або 

безпосередньо осіб, які займають цей кабінет, або опосередковано осіб, яких 

помістили сюди, або в соціально-політичному аспекті – державну систему чи 

керівника.  

З’ясовано, що думки й почуття персонажа зображено через внутрішній 

монолог, пряме мовлення чи невласне пряме мовлення, що безпосередньо 

передає емоції цього суб’єкта. Такі фрагменти втручаються в оповідь, змінюють 

один одного, характеризуючи образ певної дійової особи, а на рівні 

комунікативного синтаксису – виявляють змішані волюнтивно-реактивні 

регістрові структури. До цього додається ще й інформація з авторських ремарок 

або афористичних формул, поданих в авторських вставках.  

Проаналізовано особливості мовлення окремих персонажів, що  формують 

їхню психологічну характеристику, серед яких – елементи інтелігентського 

мовлення, кримінального арго, просторічної лексики (лайки) чи діалектизми. 

Використано і мовленнєві комплекси – етикетні, авторитарні тощо. Фрагменти 

невласне прямого мовлення входять у загальну оповідь, виявляючи різноманітні 

зв’язки – створюючи двосуб’єктну оповідь і загалом поліфонію. Така оповідь 

орієнтована на аперцепцію імпліцитного читача, який має сприймати не лише 

певну художню концепцію автора, а й форму її реалізації, зокрема притаманні 

оповіді кінематографічність, поліфонічність та експресивність.  

В романі «У колі першому» виявлення людської гідності можна визначити 

як провідний мотив оповіді, що розкриває питання гуманізму, де мотив боротьби 

персонажів за краще життя для всіх людей доповнюється елементами чоловічої 

дружби, щирого кохання, прощення ворогів. Звісно, поряд із цим висвітлено й 

протилежні до цієї концепції образи – негативні. Такі художні настанови 

виявляють власні інтенції автора, який сам пережив події, подібні до описаних.  
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Практичне значення дослідження полягає в тому, що матеріали 

й висновки, які містяться в ньому, можна використовувати на заняттях зі 

стилістики мови, історії зарубіжної / російської літератури, у спецкурсах 

і спецсемінарах з вивчання художньої творчості О. Солженіцина, із теорії 

художньої мови й аналізу художнього твору, а також у шкільному курсі світової 

літератури – для поглибленого вивчання творчості письменника. Також 

окремими положеннями, зокрема дослідженням гуманістичної спрямованості 

роману, можна послуговуватися на кураторських годинах або в публіцистичних 

виступах.  

Особистий внесок здобувача полягає в тому, що в дослідженні всебічно 

проаналізовано мовностилістичну організацію роману О. Солженіцина «У колі 

першому», визначено особливості структури роману, зокрема в площині 

використання вільного непрямого дискурсу як форми оповіді та художньо-

естетичного висвітлення важливих концептуальних питань існування людської 

цивілізації. У статті, написаній у співавторстві [1], особистий внесок полягає 

в стилістичному аналізі контекстів та інтерпретаційному складникові. 

Ключові слова: О. Солженіцин, стилістика, дискурс, оповідач, автор, 

оцінка, оповідь, вільний непрямий дискурс, невласне пряме мовлення, діалог, 

монолог, комунікативні регістри, тема-рематичні структури, гуманізм. 
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ABSTRACT 

 

Minyailo N.V. The stylistics of O. Solzhenitsyn’s novel «In the First Circle»: 

the free indirect discourse. – Qualifying academic paper on the rights of the 

manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree (PHD) in Philology in the specialty 

035 Philology. – H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ministry 

of Education and Science of Ukraine. – Kharkiv, 2021. 

The study provides a holistic stylistic analysis of O. Solzhenitsyn’s novel «In the 

First Circle» to reveal the specifics of the verbal-aesthetic and communicative-stylistic 

structure of the novel, to comprehend its ideological and artistic content. The free 

indirect discourse, methods of an indirect embodiment of images of characters, 

communicative and speech characteristics of the story are studied. 

The relevance of the study. The relevance of the study determines by the 

orientation of modern linguistic studies to solve the problem of holistic stylistic 

analysis of the novel, in particular, to explore free indirect discourse (FID). The 

expediency of studying FID as an important component of the stylistic structure of 

O. Solzhenitsyn’s novel «In the First Circle» is due to the significance of this novel, it 

is the complex and original structure, dynamic connections of FID with other elements 

of composition, principles of speech expression, a system of artistic images. In a certain 

aspect, the stylistics of the novel has not yet been consistently studied.   

The scientific novelty is that the study analyzed the linguistic and stylistic 

means of story construction in the novel «In the First Circle». For the first time, free 

indirect discourse as the basis of the novel’s structure has been systematically studied. 

It is proved that the free indirect discourse formation is a complex combination of 

different characters’ voices with each other and with the narrator’s voice. The 

involvement of the conceptual/generalizing plane presupposes creative contact with 

the implicit reader, who not only understands and perceives the author's intentions but 

also participates in plot situations. The research is a contribution to the theory of free 

indirect discourse. The study traces Its’ features as the main forms of narration/speech 
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of different characters of the novel, the author-narrator, and narrator. The specificity of 

the transitions from two-subject communication to the extended monologue of one of 

the communicants with the author’s remarks, which thus characterizes the protagonist 

is emphasized within the dialogic speech. The one-content and multi-content 

communication is emphasized within the polylogue. 

The theoretical prerequisites of the study were the basic principles of the works 

of famous researchers of language, stylistics, and poetics of the literary text as 

M. Bakhtin, V. Vinogradov, A. Gulak, G. Zolotova, I. Kovtunova, N. Kozhevnikova, 

Y. Lotman, O. Paducheva, etc.; in particular, within the novel – O. Belichenko being 

studied, S. Krasnikova, S. Mehasyuk, O. Shkurska, etc. The theoretical basis of the 

study was the research of professor A. Gulak. 

The theoretical bases of linguistic and stylistic features research of fiction are 

determined. It is revealed the specifics of the text, types of narrative and narrator, the 

image of the implicit reader. It defines the essence of the communicative-syntactic 

approach to the analysis of text structure. 

It was found that O. Solzhenitsyn himself defined the novel «In the First Circle» 

as his best work, not only in the conceptual, generalizing dimension but also in the 

textual one, which involves the use of innovative, original authorial techniques of a 

verbal embodiment of artistic reality, including free indirect discourse development. It 

is emphasized the conceptual richness of the novel, which is explained by the main 

intention of the author to describe society, politics, social problems. 

It is determined that in the structure of a personal story, when the narrator focuses 

on someone else's consciousness, the hero ceases to be only the object of the image, 

and becomes a subject of knowledge, through the prism of which vision enters the 

structure of the person and event. To create a polyphony of the story, in particular a 

free indirect discourse, when the author-narrator with each new character-mediator 

delves not only into the consciousness of this person but in the element of his speech. 

It is determined that in the novel the internal monologue of the characters is 

under the general control of the author – the main narrator. The external dialog 

represents the characters’ speech with possible author’s remarks or inserts, by which 
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the author intervenes in the narrator’s story with his argument of a certain social 

phenomenon. Within the polyphony, when every character becomes a narrator, the 

author interferes not only in his speech but also in the reproduction of inner feelings. 

It is revealed that descriptive contexts are characterized by staticity, which is 

realized in relatively autonomous thematic-rhetorical text structures with static or 

qualitative rhematic dominants. Instead, in informative contexts, within a replica – an 

extended monologue – dynamic or statal-dynamic textual dominants predominate. 

Thematic-rhetorical structures with communicative registers form register blocks, 

compositional structure of complex sentences, paragraphs, or large micro texts with 

the transition between different types of speech, subjective planes, and narrative 

contexts. 

It was found that the expression of inner thoughts is created by a set of 

exclamatory and interrogative sentences that reproduce the impulsiveness of the 

subject's thoughts; modal lexical elements, repetitions, incomplete sentences, as well 

as techniques related to the narrative are used – in particular, unexpected transitions 

from one subjective sphere of speech to another (from author’s to personal), which is 

formally marked by insert words, elements of subjectivation and voluntary and reactive 

forms – elements of autodialogue. 

It is emphasized that the expressive elements in the text are also irony and 

paradox, which force the reader not only to observe the described events and objects 

but also to analyze the events reproduced with the help of certain mysterious formulas. 

Among the types of descriptions are those related to the psychological 

characteristics of the character: the actual psychological description as part of the 

relevant narrative context; description-reflection, which a priori implies a 

psychological element; evaluative, which involves the psychological attitude of the 

narrator to the portrayed actor; subjective-descriptive, which also implies compliance 

with a particular view. 

It is revealed that the text of the novel most carefully describes the interior – 

cells, offices, corridors, etc., and these descriptions characterize either directly the 
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persons occupying this office, or indirectly the persons placed here, or in socio-political 

terms – the state system or the head. 

It is found that the thoughts and feelings of the character are depicted through an 

internal monologue, direct speech, or improper direct speech, which directly reflects 

the emotions of the subject. Such fragments interfere with the narrative; change each 

other, characterizing the image of a certain protagonist, and at the level of 

communicative syntax – reveal mixed voluntarily-reactive register structures. Also, the 

information from the author’s remarks or aphoristic formulas is presented in the 

author’s inserts. 

Peculiarities of speech of separate characters that form their psychological 

characteristics are analyzed. Among them, there are elements of intellectual speech, 

criminal slang, spatial vocabulary (swear words), or dialectisms. Speech complexes are 

also used – etiquette, authoritarian, etc. Fragments of implicit direct speech enter the 

general narrative, revealing various connections – creating a two-subject narrative and 

polyphony in general. Such a story is focused on the apperception of the implicit reader, 

who perceives not only a certain artistic concept of the author but also the form of its 

realization, in particular, the inherent narrative cinematic, polyphonic, and expressive. 

In the novel «In the First Circle» the manifestation of human dignity can be 

defined as the leading motive of the story, which reveals the question of humanism, 

where the motive of the heroes’ struggle for a better life for all people complemented 

by elements of male friendship, sincere love, and forgiveness. Of course, the images 

opposite to this concept are also negative. Such artistic guidelines reveal the author’s 

intentions, who himself experienced events similar to those described. 

The practical significance of the study is that the materials and conclusions can 

be used in classes on language stylistics, history of foreign/Russian literature, in special 

courses and seminars on the study of artistic creativity of O. Solzhenitsyn, on the theory 

of artistic language and analysis of artwork, as well as in the school course of world 

literature – for an in-depth study of the writer's work. Also, certain provisions, in 

particular the study of the humanistic orientation of the novel, can be used in curatorial 

classes or journalistic speeches. 
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The personal contribution of the applicant is that the study comprehensively 

analyzes the linguistic and stylistic organization of Solzhenitsyn’s novel «In the First 

Circle», identifies the structure of the novel, in particular in the use of free indirect 

discourse as a form of narrative and artistic and aesthetic coverage of important 

conceptual issues. In a co-authored article [1], the personal contribution lies in the 

stylistic analysis of contexts and the interpretive component. 

Keywords: O. Solzhenitsyn, stylistics, discourse, narrator, author, evaluation, 

narrative, free indirect discourse, improper direct speech, dialog, monolog, 

communicative registers, thematic-rhetorical structures, humanism. 
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ВСТУП 

 

Із зародженням першої друкованої книжки, розрахованої не лише на 

неосяжну масу людей, а й на подальше тривале існування, проблеми гуманності 

людської цивілізації стали фіксованими й полемічними. Найбільший внесок у 

цьому аспекті зробила художня література, що завжди висвітлювала моральні 

проблеми, борючись із викликами часу – самодержавними, тиранічними, 

тоталітарними режимами, де життя окремої людини нічого не вартувало, де сотні 

тисяч або й мільйони людей ставали жертвами певної ідеології. Письменники тут 

доволі часто виявляли мужність, ідучи на творчу та громадянську самопожертву. 

Таким був і Олександр Солженіцин – російський письменник, життя якого 

стало реальним прикладом самовідданого служіння ідеям гуманізму – від 

боротьби з фашизмом на фронті в період Другої світової війни до захисту 

моральних цінностей у боротьбі проти тоталітарного режиму. А перебування 

в ув’язненні, у вигнанні, у вимушеній еміграції лише зміцнили його 

гуманістичне світосприйняття. Такими є і його літературні персонажі – готовими 

до самопожертви задля миру та моральної досконалості у світі. 

Роман «У колі першому» – перший твір письменника великої форми. Його 

стилістику сформовано й вироблено традицією класичного російського роману 

та оригінальними прийомами виразності й виражальності. Мовленнєве втілення 

художньої дійсності характеризується поєднанням новаторства і традиції. 

Основою структури прозового твору філологи визначають 

взаємовідносини між автором, персонажем і читачем. Ці відносини були 

об’єктом досліджень багатьох учених – від М. Бахтіна, В. Виноградова, 

Л. Крисіна, Ю. Лотмана до Н. Арутюнової, Л. Бабенко, Л. Бєлєхової, А. Гулака, 

І. Ковтунової. Дослідники аналізують природу художнього тексту (Е. Бенвеніст, 

М. Димарський, Г. Золотова, Н. Кожевникова, А. Мойсієнко), роль автора 

в оповіді (Р. Будагов, Т. Винокур, Ю. Манн, К. Серажим, В. Тхорик), форми 

дискурсу в художньому творі (О. Арзямова, Ф. Бацевич, О. Бєличенко, 

О. Боднарук, Г. Кучинский, О. Шкурська), мовностилістичні особливості 
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романів (С. Краснікова, Дж. Лакофф, В. Одинцов, С. Мехасюк, О. Падучева, 

Г. Солганик). У межах об’єкта нашого дослідження – роману «У колі 

першому» – ми вивчаємо ідіостиль О. Солженіцина (Х. Амджад, М. Петрова, 

А. Хитра), а також мову, концепти й образи означеного роману 

(П. Співаковський, Н. Ступницька, А. Султанова, Г. Швець). 

Теоретичною основою роботи стали дослідження професора А. Гулака, 

зокрема монографія «Стилістика роману Л. М. Толстого „Війна і мир“», роботи 

«Стилістика російської мови (стилістика ресурсів і стилістика тексту)», 

«Стилістичний аналіз художнього тексту» і статті. 

Вироблені теоретичні настанови виконано в дисертації в межах цілісного 

лінгвостилістичного аналізу художнього твору, що передбачає  вивчення таких 

складників, як автобіографічний чинник у творчості О. Солженіцина; 

характеристика тематичної та персонажної площин; аргументація щодо його 

творчих здобутків – композиційно-стильових, контекстуальних,  мовленнєвих. 

Цілісний стилістичний аналіз проведено з метою розкриття специфіки словесно-

естетичної і комунікативно-стилістичної організації художнього твору, 

розуміння його ідейно-художнього змісту.  

В означеному колі наукових пошуків та проблем і досі недостатньо 

досліджено особливості побудови оповіді в романі «У колі першому», що 

виявляє корелятивні площини з визначенням специфіки образу оповідача, зсув 

перспективи у бік персонажа, встановлення комунікативно-структурних 

особливостей основних оповідних форм у романі, принципів їхньої взаємодії 

в структурі тексту, визначенням особливостей побудови мовленнєвого образу 

дійових осіб роману,  їхню психологічну сферу, що співвідноситься 

з авторськими інтенціями. Досліджується вільний непрямий дискурс, прийоми 

непрямого втілення образів, персонажів, комунікативні і мовленнєві 

характеристики оповіді. 

Актуальність роботи. Актуальність дослідження визначено 

спрямованістю сучасних мовознавчих студій на розв’язання проблеми цілісного 

стилістичного аналізу художнього прозового твору, зокрема дослідження 
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вільного непрямого дискурсу (ВНД). Доцільність вивчення ВНД як вагомої 

складової стилістичної структури роману О. Солженіцина «У колі першому» 

зумовлена значущістю цього твору, складною та оригінальною його будовою, 

динамічними зв’язками ВНД з іншими елементами композиції, принципами 

мовленнєвого вираження, системою художніх образів. У визначеному аспекті 

стилістику роману досі послідовно не досліджували. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Проблематика дисертації відповідає темі науково-дослідної роботи кафедри 

зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського національного 

педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди «Закономірності функціонування 

слов’янських мов: динамічний, прагматичний та методичний аспекти» 

(Державний реєстраційний номер: 0117 U000812 від 24.03.2017 р.). 

Об’єкт дослідження – стилістика роману О. Солженіцина «У колі 

першому». 

Предмет дослідження – мовностилістичні особливості оповіді, образу 

автора та образів персонажів роману О. Солженіцина «У колі першому», вільний 

непрямий дискурс.  

Мета дослідження – схарактеризувати мовностилістичні особливості 

роману О. Солженіцина «У колі першому» в корелятивній площині авторських 

інтенцій, мовленнєвих інновацій, відтворення широкого спектру різнопланових 

персонажів, дослідити вільний непрямий дискурс. 

Означена мета передбачає виконати такі завдання: 

– висвітлити проблему та узагальнити підходи до цілісного стилістичного 

аналізу художнього тексту в науковій літературі, питання стратегії й тактики, 

композиції, зокрема типів оповіді та комунікативних регістрових структур; 

– визначити теоретичні засади досліджування стилістики роману 

О. Солженіцина «У колі першому»; 

– проаналізувати поліфонічний вільний непрямий дискурс як одну 

з визначальних оповідних форм роману, виокремити й узагальнити основні 

мовностилістичні засоби вираження співвідношення автора та суб’єкта оповіді; 
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– схарактеризувати комунікативну регістрову структуру текстової 

композиції і тема-рематичну організацію роману, дослідити динаміку монологу 

та діалогу в романі; 

– визначити засоби і прийоми створення експресії в романі;  

– виявити особливості розкриття психології персонажів у портретному та 

мовленнєвому описі, а також у діалогах і монологах; 

– розкрити специфіку відносин автора та імпліцитного читача.  

Методи і прийоми дослідження. Поставлена мета здійснення цілісного 

стилістичного аналізу роману «У колі першому» у векторі дослідження вільного 

непрямого дискурсу і завдання визначили методи та прийоми дослідження. 

Функційно-стилістичний метод дав змогу схарактеризувати використані 

автором мовні засоби. За допомогою описово-стилістичного методу 

схарактеризовано стилістичні особливості фрагментів тексту. Структурно-

стилістичний метод уможливив з’ясування функцій використання засобів і 

прийомів, їхнє значення та призначення, роль у цілісній словесно-естетичній 

структурі тексту. Метод контекстуального аналізу тексту та інтерпретаційний 

підхід для його втілення став засобом трактування смислових феноменів 

розглянутих контекстів. Під час добирання матеріалу було застосовано метод 

суцільної вибірки. 

Наукова новизна полягає в тому, що в межах дослідження проаналізовано 

мовностилістичні засоби побудови оповіді в романі «У колі першому». Вперше 

системно досліджено вільний непрямий дискурс, який є основою будови роману. 

Доведено, що формування вільного непрямого дискурсу полягає у складному 

поєднанні голосів різних персонажів один з одним і з голосом оповідача. 

Залучення концептуальної / генералізаційної площини передбачає творчий 

контакт з імпліцитним читачем, який не лише розуміє та сприймає інтенції 

автора, а й бере участь у сюжетних ситуаціях. Дослідження є внеском у теорію 

вільного непрямого дискурсу, особливості якого як головної форми 

оповіді / мовлення різних персонажів роману, автора-оповідача і оповідача 

простежено в роботі. У межах діалогічного мовлення відзначено специфіку 
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переходів від двосуб’єктного спілкування до розширеного монологу одного з 

комунікантів репліками автора, який у такий спосіб характеризує дійову особу. 

У межах полілогу відзначено одноконтентну й багатоконтентну комунікації. 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що воно є внеском 

у подальше розроблення й уточнення моделі цілісного стилістичного аналізу 

художнього тексту, визначає нові підходи до наукового вивчання прозового 

художнього тексту. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що матеріали 

й висновки, які містяться в ньому, можна використовувати на заняттях зі 

стилістики мови, історії зарубіжної / російської літератури, у спецкурсах 

і спецсемінарах з вивчання художньої творчості О. Солженіцина, із теорії 

художньої мови й аналізу художнього твору, а також у шкільному курсі світової 

літератури – для поглибленого вивчання творчості письменника. Також 

окремими положеннями, зокрема дослідженням гуманістичної спрямованості 

роману, можна послуговуватися на кураторських годинах або в публіцистичних 

виступах.  

Особистий внесок здобувача полягає в тому, що в дослідженні всебічно 

проаналізовано мовностилістичну організацію роману О. Солженіцина «У колі 

першому», визначено особливості структури роману, зокрема в аспекті 

використання вільного непрямого дискурсу як форми оповіді та художньо-

естетичного висвітлення важливих концептуальних питань існування людської 

цивілізації. У статті, написаній у співавторстві [Гулак, Меняйло 2018], 

особистий внесок полягає в стилістичному аналізі контекстів та 

інтерпретаційному складникові. 

Апробація роботи. Основні результати й висновки роботи оприлюднено 

на засіданнях кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (2017-2021 рр.); 

виголошено у доповідях на XVII Міжнародній науковій конференції 

з актуальних проблем семантичних досліджень «Художній текст: лексика, 

граматика, стилістика»  (м. Харків, 2018 р.), на XVII Міжнародній науковій 
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конференції з актуальних проблем семантичних досліджень «Мова – текст – 

дискурс: проблеми структури та семантики» (м. Харків, 2019 р.), на 

VII Міжнародній науковій конференції «Східнослов’янська філологія: від 

Нестора до сьогодення» (м. Бахмут, 2020 р), на Читаннях пам’яті Л.П. Черкасової 

«Науково-методична спадщина Л.П. Черкасової: продовження традицій». 

Публікації. Матеріали дисертації відображено в 7 працях, серед яких 

1 стаття у співавторстві в провідному фаховому виданні України, 6 статей 

одноосібні: 1 стаття в закордонному періодичному виданні, 3 статті у провідних 

фахових виданнях України та 1 стаття у вітчизняному нефаховому виданні, 

1 тези доповідей на науково-практичній конференції. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. 

Загальний обсяг роботи становить 253 сторінки. Список використаних 

літературних джерел містить 203 найменування. 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 1  

ПРОБЛЕМА ЦІЛІСНОГО СТИЛІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ  

ХУДОЖНЬОГО ПРОЗОВОГО ТЕКСТУ 

 

1.1. Художній прозовий текст як об’єкт цілісного стилістичного 

аналізу 

 

Художній текст – складна багатовекторна система. Усі компоненти цієї 

системи тісно пов’язані, і кожен елемент має значення. Така взаємодія утворює 

цілісність естетичного і комунікативного складників. Феномен прозового тексту 

привертає увагу дослідників різних гуманітарних дисциплін. Той самий твір 

художньої літератури стає об’єктом аналізу літературознавців, лінгвістів, 

філософів, культурологів тощо. Кожна наука розглядає художній текст у тому 

аспекті, що найбільше відображає сферу тих чи тих інтересів наукового пізнання.  

У межах лінгвістичних досліджень завжди актуальний аналіз художнього 

тексту, стиль якого характеризує не лише конкретний сюжет, а й епоху та 

художню сутність автора-мовця, який презентує свій структурно-естетичний 

стиль. Відомий дослідник у цій сфері професор А. Гулак слушно зазначав, що 

пошуки шляхів аналізу індивідуального стилю письменника захоплюють учених 

багатьох країн світу, концентруючись на дослідженні або всієї творчості 

письменника, або окремого його твору [Гулак 1995, с. 5]. Усяке висловлювання, 

за словами М. Бахтіна, «через свою індивідуальну природу відображає 

індивідуальність мовця», а особливо – твір художньої літератури, де 

«індивідуальний стиль безпосередньо є метою висловлювання» [Бахтин 2000, 

с. 253–254] (тут і далі переклад наш – Н. М.), через що стилістика художньої 

літератури, яка ґрунтується на різноманітті мовленнєвих жанрів, набуває 

особливого значення.  

А. Гулак у монографії «Стилістика роману Л. М. Толстого “Війна і мир”» 

визначає методологічні напрями вивчання художнього тексту, представлені 

різними науковими школами Європи. Це, наприклад, інтерпретація окремого 
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художнього твору для встановлення його «естетично-мовленнєвої цінності»; 

вивчання семантичного потенціалу окремого твору з усією його багатозначністю 

та складністю; розгляд художнього твору з різних боків, зокрема з історичного, 

де кожна проаналізована площина входить у стилістичну єдність, де ці площини 

пов’язані між собою; досліджування сукупності творів одного письменника для 

виявлення «матерії, форми й динаміки поетичного світу» автора, його 

«глибинної творчої особистості»; аналіз «стилістичного контексту», у якому 

враховано сприйняття тексту читачем, емотивні й експресивні його 

характеристики; вивчення різних типів літературного дискурсу [Гулак 1995, с. 5–

12]. Справедливим є й зіставлення тексту з партитурою, тобто дослідник 

констатує можливість різних шляхів його вивчання, різного його тлумачення, 

інтерпретації і навіть своєрідної імпровізації згідно з епохою, психічним станом, 

освітнім (культурним) рівнем читача тощо.  

Стиль художнього тексту залежить і від його жанрового різновиду. 

В. Виноградов зауважував, що мову письменника вивчають відповідно до 

жанрової приналежності його творів, адже «мова драматурга, мова лірика, мова 

новеліста чи романіста – різні за своїм семантичним ладом, стилістичними 

завданнями, конструктивними принципами» [Виноградов 1959, с. 21]. До того ж 

ці відмінності залежать і від визначених жанрових ознак, і від різних типів 

художнього дискурсу. Так, стилістико-мовленнєва структура художнього твору 

відповідає різноманіттю форм оповіді, де авторське мовлення пов’язане 

з індивідуальною свідомістю персонажа й відповідно – «з його слововживанням, 

із принципами відтворювання внутрішніх монологів героїв, із прийомами 

поєднання, зіставлення і протиставлення оповіді та стилістично 

індивідуалізованих діалогічних фрагментів, із композиційним обсягом цих 

частин у структурі художнього цілого» [Гулак 2019, с. 5]. Іншими словами, автор 

перевтілюється у свого персонажа, думає та висловлюється не лише від його 

імені, а й його персоналізованою мовою. 

Таку динаміку взаємовідносин між авторським і чужим мовленням 

передбачає концепція М. Бахтіна, побудована на вивчанні семантичної 
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структури художнього прозового твору та діалогічної природи будь-якого 

висловлювання.  

Повертаючись до різних шляхів досліджування художнього тексту, слід 

сказати і про його структурні елементи, які розрізняються підходами до його 

аналізу та організації – функційно-лінгвістичним (структурно-мовним), 

текстовим (структурно-семантичним) і функційно-комунікативним. Зокрема 

у власне мовному аспекті структурна стратифікація відповідає мовним рівням – 

фонетичному, морфологічному, лексичному й синтаксичному. Відповідно до 

комунікативної сутності тексту виокремлюються інші рівні: ідейно-естетичний, 

жанрово-композиційний, естетичний, композиційно-синтаксичний тощо 

(Л. Бабенко, Ю. Казарін [Бабенко, Казарин 2005]). За функційно-лінгвістичним 

підходом (М. Кожина), одиницями тексту є фонеми, морфеми, лексеми, 

словосполучення та пропозиції [Кожина 1981]. За текстовим підходом 

(М. Поспєлов), текст – це складне синтаксичне ціле, яке розглядають як 

самодостатню структуру – без прив’язки до автора, часу, місця тощо [Поспелов 

2010]. За функційно-комунікативним підходом (Н. Болотнова), виявляється 

характеристика автора як унікальної мовної особистості та соціальних обставин 

як контексту для включення читача в задану гру [Болотнова 2016]. Тобто 

констатуємо розвиток європейських підходів до вивчання стилістики прозового 

твору. 

Основою будови твору дослідники визначають орієнтацію на оповідача 

того чи того типу й оповідну перспективу. Стрижнем структури, за 

В. Виноградовим, є домінуючий тип оповіді та образ автора. Дослідження 

літератури ХХ століття довели, що традиційна оповідь поступово змінюється 

новою оповідною формою, що набула назву вільний непрямий дискурс (ВНД). 

Прикладами ВНД називають твори Д. Джойса, В. Фолкнера, М. Булгакова, 

Вірджинії Вульф, Д. Лоуренса та інших авторів. Було висунуто припущення, що 

роман «У колі першому» О. Солженіцина теж належить до типу текстів, 

важливим складником яких виступає ВНД. Для підтвердження чи спростування 
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цієї тези необхідно дослідити специфіку образу автора, оповіді, образів 

персонажів, динаміку й діалектику позицій оповідача в романі. 

 

1.1.1. Образ автора в художньо-стилістичній побудові тексту 

 

Образ автора є творчим суб’єктом твору, його головною творчою 

інстанцією. І саме він виступає домінантою художньо-стилістичної організації 

тексту. 

Текст є мовленнєвим твором зі своїм суб’єктом-оповідачем, проте це не 

завжди автор-творець. О. Падучева пояснює цю колізію неповноцінністю 

комунікативної ситуації сприймання художнього тексту, у якому автор 

відмежований від свого висловлювання («читач має справу лише з текстом, а з 

його творцем – лише тією мірою, наскільки той відображений у тексті»); 

вигаданість світу оповіді, що лише частково відбиває реальний світ автора 

художнього тексту («у розмовному дискурсі мовець сам належить до того 

реального світу, про який говорить, автор же художнього тексту сам не належить 

світові створеного ним тексту») [Падучева 2010, с. 201]. Тобто автор-творець 

може лише свідомо передавати функцію оповідача своєму героєві / персонажу, 

що випливає із твердження В. Виноградова про дві авторські іпостасі – 

літературного оповідача, який змінює на короткий час основного оповідача, 

зберігаючи при цьому його «співчуття» до світу оповідання, і коментатора, що 

відкриває читачеві справжній смисл твору [Виноградов 1959, с. 129]. Так 

постають дві головні особи літературного твору – творчий суб’єкт і суб’єкт 

оповіді – як основні суб’єктні сфери в художньому тексті. 

Слідом за розрізненням в одному творі образу автора й образу оповідача, 

що виявляється загалом в опозиції різних форм оповіді, А. Гулак розширює ці 

відношення й іншими вимірами: між суб’єктом оповіді і персонажем, між 

різними персонажами, а також між автором і читачем, де «форми авторської 

присутності в тексті можуть бути доволі різними – від відкритого висунення 

автора-оповідача на передній план до прихованості чи й навіть нівелювання 
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цього образу» [Гулак 2019, с. 8–9]. До того ж у таких відношеннях простежується 

діалектичний зв’язок – близькість / віддаленість [Гулак 1995, с. 24], який може 

взагалі нівелюватися в разі невласне прямого мовлення, особливості якого 

аналізуватимемо в подальших підрозділах нашого дослідження.  

У колі відношень «автор – герой» М. Бахтін відзначає такі особливості: 

кожна ситуація художнього твору репрезентує реакцію автора на неї, що своєю 

чергою складається з предмета оповіді й реакції героя на нього (тобто це «реакція 

на реакцію»). Іншими словами, автор інтонує кожну рису, подробицю життя 

героя, кожну деталь, думки тощо [Бахтин 2000, с. 32]. Означені вище «деталі» 

співвідносні з елементами свідомості автора, який, за словами М. Бахтіна – 

«носій напружено-активної єдності закінченого цілого, цілого героя та цілого 

твору, трансгредієнтного кожному окремому його елементу», він бачить і знає 

не лише те, що бачать і знають усі персонажі – кожен окремо й усі разом, – але 

й те, що стоїть над ними, що робить цілісним увесь твір [Бахтин 2000, с. 39–40]. 

Отже, у відносинах автора та героя пріоритетною виступає свідомість першого, 

що зумовлює предметну установку другого, і тому його самовисловлювання – це 

висловлювання автора про героя, його бачення подій – бачення автора тощо. 

Закономірно, що бачення автора, на думку М. Бахтіна [Бахтин 2000, с. 42], 

є ширшим і перспективнішим, а його світоглядні позиції становлять основу 

художнього твору загалом.  

Співвідношення між образом оповідача та образом автора є динамічним, 

«величиною перемінною», оскільки «оповідач – мовленнєве породження 

письменника й образ оповідача (який видає себе за «автора») – це форма 

літературного артистизму письменника. Образ автора уявляється в ньому як 

образ актора в утворюваному ним сценічному образі» [Виноградов 1959, с. 123, 

с. 122]. Подібна динаміка, на нашу думку, характерна для авторського стилю 

О. Солженіцина, її відстеження дає підґрунтя для виокремлення стилістичного 

мовлення письменника та особливостей будови авторської присутності в романі. 
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1.1.2. Оповідач як організаційний центр художнього твору 

 

Образ оповідача дослідники визначають як одну з об’єктивно 

найважливіших семантичних фігур епічного тексту, як «високоорганізований 

семантико-стилістичний комплекс художнього твору», що передбачає 

поєднання цілісного та індивідуального [Гулак 1995, с. 25]. Саме через зв’язки 

оповідача з об’єктом його оповіді і з читачем визначено концепцію оповіді 

й загалом художнього твору. Розглянемо визначення та диференціацію типів 

оповідача різними вченими. 

С. Краснікова на позначення оповідача наводить кілька коротких 

дефініцій: «організаційний центр твору», «основна семантична фігура 

художнього тексту», що актуалізовані з епічної площини літературного твору. 

Статус центральної семантичної фігури в художньому творі зумовлює 

пов’язаність з оповідачем усіх засобів вербальної організації та прийомів 

зображення художнього світу. Дослідниця зазначає, що «образ оповідача 

виявляється в системі стилістично-мовленнєвих засобів і прийомів, 

використаних ним у творі, у вибраному ним способі викладання, у строї та 

взаємодії оповіді й діалогу – як художньо-індивідуальна особистість» 

[Краснікова 1999, с. 4]. 

О. Падучева диференціює оповідача за такими ознаками, як 

персоніфікованість (він один із персонажів у тексті, може мати ім’я, біографію, 

виконувати певну роль) і неперсоніфікованість (не входить до внутрішнього 

світу тексту). Першу іпостась персонажа називають дієгетичною, другу – 

екзегетичною. При цьому екзегетичний оповідач відрізняється від дієгетичного 

тим, що він не потребує якоїсь позиції в тексті, і будь-яка ідентифікація цієї 

особи робить її дієгетичною [Падучева 2010, с. 204]. Саме тому в одному творі 

можна спостерігати переходи від одного типу оповідача до іншого. Що ж до 

вільного непрямого дискурсу (ВНД), то особа оповідача взагалі не відіграє в його 

умовах особливої ролі. 



28 

 

Означені вище два типи оповідача О. Падучева характеризує за ознаками 

«всевід́ання» і «прагматичної мотивованості». Так, дієгетичний оповідач не 

розкриває джерел своєї інформованості, описує внутрішній стан персонажів, 

може змінювати темпоральні характеристики подій. Прагматично мотивований 

оповідач обмежений у таких функціях. Проте екзегетичний оповідач має і багато 

знати, і водночас бути прагматично мотивованим, хоча постає в ролі стороннього 

спостерігача [Падучева 2010, с. 205]. Недарма на його позначення є термін 

«всевидю́ще око», що й виявляє характеристики такого всевідання (всезнання) 

і  мотивованості.  

Своєю чергою С. Краснікова диференціює типи оповідачів на «об’єктивно-

інформативного» (умовно об’єктивне зображення світу, суб’єктивно не 

забарвлене) та «інтерпретаційно-оцінного» (умовно суб’єктивна форма оповіді, 

що реалізується через втручання елементів «чужого мовлення» й 

використовування форм невласного прямого мовлення (НПМ), варіювання 

експресивних форм оповіді). Тоді оповідач виходить на перший план як 

безпосередній спостерігач, суб’єкт оповідальної перспективи [Краснікова 1999, 

с. 4]. Фактично таке пересування суб’єкта оповіді, за словами К. Щукіної, може 

відбуватися з двох позицій: а) через внутрішнє мовлення, коли увага читача 

«фокусується на внутрішньому світі персонажа»; б) через пряму мову, але «при 

цьому рух душі й думки персонажа-суб’єкта даються читачеві через 

інтроспекцію, через форму двосуб’єктної взаємодії персонажа та оповідача» 

[Щукина 2004, с. 13]. Також зазначимо, що персонаж виконує функції оповідача 

в умовах характерологічного монологу, що за обсягом може бути мікротекстом, 

а за семантикою – повноцінною оповіддю. 

Окрім висунення на передній план, оповідач може також перебувати в тіні, 

займаючи нейтральну позицію або не виявляючи себе. Цього оповідача можна 

зовсім усунути, коли він «перестає репрезентувати семантичну і світоглядну 

позицію, тобто коли він втрачає атрибути суб’єкта оповідальної перспективи, 

передаючи їх персонажам твору або ж обмежуючи свої функції суто 

протокольною (“ззовні”) фіксацією явищ» [Краснікова 1999, с. 4]. Тобто в цьому 
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разі оповідач передає головну свою функцію персонажеві, ділячись із ним 

знаннями й сюжетною перспективою та виявляючи себе хіба що окремими 

репліками, а в умовах діалогу – ремарками. Таким чином формується вільний 

непрямий дискурс, визначений простором утілення авторської думки, інтенції. 

Оповідач безпосередньо впливає на темпоральні ознаки: час оповіді може 

збігатися чи не збігатися із часом описуваних подій. На думку дослідників, 

синхронний репортаж (наприклад, щоденник) протиставляється за цією ознакою 

ретроспективній оповіді, сумарний виклад подій протиставляється описові події, 

яку спостерігаємо зблизька [Падучева 2010, с. 205, с. 206]. Загалом оповідач не 

обмежений у просторовому, часовому, темпорально-психологічному сенсі: він 

знає все про персонажів, може описувати події в різних місцях одночасно, 

повертатися в минуле й потрапляти в майбутнє персонажів. У такому разі 

основним типом оповіді виступає аукторіальна оповідь – наратив у 3 особі 

екзегетичного оповідача, який фігурує в тексті як чітко окреслена особа, що 

перебуває поза фабульним простором. Саме аукторіальна оповідь відзначається 

найбільшим охопленням засобів відображення внутрішнього світу персонажів. 

Досліджуючи образ оповідача в романі М. Булгакова «Біла гвардія», 

С. Краснікова визначає його статус як складну стилістично-мовленнєву 

структуру, що сягає традицій класичної російської літератури XIX століття, 

зокрема багатоплановості оповіді. Письменник таким чином розширює площину 

персонажа, створює ефект сценічності зображення [Краснікова 1999, с. 6]. 

Відповідно до такої багатоплановості А. Гулак структурує образ оповідача за 

різноманітними орієнтаціями: 1) на оповідача відповідного типу; 2) на 

зображуваний світ (близький до позалітературної діяльності чи далекий від неї); 

3) на читача; 4) на літературну традицію; 5) на стилістико-мовні принципи 

організації художнього тексту [Гулак 2019, с. 10]. Таку багатовекторність, на 

нашу думку, слід застосовувати під час досліджування структурно складних 

художніх творів, саме в них індивідуальні художні засоби не є одноманітними, 

вони динамічно змінюються і потребують відповідної динаміки від дослідника. 
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Оповідач є «представником автора» художнього твору, тим суб’єктом 

свідомості, з яким безпосередньо пов’язаний читач. Дослідниця О. Падучева 

слідом за Ф. Штанцелем диференціює узагальненого оповідача та виокремлює 

такі три типи: 1) оповідач у формі 1-й особи однини (традиційний наратив із 

персоніфікованим оповідачем); 2) аукторіальний оповідач у 3-й особі однини 

(екзегетичний, який «не належить світові тексту»); 3) персональний оповідач у 

3-й особі однини, але тотожний із певним персонажем або з різними 

персонажами (в умовах ВНД загальний оповідач у тексті відсутній або «відіграє 

понижену роль у композиції») [Падучева 2010, с. 214]. Як конкретизацію цього 

диференціювання наведемо думку А. Гулака, що в першому типі оповідь може 

бути ускладнена ліричною формою – «коли в текст включається синхронний 

адресат-персонаж (або читач-слухач) у 2-й особі, до якого й звернено розповідь»; 

у другому типі оповідач «екзегетичний, який не входить у світ тексту»; 

у третьому відбувається ВНД (персональна оповідь), коли оповідач «ніби йде зі 

сцени, передаючи свої функції персонажеві (персонажам), а провідним 

є свідомість персонажа, що оформлюється, як правило, невласне прямим 

мовленням» [Гулак 2019, с. 13–14]. В умовах персональної оповіді оповідач 

дивиться на довколишній світ «очима героя в плані просторової 

характеристики», він «проникає в психологію останнього, орієнтуючись на його 

мову» [Краснікова 1999, с. 8]. Зауважимо, що в такому разі персональна оповідь 

нерозривно пов’язана з невласне прямим мовленням, яке репрезентує 

особливості мовлення і мислення персонажа.  

Таке входження оповідача у світ персонажів відбувається через перехід 

«об’єктивно-інформативної розповіді в суб’єктивно-загострену оповідь, що 

нагадує внутрішній монолог дійової особи, утілений у форму невласне прямого 

мовлення» [Краснікова 1999, с. 7, с. 12]. Зокрема дослідники підкреслюють: 

персонажа у творі з оповідачем-спостерігачем можна виявити або через пряме й 

невласне пряме мовлення, або через мовлення оповідача. Утім в останньому 

фокус оповіді все одно акцентовано не на оповідачеві, а на персонажі. Ця 

багатопланова проєкція відбувається через те, що оповідач у романі ХХ століття 
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близький до світу й кола головних персонажів. Він ніби перебуває в цьому колі 

під час описуваних подій, у тому ж емоційному стані, а його світобачення навіть 

часто ототожнюється зі світобаченням персонажів. 

Взаємодія оповідача і персонажа, за словами К. Щукіної, має кілька 

різновидів:  

1) сприйняття дійсності персонажем, що передається в мовленні оповідача 

(перцепція відбувається через предикати внутрішнього стану, а результат такої 

перцепції фіксується словами, що передають візуальні, аудіальні, смакові, 

тактильні відчуття персонажа, для чого використовують зокрема і вставні слова);  

2) сприйняття зображуваної дійсності належить персонажеві, а мовленнєве 

оформлення цих фрагментів – оповідачеві (відповідний термін «редагування» 

позначає обробку оповідачем думок, почуттів, образів, що виникають 

у персонажа, а той сам їх відповідно сформулювати не може); 

3) суб’єктивоване мовлення оповідача, яке, хоч і поєднує його позицію 

із позицією персонажа, але належить оповідачеві. Таке мовлення «заміщує» 

внутрішнє мовлення персонажа, об’єднується з позицією останнього через 

використовування особових займенників [Щукина 2004, с. 14–16]. 

У своєму дослідженні ми узагальнюємо виокремлені дослідниками 

підходи. Диференціація образу оповідача і за персоніфікованістю / 

неперсоніфікованістю (О. Падучева), і за об’єктивною інформативністю / 

оцінною інтерпретаційністю (С. Краснікова) передбачає дві площини оповіді – 

переднього плану оповідача чи його прихованості, які реалізують, 

використовуючи різноманітні граматичні й синтаксичні засоби, експресивні 

форми оповіді з метою передати пряме та «чуже» мовлення, зокрема 

використовуючи форми НПМ і загалом ВНД.  
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1.1.3. Словесно-стилістичні засоби вираження співвідношення автора 

та суб’єкта оповіді  

 

Відповідно до багатоплановості художнього твору, зокрема в реалізації 

відносин творчого й оповідного суб’єктів, стилістичний аспект аналізу тексту 

набуває вирішального значення. Через це М. Бахтін наголошує на потребі 

виокремити окрему галузь філології – стилістику художньої літератури, що має 

обов’язково ґрунтуватися на різноманітті мовленнєвих жанрів, оскільки 

розвиток літературної мови відбувається завдяки новим мовленнєвим жанрам 

і входженню в мову різних позалітературних шарів через діалогічно-розмовні 

форми [Бахтин 2000, с. 253–256]. Тобто й літературні твори виявляють 

стилістичне розмежування художньої літератури в просторі художнього 

дискурсу. Кожен художній текст має своє стилістичне забарвлення, за яким його 

можна схарактеризувати. 

Письменник послуговується мовою свого часу, добираючи і комбінуючи її 

лексичні та граматичні засоби для реалізації своїх інтенцій. Тому й читач 

сприймає такий текст – його словниковий і фразеологічний склад, граматичну 

організацію, образи, засоби сполучування слів, засоби побудови мовлення 

персонажів – відповідно до сучасного йому стану мови та культури мовлення, 

але кожна невідповідність цьому стану свідчить про самобутність стилю автора. 

Так відбувається «емоційно-образна, естетична трансформація загальнонародної 

мови» [Виноградов 1959, с. 183–184]. Категорію інтенційності сучасні 

дослідники виокремлюють як провідну категорію тексту. Поділяючи цю думку, 

ми досліджуємо словесно-стилістичні засоби створення художнього тексту 

роману «У колі першому» крізь призму авторських інтенцій. Авторські інтенції 

є вирішальним чинником, що впливає на мовні й мовленнєві засоби втілення 

художнього задуму. 

Складником експресії оповіді А. Гулак визначає стилістичний прийом 

включення в її контекст неочікуваного елемента, яким стає, наприклад, поява 

у традиційній авторській оповіді «чужого» (персонального) слова, 
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характерологічно забарвленого. Це створює ефект «обманутого очікування». 

Зазначимо, що таким «чужим словом» може бути, наприклад, суто діалектне, 

локально марковане, або просторічне – ситуативно марковане слово, яке 

виступає характеристикою того чи того персонажа. Також відзначаються в тексті 

стилістичні фігури – повтор, ампліфікація, градація, паралелізм, інверсія, 

анаколуф, антитеза тощо, тропи, стилістично забарвлені мовні засоби, що 

створюють експресію в межах короткого фрагмента тексту [Гулак 2019, с. 21–

22].  

Використовування стилістичного прийому пов’язане з потребою 

сконденсувати, актуалізувати мовні засоби з метою посилити, виділити, 

підкреслити, емоційно наситити текст, естетично оформити. Виявлення таких 

прийомів і становить основу традиційного стилістичного аналізу. Наприклад, 

В. Виноградов у мовленнєвих фрагментах гоголівського стилю виявляє 

елементи української народної поезії та побутового просторіччя, якими 

наповнені окремі монологи. Така оповідь має формальні показники – посилання 

на сільських людей, носіїв означеного мовленнєвого стилю [Виноградов 2003, 

с. 21, с. 23]. А причинами такого вибору вчений визначає розуміння 

письменником багатства й барвистої гами емоційно-модальних типів 

висловлювань і речень живого мовлення, що перевищує можливості книжної 

мови: «за допомогою емоційно-ввідних зворотів, еліптично-експресивних 

висловів, модальних слів і часток, змін порядку слів, за допомогою експресивно-

інтонаційних модуляцій оповіді Гоголь надає їй незвичайної складності 

й розмовної різнобічності модально-інтонаційних варіацій у структурі речень» 

[Виноградов 2003, с. 41]. Ми надалі проаналізуємо аспект мови і стилю 

Солженіцина, що має індивідуально-авторський характер, зокрема на рівні 

експресивності й емотивності, залучення елементів живого побутового 

мовлення.  

Словесно-стилістичні особливості має й персональна оповідь, що зображує 

дійсність із погляду кожного окремого персонажа і пов’язується з поглядами 

оповідача – безпосереднього спостерігача – всеобізнаного оповідача. У межах 
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масштабної оповіді, зокрема роману, постійно змінюються аспекти оповіді 

й відбуваються численні переходи між різними його типами. Так, прийом 

«непрямого» передавання чужого мовлення передбачає проникнення в текст 

оповіді різноманітних елементів, що роблять фактуру оповідного стилю 

складною, багатобарвною та багатоплановою [Виноградов 2003, с. 225]. 

Невласне пряме мовлення (НПМ), зокрема, є одним із провідних засобів 

зображення внутрішнього стану персонажа. Задля цього часто використовують 

конструктивно ускладнені форми НПМ, побудовані як діалог суб’єкта мовлення 

із самим собою або ж як діалог з відсутнім співрозмовником. 

Застосування НПМ у межах оповідного мовлення відбувається залежно від 

обраної оповідачем позиції щодо зображуваного світу (відповідно розрізняємо 

оповідь всеобізнаного оповідача та персональну оповідь). Персональна оповідь 

своєю чергою зумовлює драматургічність зображення, активне застосування 

діалогу й відповідно звуження функцій оповідача. Так, В. Виноградов визначає 

принцип включення «чужого» мовлення в оповідь  автора, що не лише надає 

йому експресивного і стилістичного різноманіття, глибини смислової 

перспективи, а й сприяє сатиричному показу соціального середовища 

ізсередини. Наприклад, з’єднання протилежних за експресією та реальною 

дійсністю фраз і слів загострюють авторську оцінку описуваного: «вони 

створюють швидкі експресивні переходи оповідного стилю та збільшують 

іронічний чинник висловлювання» [Виноградов 2003, с. 75, с 88]. У нашій праці 

потрібно дослідити прийом формування НПМ у межах складної структури 

оповіді О. Солженіцина.  

Як власне мовні засоби створення НПМ науковці визначають 

послідовності однорідних (і тому експресивних) дієслів, повтори сполучників 

(також засіб підвищення емотивності). Внутрішнє мовлення персонажа 

наповнює оповідь його безпосередньою експресією, що видно з усічених речень, 

повторів, недомовок, хаотичних реплік. В. Виноградов як одну із форм 

відтворення «чужого» мовлення також зазначає звуконаслідувальні форми – 

«відтворення звукових жестів, вигуків, емоційних зойків, звуків і шумів» 
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[Виноградов 2003, с. 252]. У контексті солженіцинської оповіді звукові елементи 

та вербалізацію невербаліки [Осіпова 2019, с. 114] часто введено як реакцію 

всеобізнаного автора на оповідь від певного персонажа (у формі ремарки чи 

репліки – короткої або розширеної), що потребує ретельного вивчення.  

Отже, означені вище словесно-стилістичні засоби вираження 

співвідношення автора та суб’єкта оповіді надають динаміки загальній оповіді, 

що зумовлено як власне інтенціями письменника-автора, так і його особистою 

емотивністю, яка складає основу ідіостилю. Вибір і комбінація словесно-

стилістичних засобів підпорядковані тактиці і стратегії автора.  

 

1.2. Оповідь в основі художнього твору 

 

Через обрану стратегію оповіді та пов’язану з нею оповідну перспективу 

в художньому творі визначається й оповідач. При цьому стратегія оповіді, за 

словами С. Краснікової, «охоплює сукупність точок зору, різноманітних 

позицій, які використовують у зображенні художньої дійсності» [Краснікова 

1999, с. 3]. В умовах, коли автор не лише спостерігач описуваних ним подій, 

а й оповідач, ці функції можуть роз’єднатися, що відбивається на характерові 

стилю оповіді. Додамо до цього думку В. Виноградова, який відзначав, що 

оповідач інколи ніби зупиняє свою оповідь, для того щоб піддати свій стиль 

мовлення, свій художній метод принциповому літературно-стилістичному 

тлумаченню [Виноградов 2003, с. 91]. Тут автор пояснює читачеві свої погляди 

на завдання та принципи літератури загалом або на зміни в сюжеті зокрема, що 

властиво стилю О. Солженіцина. 

За словами О. Падучевої, історія розвитку оповіді засвідчує поступове 

зменшення ролі оповідача – аж доти, коли дія відбувається у свідомості 

персонажа, коли розповідь лунає від 3-ї особи, а загальна присутність автора 

лише відчувається, але він не відмежований у часі від описуваних подій 

[Падучева 2010, с. 214–215]. Тому оповідач виявляється у двох вимірах – 

просторово-часовому та емоційно-ідеологічному, де в першому він не 
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пов’язаний з автором, а в другому автор може певним чином виявляти свою 

позицію.  

Комбінування мовних і мовленнєвих засобів, зумовлених тактикою 

і стратегією художнього тексту, виявляє певні лінгвістичні явища, описані 

дослідниками. Це зокрема: 1) поєднання різних стилів оповіді (наприклад, 

народно-побутового і книжно-романтичного з елементами народної поезії, або 

дворянського та сільського, або й елементів жаргонів (у В. Виноградова – 

професійних діалектів – мисливців, бортників, рибалок та ін. [Виноградов 2003, 

с. 8, с. 180]), які загалом створюють певну локальну стихію мовлення; 

2) орієнтація оповідного тексту на стилістично забарвлену лексику, властиву не 

оповідачеві, а персонажу. Це можуть бути жаргонні, просторічні, діалектні та 

інші лексичні одиниці [Казанкова 2013, с. 55]. До того ж фрагменти тексту 

відображають слововживання персонажа у формі окремих вкраплень, 

замаскованих цитат, але загалом його слова входять в авторську фразу; 

3) драматизація оповіді, що приводить, за словами В. Виноградова, не лише до 

відсторонення форм непрямого мовлення й описів душевного стану 

зображуваних персонажів, – вона «пов’язана з експресивним забарвленням 

оповідного стилю, із широким уведенням народно-розмовних конструкцій 

і фразеологічних зворотів» [Виноградов 2003, с. 29]); 4) використовування 

невласне прямого мовлення (НПМ), що «сприяє розмовній простоті синтаксису» 

[Виноградов 2003, с. 30], оскільки складні речення подрібнюються на 

послідовності дієслівних речень, що відбивають як прямий перебіг авторської 

оповіді, так і становлять собою відтворення внутрішнього мовлення персонажа. 

Остання зазначена ознака стосується особливостей оповіді, взаємодії 

автора-оповідача та персонажів-оповідачів, відповідно до чого А. Гулак 

визначає такі варіанти оповіді: абстрагована від суб’єктивної сфери персонажа 

об’єктивно-інформаційна оповідь; оповідь з інтерпретаційно-оцінними 

елементами суб’єкта-оповідача; оповідь, максимально наближена до мовлення 

героя; оповідь з мовними елементами певної соціальної сфери тощо [Гулак 2019, 

с. 21]. Отже, дослідник відзначає обов’язкове поєднання в художньому тексті 
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автора-оповідача й персонажа-оповідача, відшукуючи у В. Виноградова термін 

«двоособність» на позначення цього взаємозв’язку [Гулак 1995, с. 18] – 

динамічного відношення між авторським і персонажним мовленням. 

 

1.2.1. Висловлювання як текстова одиниця мовлення 

 

Текст визначають як витвір мовної діяльності – мовлення, завершене 

висловлювання, що виконує естетико-пізнавальну та комунікативну функції. 

Художній текст, зокрема роман, з одного боку, фактично є висловлюванням, 

а з іншого – репрезентує складний жанр, у якому поєднано елементи «простих» 

жанрів, зокрема розмовної мови; до його будови залучено різноманітні 

літературні традиції. 

Кожен текст відзначається наявністю суб’єкта, автора й сприймається як 

висловлювання. Визначальні ознаки висловлювання, за Бахтіним, – це інтенція 

мовця (адресанта) та засоби її реалізації [Бахтин 2000, с. 300]. Стратегічним 

пріоритетом є пов’язаність оповідної перспективи з ідейно-пізнавальною 

позицією оповідача щодо зображуваного світу, орієнтованою на читача. 

У структурі художнього тексту виділяють дві основні семантичні площини – 

зображений світ та оповідну ситуацію. Вони існують одночасно, але з певним 

домінуванням («виразністю рельєфності структури зображеного світу» 

[Краснікова 1999, с. 3]) однієї з них у певний момент. Натомість інша площина 

в такій ситуації послаблює свою значущість у загальній оповіді. 

Традиційно розмежовують речення і висловлювання як основні одиниці 

відповідно мови й мовлення. Проте висловлювання може складатися формально 

із кількох речень, тобто фрагменти, розмежовані паузами в межах кожного 

речення, загалом репрезентують висловлювання. Зрештою автор роману 

«створює єдиний і цілий мовленнєвий твір (висловлювання)» з «різнорідних, 

ніби чужих висловлювань» [Бахтин 2000, с. 266, с. 313]. Слід відзначити й паузи, 

що розмежовують висловлювання між собою (наприклад, мовлення різних 

персонажів) і мають іншу природу, не пов’язану з інтенцією одного з них. 
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М. Бахтін характеризує висловлювання за двома ознаками: 1) «активна 

позиція мовця в певній предметно-смисловій сфері»; 2) «експресивний 

момент» – емоційне й оцінне ставлення мовця до свого висловлювання (аберація, 

інтонація, мовні особливості) [Бахтин 2000, с. 279–288]. При цьому кожне 

висловлювання – це окрема ланка мовленнєвого спілкування, межі якої 

визначаються за зміною суб’єктів мовлення. Такий обмін думками активний, 

взаємопов’язаний і повен взаємних реакцій – потенційних відповідей і питань.  

Кожне висловлювання є багатовимірним явищем, коли його розглядати не 

лише в прив’язці до автора / мовця, а взагалі як ланку в системі мовленнєвого 

спілкування та разом з іншими пов’язаними з ним висловлюваннями. 

Конструктивними ознаками висловлювання М. Бахтін визначає адресність, 

віднесеність до адресата – на відміну від суміжних знеособлених одиниць мови 

[Бахтин 2000, с. 290, с. 292]. Кожне висловлювання має автора (адресанта), 

експресію та адресата. Адресант може бути репрезентований або безпосереднім 

співрозмовником, або колективним слухачем / читачем (диференційованих чи 

недиференційованих відповідно до предмета дискурсу).  

За розміром висловлювання не має конкретних меж. Так, характеризуючи 

синтаксис Л. Толстого, В. Виноградов виявляє, що висловлювання в нього часто 

розтягується в довгий період: його елементи, приєднуючись один до одного, 

символізують своєю конструкцією не лише загальний хід думки, але 

й експресивні відтінки та асоціації [Виноградов 2003, с. 191]. У художньому 

творі висловлювання, що складаються з декількох речень великого обсягу, – 

явище досить типове. Зокрема ми спостерігаємо подібні синтаксичні періоди 

в романній творчості О. Солженіцина.  

Отже, висловлювання репрезентує текстову інформацію, що передбачає 

змістовий вимір (характер відображуваного) і виражальний (засоби 

відображення). Це становить концептуальний аспект тексту. 

Саме авторські настанови роблять художній текст таким, що апріорі має 

кілька рівнів осмислення (інтерпретацій) [Падучева 2010, с. 219]. У цьому колі 

дослідники зазначають, що категорії (універсалії) «людина», «час», «простір» 
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є головними атрибутами семантичного простору художнього тексту – 

організовуючи його, вони виконують текстотвірну функцію. До цього простору 

входять концептуальна, денотативна й емотивна сфери тексту, які вивчають 

у межах його лінгвістичного аналізу. Так, у концептуальній сфері вчені 

визначають такі опозиції: 1) змістовно-фактуальна / змістовно-концептуальна 

інформація; 2) експліцитна / імпліцитна – як форми подання інформації в тексті 

[Бабенко, Казарин 2005, с. 54, с. 55], що виявляють особливості ідіостилю 

письменника, його бачення світових процесів і явищ, ілюструючи ці особливості 

засобами змістовно-фактуальної інформації. А інформація концептуальна 

семантично випливає з усього тексту як структурно-смислове та комунікативне 

ціле з акцентом на базових концептах певного художнього твору й ідіостилю. 

У денотативній сфері тексту виявляється відображуваний у художньому 

тексті об’єктивний світ, елементи якого автор категоризує, узагальнює та 

інтерпретує в просторі й часі. Так, типовим значенням речення, його денотатом 

прийнято вважати ситуацію, тож поняття ситуації використовують не лише для 

позначення елементарного компонента змісту тексту, а і як інструмент пізнання 

самого тексту [Бабенко, Казарин 2005, с. 86, с. 89]. Так виявляється 

індивідуальне авторське знання про світ, представлене в інтерпретованому 

відображенні глобальної ситуації, складеної з макроситуацій і мікроситуацій, 

пов’язаних певними відношеннями. 

В емотивній сфері тексту, вважають науковці, переплітаються диктально-

емотивні смисли (рівень персонажів) і модально-емотивні (рівень авторської 

свідомості). Дослідники виділяють два типологічні різновиди текстових 

емотивних смислів: смисли, внесені в структуру образу персонажа, і смисли, 

внесені в структуру образу автора, зазначаючи, що сукупність емоцій у тексті – 

це своєрідна динамічна множинність, що змінюється відповідно до розвитку 

сюжету, відбиває внутрішній світ персонажа в різних обставинах, у відносинах 

з іншими персонажами. Так, традиційні емотивні смисли – «страждання», 

«смуток», «радість» – перегукуються із типовими авторськими мотивами. 

З формального ж боку, виокремлюються три різновиди емотивних смислів – 
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фразові, фрагментні, загальнотекстові, що визначаються семантичним радіусом 

відповідної емотивної лексики (контекст фрази, текстовий фрагмент, цілісний 

текст) і характером взаємодії лексичної емотивної семантики й емотивного 

змісту тексту [Бабенко, Казарин 2005, с. 122, с. 133]. Отже, автор створює 

цілісний мовленнєвий твір, тобто висловлювання, проте воно складається із 

«чужого» мовлення різних персонажів, оскільки пов’язане з інтенцією кожного 

з них.  

 

1.2.2. Дискурс у комунікативному вимірі 

 

Поняття «дискурс» має різні лінгвістичні тлумачення. За Т. ван Дейком, 

дискурс – складна комунікативна подія, «суттєва складова соціокультурної 

взаємодії» [ван Дейк 1989, с. 53]. У межах  комунікативної лінгвістики 

Ф. Бацевич визначає поняття «дискурс» як живий процес спілкування в усьому 

його широкому тематичному обсязі. Зокрема, літературний дискурс як різновид 

позначають як протиставлення звичайному спілкуванню в розумінні його 

«деавтоматизму» і через це досягають смислової багатозначності, що своєю 

чергою поціновує читач, оскільки це надає йому можливість власного 

оцінювання [Бацевич 2004, с. 138, с. 140]. Також важливою рисою сучасного 

літературного дискурсу визначено його індивідуалізацію (суб’єктивацію) через 

провідну роль автора тексту, який може бути оповідачем, а може й покладати цю 

функцію на свого персонажа. 

Із філософського погляду, дискурс допомагає деконструювати суб’єкт, 

тобто ідентифікувати його. Цей аспект досліджували Ж. Бодріяр, П. Вірільо, 

Ж. Дельоз, Ж. Дерріда, Ж. Лакан, М. Мерло-Понті, а також З. Фройд, Е. Фромм 

та інші вчені, які займалися питаннями психоаналізу особистості. Так, 

Ж. Дерріда аналізує таке явище, як «неприсутність присутності» щодо мовлення 

індивіда, де слово позначає відсутню річ, яка в контексті є присутньою [Дерріда 

2007, с. 370, с. 394], тобто мовлення є не лише уявним, а й умовним. Ж. Лакан 

таку умовність подає як певну духовну спорідненість мовців, які не лише 
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пов’язані спільним дискурсом, а й такою ж умовністю, що зрозуміла їм – «має 

приватний характер» [Лакан 1995, с. 68]. Виходячи з предметної сфери нашого 

дослідження, – це оформлена вербально думка персонажа, яку читач сприймає як 

таку, а насправді це думка автора твору, який створює таку умовність. 

В. Осипова пояснює комунікативний феномен дискурсу такими чином: 

«деконструкція дискурсу відбувається саме через деконструкцію присутності 

й фігурує як непряме мовлення», і акцентує на дискурсі невимовленого, що 

зосереджує увагу не лише «на невербальному вимірі комунікації, а й на динаміці 

конституювання особистості». Тобто саме суб’єкт постає «осередком 

смислотворення» дискурсу, а адресат має здатність інтуїтивного розуміння 

в процесі спілкування. «Якщо проаналізувати проблему дискурсивності не 

з лінгвістичного формального боку, а з боку суб’єктивної унікальності, то 

розбудовується модель, амбівалентна лінгвістичній: тобто не слова 

породжуватимуть сенс, а саме сенс породжуватиме слова» [Осипова 2013, с. 44–

45]. Отже, екстралінгвістичний контекст художнього твору, зокрема авторська 

стратегія, ніби керує лінгвістичним (тактичним набором мовних засобів). 

Дискурс у семасіологічному аспекті «з’являється з тексту, народжується 

в ньому». В ономасіологічному, – спочатку постає дискурс, який із часом 

фіксується у вигляді тексту. Тобто текст – «ніби застиглий дискурс» без «живих 

ознак», текст – одиниця лінгвістичного аналізу, дискурс – комунікативного. 

Проте обидва мають відповідник «висловлювання» [Бацевич 2004, 147–148]. 

Іншими словами, дискурс більшою мірою відображає саме живе мовлення.  

Досліджуючи дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного 

комунікативного простору, К. Серажим вказує на «мовленнєвий вплив на 

аудиторію – з одного боку, та розуміння аудиторією справжніх інтенцій 

і прихованих прийомів мовного маніпулювання свідомістю – з іншого» 

[Серажим 2003, с. 6]. На думку вченого, дискурс – це складне комунікативне 

явище, що включає текст і екстралінгвістичні чинники [Серажим 2003, с. 11], 

а тому текст визначено як основну одиницю дискурсу, його мовленнєве 

вираження, адресоване мовній особистості.  
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В аспекті зіставлення понять «дискурс», «текст» і «мовлення» Б. Зільберт 

визначає текст як одиницю мовлення, елемент комунікації, тобто ототожнює 

його з дискурсом і розглядає як комунікативну одиницю, де «мовні елементи 

і структуру використовують для реалізації певних комунікативних цілей, 

завдань і настанов» [Зильберт 1986, с. 12]. Ми не погоджуємось із цією точкою 

зору, бо таке ототожнення спрощує складні відношення між цими поняттями, 

описаними в науковій літературі. Так, Ю. Косенко інтерпретує дискурс 

у ситуативній площині, що передбачає враховувати соціальні, психологічні 

та культурні аспекти комунікації, де функційно організовані одиниці мови діють 

як система взаємопов’язаних мовленнєвих одиниць у певному контексті. 

Дослідниця зазначає, що «текст є продуктом як мовлення, так і мислення, 

продуктом, який уперше з’являється в момент породження його автором і може 

переживати подальші породження при сприйнятті його реципієнтом» [Косенко 

2011, с. 167–168]. В. Шинкарук текстовою комунікативною одиницею називає 

дискурсивне висловлювання, сегментовану комунікативну реалізацію простого 

чи складного речення, яке зіставляють з відповідним граматичним реченням 

[Шинкарук 1996, с. 57]. Підсумкове визначення дає Н. Арутюнова: дискурс – це 

зв’язний текст сукупно із соціокультурними, прагматичними, психологічними та 

іншими чинниками; пов’язаний із ситуацією; це мовлення як цілеспрямована 

соціальна дія, компонент взаємодії людей [Арутюнова 1990, с. 136–137]. Ми 

спираємось на думку вченої в дослідженні мови роману О. Солженіцина «У колі 

першому», враховуючи зазначені нею чинники. Головними ж рисами дискурсу 

як мовленнєвого явища дослідники називають зв’язність висловлювань, усно-

розмовну форму, діалогічність і усну чи письмову фіксованість [Николаева 1978, 

с. 467], тобто елементи безпосереднього створення художнього тексту, які 

становлять його тактичний складник. 

У своїй роботі, розглядаючи дискурс як характеристику комунікативного 

процесу, що є підґрунтям тексту як формальної структури, В. Чернявська 

пропонує два визначення поняття дискурс: «Залежно від дослідницьких завдань 

дискурс в одному випадку позначає окрему конкретну комунікативну подію, 
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в іншому – має на увазі комунікативну подію як інтегративну сукупність певних 

комунікативних актів, результатом якого є змістовно-тематична спільність 

багатьох текстів» [Чернявская 2006, с. 78]. У нашому дослідженні ми 

розглядатимемо дискурс як окрему конкретну комунікативну подію. 

За Ф. Бацевичем, актуалізація мовних одиниць сприяє отриманню ними 

функційного статусу. Так відбувається «перехід від мови до мовлення 

і реалізація потенційних можливостей, мовних елементів, яких вимагає певна 

мовленнєва ситуація» [Бацевич 2004, с. 155]. Цьому переходу слугують 

відповідні актуалізатори – займенники (переважно особові та присвійні), 

прислівники, прийменники, часові й способові форми дієслова, контекст і 

ситуація спілкування. В аспекті розмежування мови й мовлення одиниця 

«речення» з першої категорії актуалізується в одиницю «висловлювання» 

з другої, а тому вони й по-різному членуються (висловлювання – на тематичну й 

рематичну частини). Актуальне членування залежить від інтенції мовця, мети 

висловлювання, а засобами розмежування теми й реми постають переважно 

інтонація та позиція.  

Отже, дискурс у широкому розумінні – це динамічне явище, власне процес 

спілкування, що приводить до створення тексту як певної формальної структури. 

Що ж до мінімальної одиниці спілкування, то Ф. Бацевич звертає увагу на 

тенденцію до визначення такою певного виду мовленнєвого акту (констатації, 

запитання, наказу, опису, пояснення, вибачення, прохання, привітання тощо). 

Саме послідовність таких актів складає дискурс [Бацевич 2004, с. 169, с. 170]. У 

межах художнього тексту, зокрема великого за обсягом роману, цю 

послідовність повною мірою реалізовано.  

Р. Комар визначає художній дискурс як мову «всієї художньої літератури, 

яка в процесі мовленнєвої реалізації постає у вигляді текстів художніх творів» 

[Комар 2001, с. 253]. У такому разі його компонентами визначено конкретні 

висловлювання діалогічної чи монологічної форми з різноманітними 

смисловими кореляціями, що реалізують інтеракцію між персонажами. Таке 

розуміння дискурсу дає змогу розглядати в його межах явища 
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інтертекстуальності, автоінтертекстуальності, виокремлювати способи 

художньої організації художнього твору на тлі художнього процесу епохи. 

Отже, узагальнюючи чинні підходи й обираючи такий, що суголосний 

нашій меті, у роботі дискурс розглядаємо як комунікативний вимір художнього 

тексту, зокрема саму оповідь, а також діалоги й внутрішні монологи персонажів 

літературного твору.  

 

1.2.3. Традиційна оповідь і вільний непрямий дискурс 

 

Оповідь у структурі художнього твору сучасні дослідники характеризують 

з погляду її відношення до літературної традиції. О. Падучева диференціює 

наратив на традиційний – форму оповіді, де свідомість оповідача складає 

композиційну цілісність тексту (форма 1 особи – оповідач-персонаж, 3 особи – 

екзегетичний оповідач), та вільний непрямий дискурс (ВНД: від англ. free indirect 

discourse), де персонаж «витісняє оповідача, захоплюючи егоцентричні елементи 

мови у своє розпорядження». За словами дослідниці, ВНД заснований на 

складному узгодженні «голосів різних персонажів один з одним і з голосом 

оповідача», де вжито метафоричний елемент «голос» на позначення мовлення 

[Падучева 2010, с. 207]. Отже, у такому разі функцію оповідача виконує окремий 

персонаж – будь-яка дійова особа художнього твору, чим відзначаються повною 

мірою романи О. Солженіцина.  

Досліджуючи особливості авторської оповіді на матеріалі італійських 

романів, О. Рекут визначає явище «маскування власного образу», що 

виявляється «в авторському перевтіленні в образ Іншого». Для цього дослідниця 

використовує стратегічний термін «автофікціоналізація», що полягає у 

виявленні «прагнення розповісти чужу історію, що в процесі оповідання виявляє 

більше за будь-який автобіографічний дискурс правди про автора (несвідома 

автобіографія)» [Рекут 2009, с. 5–6]. Таким чином автор маскується в того 

Іншого й розповідає правду вже про себе – виявляє певні власні інтенції. 
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Означені вище оригінальні підходи в реалізації оповіді зумовлені 

й літературними орієнтаціями. Так, О. Головій, досліджуючи риси реалізму 

і неореалізму, відзначає, що другий конгломерат «визначається в першу чергу 

світоглядно-філософськими настановами ˂…˃ Психологізм у неореалістичних 

творах – глибинний, ґрунтується на зображенні реальної людської психіки. Інші 

атрибутивні риси реалізму ХІХ ст. – аналітизм, логоцентризм, історизм, 

критицизм, всезнаючий наратор-деміург, дидактизм, моралізаторство тощо – 

у неореалізмі відходять на другий план, а то й зникають» [Головій 2011, с. 16]. 

Тобто саме неореалізм передбачає виклик формам традиційної оповіді.  

Нетрадиційною формою оповіді є невласне пряме мовлення, докладно 

вивчене М. Бахтіним і В. Виноградовим. В. Виноградов розглядав НПМ як 

художній прийом для передавання сприйняття життя персонажем, як «складну 

комбінацію оповіді з формами внутрішнього мислення самих персонажів» 

[Виноградов 2003, с. 235]. НПМ дослідник схарактеризував на матеріалі творів 

І. Крилова, О. Пушкіна, М. Гоголя, Ф. Достоєвського, Л. Толстого та інших 

письменників, які реалізовували принцип «суб’єктно-експресивної 

багатоплановості» оповіді, «руйнували суб’єктну обмеженість» тогочасного 

оповідного монологу, коли постійне переміщення сфер свідомості драматизує 

оповідь, наближаючи її до «чужого мовлення» [Ковтунова 2002, с. 66]. 

Відтворення подій з погляду їх сприйняття й переживання персонажем зумовлює 

включення елементів внутрішнього мовлення персонажа в оповідь автора. 

Наприклад, І. Крилов, за словами В. Виноградова, у своїх байках комбінує 

експресивні відтінки народного мовлення, постійно змінюючи погляд, що або 

наближається до сприйняття персонажів, або віддаляється від нього. Тобто 

оповідний стиль змішується з чужим мовленням. У пушкінський оповіді, за 

спостереженням вчених, відбувається зміна суб’єктних планів, що зумовлює 

появу форм «чужого мовлення» [Ковтунова 2002, с. 66]. Така суб’єктна 

багатоплановість оповіді реалізується через зіставлення часових площин, форм 

доконаного й недоконаного виду дієслів, уведення в оповідний стиль елементів 

розмовного мовлення, усного діалогічного мовлення, внутрішнього мовлення 
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персонажа. Види мовлення дослідники ХХ століття ретельно розглянули на 

матеріалі літератури ХІХ століття, але розвиток літератури в другій половині 

ХХ століття, зокрема російської, потребує окремого дослідження. У цей період 

навіть така стала форма, як роман, трансформувалась, набула нових рис, зокрема 

в будові й відтворенні типів мовлення. 

О. Падучева характеризує НПМ як мовний феномен і ВНД як оповідну 

форму, подаючи термінологічну історію цих понять у світовій лінгвістиці: 

у французькому варіанті – style indirecte libre, discours direct impropre 

(відповідник – «невласне пряме мовлення»), у німецькому – verschleierte Rede, 

erlebte Rede, uneigentliche direkte Rede и др., в англійському – semi-indirect style, 

represented speech, independent form of indirect discourse, quasidirect speech, 

represented speech and thought, или represented consciousness. Також існують 

близькі терміни «внутрішній монолог», «оповідний монолог». Надалі термін 

ВНД стає найбільш функційним у контексті комунікативної ситуації [Падучева 

2010, с. 336]. За допомогою НПМ відбувається взаємодія автора й персонажа. 

Саме цей різновид оформлення чужого мовлення розширює суто лінгвістичне 

дослідження до меж загальногуманітарного розгляду в аспекті теорій 

авторського погляду М. Бахтіна, В. Виноградова, А. Гулака, Б. Успенского та 

Ю. Лотмана [Бахтин 2000; Виноградов 1980; Гулак 2019; Успенский 2000; 

Лотман 1998]. Лінгвістика кінця ХХ століття орієнтована на дослідження 

художнього тексту, наративу, і цю стратегію реалізували Г. Золотова, 

Н. Онипенко й О. Падучева [Онипенко 1995; Падучева 2010] у вивченні 

проблеми суб’єкта-оповідача загалом і НПМ зокрема.  

Формально НПМ будується від автора, але в ньому відчувається «голос» 

персонажа. Оскільки зіставлення двох цих голосів може варіюватися, 

визначаються різновиди НПМ. Так, О. Боднарук підсумовує погляди лінгвістів 

щодо таких різновидів: «авторське» НПМ (у складі мовлення оповідача є 

елементи мовленнєвої будови персонажів); персональна, або персонажне НПМ 

[Боднарук 2010, с. 72]. Для віднесення висловлювань до НПМ важливою є 

акцентуація та експресивна інтонація. Якщо в непрямому мовленні мовленнєва 
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образність чітко виявляється на фоні авторського тексту, а пряме мовлення 

постає в одному регістрові з авторським текстом, то в НПМ легко суміщаються 

слова автора-оповідача і слова персонажа, що приводить до постійного 

поповнювання форм його вираження [Беличенко 2006, с. 15]. Ознаки перших 

зазначених форм, потрапляючи в НПМ, не реалізують свої функційні 

можливості, а беруть на себе додаткове смислове навантаження, і тільки тоді 

починають діяти, перетворюючись на ознаки НПМ. Так, граматично-

морфологічні ознаки НПМ тісно пов’язані з такими категоріями, як час, вид, 

комунікативні регістри, особа. 

Коли НПМ виявляється на фоні темпоральної структури, функція видо-

часових форм дієслова, що реалізується через відповідний комунікативний 

регістр у тексті, полягає в тому, що гомогенністю чи гетерогенністю своїх 

з’єднань вони сигналізують про межі текстових фрагментів із НПМ.  

О. Бєличенко визначає такі типи НПМ: а) «персональне» (схоже з прямим 

мовленням, у межах окличних, питальних, інфінітивних речень). Від прямого цю 

форму відрізняє відсутність графічного маркування та виділення функційно 

забарвленою лексикою і семантикою; б) «опосередковане» НПМ (схоже 

з непрямим мовленням через використовування вставних дієслів, підрядного 

зв’язку, транспозиції часу, особи, дейктичних елементів). Так передається зміст 

ментального, перцептивного чи вербального акту персонажа із попереднім 

називанням самого акту; в) «лексико-семантичне» НПМ (відрізняється від 

авторської оповіді лексико-фразеологічними одиницями, властивими 

персонажу); г) «семантичне» НПМ (відображено ментальний, перцептивний або 

вербальний акт персонажа без попереднього називання цього акту). Виявляється 

безпосередньо з авторського контексту, зберігаючи лексично нейтральну 

оповідь; д) «авторизоване» НПМ, що семантично важко виявляється 

в авторській оповіді; е) «цитатне» НПМ (виявляється через пунктуацію – 

переважно три крапки) [Беличенко 2006, с. 19–21]. Дослідниця висновує, що 

в авторській оповіді НПМ – не лише спосіб передати чуже слово, а й прийом 

формування сюжету, де актуалізується не лише персонаж, а й читач. Тобто 
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НПМ – це спосіб діалогічного передавання чужого мовлення, коли відбувається 

діалог читача з персонажем/оповідачем, тобто з текстом, у процесі якого всі 

разом доходять одного смислового висновку [Беличенко 2006, с. 22]. Саме 

в такий спосіб НПМ виконує організаційну та смислову функції в тексті.  

Чой Чжи Ен, який досліджував засоби передавання чужого мовлення 

в художній оповіді, зазначав про оповідача як суб’єкта сприйняття, усвідомлення 

та мовлення, що той може передавати як чужі висловлювання персонажів своєї 

оповіді, так і власні, а також мовлення можливого адресата. До того ж 

у художньому тексті чуже мовлення може передаватися у формі розповіді, 

зокрема як перерахування його тематики, а також у формі прямого, непрямого 

та невласне прямого мовлення. Можливі при цьому різноманітні комбінації цих 

форм, які сполучають їхні синтаксичні конструкції та функційні ролі в загальній 

оповіді [Чой 2000, с. 89, с. 90]. Ми послуговуємося такою диференціацією 

дослідника, що дає змогу навести такі дефініції форм передавання чужого 

мовлення: 

– пряме мовлення – безпосереднє (або й орієнтовне) передавання чужого 

висловлювання від імені мовця, що формально позначено ввідною фразою особи, 

яка передає це висловлювання, – «словами автора»;  

– непряме мовлення – форма репрезентації чужого висловлювання 

з використовуванням підрядного речення з функцією ремарки. У цьому разі 

обов’язковими є зміни (від автора) у чужому висловлюванні – як в аспекті змісту, 

так і модальності, на що впливають авторські інтенції (обставини, настрій, 

світовідчуття). І все одно, непряме мовлення становить по суті переказувані 

висловлювання;  

– невласне пряме мовлення – експресивна форма передавання чужого 

висловлювання, що входить у конструкцію мовлення автора-оповідача (на 

взірець сторонньої ремарки в авторському монолозі). Але водночас це внутрішнє 

мовлення персонажа, що функційно репрезентує його внутрішній стан або 

авторську оцінку. Тому формально саме персонаж перебирає на себе в такому 

разі роль мовця-оповідача.  
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Категорія НПМ належить і до синтаксису, і до стилістики: 

у синтаксичному аспекті її аналізують поряд із прямим і непрямим мовленням як 

засіб передавання чужого висловлювання, у стилістичному – поряд із мовленням 

оповідача та мовленням персонажа, де вибір здійснюється відповідно до інтенцій 

автора [Чой 2000, с. 91]. Варто відзначити, що на відміну від власне авторської 

оповіді, актуального мовлення, означені вище різновиди передають мовлення, 

пропущене через чужу свідомість.  

За словами О. Арзямової, НПМ може виявлятися в структурі оповіді у двох 

різновидах ВНД. Перший – це контамінація мовленнєвих форм, що 

репрезентують зовнішній і внутрішній погляди персонажа; другий – 

спрямування на відтворення внутрішнього погляду персонажа, коли акцентують 

на його ментальності [Арзямова 2011, с. 176]. При цьому сам персонаж-оповідач 

об’єктивує себе за допомогою форм внутрішнього мовлення (монологічної чи 

діалогічної).  

Щодо цього простежуємо тенденцію до діалогізації персонажного 

монологу в композиційно-мовленнєвій структурі твору. Авторське 

дистанціювання сприяє контамінації суб’єктних сфер персонажів і 

взаємопроникненню їхніх суб’єктно-мовленнєвих площин в оповідній  

структурі. Тому ці площини об’єднуються в єдине структурно-смислове та 

комунікативне ціле, за допомогою якого організовується текст [Арзямова 2011, 

с. 174]. Це явище має глибоку філософську природу, яку докладно вивчав 

О. Лук’яненко [Лук’яненко 2000] і яку ми пов’язуємо з активністю читача, який 

сам безпосередньо залучається в оповідь.  

Синтаксичні форми реалізації оповідних типів вивчали ще 

О. Пєшковський і В. Шмід у межах синтаксису та досліджування тексту [Шмид 

2003; Пешковский 2001], а в сучасній філології зокрема М. Шелякін 

у використовуванні граматичних конструкцій для формування синтаксичних 

єдностей – художніх текстів [Шелякін 2001]. Про синтаксичні форми реалізації 

НПМ говорить і Лю Цзюань, виявляючи, що основну оповідь здійснює автор, але 

час від часу «дозволяє» герою сказати і «своє слово» [Цзюань 2010, с. 87], що 
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реалізується формально через окремі слова й вислови, вставлені в авторський 

контекст (тобто як думка персонажа).  

НПМ у формі короткого самостійного речення або частини складного 

речення, розпочатого автором, передає окремі думки персонажа в завершеному 

й незавершеному вигляді – через зміну часової площини, модальності, 

безсполучниковим реченням. Цим досягають певного контрасту: нейтральна 

авторська оповідь чергується з думкою персонажа, що характеризується 

емоційністю й розмовністю. Думки персонажа передаються в найбільш 

емоційному вигляді, випромінюючи його внутрішню боротьбу, психологічні 

переживання, а думка автора відходить на другий план, що формально 

відбувається в структурі складного поширеного речення з питальною чи 

окличною інтонацією чи з можливою інверсією для більшої розмовності. 

У такому разі межа між авторським мовленням і невласне прямим стає чіткою. 

НПМ в ускладненій формі може мати вигляд і діалогу, що складається або 

з розмови із самим собою, або зі звернення до відсутнього співрозмовника. Про 

таку форму говорять як про засіб передавання внутрішнього мовлення. Тобто 

НПМ традиційно оформлюють як монолог, але з відображенням зіткнення двох 

точок зору в одній структурі [Цзюань 2010, с. 88–90], тобто як бесіду персонажа 

із самим собою та з іншим персонажем, іноді з фрагментами прямого мовлення. 

Розглядаючи невласне авторську оповідь, К. Казанкова відзначає, що між 

текстом оповідача і текстом персонажа «розташовується широка гама змішаних 

форм, тобто трансформацій тексту персонажа з різноманітною дистрибуцією 

ознак», що аналогізується як «приховане, завуальоване цитування», але не 

виділене лапками [Казанкова 2013, с. 54]. Тобто знову відзначено аналогію НПМ 

із діалогічною формою. Такий підхід ми використаємо в нашому дослідженні під 

час аналізу форм оповіді в романі «У колі першому».  

Досліджуючи різновиди прямого й непрямого мовлення в публіцистичних 

текстах, А. Милостива характеризує їх таким чином: пряме мовлення (або 

цитування) – дослівне відтворення мовлення учасника описуваної комунікації, 

коли саме йому оповідач приписує особливості інтонації, лексики, граматики 
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і стилю, а також маркери певної лінгвокультурної спільноти (професійна, 

діалектна лексика). Непряме мовлення в структурному сенсі становить єдність 

двох компонентів – слів автора з можливим підрядним сполучником і «чужого 

мовлення, що втрачає ілокутивну автономію». Така форма мовлення виконує 

інформативну функцію. Зрештою, НПМ «асоціюється насамперед із 

зображенням думок і почуттів персонажа в такій формі, у якій оповідач 

ідентифікує себе із цим персонажем» [Милостивая 2016, с. 241]. Формально воно 

графічно не маркується, але відзначається експресивними й редукованими 

синтаксичними ознаками, що привертають увагу читача до контенту. 

Лю Цзюань досліджує форми НПМ у художньому тексті як художньо-

стилістичний прийом із позиції структурного принципу, визначаючи такі типи 

НПМ: у формі слів і словосполучень; у формі короткого самостійного речення 

або частини складного речення, розпочатого автором; у розгорнутій формі; 

в ускладненій формі [Цзюань 2010, с. 87]. О. Арзямова додає до цього, що НПМ 

може перериватися реплікою автора чи супроводжувати її, при цьому 

поглиблення смислу оповіді в напрямі активізації читацької свідомості 

відбувається через експлікацію погляду суб’єктивованого персонажа [Арзямова 

2011, с. 175]. За словами О. Боднарук, чуже мовлення виявляється на фоні 

авторського, у яке воно вплітається різним чином. Чуже мовлення поділяється 

на зовнішнє та внутрішнє, які пов’язані між собою. Внутрішнє ще більш 

суб’єктивне, редуковане, хоча в аспекті психіки воно не виявлене у вербальних 

формах. Дослідниця слушно називає такі фрагменти в художніх текстах 

імітацією, що має на меті показати внутрішній світ персонажа [Боднарук 2010, 

с. 71]. Така оповідь уже не є суто авторською, тотожність оповідача з автором не 

повна, що відповідає характерові художнього твору з елементами вимислу.  

О. Падучева визначає формальну відмінність між непрямим мовленням 

і прямим (безпосереднім) у тому, що в непрямому – це єдине висловлювання, 

а в прямому – два висловлювання (два тексти), автори яких постають у ролі 

і мовця, і адресата. До того ж сфера мовця обмежена вставним реченням 

[Падучева 2010, с. 338]. Отже, художня оповідь є тотожною усному мовленню. 
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При цьому інтерпретуються егоцентричні елементи, що пов’язані 

з комунікацією, виконуючи функцію вказівки на мовця [Падучева 2010, с. 199–

200]. Це важливо для того, щоб визначити персонажа, який заступає основного 

оповідача. 

Отже, оповідач у художньому творі (суб’єкт сприйняття, усвідомлення 

й мовлення) може передавати як власні висловлювання, так і чужі – персонажів 

своєї оповіді або чуже мовлення, доповнене (поглиблене) авторським 

коментарем. У межах цілісного аналізу художнього твору структуру такої 

оповіді можна характеризувати за допомогою структурно-описового 

і комунікативно-описового методів. 

 

1.2.4. Тактика і стратегія побудови художнього тексту. Вибір і 

комбінація мовних і мовленнєвих засобів  

 

Центральною фігурою, що організовує текст, є автор. Авторським задумом 

визначено стратегію оповіді, яка «охоплює сукупність різноманітних поглядів, 

різноманітних «суб’єктних призм», у яких переломлюється висвітлення сюжету 

та сприймання форм його руху» [Гулак 2019, с. 12]. Авторська творча стратегія 

реалізується низкою тактичних засобів. 

Авторську стратегію і тактику оповіді, які впливають на вибір та 

комбінування засобів мови й мовлення в певному художньому тексті, аналізує 

Г. Золотова. На її думку, стратегія передбачає замисел, головне завдання, 

художній імператив, світогляд, творчу філософію та прагматичні інтереси 

автора, що їх обов’язково мають сприйняти читач і дослідник, а тактика 

реалізується в комплексі мовних одиниць і мовленнєвих прийомів побудови 

тексту. Для його аналізу та виявлення комбінацій мовленнєвих одиниць, 

фрагментів тексту зі значеннями абстрактності / конкретності різного ступеня, 

динаміки / статики, прямого / інверсованого часового перебігу, погляду 

учасника / неучасника події, оповідача / персонажа, а також засобів формування 

мотивації читача / слухача, його розуміння авторської стратегії, стимулювання 
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оцінного ставлення до прочитаного / почутого [Золотова 1996] ми застосовуємо 

цілісний стилістичний аналіз художнього твору. Стратегічний замисел 

і тактичний набір мовних засобів формують сутність оповіді, авторську 

специфіку створення художнього тексту, що ми досліджуватимемо в роботі. 

А. Гулак обґрунтовує теорію досліджування стратегії оповіді, відзначаючи 

охоплення нею сукупності різних поглядів [Гулак 1995, с. 38], коли події 

в художньому творі можуть бути зображені з погляду певного персонажа, різних 

персонажів (при цьому оповідач постійно змінює позицію); під кутом зору 

оповідача – стороннього спостерігача, який перебуває «за спиною героя»; під 

кутом зору всеобізнаного оповідача, «якому відкрито доступ до внутрішнього 

світу персонажів, до їхніх думок і реальних намірів» [Гулак 2019, с. 12]. У такому 

разі оповідна перспектива пов’язана з ідейно-пізнавальною позицією оповідача 

щодо зображуваного світу, орієнтованою на читача з можливістю інтерпретації. 

Із-поміж тактичних прийомів будови твору Г. Золотова визначає ті, що 

з’єднують регістрові елементи в структурі тексту, створюючи композицію 

художнього твору. Відповідно розмежовують такі види композиції, як закрита, 

відкрита і змішана. Закрита починається й закінчується аористивними 

дієсловами, позначаючи позачасову подію – відокремлену від попередніх 

і подальших подій. Відкрита композиція, у межах якої динамічні події, позначені 

аористивними дієсловами, супроводжуються на початку й наприкінці 

дієсловами імперфективно-процесуальними чи якісно-описовими, що ніби 

нівелює події в часовому вимірі, так позначаючи неординарність або 

ординарність описуваної події. Змішана – з динамічним аористивним початком 

і розмитим у часі імперфективним закінченням або з імперфективною 

експозицією та аористивним закінченням, що створює ефект неочікуваності, 

енергійності або вичерпаності.  

Тут співвідношення дієслівних форм доконаного виду з аористивною 

й перфективною функціями в композиції не лише виконує функції зв’язування 

та зміни ситуацій, – властиве йому протиставлення активної дії і мимовільного 

стану як тактичний прийом може бути засобом реалізації художньої ідеї, 



54 

 

авторського замислу [Золотова 1996]. Ми це розуміємо також як один із засобів 

створення експресивної оповіді, що ілюструє стан людини – від дії до її 

результату.  

Отже, стилістичний аналіз художнього твору передбачає визначення 

стратегії автора через виявлення стилістичних прийомів, що мають на меті 

сконденсувати мовні і мовленнєві засоби з метою посилити, виділити, 

підкреслити, емоційно наситити текст, естетично його оформити.  

 

1.2.5. Композиція художнього тексту: типи оповіді та комунікативні 

регістри 

 

Композиція художнього прозового тексту – це складний феномен, 

структурною основою якого є оповідні контексти. Є. Іванчикова поділяє їх на 

контексти інформативного типу (повідомлення про події, факти); контексти 

психологічного типу (повідомлення про зовнішні вияви внутрішніх, психічних 

станів героя) [Иванчикова 1979, с. 117]. Основу оповіді складають дієслова, 

функції яких ретельно розглянуто в роботах Г. Золотової, присвячених 

комунікативному синтаксису. Так, в оповідних контекстах інформативного типу 

в художніх творах основу опису подій складають переважно дієслова у формі 

доконаного виду, що вказує на послідовність подій. Залучення автором дієслів 

у формі недоконаного виду пов’язано з потребою позначити дії, що відбуваються 

паралельно, і тотожні стани (частіше – з узагальнено-фактичним значенням), які 

часто порушують швидкий перебіг подій та уповільнюють розвиток події, а іноді 

навіть повертають час назад. 

У контексті функційного значення дієслів в організації оповіді лінгвісти 

визначають аористивну й перфективну функції як властиві дієсловам доконаного 

виду, а імперфективну – дієсловам недоконаного виду. Імперфективна функція 

своєю чергою поділяється на процесуальну, ітеративну та якісно-описову. 

Аористивна функція створює оповідну послідовність; перфективна позначає 

стан об’єкта, результат дії чи стану, що перейшов у нову якість; імперфективна – 
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дію чи стан у його тривалості, але без зміни ситуації; ітеративна – повторювані 

дії чи стани, що повторюються та заповнюють необмежений часовий простір; 

якісно-описова через акційні дієслова позначає звичайні заняття, уміння, а через 

неакційні – властивості об’єктів оповіді, відношення між ними [Золотова 1996]. 

Це створює певну напруженість і примушує читача ніби передбачати подальший 

перебіг подій. Ми проаналізуємо це в наступних підрозділах дослідження на 

прикладі стилю О. Солженіцина. 

Оповідні контексти становлять основу подійної площини художнього 

твору. Існують два типи таких контекстів: інформативні та «психологічні», які 

своєю чергою поділяються на оповідні та сприймальні. Так, у контекстах 

інформативного виду синтаксичні конструкції становлять переважно 

поліпредикативні утворення з прямим порядком слів, на тлі яких 

виокремлюються послідовності однорідних членів, а також відособлені 

означення, виражені дієприслівниковими зворотами. У такому разі автор передає 

стан сильного хвилювання й рішучості своїх персонажів через дієслова минулого 

часу недоконаного виду, що підкреслюють тривалість дій, які змінюють одна 

одну, і відокремлених обставин, виражених дієприслівниковими зворотами. 

О. Шкурська відзначає, що в оповідних контекстах інформативного типу 

основу подієвого плану становлять дієслова доконаного виду, що вказують на 

послідовність подій, а функцію організації тексту виконує інформативно-

оповідний регістр [Шкурська 2007, с. 5–6]. Оповідні контексти психологічного 

типу представлені в зображально-оповідному регістрі, оскільки в ролі оповідача 

перебуває персонаж зі своїми почуттями та емоціями. Тобто психологічний тип 

(наратив сприйняття) передбачає опис внутрішнього сприйняття персонажем 

того, що відбувається. 

Описові контексти, що мають елементи і оповіді, і роздуму, пояснюються 

більш складним завданням, яке постає перед читачем: не лише сприйняти 

картину довколишньої природи, а й усвідомити її розвиток, виявити ставлення 

до описуваних подій. Це відтворюється за допомогою складних синтаксичних 

конструкцій, що будуються з оповідних фраз із послідовностями однорідних 
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дієслів-присудків у формі минулого описового часу, що підкреслюють 

тривалість описуваної події. 

Досліджуючи зумовленість композиції художнього тексту типами оповіді, 

Г. Ярмоленко зазначає, що останні розуміємо як єдності, «організовані з погляду 

автора / оповідача / персонажа, що реалізовані через певні мовленнєві засоби» 

[Ярмоленко 2006, с. 252–253]. Такими типами є авторська оповідь, невласне 

пряме мовлення і діалог. При цьому погляд персонажа організує не лише його 

зовнішнє мовлення (діалог), але й внутрішнє. Останній різновид дослідниця 

називає «зображуване внутрішнє мовлення» й виокремлює його як четвертий тип 

оповіді. Ці типи задіяні у формуванні сфери автора і персонажа, де перша 

створюється авторською оповіддю, а друга – діалогом і зображуваним 

внутрішнім мовленням. Що ж до НПМ, то дослідниця пов’язує його із 

суміщеною сферою автора і персонажа, хоча воно описує почуття саме 

персонажа – порівняно із внутрішнім мовленням, яке організоване поглядом 

персонажа [Ярмоленко 2006, с. 252–253]. Ми поділяємо цей погляд та 

досліджуємо наведену кореляцію в подальшому аналізі НПМ в тексті роману 

О. Солженіцина «У колі першому». 

Групи мовленнєвих одиниць різних типів створюють комунікативні 

регістри як форми, що організовують композицію художнього тексту. 

Г. Золотова в комунікативній структурі тексту виокремила п’ять основних 

регістрів відповідно до наявної в тексті інформації: репродуктивний, 

інформативний, генеритивний (для монологічного мовлення), волюнтивний 

і реактивний (для діалогічного мовлення), кожен з яких характеризується своїми 

лінгвістичними (формальними) ознаками. Дослідниця стверджує, що комбінації 

цих регістрів створюють композицію тексту, формуючи окремі блоки, що 

виконують певні комунікативно-регістрові функції [Золотова 1996, с. 286]. 

Поняття регістру ми активно застосовуємо в цьому дослідженні. 

Характеризуючи основні комунікативні регістри О. Шкурська виділяє  

різновиди, відповідно до оповідних контекстів. Так, на її думку, зображально-

оповідний регістр може змінюватися на інформативно-логічний і оцінно-
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кваліфікативний (оповідь супроводжує пояснення автора), узагальнювально-

логічний (до оповіді входять міркування героя) і реактивний (коли передається 

внутрішня реакція персонажа). [Шкурська 2007, с. 11–12]. Досліджуючи прозу 

В. Распутіна, авторка стверджує: у портретних описах використовують 

зображально-оповідний і зображально-описовий комунікативні регістри, що 

також можуть змінювати один одного, в описах навколишнього оточення та 

пейзажу характерні інформативно-описовий і зображально-описовий регістри 

[там само]. Ми застосовуємо теорію комунікативних регістрів до вивчення  

оповідних контекстів роману О. Солженіцина, спираючись як на загальну теорію 

Г. Золотової, так і на уточнення інших дослідників. 

Художні тексти можуть бути організовані як в одному комунікативному 

регістрі (монорегістрові структури), так і з використанням декількох регістрів 

(полірегістрові структури). Через означені блоки в тексті відбувається 

поступальний рух інформації – від відомої до нової, що й забезпечує його 

динамічну єдність. С. Мехасюк стверджує, що «особливо важливим є таке 

членування на рівні фрагментів тексту, де виокремлюються смислові 

відношення між ремами сусідніх речень. При цьому визначається відповідний 

для окресленого текстового відрізку тип рематичної домінанти (типова 

конфігурація декількох рем)» [Мехасюк 2016, с. 4–5]. Додамо до цього, що 

дослідження тема-рематичних структур відбувається на рівнях текстових 

фрагментів загалом і текстових фраз зокрема. 

Тема-рематична структура є важливою характеристикою стилістичної 

організації тексту. Дослідники описують п’ять її різновидів: 1) канонічна 

ступінчаста тема-рематична організація тексту (рема попереднього 

висловлювання стає темою наступного, причому всі наступні теми мають 

глибинну рематичну природу); 2) тема-рематична структура віялового типу 

з повторенням стабільної теми (у формі повторів іменника або займенника); 

3) тема-рематична структура віялового типу з багатокомпонентною тематичною 

частиною (кілька тем) і однією ремою (наприклад, номінативні структури 

з одним предикатом); 4) тема-рематична структура з узагальненою темою, 
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розчленованою в текстах через конкретизацію вихідної теми; 5) автономні тема-

рематичні текстові структури (зовні ніби не залежать одна від одної, самостійні, 

мінімально прив’язані до контексту) [Бабенко, Казарин 2005]. У межах нашого 

дослідження буде проаналізовано тема-рематичну структуру оповіді 

й розглянуто, які стилістичні функції її різновиди виконують. 

У великих за обсягом текстах часто накладаються тема-рематичні 

структури різного виду, хоча й навпаки – тексти можуть бути організовані 

однотипно або з домінуванням одного структурного типу. Призначення реми 

в тексті полягає не лише в репрезентації нового смислу, не лише в актуалізації 

комунікативно значущої інформації, а й в організації текстової семантики 

[Бабенко, Казарин 2005, с. 205]. Відповідно до цього рематична частина речення 

може бути виражена різними категорійно-граматичними й семантичними 

класами слів. Це можуть бути, наприклад, дієслова в одній видо-часовій формі, 

що належать до семантичних класів дії та діяльності: руху, мовленнєвої 

діяльності, пошуку, негативного впливу на об’єкт тощо, утворюючи динамічну 

рематичну домінанту фрагмента. (Історію лінгвістичного дослідження 

домінанти художнього тексту висвітлено в роботах О. Скоробогатової 

[Скоробогатова 2012, с. 373–377] і Н. Самсоненко [Самсоненко 2018]). 

Система рематичних домінант складається з таких різновидів: предметна, 

статальна, динамічна (статально-динамічна), якісна та імпресивна. Дослідники 

характеризують їх так: тексти з предметною домінантою характеризуються 

активним використовуванням у рематичній частині іменників та їхніх 

замінників, що дає змогу висунути в описові на передній план предметний світ, 

світ людей і речей, якими заповнено життєвий простір. Тобто тут переважають 

номінативи без формального предиката. Статальна домінанта характеризує 

фрагменти текстів з лексикою на позначення фізіологічного та психологічного 

стану людини і стану довкілля. Цю лексику складають іменникові, дієслівні, 

прикметникові назви, безособово-предикативні слова. Тут переважають 

конструкції стану. Динамічну домінанту створюють дієслова конкретної 

фізичної дії, діяльності, руху. Тут переважають форми доконаного виду 
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минулого часу – тобто конструкції дії. Якісна домінанта виявляється 

у фрагментах, що характеризують предмети, осіб, довкілля. Для цього 

використовують прикметники, оцінні іменники, прислівники. Тут переважають 

конструкції визначення. Імпресивна домінанта характеризує тексти й текстові 

фрагменти, виконані у волюнтивному та реактивному регістрах, оскільки 

основна їхня особливість – волевиявлення, спонукання до дії або емоційно-

оцінне ставлення. Комбінована домінанта характеризується послідовним 

поєднанням і чергуванням у тексті кількох рематичних домінант [Бабенко, 

Казарин 2005]. Ці різноманітні поєднання мовних засобів допомагають авторові 

в межах текстового фрагменту подати комунікативно значущу інформацію, 

а в межах художнього твору загалом – поєднати такі фрагменти відповідно до 

текстової семантики. 

Саме тому відповідно до тема-рематичного членування в тексті 

відтворюються складні синтаксичні послідовності-візерунки. Наприклад, в описі 

природи рематична домінанта має статально-динамічний характер, оскільки 

використовуються і акціональні дієслова, і дієслова, що позначають стан 

та сприйняття. Домінує тут канонічна ступінчата й автономна тема-рематичні 

структури, у деяких випадках спостерігаємо перехід від одного типу тема-

рематичної структури до іншої в межах описового контексту. Натомість 

у портретному описі використовують якісно-оцінні прикметники, прислівники 

і  звороти із семантикою оцінювання, які відіграють важливу роль у формуванні 

уявлення про персонажа. Тут переважає предметно-якісна рема, оскільки 

логічний наголос несуть слова, що мають предметне та якісне значення із 

семантикою оцінювання. Для зображення динамічних портретів залучають 

дієслова зі значенням дії, тому в таких описах переважає акціональна рематична 

домінанта. Трапляються випадки, коли художньо-оповідний регістр змінюється 

зображально-описовим у наступному реченні, а потім знову зображально-

розповідним. Описи з елементами роздуму та статичні описи характеризуються 

функціюванням тема-рематичної структури з узагальненою темою, а суб’єктно-
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описові контексти – віялового типу з однією ремою. У межах нашого 

дослідження вивчаємо обидва різновиди описів.  

Отже, за допомогою висловлювання / тексту реалізують складні 

синтаксичні комплекси – оповідь, опис, міркування, діалог. Ці композиційно-

стилістичні єдності функціюють не відокремлено, вони взаємодіють у межах 

художнього твору, репрезентуючи інтенцію оповідача. Тоді композицію будь-

якого тексту вибудовують комбінаціями типізованих або індивідуально 

неповторних композитивів, що формуються із блоків комунікативних регістрів 

і тема-рематичних структур. 

 

1.3. Діалог і внутрішній монолог як конструктивні форми художнього 

тексту  

 

Як ми вже зазначали, дискурс (конкретну комунікативну подію в структурі 

художнього тексту) поділяють на монологічний і діалогічний. Останній 

передбачає сумісну комунікативну діяльність індивідів, що виявляє, крім власне 

мовленнєвого утворення, певні екстралінгвістичні ознаки, що забезпечують 

адекватне розуміння повідомлюваного. 

Якщо відштовхуватися від висловлювання як форми, що «обмежена 

зміною мовленнєвих суб’єктів, закінчується переданням слова іншому», то цю 

межу формально можна визначити по-різному, і найбільш чітко – в діалозі, де 

репліки комунікантів змінюються регулярно. За словами М. Бахтіна, діалог – 

«класична форма мовленнєвого спілкування («обміну думками»)» [Бахтин 2000, 

с. 264], оскільки виражає конкретну позицію мовця, що викликає зворотню 

реакцію його діалогічного партнера. 

 

1.3.1. Діалог 

 

Художній діалог, як зазначає Ю. Косенко, на відміну від реального має 

певні особливості, які Р. Будагов фіксує в таких чинниках: продуманість, вплив 
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на розвиток дії у творі, заздалегідь визначена протяжність, підпорядкованість 

часовим, темповим характеристикам відповідного художнього твору [Будагов 

1984, с. 212]. Додамо до цих чинників також присутність автора тексту, яка 

виявляється в окремих ремарках.  

Також як риси художнього діалогу визначаються наявність адресанта 

й адресата, предмета їхнього обговорення, їхніх комунікативних інтенцій, 

певного текстуального контексту [Ємельянова 2006]; формальна наближеність 

до усної комунікації [Безуглая 2004]; наявність у кожного з комунікантів власної 

стратегії мовленнєвої поведінки (задля досягнення комунікативних цілей) 

[Почепцов 1996]; подолання комунікативних порушень за допомогою таких 

стратегій [Герасименко 2008]; постійна зміна ролей («мовець – слухач») за умови 

різночасності висловлювань і вибору адресанта [Sacks 1972]; емоційно 

експресивний контакт комунікантів із наявністю взаємовпливу та невербальних 

засобів [Косенко 2011]; наявність двох рівнів комунікації – традиційного 

горизонтального («персонаж 1 – персонаж 2») і вертикального («автор – читач») 

[Безуглая 2004]; домінантність виявлення діалогічного мовлення як дії, знаряддя 

комунікації щодо інших типів комунікативної діяльності [Падучева 2010]. Ці 

чинники та риси ми використаємо під час аналізу мови діалогів і полілогів 

у романі «У колі першому» та характерів його персонажів. 

Зрозуміло, що діалог є засобом і продовження комунікації, переведення її 

в іншу смислову площину. При цьому будь-яка нова репліка кожного 

з комунікантів приводить до продовження самого діалогу. За словами 

Ю. Косенко, «кожна наступна репліка за своєю синтаксичною формою ніби 

вписується в попередню, що забезпечує її адекватне розуміння» [Косенко 2011, 

с. 172]. Зрештою вчені весь комплекс діалогічного обміну думками, що вміщує 

кілька реплік і монологів, називають «діалогічною єдністю» (Г. Заїкін [Заикин 

1989]), окремі смислові фрагменти – мікродіалогом (П. Зернецький [Зернецкий 

1987]), а всю смислову акцію – «мовленнєвою подією» (Т. ван Дейк [ван Дейк 

1989]). Ці питання також розглядали О. Андрієвська, О. Воробйова і Н. Петрова 
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[Андриевская 1967; Воробьева 1991; Петрова 2003] та інші дослідники 

в аспектах функціювання НПМ у художньому тексті.  

І. Штерн наводить класифікацію діалогу за різними ознаками, серед яких 

відзначаємо такі: 

– за співвідношенням цілей: кооперативний (цілі мовців однакові), 

нейтральний (не суперечать), конфліктний (протилежні); 

– за характером мети: когнітивний (проблемний, з’ясувальний, 

інформаційний), фактичний (для підтримання спілкування), експресивний 

(виявлення ставлення до обговорюваної проблеми чи особи) [Штерн 1998, 

с. 106].  

Зауважимо, що останні два наведені різновиди спрямовані на виявлення 

внутрішнього світу співрозмовника.  

Діалог є об’єктом вивчання багатьох наук – філології (літературознавства 

й лінгвістики), риторики, філософії, антропології, соціології, логіки), психології, 

менеджменту тощо [Колокольцева 2001, с. 12]. До того ж у сфері комунікації 

діалог залишається первинною формою – відповідно до сутності самої мови як 

соціального явища. У таких вимірах філософія вивчає проблеми розуміння та 

інтерпретації інформації, міжсуб’єктну взаємодію в соціумі, риторика – засоби 

оптимізації процесу міжособистісної комунікації в різних сферах спілкування, 

літературознавство – діалог як особливу мовленнєву форму в структурі 

художнього твору. Так, М. Бахтін у метафоричній формі пояснює філософську 

сутність діалогу: «два зіставлені чужі висловлювання, не знаючи нічого одне про 

одне, але хоч якось стосуючись однієї теми (думки), обов’язково вступають у 

діалогічні відносини». Тобто «вони стикаються одне з одним на території 

загальної теми, загальної думки» [Бахтин 2000, с. 313], з’ясовуючи останню в 

когнітивній площині.  

У комунікативному аспекті діалог є виключно антропоцентричним, 

оскільки це форма безпосереднього спілкування з виявленням різних поглядів на 

об’єкт обговорення. З мовленнєвого боку – це демократичний продукт, оскільки 

його реалізовують за допомогою різних мовних форм – діалектної, просторічної, 
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професійно-жаргонної тощо. При цьому і адресант, і адресат є активними 

співрозмовниками, адже діалог обов’язково передбачає наявність зворотного 

зв’язку [Колокольцева 2001, с. 14]. До цього долучається й читач / слухач, 

оскільки його цікавить непередбачуваність розвитку діалогу та висока експресія 

як ознака цього виду мовлення. 

Лінгвістика вивчає діалогічний дискурс із таких позицій: функційно-

стильової, комунікативно-прагматичної, семантичної, формально-граматичної 

[Колокольцева 2001, с. 20]. До того ж аналізуються функційно-стильовий статус 

діалогів, їхня комунікативна спрямованість, жанрова приналежність, структурна, 

семантична та прагматична зв’язність, специфіка діалогічної модальності тощо.  

За формою реалізації діалоги поділяються на усні й письмові, де другу 

форму розглядають як вторинну. Хоча й усна форма не завжди є первинною 

(наприклад, коли озвучується письмовий текст). За взаємодією комунікантів 

діалоги характеризуються як гармонійні, побудовані за законами спілкування 

(діалоги-унісони), та негармонійні, коли порушуються такі правила (діалоги-

дисонанси). За синтаксичною структурою діалогічний дискурс складається 

з реплік, які є мовленнєвими одиницями, що також позначають перехід від 

одного співрозмовника до іншого. Сама репліка – відносно закінчена смислова 

та формально-граматична одиниця. Пов’язані між собою репліки складають 

граматичну і комунікативну діалогічну єдність. Водночас їм властива 

структурно-синтаксична неповнота – за принципом еліптичності, коли повні 

речення не використовують [Колокольцева 2001, с. 29, с. 31]. Зауважимо, що 

така неповнота характеризує діалог / полілог за ступенем його реальності. 

М. Бахтін зазначає, що кожна репліка має апріорі монологічний характер 

(«маленький діалог»), відповідно кожен монолог є реплікою великого за обсягом 

діалогу («мовленнєвого спілкування»). Тобто два висловлювання, зіставлювані 

у смисловій площині, виявляться в діалогічних відносинах [Бахтин 2000, с. 316]. 

О. Шкурська своєю чергою додає, що за репліками діалогу можна 

схарактеризувати персонажа в емоційних ознаках, маніфестованих 

різноманітними синтаксичними й лексичними засобами, за допомогою яких 
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малюється його мовленнєвий портрет [Шкурська 2007, с. 9]. Серед них 

відзначаються рематичні домінанти, препозиція реми, синонімія теми, повтори, 

що акцентують на значущій інформації, а також видо-часова зміна дієслів, що 

характеризує висловлювання.  

Діалогічні дискурси розмежовуються за ознаками: домінування (коли 

лише один співбесідник ставить питання, нав’язує тему, а інший підкоряється 

йому в цьому); кооперації (спочатку один комунікант вводить тему, а тоді – 

інший – з переходом рольової ініціативи; або комуніканти грають нерівні роли, 

доповнюючи одне одного); конфлікту. За емоційністю та впливом на 

співрозмовника діалоги поділяють на суперечку, конфіденційне пояснення, 

емоційний конфлікт, унісон. За інформативністю – це інформативний діалог; 

прескриптивний; обмін думками задля ухвалення рішення чи виявлення істини; 

діалог для регулювання міжособистісних відносин; емоційний; артистичний; 

інтелектуальний [Колокольцева 2001, с. 25, с. 26]. Усі ці ознаки попри різну 

мотивацію мають в основі потребу в комунікації, в обміні інформацією, чим 

принципово відрізняються від монологу. 

У такий спосіб діалог визначають як форму «активної комунікативної 

взаємодії двох чи більше суб’єктів, матеріальним результатом якого є утворення 

специфічного дискурсу, що складається із послідовності реплік» [Колокольцева 

2001, с. 15–16]. Тобто апріорі передбачено коло комунікантів, хоча М. Бахтін 

нагадує про жанр, у якому мовець у межах свого висловлювання сам ставить 

питання і сам на них відповідає [Бахтин 2000, с. 264–265]. Це риторика, де 

мовець-автор розігрує ситуацію діалогічного мовлення, і вона більше спільного 

має з монологом. 

У предметному колі нашого дослідження монолог визначено як одну із 

форм оповіді, що характеризує переходи від мовлення основного оповідача до 

мовлення персонажів. Так, О. Шкурська в межах вивчання синтаксичної 

організації мовлення персонажа зазначала, що пряме мовлення як форма його 

висловлювань передає безпосередньо почуття, емоції, стан, а внутрішнє – його 

думки. Автор художнього тексту стилізує мову персонажа, не лише відтворюючи 
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його безпосереднє живе мовлення, а зображуючи таким чином його внутрішній 

світ – за допомогою елементів розмовного й експресивного синтаксису – 

питальних, окличних, імперативних, еліптичних, парцельованих речень, 

рематичних послідовностей дієслів, звертань, редукції, недомовленості, 

повторів, вставних і приєднувальних конструкцій [Шкурська 2007, с. 5]. 

Натомість у випадку внутрішнього мовлення персонаж при цьому є не суб’єктом 

мовлення, а суб’єктом думки чи свідомості.  

У межах поліфонії оповіді важливим є питання визначення межі між 

діалогом і монологом, оскільки ці комунікативні форми постійно взаємодіють. 

М. Бахтін, Т. Винокур, Г. Михальська та інші відзначали умовність цих меж: 

кожна репліка діалогу є окремим монологом і навпаки [Бахтин 1979], монолог 

спрямовано на слухача / читача, що є діалогічною рисою [Винокур 1993], обидві 

форми чергуються під час спілкування [Михальская 1996]. Відмінні вони за 

мінімальною кількістю комунікантів (у монолозі – від однієї особи, у діалозі – 

від двох), за наявністю адресата (у монолозі його формально може й не бути, 

хоча читач / слухач – це невід’ємний адресат) та його активністю (у діалозі він 

обов’язково активний), за можливістю помінятися ролями (в умовах діалогу це 

обов’язково, як і полілогу), за ступенем мовленнєвого варіювання (у монолозі 

він менший), за складністю синтаксичної структури і стилістичних конструкцій 

(монолог більш складний, а діалог – часто навмисно редукований) 

[Колокольцева 2001, с. 16–17]. Отже, взаємодія між діалогом і монологом 

відбувається постійно, більшою мірою в умовах діалогу, коли репліка може 

перетворитися на повноцінний монолог. 

Як формальні позначення (сигнали) діалогічних фрагментів, що входять до 

оповіді, В. Виноградов визначає слова з функцією введення (на взірець «каже», 

«мовляв»). У таких умовах діалог втрачає свої «драматичні» форми, а замість 

власних висловлювань персонажів відбувається непряме передавання їх 

оповідачем [Виноградов 1959, с. 124]. До цього можна додати слова М. Бахтіна 

про те, що слова й висловлювання, марковані як чужі в межах авторської оповіді, 

є унікальним явищем (ірраціональним, неаналогічним) із погляду традиційного 
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синтаксису. Проте вони аналогічні реплікам діалогу – не за графічним 

позначенням (лапки, тире), а за специфічною інтонацією. Ця інтонація – ніби 

перенесена всередину висловлювання зміна мовленнєвих суб’єктів [Бахтин 2000, 

с. 289]. Тобто не лише лексичні чи пунктуаційні позначення виділяють діалог, 

а й специфічна інтонація.  

О. Падучева також зазначає, що невласне пряме мовлення (НПМ) потрібно 

відмежовувати від явища цитування, яке формально позначене посиланням на 

персонаж і передбачає написання в лапках [Падучева 2010, с. 207], тобто має 

встановлені й загальноприйняті правила оформлення. 

Отже, «чуже» мовлення в межах авторської оповіді, що за своєю сутністю 

позначає зміну мовленнєвих суб’єктів, і за змістом, і за формою аналогічне 

діалогічній репліці. 

 

1.3.2. Внутрішній монолог 

 

Семантичні форми «внутрішнього монологу», зазначає В. Виноградов, що 

включені в структуру оповідного стилю, «асимілюються граматичним устроєм 

авторського мовлення. Вони втрачають специфічні риси індивідуального 

мовлення й думки та перетворюються на експресивно-символічні «призми» 

літературного зображення» [Виноградов 2003, с. 228], адже головною функцією 

внутрішнього монологу є передавання психічного стану персонажа без 

посередництва оповідача.  

Більшою мірою внутрішній монолог реалізується в інформативно-

описовому або генеритивному комунікативних регістрах. В. Виноградов серед 

ознак внутрішнього мовлення, що передають потік свідомості, різнобарвну 

серію внутрішніх переживань, рефлексій і спогадів, відзначає уривчастий, 

фрагментарний і нерозчленований синтаксичний устрій [Виноградов 2003, 

с. 230]. Характеристика внутрішнього монологу за ознаками членування 

й повноти, на нашу думку, є дуже важливим моментом, адже ці характеристики 

найбільше свідчать про внутрішній стан персонажа.  



67 

 

За формою внутрішній монолог схожий на пряме чи невласне пряме 

мовлення персонажа і поділяється на три типи: 1) автономний – сформований із 

самостійних речень, що передає психічний стан персонажа; за обсягом це часто 

цілий абзац; 2) конструкція, у якій перше речення – частина авторської оповіді 

(у репродуктивно-оповідному регістрі) – пов’язана з внутрішнім монологом як 

частиною безсполучникового складнопідрядного речення. Часто це модель 

«суб’єкт подумав: …»; 3) змішаний, який об’єднує обидва типи. Також 

визначаються роздуми, що мають форму узагальнення. 

За допомогою внутрішнього мовлення, за словами К. Серажим, 

відбувається трансформація когнітивного рівня в мовленнєво-дискурсивний, 

у процесі якої «під дією змістових та мовних чинників задуму мовець іде від 

своєї образної картини (уявлення) до дискурсу, а через нього – до тексту, де 

відбувається “втиснення” індивідуально-особистісного змісту, зрозумілого лише 

самому мовцеві, у мовні форми, що несуть у собі прийнятні для реципієнтів 

значення» [Серажим 2003, с. 13]. Означена смислова індивідуалізація слів 

у внутрішньому мовленні призводить до їхньої ізоляції, незрозумілості для 

інших. Внутрішнє мовлення взагалі стає зрозумілим лише в певному 

психологічному контексті, оскільки воно призначене не для повідомлень, а для 

себе. При цьому воно не підлягає логічним нормам загальної мови.  

Окремі вкраплення внутрішнього мовлення виконують функцію 

передавання спонтанної внутрішньої реакції персонажа на описувані події. 

Головний мотив – зображення емоційного стану персонажа. За обсягом це 

частіше одне речення,  вставлене в опис або оповідь. За словами В. Виноградова, 

через замкнутий характер внутрішнього мовлення відбувається «абсолютне 

згущення думки», коли окреме слово стає всеохопним вираженням 

індивідуального змісту. Тобто слово чи фраза можуть «увібрати в себе зі всього 

психологічного контексту особи, зі всього її внутрішнього досвіду будь-який за 

обсягом і складністю інтелектуальний чи афективний зміст» [Виноградов 2003, 

с. 231]. До того ж як внутрішній символічний жест слово часто переходить із 

внутрішнього мовлення в зовнішнє. 
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О. Боднарук досліджує способи передавання внутрішнього мовлення 

персонажів у художньому творі. Чуже мовлення виявляється на фоні 

авторського, у яке воно вплітається різним чином. Дослідниця називає такі 

фрагменти в художніх текстах імітацією, що має на меті показати внутрішній 

світ персонажа [Боднарук 2010, с. 71]. Чуже мовлення також поділяється на 

зовнішнє та внутрішнє, які пов’язані між собою. Внутрішнє ще більш 

суб’єктивне, редуковане, хоча у психічному аспекті воно не вербалізоване.  

В. Виноградов зауважує, що елементи оповідного стилю та внутрішніх 

монологів персонажів настільки наближені, що фрази й обра́зи можуть вільно 

переміщуватися зі свідомості героїв в авторську оповідь або, навпаки, 

переходити з авторської оповіді в мовлення персонажів [Виноградов 2003, 

с. 173]. За таких умов оповідь уже не є суто авторською, тотожність оповідача з 

автором не повна, що відповідає характерові художнього твору з елементами 

вимислу.  

У межах розмежування діалогу й монологу визначається й так званий 

автодіалог, що маніфестує розмову персонажа зі своїм внутрішнім «Я». Як 

у діалозі, тут присутні два «голоси», хоча належать вони одному персонажеві. 

Автодіалог часто вводиться в оповідну структуру за допомогою такої структури 

НПМ, що починається запитанням персонажа, яке адресоване самому собі. 

Персонаж намагається знайти відповідь на свої бентежні сумніви. Зміна видо-

часових форм, наявність вставних слів звісно, певно, запинання мовця – ознаки 

домінування внутрішнього погляду оповідача.  

Отже, застосовування діалогічної та монологічної форм у художньому 

тексті має прагматичне значення, оскільки залежить від авторської мовленнєвої 

стратегії і тактики. Тобто глобальне завдання автора, його генеральна інтенція, 

свідома спрямованість на розв’язання загального комунікативного завдання 

передбачає й таку тактичну форму, як діалог, що поряд із монологом 

характеризує як персонажів твору, так і оповідача та самого письменника. 

Недарма М. Бахтін метафорично позначає унікальну індивідуальність тексту 

через пов’язаність з істиною, добром, красою, історією, тобто це «певною мірою 
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виходить за межі лінгвістики і філології» [Бахтин 2000, с. 302], що безпосередньо 

пов’язано з авторством. 

 

1.4. Образ імпліцитного читача в художньому творі 

 

Сутність художнього тексту (мови – за М. Бахтіним) – це духовна 

творчість індивіда, який так об’єктивує себе. Читач / слухач, сприймаючи 

і розуміючи певне висловлювання, «займає щодо нього активну позицію»: 

згоджується / не згоджується, доповнює, готується до виконання тощо. Тобто 

всяке розуміння живого мовлення, висловлювання відзначається активно-

зворотнім характером, коли слухач / читач надалі сам стає мовцем [Бахтин 2000, 

с. 258–260]. Це відповідає визначенню художнього твору як складної системи, 

усі елементи якої, за словами А. Гулака, внутрішньо пов’язані та динамічно 

взаємозумовлені [Гулак 2019, с. 7]. Така система репрезентує художню дійсність 

цього твору – об’єктивований світ предметів і подій, з якими пов’язана система 

персонажів і за якими «постає певна сутність художника-творця – образ автора». 

Художня дійсність твору стає об’єктом вивчання дослідників, прийоми і способи 

її створення індивідуальні й потребують філологічного осмислення, яке може 

бути підґрунтям читацької та дослідницької інтерпретації. 

Виокремлюються два різновиди читача: читач, представлений у тексті, 

і читач імплікований. Автор художнього твору орієнтується не «на пасивного 

читача-споживача, а розраховує на його співробітництво, ураховуючи його 

можливі реакції, передбачає їх, навіть намагається ними керувати» [Гулак 1995, 

с. 36]. Іноді оповідач – представник автора – впливає на читача через логічні 

доводи, матеріально оформлені у формі філософсько-публіцистичних реплік. 

Засоби авторського впливу на читача, відтворені оповідачем, потребують 

кропіткого аналізу, досліджування їх є невід’ємною частиною цілісного 

стилістичного аналізу художнього твору. 

Образ читача є невід’ємним у художньому творі, оскільки на його 

сприйняття орієнтована і стратегія автора, і оповідна перспектива. Читач 
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переважно «функціонує як потенційний адресат, на якого орієнтується 

письменник», виявляючи імпліцитні ознаки (прихованість і визначеність лише 

у зв’язках з оповідачем) [Краснікова 1999, с. 5]. До того ж останній обов’язково 

усвідомлює можливі реакції уявного читача, а їхні напружені відносини 

сприяють актуалізації обох образів у творі [Гулак 1995, с. 37]. Іншими словами, 

автор іде від власної інтенції до дискурсу й готового тексту, а читач – від тексту 

до розуміння авторської інтенції. 

Для сприйняття читача найважливіше, щоб думки автора були невід’ємні 

від свідомості зображуваного персонажа. Зрештою М. Бахтін зазначає, що 

«автора не можна відокремлювати від образів персонажів, оскільки він входить 

до складу цих образів як їхня невід’ємна частина», хоча й зауважує, що «образ 

автора можна відокремити від образу персонажів» [Бахтин 2000, с. 314]. Ці 

відносини конкретизуються в ознаках ототожнення поглядів автора і персонажа, 

їх репрезентують слова категорії стану, модальні дієслова внутрішнього стану, 

безособові речення, предикати стану, оцінювання тощо. Зазначимо, що 

граматику оцінки у вітчизняному мовознавстві аналізують Т. Космеда [Космеда 

2000] і О. Халіман [Халіман 2019], яка присвятила цьому питанню монографічне 

дослідження. Частково граматику оцінки висвітлено в роботі О. Скоробогатової 

[Скоробогатова 2012]. 

М. Бахтін слушно зауважує, що мовець, орієнтований на активно-зворотне 

розуміння слухача / читача, чекає на його відповідь (вербальну чи невербальну), 

а тому намагається подати інформацію зрозуміло для адресата. Тобто певною 

мірою він і сам відповідає на своє питання [Бахтин 2000, с. 260]. Оповідач також 

уживає різноманітні семантичні сигнали, що активізують увагу читача, 

сприяючи асоціативності сприйняття. Такі сигнали, окрім відповідної акцентації, 

часто надають оповіді експресивності.  

В. Виноградов серед таких сигналів називає засоби відтворювання 

народних типів персонажів – із використовуванням стилістичних особливостей 

художнього твору – експресії, мовленнєвої побудови оповіді, мовних елементів 

вираження представників певного соціального середовища. У таких умовах і 
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мовлення автора, і мовлення персонажів постають ніби взятими із живої 

дійсності [Виноградов 2003, с. 66, с. 74], що створює ситуацію наближення 

свідомості читача до свідомості автора / оповідача. Наше завдання – дослідити, 

чи є актуальним подібний прийом для стилю творів О. Солженіцина.  

Отже, учені солідаризуються в тому, що автор, створюючи текст, 

орієнтується на реакцію імовірного читача й розраховує на співпрацю з ним. На 

це спрямована стратегія автора та оповідна перспектива, тому читач є 

невід’ємною частиною художнього твору.  

 

Висновки до розділу 1 

 

Для дослідження стилістики роману «У колі першому» було обрано 

лінгвостилістичний підхід, представлений у роботах М. Бахтіна, Г. Золотової, 

А. Гулака та інших вітчизняних і закордонних науковців. Узагальнення різних 

поглядів дослідників дало змогу визначити, що художня сутність мовця, його 

структурно-естетичний стиль виявляються в особливостях стилістико-

мовленнєвої організації художнього тексту; така організація потребує 

різноманіття форм оповіді, де авторське мовлення пов’язане з індивідуальною 

свідомістю персонажа, із принципами відтворювання внутрішніх монологів 

персонажів, із прийомами поєднання, зіставлення і протиставлення оповіді та 

стилістично індивідуалізованих діалогічних фрагментів, із композиційним 

обсягом цих частин у структурі художнього текстуального цілого. 

Сукупність поглядів, різноманітних позицій, що їх використовують для 

зображення художньої дійсності, передбачено авторською стратегією оповіді, 

яка ґрунтується на світоглядних і прагматичних настановах письменника. 

Тактика своєю чергою передбачає реалізацію цих завдань через 

використовування певних мовних засобів, тобто оповідач обирає ті, за 

допомогою яких зображує цю дійсність. Відповідно до цього оповідна 

перспектива пов’язана зі світобаченням автора, його ідейно-пізнавальною 

позицією, орієнтованою на читача. 
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Починаючи з кінця ХІХ століття в російській прозі роль оповідача 

поступово зменшується – аж до тієї міри, коли дія відбувається у свідомості 

персонажа; попри те, що розповідь ведеться від 3-ї особи, загальна присутність 

автора лише відчувається, хоча він не відмежований у часі від описуваних подій. 

Тому оповідач виявляється у двох вимірах – просторово-часовому та емоційно-

ідеологічному, де в першому він не пов’язаний з автором, а в другому – автор 

певним чином виявляє свою позицію. 

Тому в досліджуванні стилістики прозового твору, у межах оповіді 

виокремлюється вільний непрямий дискурс, у якому на відміну від традиційної 

оповіді, де наратором є оповідач, відбувається безпосереднє (пряме) відтворення 

«голосу» персонажа, що створює складне узгодження багатьох «голосів» 

персонажів з голосом оповідача. Це відповідно створює оповідну поліфонію. 

У мовному сенсі – це невласне пряме мовлення, форма реалізації чужого 

мовлення, що виконує інформативну й текстотвірну функції. Оскільки 

зіставлення багатьох голосів може варіюватися, визначають різновиди невласне 

прямого мовлення – авторське та персональне. 

В оповіді виокремлюються дві авторські іпостасі – літературного 

оповідача, який змінює на короткий час основного оповідача, і коментатора, 

який відкриває читачеві справжній смисл твору. Так постають дві площини 

літературного твору – творчий суб’єкт і суб’єкт оповіді – як основні суб’єктні 

сфери в художньому тексті. Ці площини оповіді розширюються до відносин 

суб’єкта оповіді та персонажа, між різними персонажами, між автором і читачем. 

Кожен з них у художній оповіді ХХ століття постійно змінює позицію – від 

домінування до прихованості та навіть нівелювання. 

Якщо у відносинах автора й персонажа домінантою завжди виступає 

перший, то у відносинах автора й оповідача образ останнього отримує значення 

(статус) автора, суб’єктивуючи таким чином себе. З оповідачем пов’язані всі 

засоби вербальної організації оповіді та прийоми зображення художнього світу; 

він пересувається, змінюючи план оповіді, – від першого плану до затінку; 

впливає на темпоральні ознаки: час оповіді може збігатися чи не збігатися 
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із часом описуваних подій. У такому разі основним типом оповіді є аукторіальна 

оповідь – оповідь у 3-й особі екзегетичного оповідача, який фігурує в тексті як 

чітко окреслена особа, що перебуває поза фабульним простором. 

Оповідач втручається у світ персонажів через суб’єктивовану оповідь, що 

нагадує внутрішній монолог дійової особи, втілений у форму невласне прямого 

мовлення. Персонажа у творі з оповідачем-спостерігачем можна виявити або 

через пряму й невласне пряму мову, або через мовлення оповідача. Ця 

багатопланова інтерпретація відбувається через те, що оповідач у романі другої 

половини ХХ століття часто, зокрема в романах О. Солженіцина, близький до 

кола головних персонажів. Він ніби перебуває в тому самому емоційному стані, 

що й вони, а його світобачення часто ототожнюється зі світобаченням 

персонажів.  

Невласне пряме мовлення є одним із провідних засобів передавання 

внутрішнього стану. У структурі цього засобу дослідники відзначають 

конструктивно ускладнені форми, що сприймаються як діалог персонажа із 

самим собою або як діалог із відсутнім співрозмовником. Застосування такої 

форми в межах оповідного мовлення відбувається залежно від обраної 

оповідачем позиції щодо зображуваного світу. Відповідно до розрізнення оповіді 

всеобізнаного оповідача та персональної оповіді остання зумовлює сценічність 

зображення, активне застосовування діалогу й, відповідно, звуження функцій 

оповідача. 

Висловлювання у прив’язці до автора / мовця становить багатовимірне 

явище, конструктивними ознаками якого є наявність автора, експресії та 

адресата, що репрезентований або безпосереднім співбесідником, або 

колективом слухачів / читачів, диференційованих чи недиференційованих 

відповідно до предмета дискурсу. Висловлювання репрезентує текстову 

інформацію, що передбачає змістовий вимір (характер відображуваного) 

і вимір виражальний (засоби відображення). 

Дискурс становить комунікативний феномен, оскільки здійснює 

мовленнєвий вплив на аудиторію і виявляє інтенції та приховані прийоми автора. 



74 

 

У такому розумінні текст визначаємо як основну одиницю дискурсу, мовленнєве 

вираження якого адресоване мовній особистості. Тобто дискурс у вузькому 

значенні – це текст сукупно з екстралінгвістичними чинниками – 

прагматичними, соціокультурними, психологічними тощо; мовлення, у якому 

вбачаємо цілеспрямовану соціальну дію, як складник, що сприяє  взаємодії 

людей і механізмів їхньої свідомості. Дискурс характеризує комунікативний 

процес. На відміну від традиційного дискурсу, організованого основним 

оповідачем, вільний непрямий дискурс організовує персонаж, який бере на себе 

функції оповідача і якого позначено формою третьої особи, що має всі права 

першої. Вільний непрямий дискурс логічно передбачає не лише мовця, а й 

адресата – слухача / читача. 

Відповідно до цього невласне пряме мовлення має такі типи: персональне 

(від прямого його відрізняє відсутність графічного маркування та функційно 

забарвлена лексика й семантика); непряме (від опосередкованого мовлення його 

відрізняє використовування вставних дієслів, підрядного зв’язку, транспозиції 

часу, дейктичних елементів); лексико-семантичне (від авторської оповіді його 

відрізняє використовування лексико-фразеологічних одиниць, властивих 

персонажеві); семантичне (відображено ментальний, перцептивний або 

вербальний акт персонажа без попереднього називання цього акту); 

авторизоване, що семантично важко виявляється в авторській оповіді; цитатне 

(виявляється через пунктуацію – переважно три крапки). 

Вважаємо, що композицію художнього тексту організовують 

комунікативні регістри, які відповідно до поданої в тексті інформації 

поділяються на репродуктивний, інформативний, генеритивний (для 

монологічного мовлення), волюнтивний і реактивний (для діалогічного 

мовлення). Кожен з регістрів характеризується типовими лінгвістичними 

(формальними) ознаками. Комбінації регістрів формують окремі блоки, через 

взаємодію яких у тексті відбувається динамічний рух інформації – від відомої до 

нової. Такий рух передбачає тема-рематичне членування на рівнях текстових 

фраз і текстових фрагментів. У межах функціювання тема-рематичних структур 
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(канонічна ступінчаста, віялового типу, з узагальненою темою, автономна тощо) 

формуються рематичні домінанти – предметна, статальна, динамічна (статально-

динамічна), якісна та імпресивна, які конкретизують подану в тексті інформацію. 

Відповідно до зумовленості композиції художнього тексту типами оповіді 

останні розуміємо в роботі як єдності, організовані поглядом автора / оповідача / 

персонажа, реалізованим через певні мовленнєві засоби. Це відтворюється 

в структурі авторської оповіді, невласне прямого мовлення та діалогу. Але 

оскільки точка зору персонажа організовує не лише його зовнішнє мовлення 

(діалог), а й внутрішнє (монолог), останнє характеризуємо як зображуване 

внутрішнє мовлення і четвертий тип оповіді – невласне пряме мовлення. 

Образ читача є невід’ємною частиною художнього твору, оскільки на його 

сприйняття орієнтована і стратегія, і оповідна перспектива. Читач переважно 

є потенційним адресатом, на якого орієнтується письменник, виявляючи 

імпліцитні ознаки (прихованість і визначеність лише у зв’язках з оповідачем). 

Отже, автор розраховує на взаємодію із читачем, а тому враховує його можливі 

реакції, передбачає їх, використовує відповідні сигнали (наприклад, відтворення 

різних типів мовлення, що характеризує персонажів як реальних, узятих із 

життя). Це створює ситуацію наближення свідомості читача до свідомості 

автора / оповідача. 

Отже, застосування теорії стилістичного аналізу художнього прозового 

тексту для вивчення стилістики роману О. Солженіцина «У колі першому» дасть 

змогу дослідити тактику і стратегію побудови художнього тексту, які 

зумовлюють вибір і комбінацію мовних засобів; виявити основні типи оповіді; 

з’ясувати співвідношення автора і суб’єкта оповіді; виявити образ імпліцитного 

читача; проаналізувати застосування діалогу та внутрішнього монологу, що 

вможливить характеристику як персонажів твору, так і оповідача та самого 

письменника, виявивши його ідіостильові особливості.  
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РОЗДІЛ 2  

СТРУКТУРА ОПОВІДІ В РОМАНІ «У КОЛІ ПЕРШОМУ» 

 

2.1. Роман О. Солженіцина «У колі першому»: генералізаційний вимір 

 

Для аналізу стилістичних особливостей художнього тексту, ми хотіли б 

аргументувати вибір саме цього твору й саме цього автора для дослідження. Так, 

сам О. Солженіцин називав роман «У колі першому» найкращим своїм твором. 

Він характеризував його як комплексний і новаторський у площинах вільного 

непрямого дискурсу та образного різноманіття. У стилістиці роману 

ми визначаємо «і вироблені російською літературно-художньою культурою 

ХІХ – першої половини ХХ ст. словесні форми вираження й зображення, 

і новаторські, оригінальні авторські прийоми словесного втілення художньої 

дійсності» [Гулак, Меняйло 2018, с. 10]. Тобто маємо своєрідне збагачення 

художнього мовлення класичної російської літератури та її сучасне оновлення.  

Тому вчені різнобічно аналізують цей художній твір: А. Гулак 

і Н. Міняйло – стилістичну структуру оповіді, Г. Заломкіна – поетику простору 

й часу в готичному сюжеті, М. Ладухіна – культуру як «другу природу», 

Н. Ступницька – систему образів, А. Султанова – морально-філософську 

проблематику, Г. Швець – художній світ роману [Гулак, Меняйло 2018; 

Заломкина 2003; Ладухина 2005; Ступницкая 2010; Султанова 2008; Швець 

2008]. Поряд із цим гостро відчувається потреба комплексного стилістичного 

дослідження цього твору – з метою не лише розкрити специфіку його словесно-

естетичної та структурно-стилістичної організації, а й з метою досконаліше 

осягнути його ідейно-художній зміст.  

Уже сама постать О. Солженіцина є чинником означеної комплексності: 

письменник із когорти репресованих, політично переслідуваних режимом осіб, 

які попри важкі життєві випробування зберегли принципи гуманізму й любові. 

Його літературні твори – джерело трагічної, але правдивої історії радянського 

часу, зокрема найтрагічнішого його періоду – тоталітаризму і тиранії. 
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«Архіпелаг Гулаг», «Матрьонине подвір’я», «Один день Івана Денисовича», 

«Раковий корпус», «У колі першому» можна назвати своєрідними локальними 

літописами, де проілюстровано події, які начебто і не мають загальносвітового 

значення, проте становлять частку важкого людського досвіду.  

В основі своїй твори письменника автобіографічні, що М. Бахтін вважає 

звичайним явищем, яке допомагає правильно оцінити художній твір, саме 

виявляючи ставлення автора / героя до світу. При цьому ці суб’єкти не тотожні – 

між ними існують відносини іншого порядку. Досліджувати їх потрібно для 

характеристики кожного окремого персонажа – комплексно із зовнішністю, 

манерами, світоглядом [Бахтин 2000, с. 37]. Прототипи персонажів означених 

творів – реальні в житті письменника люди, які висловлюють різноманітні 

актуальні й на сьогодні погляди, що викликає читацьку аперцепцію. 

М. Петрова підкреслює: вивчаючи творчість письменника, потрібно 

«охопити три кола проблем: біографічних, творчих і текстологічних» [Петрова 

2006, с. 629]. Біографічні факти обов’язково пов’язані з попереднім етапом – 

дотворчим – життя автора, зокрема з його дитинством, коли формується 

світогляд і життєві пріоритети. Так, Олександр Солженіцин, народившись 

1918 року, відразу зазнав утисків радянської влади: сім’я стала бідною (у матері 

чекісти навіть конфіскували весільну обручку), у шкільні часи піонерський 

романтизм («червоні крила») поєднувався з релігійними традиціями родинного 

виховання. Утім, як це було й з іншими людьми, зокрема молодими 

літераторами, у студентські роки він став адептом радянської системи (був 

сталінським стипендіатом), навіть планував написати революційний роман. 

І хоча навчався на фізико-математичному факультеті, вважаючи представників 

цієї галузі науки найрозумнішими людьми [Александр Солженицын, сайт], усе 

одно потяг до художньої творчості був провідним мотивом життя: хлопець мав 

бажання вчитися і в театральному училищі, захоплювався музикою, відвідував 

латинський гурток [Петрова 2006, с. 641] і зрештою продовжив навчатися на 

літературному факультеті Московського університету – до початку війни.  
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Патріотичні почуття молодого О. Солженіцина виявилися в тому, що він, 

не маючи змоги через проблеми зі здоров’ям одразу потрапити на фронт, домігся 

права пройти офіцерські курси і став лейтенантом артилерії. За бойові подвиги 

був нагороджений двома орденами і став капітаном (М. Петрова відзначає 

аналогію з Л. Толстим, який також був артилеристом і також почав писати під 

час війни [Петрова 2006, с. 645]). Проте поступово інтелектуал став відзначати 

негативні риси системи та її лідера Сталіна, про що листувався зі своїм 

товаришем і однодумцем М. Віткевичем. Це мало швидку відповідь з боку 

наглядових органів: воєнна цензура – арешт – позбавлення всіх нагород і звань – 

ув’язнення на вісім років із подальшим довічним засланням. В ув’язненні 

спочатку О. Солженіцин працював на московському будівництві, потім 

перебував у спеціальній в’язниці при системі закритого конструкторського бюро 

(«райські острови», за його визначенням), а останню третину терміну – 

у загальному таборі в Казахстані. По звільненні йому було заборонено 

повертатися до Москви (як свого часу Шевченкові до Петербурга), і тому він 

працював учителем математики в далекій школі. Після реабілітації 1956 року 

вчителював у Рязані [Александр Солженицын, сайт].  

Письменницьку діяльність О. Солженіцина підтримав М. Хрущов, однак 

пізніше митець усе одно зазнав утисків, а від Л. Брежнєва – узагалі арешту. 

Статус дисидента було зумовлено виданням його творів у США та Франції, 

у чому радянська влада побачила загрозу для своєї ідеології. Письменникові 

було запропоновано емігрувати, а коли він відмовився – його отруїв агент КДБ 

(подібно до М. Грушевського 1934 року). Зрештою 1974 року О. Солженіцина 

позбавляють громадянства й висилають із СРСР, щоб через 15 років запросити 

назад [Александр Солженицын, сайт] і вручити різноманітні нагороди.  

Різні чинники зумовлюють дослідницький інтерес до творчості 

О. Солженіцина, і переважно це безпосередньо пов’язано із соціально-

політичними зрушеннями в суспільстві. Так, у перший період («відлига», 60-ті 

роки) його творчість була пов’язана з викриттям сталінської системи, тобто 

вивчали ідейно-тематичну орієнтованість творів письменника. Другий період 
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(«перебудова», 80-ті роки) пов’язаний із книгою «Архіпелаг ГУЛАГ», інтерес до 

якої ознаменував початок нових відносин між людьми і владою. Третій період 

(90-ті роки) уже відповідає повною мірою принциповим змінам у світі – краху 

комуністичної ідеології. У цей період аналіз творчості письменника набуває 

повномірного масштабу – вивчають не лише соціально-політичні особливості, 

а й стильові, жанрові риси, мовні особливості оповіді [Ступницька 2010, с. 3–4].  

Можна виділити і четвертий етап досліджень – початок ХХІ століття, коли 

наукове вивчання охоплює всі аспекти загалом творчої діяльності 

О. Солженіцина – наприклад, його публіцистику: О. Кострова аналізує його 

суспільно-політичні погляди в межах публіцистики та літературно-художньої 

критики [Кострова 2003], Т. Куликова – у межах його публіцистики досліджує 

процес комунікації – «від інформаційного буму до інформаційного вакууму»; 

Л. Лук’янова – стиль нарисів О. Солженіцина «як художньо-публіцистичний 

феномен»; О. Малишкіна – його літературну критику як письменника; 

О. Маняєв – соціально-філософські погляди; Г. Сашина – паралелі в 

публіцистичних поглядах О. Солженіцина та Ф. Достоєвського; Г. Сопова – 

медійну публіцистику письменника; Є. Степашкіна – особливості мови його 

публіцистики; О. Шарафутдінова – мовленнєві засоби створення образу ритора 

в політичному дискурсі; М. Субботіна – метафорику публіцистичного тексту; 

Д. Циганков – загалом його суспільну діяльність [Куликова 2004; Лукьянова 

2002; Малышкина 2010; Маняев 2004; Сашина 2007; Сопова 2016; Степашкина 

2015; Шарафутдинова 2008; Субботина 1992; Цыганков 1997]. 

До цього кола долучаються дослідження мотивів і концептів творчості 

письменника. Так, Я. Бай аналізує «поетику російського характеру» [Бай 2017] 

у творах О. Солженіцина, О. Гаркавенко – християнські мотиви його творчості, 

П. Лавренов – російський національний характер у морально-філософському 

аспекті, Д. Фатєєв – фольклорні просторові мотиви, С. Шешунова – 

національний образ світу, С. Рассолова – образну когнітивно-семантичну 

асоціативну модель «явище внутрішнього світу людини – явище природи», 

П. Співаковський – форми відображення життєвих реалій [Гаркавенко 2007; 
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Лавренов 1992; Фатеев 2006; Шешунова 2006; Рассолова 2008; Співаковский 

2000].  

Вивчають творчість письменника й представники інших галузей науки. 

Так, історик Ю. Басенко розглядає його образи інтелігенції в соціальному 

контексті епохи, культурознавець М. Ладухіна – культурологічний аспект його 

творчості, історик О. Шепель – відображення ходу Східнопруської операції 

1914 року в романі «Серпень чотирнадцятого» [Басенко 2006; Ладухина 2005]. 

Отже, із творів О. Солженіцина видобувається різноманітна інформація щодо 

актуальних для історії подій, тобто він, по суті, постає їх літописцем. Власне 

філологічні дослідження творчості письменника можна поділити на ті, що 

вивчають сюжетну й жанрову своєрідність, та суто лінгвістичні. До перших 

відносимо дисертації С. Калашникової про твори письменника в контексті 

російської історіософської прози, Ю. Крутов – про трансформацію епопейних 

жанрових ознак, аналогічно традиції роману-епопеї вивчає К. Тихомирова. 

І. Кудінова досліджує особливості формування художнього методу 

письменника, Т. Новикова – контрастивно-художню інтерпретацію 

субстандарту ХХ століття на прикладі його творів, О. Тищук – естетичні функції 

пейзажу в художніх творах, О. Урманов – загалом поетику його прози. У власне 

лексичному аспекті В. Князькова досліджувала словникову своєрідність прози 

письменника, І. Висоцька – лінгвопрагматичний аспект називання персонажів, 

І. Горова – авторські оказіоналізми, А. Злобін – функційний обсяг слова свобода; 

у синтаксичному аспекті Н. Клюєва аналізує прагматику мови оповідань, 

О. Амельченко – особливості побудови складного синтаксичного цілого; 

Н. Зарецька вивчала граматичні девіації в прозі, Л. Савіна – стилетворчу 

функцію дієслів і віддієслівних іменників, В. Садченко – залежність вираження 

домінантної вісі ідеї письменника від структурної побудови тексту, 

Т. Клеофастова – роман «Червоне колесо» в контексті розвитку російської 

літератури ХХ століття [Калашникова 2009; Крутов 2006; Тихомирова 2010; 

Кудинова 2018; Новикова 2018; Злобин 2007; Клеофастова 2002; Тыщук 2006; 
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Урманов 2001; Князькова 2009; Высоцкая 2002; Горовая 2009; Клюева 2014; 

Амельченко 2013; Зарецкая 2001; Савина 2011; Садченко 2001].  

М. Петрова в докладному дослідженні доводить, що саме роман «У колі 

першому» О. Солженіцин насамперед планував написати в часи свого важкого 

ув’язнення, саме для нього збирав уже сформовані й описані завчасно образи 

[Петрова 2006, с. 654–655]. Н. Ступницька класифікує персонажів роману за 

їхніми концепціями, визначаючи рівень духовного розвитку персонажа 

і здатність протистояти режиму. Кожен персонаж «пройшов шлях від 

усвідомлення неможливості жити за принципами, насаджуваними владою, 

і обрав власний спосіб протистояння режиму, однак усі вони об’єднані спільним 

прагненням не брати участі в поширюванні зла. Головне в авторській концепції – 

ідея самостояння особистості в боротьбі з тоталітарною системою і ті духовні 

цінності, які дозволять зберегти людську гідність» [Ступницька 2010, с. 16].  

Можна принагідно навести як аналогію відому антиутопію Дж. Оруела 

«1984», герой якої (Вінстон Сміт) намагається також протистояти жорсткій 

системі загального контролю, і хоча його протистояння більшою мірою пасивне, 

воно все ж таки відповідає традиціям моральності світової культури, де 

відзначається імператив персональної відповідальності людини за все, що 

відбувається не лише поряд із нею, але й в іншому світі. Негативні риси 

описаного фантасмагоричного суспільства – подвійні стандарти, поліція думок, 

знищення інакодумців, відвернення уваги людей на війну, на неіснуючого 

ворога, фальшування історії [Ситон, сайт] – усе це в різні часи спостерігалося та 

спостерігається у світі та вимагає уваги інтелектуалів як кращої частини 

людства. Недарма О. Солженіцин був удостоєний Нобелівської премії 

з літератури саме як викривач тоталітаризму через художню творчість, що, як 

відомо, здійснює прямий вплив на читача / слухача / глядача.  

О. Рекут, досліджуючи оповідь в італійському жіночому романі, проводить 

паралелі між особливостями оповіді та суспільно-економічними процесами 

в Європі – акцентує на значенні оповіді від першої особи як «формі опору», 

називає це «особистісною відповіддю на процеси десуб’єктивізації і диктатуру 
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економіки як характеристики глобалізації» [Рекут 2009, с. 1]. Далі ж 

персоніфікована оповідь стає домінантою, висвітлюючи внутрішній світ 

персонажів, відзначаються й формальні експресивні показники – 

фрагментарність, парадоксальність, розірваність, децентрація.  

Такі формально деконструктивні ознаки метафорично описує 

і В. Виноградов, досліджуючи оповідний стиль «Войны и мира» як «хвилясту, 

бурхливу масу, у якій авторська думка, авторська мова змішуються, стикаються 

зі сферами мовлення й думки персонажів», спостерігаються «послідовні, 

почергові переходи від однієї суб’єктно-мовленнєвої площини до іншої – без 

відчутних зрушень у бік усного мовлення»; «змінюється синтаксична 

перспектива, і пересувається з однієї суб’єктної сфери в іншу точка сприйняття 

та відтворення» [Виноградов 2003, с. 220]. На нашу думку, подібні ознаки 

оповідного стилю спостерігаємо і в романах О. Солженіцина, але вони 

відрізняються від класичних більшим заглибленням у соціальну сутність 

психологічних «зсувів» та деконструкції. 

Відзначаємо безпосередній зв’язок між тематикою соціального роману, 

системою його персонажів, зокрема суб’єкта-оповідача, і текстовими 

особливостями, зокрема пов’язаними з оповідним стилем. Тому дослідники 

докладно аналізують авторську позицію, образ персонажа, мовлення персонажів 

тощо. Так, С. Кошкін вивчав загалом художню концепцію особистості у творах 

О. Солженіцина, Т. Киреєва – дискурсивну стратегію літературної особистості, 

Лі Хси-мей – проблему особистості в прозі митця, Г. Чуриков – героя як «об’єкт 

насильницького впливу», В. Гуськов – систему персонажів історичної епопеї, 

Д. Шумілін – вираження авторської позиції, В. Швецова – індивідуально-

авторські конструкції, Х. Амджад – суб’єктні та позасуб’єктні способи 

вираження авторської позиції, О. Меркушева – інструменти реалізації 

суб’єктивної авторської моделі оповіді, А. Хитра – функції художнього 

мовлення, Кім Ин Хі – форми художньої оповіді [Амджад 2013; Гуськов 2006; 

Ким 2000; Киреева 2012; Кошкин 2011; Ли 2008; Меркушева 2002; Хитрая 2010; 

Чуриков 2007; Швецова 2000; Шумилин 1999].  
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Образи роману «У колі першому» дослідила Н. Ступницька на 

дисертаційному рівні [Ступницкая 2010], яка класифікувала систему персонажів 

за їхньою духовною характеристикою, а також проаналізувала вербальні 

показники такої характеристики. М. Петрова, досліджуючи історію написання 

роману, описує прискіпливу роботу письменника над образами своїх 

персонажів – в аспекті їхньої відповідності / невідповідності прототипам, що 

залишили слід у житті О. Солженіцина. Дослідниця ілюструє це його власними 

записами зі зміненими прізвищами, різноманітними їхніми ідентифікаторами 

[Петрова 2006, с. 655] – як своєрідною схемою антропонімікону роману. У 

мовно-структурній площині вона наводить думки різних учених і самого 

О. Солженіцина про важливість такої комплексної конструкції, де архітектоніка 

не лише відіграє провідну роль, а й поновлює російську літературну традицію. 

При цьому складний сюжетний «візерунок», оригінальний устрій фраз «не 

відштовхує читача, а кличе його зійти зі стоптаних доріг на неходжені» [Петрова 

2006, с. 703].  

А. Гулак, досліджуючи особливості будови роману, визначає загальну 

схему оповіді: «спочатку описується перцептивний стан персонажа (у минулому 

часі), далі відбувається перехід у дискурс, де панують свідомість персонажа та 

форми його мовлення». Дослідник визначає константою оповідного стилю твору 

такий перехід загальної оповіді у вільний опосередкований дискурс окремого 

персонажа, що є формою його внутрішнього монологу «зі збереженням усіх 

індивідуальних особливостей мовлення персонажів, із загостренням 

і напруженням драматичних форм мовлення» [Гулак, Меняйло 2018, с. 13], 

а також використання актуальних у зображуваному соціальному середовищі 

висловлювань.  

Означена «поліфонічність» / «багатоголосність», на думку 

В. Виноградова, виявляється в тому, що образ автора в романі може бути 

замаскований і прихований: «образи й символічні маски персонажів, ідеологічно 

насичені й ідеалістично висвітлені, ніби витісняють ієрархічно організовану 

систему <…> іпостасей автора». У такому разі «образ автора часто негативно 
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відбивається в експресивних відтінках й оцінках, у стилістичних модифікаціях 

образу підставного оповідача». Тому створювалася «ілюзія, що авторський голос 

завуальований, а образ автора ніби розчинився в образах героїв» [Виноградов 

2003, с. 219]. М. Бахтін зазначає, що «автора не можна відокремлювати від 

образів персонажів, оскільки він входить до складу цих образів як їх невід’ємна 

частина» (проте «образ автора можна відокремити від образу персонажів») 

[Бахтин 2000, с. 314]. Прихованість авторського голосу в романі О. Солженіцина 

поєднана з надією на розуміння читача, що стає майже співавтором, 

аперцептуючи імпліцитні смисли. 

А. Гулак зазначає, що форми авторської присутності в тексті можуть бути 

різними – «від відкритого висування автора-оповідача на перший план до 

затушування або й нівелювання цього образу». При цьому образ автора, 

структура його свідомості визначаються через орієнтацію на оповідача певного 

типу, на зображуваний світ, на читача, на літературну традицію, на стилістико-

мовні принципи організації художнього тексту [Гулак 2019, с. 9–10]. Наше 

завдання – виявити та схарактеризувати особливості образа автора 

у досліджуваному творі. 

Інші вчені досліджували роль автора в аспектах лінгво-культурологічних 

характеристик (В. Тхорик), невласне авторського мовлення (А. Соколова), 

авторської оповіді (Ю. Манн), міжособистісного спілкування (С. Суворова) 

[Тхорик 2000; Соколова 1968; Манн 1991; Суворова 2004] та ін.  

У тематичному колі роману слід відзначити ще одну сферу, якою дуже 

переймався письменник. Це так звана «атомна тема», яка на той час була новою 

та нерозробленою в художній літературі, а тому, за словами дослідників, така 

«невідомість» заплутує друзів автора і дає «козирі» його ворогам. О. Солженіцин 

зачіпає питання різного ідеологічного трактування тогочасної атомної загрози – 

для «нас» небезпечні в таких умовах не «вони», а те, що така зброя є в нашого 

«властителя», оскільки тоді «ніколи нам не бачити свободи» [Петрова 2006, 

с. 676]. Зважаючи на сучасні нам реалії, коли атомна зброя і далі є головною 

небезпекою для світу, ця солженіцинська тема робить роман «У колі першому» 
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аж надто актуальним. До цієї актуальності додається також небезпека активізації 

тоталітаризму в окремих країнах, особливо в Росії, патріотом якої завжди був 

письменник, і саме цей патріотизм спонукав його до боротьби з владою.  

Тому аналізований твір є відмінним об’єктом для дослідників ідіостилю 

письменника – від автобіографічної основи сюжету до загальносвітових проблем 

і вербальних новацій [Кощова 2013; Насмінчук 2012; Семенцова 2002]. Роман 

відтворює широкий спектр концептуальних питань, які характеризують, за 

словами Т. Клеофастової, художній твір як «високохудожнє відбиття живого 

зв’язку історії та метаісторії Росії, величного багатоликого історичного дійства, 

що поєднує в цілісному метаісторичному просторі минуле, сьогодення 

й майбутнє» [Клеофастова 2002, с. 5]. Тому важливим є генералізаційний вимір, 

за яким виявляються фактичні умови, у яких відбувається дія роману.  

Зокрема, описана письменником ситуація на тодішній околиці Москви 

викликає відповідні реакції сучасних дослідників. Так, Ю. Крохін аналізує 

зовнішній (територіальний) контекст роману, корелюючи його із тогочасною 

Москвою, переплітаючи цитати зі спогадів очевидців та з тексту твору. Це надає 

візуальної реальності художній оповіді, коли 1949 року сірі вбогі будівлі – 

тюремні й управлінські (на Строминці та Луб’янці) – контрастували 

зі стародавньою красою міста, де сполучалися природні й історичні об’єкти 

(Замоскворіччя, річки Москва, Яуза, Виховний будинок, Кремль). І сама 

«шарашка» – місце основних подій роману – розташовувалася поряд 

з Останкінським парком, у приміщенні колишньої духовної семінарії [Крохин 

2006]. Тобто поєднання духовного атрибуту (семінарії) з атрибутами 

тоталітаризму (колюча проволока, табір) створює своєрідний контраст, антитезу 

«церква – тюрма»:  

«В обоих концах коридор кончался распашными на всю ширину дверьми: 

деревянными четырёхстворчатыми под полукруглой аркой, ведшими 

в бывшее надалтарье семинарской церкви, теперь тоже комнату-камеру; 

и двуполотенными запертыми, доверху окованными железом (эти, ведшие на 

работу, назывались у арестантов «царские врата»)» [Текст, с. 20].  
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У фрагменті виділено елементи-маркери церковного компонента 

зазначеної антитези, що мають ознаки храмової архітектури і конкретизовані 

терміном царские врата, що має в такому контексті («тюремному») вже 

вторинну природу й маркованість іронічним забарвленням. До антитезної 

(опозиційної) площини належить також протиставлення означень деревянные та 

окованные железом, що характеризують двері – одні до церкви, інші – до 

в’язниці, аналогізуючись із характеристикою протилежних за природною 

сутністю матеріалів – дерева й металу, що загалом створює атмосферу 

морального тиску.  

Поряд із такими церковно-тюремними атрибутами опис будівлі 

«шарашки» містить і архітектурні елементи із семантикою старовини, 

солідності: «Рубин вышел на парадную лестницу старинной постройки 

с разводными маршами, прошёл по мраморной площадке мимо двух 

старинных, теперь уже не светящих, узорочных фонарей» [Текст, с. 20].  

Виділені означальні словосполучення створюють уже атмосферу 

державного управління, розташованого в дореволюційній будівлі, що 

конкретизується також і повторенням прикметника старинный. Краса 

узорчатых фонарей суміжна зі словами теперь уже не светящих. Семантика 

оцінки  [Космеда, Халіман 2013] визначає ставлення автора до описаних 

предметів. 

До такої концептуальної антитезності долучається ще й інтелектуальний 

контент цієї парадоксальної в’язниці, оскільки в ній перебували і працювали 

ув’язнені фахові інженери, видатні вчені. Так, один із прототипів персонажів 

роману Д. Панін пише, що сьогодні – у вільному житті – двоповерхова будівля з 

темної цегли із шестикутною баштою над куполом колишнього олтаря, де була 

спецв’язниця КДБ, а нині – НДІ зв’язку, виглядає непорушною.  

Він згадує інтелігентське коло тих радянських «зеків»: «Лев також коротко 

зійшовся із Санею, оскільки в них було багато спільного: обидва воювали на 

одному фронті, училися в одному інституті, мали яскраво виражену схильність 

до красного письменства». Джерело літературної ерудиції, філолог-германіст 
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Лев Копелєв (1912–1997) став у романі Левом Рубіним. Переконаний марксист, 

він дискутує з Нержиним, який обдумує майбутню працю про революцію 17-го 

року, що ввергнула Росію в найгіршу із тираній. Дискутує Рубін і з православним 

християнином Сологдіним [Крохин 2006].  

Персонаж роману Інокентій Володін працює в Міністерстві закордонних 

справ, яке на той час містилось у будівлі на розі Луб’янки та Кузнецького Мосту. 

Він виходить із Міністерства, щоб повідомити в посольство США про колізію 

з документацією на атомну бомбу. Посольство розташоване було в Охотному 

Ряду в будинку, спорудженому архітектором І. Жолтовським поряд із 

«Націоналом». На шляху до посольства Інокентій бачить нову будівлю Великої 

Луб’янки, яку побудував радянський зодчий О. Щусєв біля «старої Луб’янки» – 

будинку колишнього страхового агентства «Росія». Це сіро-чорне громаддя, 

і сюди невдовзі привезуть на допит і самого І. Володіна [Крохин 2006].  

У сучасній Москві будівля Бутирської в’язниці на розі Новослобідської та 

Лісної прихована від очей москвичів і гостей міста великим житловим будинком, 

із двору якого можна побачити стіну з витками колючої проволоки, за якою 

видно темно-червону будівлю із заґратованими вікнами [Крохин 2006], що 

свідчить про прихованість самої аналогії між тогочасною тиранією і російською 

сучасністю. Тому генералізаційний вимір – як географічний, так і соціальний – 

ніби візуалізує роман, актуалізуючи його зміст щодо минулих і сучасних реалій. 

В атмосфері інтелектуальних відносин персонажів роману, природно, 

описано чимало дискусій, які за характером є емоційними та аргументованими. 

Тому текст оповіді набуває ідейно-публіцистичних, полемічно насичених 

відтінків із залученням публіцистичних мовних форм. Частіше це середні за 

обсягом фрагменти, присвячені одній темі в межах монологу. Наприклад, це 

своєрідна мінілекція, присвячена історії «шарашок» – від самої ідеї 

використання дармової сили арештантів-науковців до її реалізації: 

« – Все эти шарашки повелись с девятьсот тридцатого года, как стали 

инженеров косяками гнать. Первая была на Фуркасовском, проект Беломора 

составляли. Потом – рамзинская. Опыт понравился. На воле невозможно 
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собрать в одной конструкторской группе двух больших инженеров или двух 

больших учёных: начинают бороться за имя, за славу, за сталинскую премию, 

обязательно один другого выживет. Поэтому все конструкторские бюро на 

воле – это бледный кружок вокруг одной яркой головы. А на шарашке? Ни слава, 

ни деньги никому не грозят. Николаю Николаичу полстакана сметаны 

и Петру Петровичу полстакана сметаны. Дюжина медведей мирно живёт 

в одной берлоге, потому что деться некуда. Поиграют в шахматишки, 

покурят – скучно. Может, изобретём что-нибудь? Давайте! Так создано 

многое в нашей науке! И в этом – основная идея шарашек» [Текст, с. 64–65].  

Фрагмент поділяється на три частини: у першій ідеться про початок 

запровадження цієї форми покарання вчених (с девятьсот тридцатого года), 

у другій надається пояснення, чому «на волі» такої ефективності наукової праці 

не може бути (один з одним передові науковці вжитися не можуть, може 

працювати лише одна яркая голова), у третій фіксуємо пояснення, чому кілька 

«розумних голів» уживаються в неволі (виділені уривки – з елементарною 

мотивацією). Зрештою мовець підсумовує, що головна ідея шарашок – науково-

технічні винаходи від нудьги (скучно), від майже необмеженого часу та 

обмеженого простору (деться некуда) і що саме так робиться радянська наука 

(так создано многое в нашей науке). Зрештою, така публіцистична вставка 

є окремою розширеною реплікою діалогу, натомість дискусії становлять за 

обсягом кілька реплік.  

Можна провести аналогію між інтелектуальною основою роману «У колі 

першому» і роману «Червоне Колесо», у якому Т. Клеофастова відзначає окремі 

площини – православну, філософську, що висвітлюють основи буття людини. 

Цю комплексну сферу розглядає чимало вчених різних галузей науки: філософії 

(В. Вернадський, А. Гулига, В. Зеньковський, С. Кримський, Ю. Павленко), 

літературознавства (Б. Байтц, Ю. Ковалів, М. Микулашик та ін.), оскільки вже не 

можна відокремлювати вивчання художньої творчості і релігійно-філософської 

свідомості. Саме аспекти морального порядку виходять на перший план 

досліджувань літературного твору, серед яких вирізняється «моральний опір 
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особистості злу як визначальна мета людської історії» [Клеофастова 2002, с. 5]. 

Саме цей мотив відзначає й ідейний зміст роману «У колі першому».  

У контексті такого морального опору персонажі постають перед жорстким 

вибором між відносно спокійним рутинним життям і можливістю пізнання нових 

життєвих відчуттів (досвіду) або відновлення справедливості (Нержин, Володін). 

З іншого боку, це міг бути вибір між тим рутинним спокоєм і кінцем життя 

взагалі. Наприклад, Хоробров узагалі не бажав такого життя: «Сейчас 

благоразумие требовало, чтоб он толпошился средь общей работы Семёрки и 

обеспечил бы себе если не освобождение, то безбедное существование. Но 

тошнота от несправедливости, даже не касавшейся лично его, поднялась 

в нём до той высоты, когда уже не хочется и жить» [Текст, с. 57].  

В останній частині, яка відзначається виключно негативною семантикою, 

акцентуємо на невиділеному відокремленому узгодженому означенні, що 

позначає найвищу міру порядності людини, яка страждає від несправедливості 

навіть щодо інших (даже не касавшейся лично его). Негативну атмосферу 

створено тут і описом відповідного фізіологічного відчуття, вираженого 

словосполученням тошнота поднялась. Також виділяємо авторський неологізм 

толпошился, складений із двох семантичних частин і розкодований як 

«копошился в толпе».  

Недарма окремі вчені, зокрема В. Гребенщиков, К. Померанцев, 

Л. Ржевський, аналізують духовний аспект роману «У колі першому», 

відзначаючи мотиви пробудження душі в атмосфері нелюдського випробування, 

розкриття потаємного внутрішнього світу персонажів, зрештою їхній катарсис 

[Grebenschikov 1972; Ржевский 1972; Померанцев 1969]. Н. Ступницька 

водночас розглядає персонажів твору в аспектах негативному й позитивному 

(«чисті» – «нечисті») та локальному й загальнолюдському [Ступницька 2010].  

Тут слід згадати твердження П. Співаковського про те, що власне 

політизоване розуміння творчості О. Солженіцина на сьогодні звужене. 

Натомість «усе більшої значущості набуває інтелектуальна й релігійно-етична 

глибина солженіцинських текстів, не помічена та не осягнута в розпал 
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політичних пристрастей. Однак і зараз ми перебуваємо лише на початку шляху 

до справжнього розуміння творчих прозрінь великого письменника» 

[Спиваковский 2003, с. 67]. Серед усіх сучасних тенденцій у науці слід 

відзначити актуальний вплив «антропософських настроїв сучасного суспільства 

й виділення особистісного аспекту як домінанти у творчості митця», оскільки 

саме «глибока віра допомагає йому відчувати межу між добром і злом та 

спрямовувати життя й творчість шляхом добра» [Ступницкая 2010, с. 30]. 

Досліджування теософського аспекту творчості О. Солженіцина тісно пов’язане 

з новим напрямом сучасного мовознавства – теолінгвістикою [Піддубна 2019], 

що набула розвитку у сучасному мовознавстві. 

Така духовно-етична домінанта виявляється і в коротких епізодах, 

наприклад, у репліці діалогу:  

« – Валентуля, не генерируйте, идите ужинать. –  Да не могу я ужинать, 

если где-то люди ходят с номерами на лбу!» [Текст, с. 13], де другий комунікант 

у виділеній фразі у формі заперечного непоширеного речення виявляє своє 

ставлення до несправедливості, і в більш розширених, наприклад, у полеміці між 

Нержиним і Рубіним, коли окремі приємні спогади часів війни «(мои 

воспоминания тоже подсказывали хорошее иногда <…> И вот в нашей лживой 

памяти ужасное тонет… <…> а приятное всплывает»; «Так и лагеря когда-

нибудь хорошо вспомним. И пересылки» [Текст, с. 35]) протиставляються 

антропософському канону («Нельзя себе этого разрешать. Даосская этика 

говорит: “Оружие – орудие несчастья, а не благородства. Мудрый побеждает 

неохотно”» [Текст, с. 33]).  

Означена тут філософська дилема виявляє ознаки пацифізму: по-перше, 

перемога у війні не може принести повного щастя, оскільки вона передбачає 

смерть багатьох людей, незважаючи на їхнє віросповідування чи національну 

приналежність (Оружие – орудие несчастья, адже знищує життя, а тому Мудрый 

побеждает неохотно); по-друге, навіть у трагічних умовах війни потрібно 

знаходити позитивні моменти (виділені словосполучення). Поряд із такою 

складною моральною дилемою відзначаємо загалом афористичну домінанту 
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аналізованих висловлювань і зокрема семантично глибоку сполуку – ознаку дії 

побеждает неохотно.  

Релігійна концепція роману виявляється вже в його назві, що 

є ремінісценцією дантівського кола пекла. Нержин так і підсумовує наприкінці 

твору: «Это – не ад! В ад мы едем. В ад мы возвращаемся. А шарашка – высший, 

лучший, первый круг ада. Это – почти рай» [Текст, с. 609] (виділені 

прикметники виявляють вищу міру оцінювання, що підсумовується найвищою 

у сполуці почти рай). Слід акцентувати на тому, що цим узагалі починається вся 

оповідь:  

« – Нет, уважаемый, вы по-прежнему в аду, но поднялись в его лучший, 

высший круг – в первый. Вы спрашиваете, что такое шарашка! Шарашку 

придумал, если хотите, Данте. Он разрывался – куда ему поместить античных 

мудрецов? Долг христианина повелевал кинуть этих язычников в ад. Но совесть 

возрожденца не могла примириться, чтобы светлоумных мужей смешать 

с прочими грешниками и обречь телесным пыткам. И Данте придумал для них 

в аду особое место» [Текст, с. 16].  

Відзначаємо аналогію: з 16 по 609 сторінку відбувається опис життя 

светлоумных мужей (ще: античных мудрецов) – радянських учених, яких за 

язычництво (тобто невідповідність ідеологічним канонам) долг христианина 

(тобто комуністична ідеологія) повинен був кинути в ад (тобто на Колиму тощо). 

Проте совесть возрожденца (тобто раціональна логіка: дармова праця) не могла 

примириться (поки що) з тим, що вчені виконуватимуть некваліфіковану працю 

разом із прочими грешниками (тобто звичайними зека), і зрештою Данте (тобто 

Сталін) придумал для них в аду особое место (тобто «шарашку»). Зрештою, ця 

репліка становить собою розгорнутий монолог-розповідь з окремими 

елементами іронії. Тож інтертекстуальні зв’язки, характерні для романів 

О. Солженіцина, можуть бути перспективою дослідження. 

Порівняно із такими локальними, ситуативними вкрапленнями релігійної 

тематики більш конкретно автор її зачіпає в розділі про Сталіна, що навело нас 

на думку про паралель між радянським вождем, який усе своє життя внутрішньо 
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«намагався поєднати релігію та революційну діяльність», оскільки з дитячих 

років виховувався на церковних канонах [Ступницкая 2010, с. 41], та двома 

російськими царями – Іваном Грозним і Петром Великим, які виявляли 

аналогічні тиранічні риси та відповідно були неоднозначними сповідувачами 

православ’я. І все ж таки Сталін за всієї однозначності тогочасного атеїзму був 

проголошений Російською Православною Церквою «богообраним», а тому 

регулярно надавав їй матеріальну підтримку [Текст, с. 124]. Н. Ступницька 

додає, що таким чином російська Церква сама стала «знаряддям зла» [Ступницкая 

2010, с. 41], підкріплюючи своє твердження словами філософа М. Бердяєва про 

визначальну роль церкви навіть в умовах антирелігійної пропаганди, оскільки 

лише християнський дух здатний на самопожертву в ім’я ідеї (навіть 

комуністичної) [Бердяев 1990, с 139].  

Поряд із такими прихованими полемічними мотивами, що наповнюють 

текст роману «У колі першому», відкриті дискусії, переважно між Нержиним 

і Рубіним, створюють його експліцитну полемічну насиченість.  

Часто це емотивний діалог, кожна репліка якого складається з окличних 

речень: 

« – Да пошёл ты вон! Это Пахану так выгодно рассуждать! На этих 

«двух мирах» он под себя всех и подмял. 

– Слушай, слушай! – теперь Рубин властно схватил Нержина за 

комбинезон. – Это – величайший человек! 

– Тупица! Боров тупой! 

– Ты когда-нибудь поймёшь! Это вместе – и Робеспьер и Наполеон нашей 

революции. Он – мудр! Он – действительно мудр! Он видит так далеко, как не 

захватывают наши куцые взгляды… 

– И ещё смеет нас всех дураками считать! Жвачку свою нам 

подсовывает…» [Текст, с. 41].  

Кожен читач тут розуміє, що такий діалог передбачає не лише 

динамічність, а й імпульсивне перебивання один одного. У тексті засвідчити це 

явище неможливо, лише опосередковані ознаки вказують на нього – наприклад, 
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авторська ремарка «теперь Рубин властно схватил Нержина за комбинезон», що 

є описом невербальних комунікативних знаків [Осіпова 2019], які вказують на 

суперечку, або незакінчені фрази, позначені постпозитивними трьома крапками 

(у такому разі речення «Он видит так далеко, как не захватывают наши куцые 

взгляды…» немовби продовжує вже інший мовець: «И ещё смеет нас всех 

дураками считать!», і тому три крапки є ніби з’єднувальним синтаксичним 

елементом). 

Полеміка відбувається через контрастні погляди дискутантів на особу 

Сталіна, а тому оцінні лексичні елементи складають відповідні смислові 

опозиції: з одного боку – пахан, тупица, боров тупой, з іншого – величайший 

человек, Робеспьер и Наполеон нашей революции (граматика оцінки див. 

[Халіман 2019]) . Акцентуємо на тому, що перша частина слів – емотивна 

й імпульсивна лексика, друга – ідеологічні гіпертрофовані штампи, а також на 

тому, що інтелектуал Рубін підсвідомо применшує всіх і себе зокрема порівняно 

з «вождем». І таке применшення доволі суттєве: «Он видит так далеко, как не 

захватывают наши куцые взгляды» (тобто відзначається контрастна опозиція 

«мудрий розум – куций розум»). Це вказує на певну запрограмованість Рубіна як 

адепта системи.  

Полемічні теми в романі – соціально гострі, небезпечні в тогочасних 

умовах. Такою, наприклад, є й історично-релігійна тематика, що розширюється 

в напрямі теософічної характеристики: 

« – А ты никогда не задумывалась – как могла наша церковь пережить 

двести пятьдесят лет татарского ига? 

– Значит, глубока была вера? – догадывалась она. – Значит, православие 

оказалось духовно сильнее мусульманства?… – Она спрашивала, не 

утверждала. 

Антон улыбнулся снисходительно: 

– Фантазёрка ты! Разве душой своей наша страна была когда-нибудь 

христианской? Разве в ней за тысячу лет стояния действительно прощали 

гонителей? и любили ненавидящих нас? Церковь наша устояла потому, что 
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после нашествия митрополит Кирилл первым из русских пошёл на поклон к хану 

просить охранную грамоту для духовенства. Татарским мечом! – вот чем 

русское духовенство оградило земли свои, холопов и богослужение!» [Текст, 

с. 140].  

У цьому діалогічному фрагменті виділяємо предмет полеміки – чесноти 

російського православ’я: почуття щирої вірянки та критичний погляд чоловіка 

на виконання основних церковних канонів. Обидві репліки передано 

у волюнтивному регістрі, хоча друга має містити і реактивний компонент. Тому 

питання у відповідь на питання має риторичний характер ствердження, що ми 

приписуємо вже всеобізнаному авторові, а не локальному оповідачеві – Антону 

Яконову.  

Отже, художньою творчістю не можна займатися, «кожну хвилину не 

торкаючись суспільних, соціальних, політичних проблем» [Петрова, с. 704]. І це 

найкраще представлено в романі «У колі першому», де художня оповідна 

майстерність і неординарність (що передає, за словами А. Гулака і Н. Міняйло, 

живі думки й почуття героїв твору, а також загалом саму діалектичну сутність 

життя [Гулак, Меняйло 2018, с. 13]) поєднана з багатошаровою тематикою 

(показ тоталітарного суспільства, пріоритет небайдужого ставлення до світових 

проблем, ядерна загроза), широкою галереєю персонажів (відомі / невідомі, 

позитивні / негативні, традиційні / оригінальні) та філософською глибиною 

думки (історична зумовленість, людська гідність, духовна пріоритетність). 

 

2.2. Оповідач і особливості оповіді в романі  

 

Чимало сучасних учених за об’єкт досліджень беруть мовленнєву 

структуру образу автора художнього твору. Так, О. Криштанович досліджує 

структуру образу автора в українській літературі, В. Кухаренко – у межах 

інтерпретації тексту, А. Мойсієнко – у контексті аперцепції, О. Селіванова – як 

напрям сучасної лінгвістики, Л. Бєлєхова – як сучасний підхід до інтерпретації 
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художнього тексту [Криштанович 2006; Кухаренко 2004; Мойсієнко 1996; 

Селіванова 2008; Бєлєхова 2006].  

В романі «У колі першому» простежуємо динаміку оповіді і діалектику 

позицій оповідача. Визначення особливостей суб’єктивізації оповіді 

в художньому творі потребує аналізу засобів її мовленнєвої організації на основі 

суб’єктної структури оповіді. Аналіз мовленнєвих особливостей оповідача / 

персонажа як оповідних інстанцій у суб’єктивованій оповіді вможливлює 

глибше розуміння образів персонажів, оповідача та загалом змісту художнього 

твору. За словами А. Гулака, виявлене лінгвістами різноманіття стилістичних 

засобів вираження внутрішнього світу персонажів поглиблює психологізацію 

оповіді, розширює план персонажа в композиції твору, який зображує дійсність 

із пізнавально-оцінної перспективи персонажа й охоплює та виявляє весь його 

індивідуальний образ [Гулак 2019, с. 41]. Зокрема відповідно до зміни 

пріоритетів в аналізі об’єкта й суб’єкта зображення в художньому тексті 

А. Гулак конкретизує відмінності між оповідачем і оповіддю: «У разі 

персональної оповіді завдяки орієнтації оповідача на “чужу свідомість” герой 

перестає бути лише об’єктом зображення, стаючи ще й суб’єктом пізнання, 

своєрідною суб’єктною призмою, крізь яку входять у структуру твору особи 

й події та відбувається їхнє оцінювання. Оповідач ніби йде в тінь, передаючи 

атрибути суб’єкта оповідної перспективи персонажам твору» [Гулак 2019, с. 29]. 

Так створюється поліфонія оповіді. Примхливий монолог цієї поліфонії має 

ідіостильові ознаки та змінюється залежно від авторських інтенцій в тому чи 

тому контексті. 

 

2.2.1. Поліфонічний вільний непрямий дискурс – основна оповідна 

форма роману 

 

Сутність «поліфонічного» роману, до яких належить роман «У колі 

першому», В. Виноградов описує таким чином: «образи й символічні маски 

персонажів, ідеологічно насичені й ідеалістично висвітлені, ніби витісняють 
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ієрархічно організовану систему <…> іпостасей автора». У такому разі «образ 

автора часто негативно відбивається в експресивних відтінках і оцінках, 

у стилістичних модифікаціях образу підставного оповідача». Тому складалася 

«ілюзія, що авторський голос завуальований, а образ автора ніби розчинився 

в образах героїв» [Виноградов 2003, с. 219]. За словами О. Падучевої, така 

поліфонія (багатоголосся) в одній оповіді виникає як сумісне звучання кількох 

голосів – кількох суб’єктів-мовців – кожен зі своєю ідеологічною позицією, зі 

своїм мовленням, сприйняттям, фоновими знаннями тощо [Падучева 2010, 

с. 218]. Автор при цьому стає одним із таких суб’єктів. Тобто голос автора є лише 

однією з партій у такому багатоголоссі. Співвідношення звучання багатьох 

голосів залежить від авторської думки, яка виокремлює голоси, більш значущі 

в тому чи тому фрагменті. 

Ідіостиль О. Солженіцина саме й характеризується, за словами 

Т. Клеофастової, поліфонічністю, адже сам автор постає «як романіст, історик, 

хронікер, літописець. Письменник цілеспрямовано залучає читача до 

грандіозного історичного дійства, висвітлюючи події з різних точок зору: то 

ретроспективно, то стереоскопічно, то крізь призму вимальовує запам’ятовувану 

деталь чи образ». Водночас роль автора-оповідача в цій поліфонії 

консолідаційна, «це – індивідуальна словесно-мовна структура, що пронизує 

весь лад художнього твору й визначає взаємозв’язок усіх його елементів» 

[Клеофастова 2002, с. 15, с. 8]. 

Дослідники зазначають, що «потужним засобом вираження поліфонізму» 

в романі є насамперед вільний непрямий дискурс (ВНД), із яким пов’язана 

домінантна персональна оповідь. «Відносини між планом оповідача і планом 

персонажа не однакові в різних частинах тексту роману. В одних випадках 

домінує оповідь, організована точкою зору оповідача («представника автора» за 

О. Падучевою), в інших – зображення постає в модусі сприйняття того чи того 

персонажа». При цьому оповідач із кожним новим персонажем-посередником 

«заглиблюється не лише у свідомість цієї особи, а дуже часто – і в стихію її 

мовлення» [Гулак, Меняйло 2018, с. 10]. 
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В умовах існування двох сфер оповіді – авторської та чужої – форма 

невласне прямого мовлення (НПМ) зумовлює перехід від авторського мовлення 

до мовлення персонажа, що сполучає відповідні суб’єктивні площини в одному 

тексті. Для ідентифікації автора певного висловлювання подібного типу існують 

різноманітні стилістичні й синтаксичні засоби, які з логічного боку вказують на 

цього мовця. Тобто внутрішній тип такого дискурсу дозволяє оцінити 

відповідного персонажа – його мотиви, емоційність, манеру мовлення. При 

цьому форми НПМ сполучаються з авторською оповіддю (звернення до 

співбесідника, до себе), а також із потенційною реакцією читача (прихована 

відповідь на уявне питання, внутрішнє звернення до читача тощо).  

Структурна сутність роману полягає в домінуванні оповіді, що зображує 

дійсність із пізнавально-оцінної перспективи окремих персонажів. Тобто знання 

оповідача «вміщує лише те, що може спостерігати чи подумати щодо себе та 

щодо довколишнього світу черговий оповідач-посередник, у ролі якого постає 

певний герой роману» [Гулак, Меняйло 2018, с. 10]. Більш докладне розуміння 

має головний оповідач, який час від часу втручається в оповідь таких 

посередників. Оповідач виступає як модератор усіх інших оповідачів. 

Від самого початку автор виявляє власну перспективу описуваних ним 

подій, що відбуваються у специфічних політичних умовах деспотизму (за 

словником деспотизм – «необмежена влада, сваволя, грубе підкорення однієї 

людини волі іншої» [Великий… 2001, с. 288]). Ці умови автор-оповідач описав у 

такому фрагменті: «Одному-единственному человеку за дюжиной крепостных 

стен не спится по ночам, и он приучил всю чиновную Москву бодрствовать с 

ним до трёх и до четырёх часов ночи. Зная ночные повадки владыки, все шесть 

десятков министров, как школьники, бдят в ожидании вызова. Чтоб не 

клонило в сон, они вызывают заместителей, заместители дёргают 

столоначальников, справкодатели на лесенках облазывают картотеки, 

делопроизводители мчатся по коридорам, стенографистки ломают 

карандаши» [Текст, с. 7], де виділяємо кількісну антитезу, на одному боці якої – 

та відома (ідентифікована усіма читачами) «одна-однісінька особа», а на 
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іншому – численний штат службовців – від усіх (без винятку) міністрів до 

звичайної стенографістки. Зазначимо, що автор згадує лише міністерства, але так 

працювала вся керівна система тоталітарної держави (ознака «тоталітарний» 

«характеризується повним пануванням держави над усіма сторонами життя 

суспільства, відсутністю прав людини» [Великий… 2001, с. 1465]) – в усіх 

республіках, областях і районах, у кожному місті й селі безмежної країни.  

Стратегія оповіді передбачає, що опис оповідачем внутрішніх почуттів 

персонажа конкретизується фрагментом внутрішнього мовлення останнього: 

«Нервные пальцы молодого человека быстро и бессмысленно перелистывали 

журнал, а внутри – страшок то поднимался и горячил, то опускался, 

и становилось холодновато. Иннокентий швырнул журнал и, ёжась, прошёлся 

по комнате. Позвонить или не позвонить? Сейчас обязательно? Или не 

поздно будет там!.., в четверг – в пятницу?... Поздно…» [Текст, с. 8].  

У цьому фрагменті відзначаємо високий рівень експресивності, створений 

словами із семантикою нервовості, імпульсивності – на позначення як ознаки 

(нервные, быстро, бессмысленно, холодновато), так і дії (поднимался, горячил, 

опускался, швырнул, ёжась). Формальними ознаками НПМ, конкретизованого 

у виділеному нами внутрішньому монолозі, є виразна питальна й оклична 

інтонація та редуковані фрази із семантикою хвилювання та сумніву 

(показники – відповідні пунктуаційні знаки питання, оклику і три крапки). Опис 

невербальної інформації, що характеризує персонажа, відіграє тут важливу роль. 

Основний оповідач виявляє себе в межах персональної оповіді через 

репліки, марковані іронією чи узагальненням. Наприклад, у характеристиці 

Сталіна виявляється контраст між його традиційними високими 

перифрастичними найменуваннями та справжніми внутрішніми думками 

й мотивами, що реалізовані в саркастичних репліках основного оповідача, тим 

самим викриваючи безглуздість, фальш цих усталених назв. І тут авторський 

викривальний голос звучить відкрито-знущально. Він знімає зі слів, що стали 

беззмістовними «ярликами», їхню фальшиву, нав’язану ідеологічною 
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пропагандою оболонку [Гулак, Меняйло 2018, с. 11]. До того ж написання їх 

з великої літери додає іронії. 

Репліки «вождя» автор формально прив’язує до внутрішнього монологу як 

такі, що належать Сталіну (виділяємо): «Незамысловатые честные слова этой 

книги ложились на человеческое сердце покойно и неотвратимо. 

Стратегический гений. Его мудрая прозорливость. Его мощная воля. Его 

железная воля. С 1918 года стал фактическим заместителем Ленина (Да, да, 

так и было). <…> Сталинские указания лежали в основе оперативного плана 

Фрунзе (Верно. Верно). Это наше счастье, что в трудные годы Отечественной 

войны нас вёл мудрый и испытанный Вождь – Великий Сталин (Да, народу 

повезло). Все знают сокрушительную силу сталинской логики, кристальную 

ясность его ума (Без ложной скромности – всё это правда). Его любовь 

к народу. Его чуткость к людям. Его нетерпимость к парадной шумихе. Его 

удивительную скромность (Скромность – это очень верно)» [Текст, с. 87].  

Не лише виділені репліки марковано сарказмом – аналогічною є і фраза 

незамысловатые честные слова этой книги, яка формально належить до 

внутрішнього мовлення Сталіна, однак вона починає цей фрагмент, і тому 

звучить у ній «голос» автора-оповідача. Перифрастичними ж найменуваннями 

«вождя», що створюють іронічний контраст, у фрагменті є такі словосполучення: 

стратегический гений, мудрая прозорливость, мощная воля, железная воля, 

мудрый и испытанный Вождь – Великий Сталин, сокрушительная сила 

сталинской логики, кристальная ясность его ума, его любовь к народу, его 

чуткость к людям, его нетерпимость к парадной шумихе, его удивительная 

скромность (відзначаємо кількаразове повторення виділеного присвійного 

займенника як ознаку експресивності).  

У деяких випадках авторство реплік, маркованих іронією, важко 

розрізнити. Наприклад, у фрагменті «А у тех пойдут теперь на две недели 

каникулы. Доверчивые младенцы. Ослы длинноухие!» [Текст, с. 8], на нашу 

думку, виділена репліка належить уже не персонажу, а основному оповідачеві. 

Можливо, показником є оклична інтонація та більш груба за попередню 
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афористична формула. Принагідно зазначимо, що вказівний займенник тех 

виділив особисто автор – як форму ідентифікації закордонних дипломатичних 

установ на противагу вітчизняним, які суб’єктивовано через присвійний 

займенник их (в их министерстве).  

Ми виокремлюємо формули афористичного типу, що виконують функцію 

результативного коментаря, який відноситься до фабульної ситуації. Подібні 

авторські висловлювання в кількох випадках містять також істину (думку), 

підтверджену подальшим розвитком фабульної ситуації, яка своєю чергою 

закінчується авторським висловлюванням [Гулак, Меняйло 2018, с. 11]. 

Наприклад, у фрагменті «Минули Университет – Иннокентий кивнул направо. 

Он будто делал круг на своей торпеде, разворачиваясь получше <…> Высохло 

в горле, во рту – тем высыханьем, когда никакое питьё не поможет» [Текст, 

с. 9] виділяємо, на нашу думку, репліки основного оповідача, що також мають 

афористичну природу, оскільки ані алегорія з лінкором і торпедою, ані 

характеристика відчуття сухості в роті не перевищують семантичного обсягу 

уривчастого внутрішнього монологу, який передбачає більш звужені мовленнєві 

формули.  

Утім, автор вставляє в цей уявний монолог персонажа і розширені описи. 

Наприклад, сприймаємо як фантазійний такий фрагмент: «Иннокентий поднял 

глаза и вздрогнул. Новый смысл представился ему в новом здании Большой 

Лубянки, выходящем на Фуркасовский. Эта серо-чёрная девятиэтажная туша 

была линкор, и восемнадцать пилястров как восемнадцать орудийных башен 

высились по правому его борту. И одинокий утлый челночок Иннокентия так 

и тянуло туда, под нос тяжёлого быстрого корабля» [Текст, с. 8].  

Тут фрагмент від автора немовби пояснює й деталізує тривожні відчуття 

персонажа від споглядання будівлі каральної установи. Ці почуття 

короткочасні – емотивні, але основний оповідач їх ідентифікує для читача у 

фантазійному стилі, використовуючи традиційну негативну колористику (серо-

чёрная), семантично маркований іменник туш» та зіставлювані контрастивні 

словосполучення тяжёлый быстрый корабль – одинокий утлый челночок, де 
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останнє позначає актуальний стан і можливості персонажа. І якщо він завчасно 

розуміє програшну ситуацію, то викликає пошану читача, коли той читає 

афористичні формули «опасно не опасно – другого решения быть не может та 

чего-то всегда постоянно боясь – остаёмся ли мы людьми?» [Текст, с. 9].  

Коли роль оповідача передається певному персонажеві, оповідь від його 

імені починається після ввідного авторського речення з використовуванням 

особового займенника у 3-й особі: «Он включил прослушивание. Преступник 

очень торопился, волновался. Откуда он мог говорить? Конечно, не из 

частной квартиры. Да вряд ли и с работы. В посольства всегда стараются 

из автоматов <…>.  

– Генка! Генка! – хрипло позвал он, спуская брючину. – Аврал! Звони 

в оперативку! Может, ещё захватят!…» [Текст, с. 13].  

У цьому фрагменті внутрішнє мовлення оповідача переривається його 

зовнішньою формою – реплікою прямого мовлення з авторською ремаркою. 

Обидві форми мовлення виявляють персонажа-оповідача через ознаки його 

експресивності (питальна й оклична інтонації, редуковані речення), і в цьому разі 

речення Преступник очень торопился, волновался, що не має таких формальних 

ознак, є власне репрезентатором ВНД і НПМ.  

Мовні засоби експресивності в художній прозі докладно вивчала 

І. Чеплигіна, присвятивши цьому докторське дослідження [Чеплыгина 2002], 

Т. Шмельова в цьому колі визначала проблеми модальності [Шмелева 1984], 

а Л. Чесноков – особливості створення експресивності в межах речення 

[Чесноков 1979], Н. Шанський досліджував це питання в комплексі 

лінгвістичного аналізу художнього тексту [Шанский 1986].  

Визначено, що дискурс як явище сучасних комунікативних орієнтацій 

є результатом мовленнєво-комунікативної діяльності [Святчик 2000; Семенюк 

2008; Тарасов 1990]. Розвивається дискурс через свою комунікативно-діалогічну 

природу, і така внутрішня діалогічність є основним організаційним принципом, 

не зважаючи на те, яка форма мовлення використовується – діалогічна чи 

монологічна. Це виявляється на психологічному рівні, про що зазначав свого 
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часу Г. Кучинський [Кучинский 1983; Кучинский 1988], на комунікативному 

міжособистісному [Куницына и др. 2001], на власне мовному [Кожина 1981], на 

текстовому [Левина 2001] і, зрештою, на соціолінгвістичному, де Л. Крисін 

наводить кореляції із соціальними ролями мовців [Крысин 1976].  

Так, у романі «У колі першому» внутрішній монолог персонажів перебуває 

під загальним контролем автора – основного оповідача, зовнішній діалог 

представляє власне мовлення персонажів із можливими авторськими ремарками 

чи репліками-вставками.  

Поряд із цими формами полілог у романі постає як засіб редукції 

пізнавального масиву тексту. Так, в епізоді прибуття нової партії засуджених 

полілог не лише передає багато інформації про традиції в системі радянських 

таборів, а й попередньо знайомить із деякими персонажами роману. Хоча 

характер сполучення реплік відзначається більшою мірою стихійністю, 

пізнавальна сутність полілогу є інформативною. Одній темі може бути 

присвячено 3-5 реплік. Наприклад: 

« – Тут наши номера были. Вот на спине ещё, на колене. Когда из лагеря 

отправляли – спороли. 

– То есть как – номера!? 

– Господа, позвольте, в каком веке мы живём? На людях – номера? Лев 

Григорьич, позвольте узнать, это что – прогрессивно?» [Текст, с. 13].  

У цьому полілозі беруть участь мінімум троє осіб: новоприбулий, який 

розповідає про табірні номери, Лев Григорович і Валентуля, які надалі – до кінця 

цієї теми – перебувають у діалогічних відносинах. Репліка То есть как – 

номера!? залишається неідентифікованою. Авторська присутність виявляється 

лише у виділенні курсивом ключових лексем – номера та прогрессивно. Перша 

акцентує увагу на темі розмови, друга – розпочинає подальший у романі диспут 

Валентулі, Нержина із Левом Рубіним через комуністичні погляди останнього 

й романтичне бачення ним радянської системи. Теза «не могу я ужинать, если 

где-то люди ходят с номерами на лбу» також розпочинає ключову тему роману – 

домінанту людської гідності.  
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Інші теми в полілозі є вже не соціальними, а суто побутовими для 

засуджених. Наприклад, тема куріння: 

« – Друзья! Дают «Беломор» по девять пачек за вторую половину декабря. 

Имеете шанс! На цырлах! 

– «Беломор-Ява» или «Беломор-Дукат»? 

– Пополам. 

– Вот стервы, «Дукатом» душат. Буду министру жаловаться, клянусь». 

Або тема одягу: 

« – А что за комбинезоны на вас? Почему вы все здесь как парашютисты? 

– Форму ввели. Раньше шерстяные костюмы выдавали, пальто драповые, 

теперь зажимают, гады» [Текст, с. 13].  

Інформативною рисою цих фрагментів є лайливі характеристичні 

просторічні слова стервы та гады, а також фраза буду министру жаловаться, 

які доводять безстрашність (правильніше – відчайдушність) мешканців-

працівників «Шарашки», що в подальшому тексті роману ілюструватиметься ще 

багатьма випадками.  

Власне полілог із неідентифікованими авторами реплік можна 

проілюструвати на такому фрагменті:  

« – Из какого лагеря, друзья? 

– Из разных. Из Речлага... 

– ...из Дубровлага... 

<…> 

– Озёрлаг, Луглаг, Степлаг, Камышлаг…  

– Можно подумать, в МВД сидит непризнанный поэт. На поэму не 

разгонится, на стихотворение не соберётся, так даёт поэтические названия 

лагерям» [Текст, с. 14].  

У цьому полілозі кожен співбесідник називає свій табір, і цю безкінечність 

назв автор навіть намагається редукувати в межах однієї репліки, де назви 

«трудових в’язниць» просто перераховуються – із трьома крапками наприкінці 

як знаком такої безкінечності. Остання ж репліка полілогу має іронічне 



104 

 

маркування, і нам здається, що це авторська вставка, оскільки ритмічно дещо 

випадає із загального контенту, хоча й має продовження – рефлексивну репліку 

«Ха-ха-ха! Смешно господа, смешно! В каком веке мы живем?» (і лише вона має 

автора – Валентулю, якого ідентифіковано в подальшій репліці).  

Монолог також може мати різні за смисловим обсягом частини. 

Наприклад, у розповіді Рубіна про «Шарашку» поетичний дантівський фрагмент, 

який він використовує як ілюстрацію – «Семь раз обвитый стройными 

стенами… Сквозь семь ворот тропа вовнутрь вела…», переривається 

інформаційною реплікою «…вы на воронке въезжали, поэтому ворот не 

видели…» [Текст, с. 16], зверненою до конкретного слухача. Далі перерваний 

поетичний фрагмент продовжується.  

Діалогічні фрагменти в романі нерідко ускладнено різноманітними 

смисловими вставками. За формою це ремарки, але розширені до меж опису 

певного інтер’єру.  

« – А порядочно мы продвинулись, Глебка, – сказал Рубин. – В сочетании 

с видимой речью у нас хорошее оружие. Очень скоро мы-таки с тобой поймём, 

от чего же зависит голос по телефону… Это что передают? 

В комнате громче был слышен джаз, но тут, с подоконника, 

пересиливал свой самодельный приёмник, из которого текла перебегающая 

фортепьянная музыка. В ней настойчиво выныривала, и тотчас уносилась, 

и опять выныривала, и опять уносилась одна и та же мелодия. Глеб ответил:  

– Семнадцатая соната Бетховена. Я о ней почему-то никогда… Ты – 

слушай» [Текст, с. 22–23].  

Виділена в цьому фрагменті вставка (абзацним відступом від автора 

й напівжирним курсивом від нас) описує аудіальну обстановку в лабораторії, де 

одночасно включено три саморобні радіоприймачі. Автор-оповідач характеризує 

фортепіанну музику як перебегающую, що відповідає стилю гри на цьому 

інструменті, а також повсякчас выныривающую, що відповідає, на нашу думку, 

характерові відтворюваних кустарним радіопристроєм звуків. Звісно, автор мав 

на увазі, певно, своєрідне акустичне «музичне змагання», що відбувалося 
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в лабораторії, оскільки надалі «Освобождённая бегущая мелодия Семнадцатой 

сонаты полилась в чистоте», коли один з радіоприймачів було вимкнуто. 

Межі вставки за законами оформлення діалогу мають сигнальні рамки: 

перед нею – ідентифікація автора репліки (сказал Рубин) та його запитання (Это 

что передают?), після неї – у тій же послідовності – ідентифікація Глеб ответил 

і відповідь Семнадцатая соната Бетховена. Відзначаємо тут і редуковану фразу 

Я о ней почему-то никогда…, що не потребує пояснень для читача, а також власне 

авторська пунктуаційна акцентація Ты – слушай. У тексті часто зустрічаємо таке 

авторське трактування предикатного зв’язку, яке сприймаємо як смисловий 

акцент або як ознаку імпульсивного мовлення персонажа (для порівняння: «Дай 

мне – ограничиться!» і «Дай мне хоть направиться куда-то...» [Текст, с. 28]).  

Вставка-ремарка може мати й інший характер відповідно до інтенції 

автора:  

«Маленькая девушка повела строгими бровками и вмешалась: 

– Валентин Мартыныч! Это, правда, невозможно – слушать сразу три 

приёмника. Выключите свой, вас же просят. 

(Приёмник Валентина как раз играл слоу-фокс, и девушке очень 

нравилось…)» [Текст, с. 23].  

У цьому фрагменті перша частина виділеної вставки власне ремарка, 

а в другій автор передає внутрішні відчуття дівчини. Це не мовленнєва форма, 

а чуттєва, але, на нашу думку, частково вона елемент вільного непрямого 

дискурсу, адже описане внутрішнє відчуття є антитезою до репліки Выключите 

свой, вас же просят, що стосується саме джазу.  

Аналогічне протистояння внутрішнього почуття із зовнішніми 

обставинами часто є мотивом до прихованих протестних дій персонажа. Так, 

у фрагменті «Диктор с подоконника пообещал через полминуты “Дневник 

социалистического соревнования”. Глеб за эти полминуты рассчитанно-

медленно донёс руку до приёмника и, не дав диктору хрипнуть, как бы скручивая 

ему шею, повернул ручку выключателя. Недавно оживлённое лицо его было 

усталое, сероватое» [Текст, с. 24].  
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Виділена нами контрастна фраза – це візуальний показник зазначеного 

мотиву, а попередня дія відбувається майже автоматично та має конкретний 

показник негативного ставлення до ситуації («не дав диктору хрипнуть, как бы 

скручивая ему шею, повернул ручку выключателя»). У контексті аудіального 

оголошення радіодиктора цей фрагмент також вважаємо елементом ВНД, 

оскільки він характеризує внутрішній стан і мислення персонажа.  

Автор за допомогою ВНД розкриває внутрішні відчуття не лише 

співвітчизників – товаришів по відсидці, це також і ув’язнені німці, психологічні 

риси яких якісно відрізняються: «Пятерых из них охлынуло горько-сладкое 

ощущение родины – устроенной, устоявшейся страны, милой Германии, под 

черепичными крышами которой был так трогателен и светел этот первый 

в году праздник» [Текст, с. 16]. Виділені епітети передають релігійно-

національні атрибути далекої батьківщини, що асоціюються із теплом і добром, – 

попри тогочасне табуювання позитивних характеристик німців узагалі.  

На відміну від традиційних християнських почуттів один персонаж (із 

п’яти) характеризується й іншими рисами – власне нацистськими (Зіммель): 

«Ему невыносима была даже мысль о том, что этот еврей вообще смеет 

судить о Геббельсе. Он никогда не унизился бы сесть с ним за один стол, если 

бы в силах был отказаться от рождественского вечера 

с соотечественниками» [Текст, с. 18]. Автор-оповідач пріоритетним визначає 

виділений нами атрибут: християнські цінності входять у суперечку 

з нацистською ідеологією, що її носієм є Зіммель.  

Ідеологічні пріоритети скориговані з погляду переконаного комуніста 

Рубіна, який не наважується розповісти німцям судову колізію, що компрометує 

радянську ідеологію: «А рассказывать немцам о процессе Трайчо Костова, где 

так грубо полиняла вся судебная инсценировка, где корреспондентам 

с опозданием предъявили фальшивое раскаяние, будто бы написанное Костовым 

в камере смертников, – было и стыдно и не служило воспитательным целям» 

[Текст, с. 19]. Виділені аргументи розкривають двобічну психологічну сутність 

Рубіна – з одного боку, відвертого гуманіста (показник – ознака стану чесної 
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людини «стыдно»), з іншого – адепта комуністичної ідеї (показник – ідеологічне 

словосполучення «воспитательные цели»).  

Внутрішнє мовлення в умовах ВНД розкриває не лише описуваний 

персонажем об’єкт, а й образ цього персонажа. Так, у свідомості Рубіна 

пояснюється його товаришування з Нєржиним: «Нержин сел в тюрьму не за плен 

и, значит, не был заражён антисоветским зарубежным духом: Нержин был 

наш советский человек, но всю молодость до одурения точил книги и из них 

доискался, что Сталин якобы исказил ленинизм <…>. Контуженный 

тюрьмой и лагерем, Нержин, однако, в основе своей оставался человек наш» 

[Текст, с. 27]. Ці аргументи Рубіна «для себе» виділяємо в уривку, акцентуючи 

на словосполученні человек наш, що є традиційним маркером в опозиції «наші – 

їхні» / «ми – вони» / «у нас – у тих» тощо.  

Ураховуючи зазначені аргументи на користь Нєржина, «Рубин имел 

терпение выслушивать его вздорные, запутанные временные мысли» [Текст, 

с. 27]. У цій фразі характеризується вже й сам Рубін – через власні ознаки (имел 

терпение выслушивать) та оцінні ознаки Нєржина (вздорные, запутанные 

временные мысли), серед яких він ніби робить поблажку через прикметник 

временные. Характеристика Рубіна як адепта комуністичної ідеології чітко 

вербалізована в словосполученні заражён антисоветским зарубежным духом, 

де проілюстровано традиційну на той час паралель зарубежный – отже, 

антисоветский, а також ознаку заражён, якою характеризувалися всі люди, що 

перебували якийсь час в окупації чи навіть полоні, отримавши певний досвід 

і знання, «небезпечні» для комуністичної ідеології.  

В опис життєвих обставин персонажа часто втручається автор-оповідач зі 

своєю аргументацією певного соціального явища. Так, розповідаючи про 

Симочку (Серафіму Віталіївну, лейтенанта КДБ), письменник висловлює 

власний погляд на систему освіти, що є актуальним і в умовах сьогодення. Те, 

що «из института не одна она, но и многие её подруги тоже не вынесли знаний», 

має кілька причин: «из школы пришли, ни математики, ни физики не зная»; 

у школі «директор на педсовете ругает учителей за двойки, а тому хоть совсем 
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не учись – аттестат тебе выдадут»; в інституті «они продирались сквозь эту 

математику и радиотехнику как сквозь беспонятный, безвылазный бор, 

чуждый их душам»; і навіть маючи бажання щось вивчити, вони просто не мали 

на це часу, оскільки «каждую осень на месяц и дольше студентов угоняли 

в колхозы убирать картошку, по понедельникам была политучёба; ещё в неделю 

раз какое-нибудь собрание обязательно; а когда-то надо было и общественную 

работу, выпускать стенгазеты, давать шефские концерты»; і тому 

«к экзаменам Симочка и её подруги писали большое количество шпаргалок, 

прятали в недоступные для мужчин места женской одежды, а на экзамене 

вытаскивали нужную и, разгладив, выдавали её за листок подготовки», 

а екзаменатори були «до крайности обременены заседаниями, собраниями, 

многоразличными планами и формами отчётности перед деканатом, перед 

ректоратом <…>, да ещё их поносили за неуспеваемость, как за брак на 

производстве, опираясь на цитату <…>, что нет плохих учеников, а есть 

только плохие преподаватели»; у результаті «Симочка и её подруги с унынием 

поняли, что специальности своей они не полюбили и даже тяготились ею» 

[Текст, с. 29–30].  

Зрозуміло, що письменник гіперболізує обставини навчання в країні, 

оскільки за умов бажання вчитися умовні Нєржин і Рубін ставали відмінними 

фахівцями, однак зазначені аргументи О. Солженіцина стосуються більшості 

учнів і студентів, які, отримавши документи про освіту, не отримали практичних 

знань і вже на виробництві вимушені були їх здобувати. Зазначимо ще раз, що 

це надто актуально і для нашого часу.  

Навіть без авторської аргументації певних тогочасних соціальних 

стандартів в оповіді спостерігаємо психологічні трансформації образу. 

Та ж Симочка всього за піврічний термін змінила ставлення до своїх 

«підопічних» (піднаглядних) – від характеризаційних ідеологічних маркерів 

(штампів) отребье человеческого рода, недостойные русской речи, не 

показывают открыто своих волчьих зубов, лживая маска любезности 

и хорошего воспитания до протилежного почуття («Люди эти возбуждали в ней 
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только безусловное уважение – своими разнообразными познаниями, своей 

стойкостью в перенесении горя»). І, зрештою, вже обов’язковий «сигнал» 

оперуповноваженому (комсомольский долг) став для неї неможливим 

(необъяснимо почему), оскільки здавався підлим [Текст, с. 30–31].  

І цей показник порядності – уникнення підлості – оповідач виявляє як 

першу перемогу над маніпульованим комплексом переконань, бо ще «не была 

поколеблена её убеждённость в чёрных кознях империализма. И так же она 

легко допускала, что заключённые, работающие во всех остальных комнатах, – 

кровавые злодеи» [Текст, с. 31]. Тобто виділені ідеологічні штампи почали 

викликати в дівчини підсвідому недовіру. Зрештою, реальний її прототип 

насправді здійснила добру справу – зберегла багаторічні записи самого 

О. Солженіцина.  

Аналогічну дихотомію психологічних рис персонажа фіксуємо в НПМ 

Симочки – описові Нєржина, що сполучає в собі швидку дію та повільні 

роздуми: «такая быстрота нужна была Нержину, чтобы, исполнив внешнюю 

работу, надолыпе отделаться от самого движения». Виділені елементи 

демонструють антитезу. На підтвердження цього Симочка-оповідачка згадує 

його слова у формі прямого мовлення: «Я действенен потому, что ненавижу 

действие» [Текст, с. 32]. І це заради можливості отримати час на роздуми.  

Процес роздумів персонажа описано з візуальними атрибутами: «он 

часами сидел, почти не меняя положения, кожа лица его серела, старела, 

изрывалась морщинами». У виділеному реченні семантику візуальності – 

процесуального перетворення – мають дієслова серела, старела, изрывалась. 

Більш конкретно ці ознаки передаються в реченні «Он становился медленен и 

нерешителен» [Текст, с. 32]. У такій оповіді елементи ВНД з’являються для 

виявлення внутрішніх відчуттів, тобто мають сенсорну природу.  

Такі вербалізовані відчуття можуть належати двом персонажам у межах 

фрагмента тексту – вони змішуються й перетинаються в одній ситуації: «не 

загадывая того сама, прикоснулась щекой к его щеке. Она прикоснулась 

и замерла от ужаса – что теперь будет? И надо было бы оттолкнуться, – 
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она же бессмысленно продолжала рассматривать микрофон. Тянулась, 

тянулась страшнейшая минута в жизни – щёки их горели, соединённые, – он не 

двигался! Потом вдруг охватил её голову и поцеловал в губы. Всё тело Симочки 

залила радостная слабость. Она ничего не сказала в этот миг ни о комсомоле, 

ни о родине, а только: 

– Дверь не заперта!…» [Текст, с. 33].  

В аналізованому фрагменті виділяємо елементи НПМ, які стосуються 

Симочки, однак наявний і опис відчуттів Нєржина – можливо, дещо більш 

опосередкований, адже стосується його рефлекторної дії – фізичної відповіді на 

дію дівчини прикоснулась щекой к его щеке. При цьому словосполучення и надо 

было бы оттолкнуться також відносимо до НПМ, оскільки цей сигнал 

властивий дівчатам, їхньому внутрішньому мовленню, а не авторському 

зауваженню. Що стосується емотивного внутрішнього вигуку он не двигался!, то 

в ньому відчувається ціла гама почуттів Симочки, серед яких домінує за́хват: 

коханий відповідає взаємністю. В останній фразі опису цієї інтимної ситуації 

відзначаємо пріоритет почуття кохання над усіма соціальними домінантами, 

позначеними концептуальними на той час одиницями – іменниками комсомол 

і родина, що значення яких нівелюється в побутовій монологічній репліці дверь 

не заперта, яка вказує на суто фізіологічні рефлексії в такий надчуттєвий 

момент. 

Тож ВНД в романі «У колі першому» є засобом вираження поліфонізму, із 

яким пов’язана домінантна персональна оповідь. Це відбувається через 

неоднорідність відносин між сферою оповідача і сферою персонажа. В одних 

випадках домінує оповідь, організована точкою зору оповідача («представника 

автора» за О. Падучевою), в інших – зображення постає в модусі сприйняття 

певного персонажа. У межах поліфонізму, коли майже кожен персонаж 

перманентно стає оповідачем-посередником, автор втручається не лише в його 

мовлення, але й у внутрішні почуття.  

Отже, поліфонізм має визначальне значення в розгляді та розумінні 

художнього твору, смисл якого «не виражається автором, не передається 
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персонажем, а конституюється в процесі взаємодії голосів автора, персонажа, 

читача, у процесі зіткнення різних поглядів, різних смислових позицій» 

[Беличенко 2006, с. 7]. Таке багатоголосся передає авторські інтенції, що 

реципіюється читачем у межах його компетенції. Інтенціональність формує 

вільний непрямий дискурс як перехрестя різних голосів, серед яких голос 

оповідача веде основну партію. 

 

2.2.2. Художнє зображення у статичному та динамічному вимірах 

 

Кожен окремий художній твір має власний час, що характеризує 

зображений у ньому світ подій, відносин і переживань. За словами дослідників, 

текстовий час – це «створена фантазією автора й зумовлена його світоглядом 

і творчим задумом модель уявного світу, в різному ступені наближена до 

реального світу, яка відрізняється багатовимірністю та об’ємністю» [Бабенко, 

Казарин 2005, с. 121]. На синтаксичному рівні мови часові дієслівні форми, за 

Г. Золотовою, можна назвати морфологічними варіантами синтаксичних форм 

слова, відмінюваних форм дієслова [Золотова 2010, с. 321]. Тому аналіз 

послідовності видо-часових форм дієслів допомагає виявити особливості 

оповідних контекстів у художньому творі. 

У першому розділі нашої роботи йшлося про поділ оповідних контекстів 

(за Є. Іванчиковою) на контексти інформативного типу (повідомлення про події, 

факти) та контексти психологічного типу (повідомлення про вияви внутрішніх, 

психічних станів героя). У першому випадку використовують переважно 

дієслова у формі доконаного виду (далі – ДВ), що вказує на послідовність подій. 

Дієслова у формі НДВ (недоконаного виду) позначають дії, що відбуваються 

паралельно. Наприклад: 

«Младшина с раздатчицами ушли. В комнате наступило то настоящее 

молчание, которое и всегда должно сопутствовать еде. Мысли были: вот 

наварный суп, несколько жидковатый, но с ощутимым мясным духом; вот эту 

ложку, и ещё эту, и ещё эту с жировыми звёздочками и белыми разваренными 
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волокнами я отправляю в себя; тёплой влагой она проходит по пищеводу, 

опускается в желудок – а кровь и мускулы мои заранее ликуют, предвидя новую 

силу и новое пополнение» [Текст, с. 605].  

У цьому фрагменті перші два речення репрезентують власне інформативну 

оповідь (показники – виділені дієслова ДВ МЧ – минулого часу), причому 

підрядна частина которое и всегда должно сопутствовать еде маркована НДВ, 

хоча й не має такого формального показника. Це не паралельна дія, а додатковий 

коментар автора. Увесь подальший уривок – складносурядне речення, 

ускладнене узгодженими й неузгодженими поширеними означеннями, а також 

повторюваними службовими синтаксемами та послідовністю дієслів 

теперішнього часу, – є психологічним контекстом із формальним препозитивним 

показником Мысли были, що семантично вказує про психологічний характер 

подальшого уривка.  

І все ж переважно оповідні контексти побудовано на дієсловах МЧ, що 

створюють оповідь, наближену до читачів, оскільки автор минуле робить 

актуальним, коли читач ніби стає свідком і спостерігачем описуваних подій. 

Таким чином автор втручається в перебіг часу, керує його тривалістю та 

відтворює динаміку подій [Бабенко, Казарин 2005, с. 116]. Наприклад: 

« <…> майор Мышин заявил, что ему ничего об этой папке неизвестно, и 

велел отобрать её. Её отобрали и унесли, и инженер Ромашов остывшими, ко 

всему привыкшими глазами посмотрел ей вслед. Он пережил когда-то и 

смертный приговор, и этап телячьими вагонами от Москвы до Совгавани, и на 

Колыме в колодце подставлял ногу под бадью, чтоб ему перешибло бадьёю 

голень, и в больнице отлежался от неизбежной смерти заполярных общих 

работ. Теперь над гибелью десятилетнего труда и вовсе не стоило рыдать» 

[Текст, с. 601].  

Виділені дієслова МЧ ДВ створюють цю наближену до читачів оповідь, 

але вони набувають характеру давно минулого часу в зіставленні з останнім 

реченням, яким позначено сьогочасну подію. Слід зазначити, що перебіг часу в 

художньому тексті інший, аніж у дійсності, адже автор у загальному плині 
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зображуваних подій сам виділяє, акцентує на тих із них, які відповідно до його 

творчого задуму є найважливішими, ключовими, і навпаки – редукує, стискає 

події менш важливі. Зокрема в аналізованому уривкові дієслово подставлял 

випадає із загального дієслівного ряду, оскільки має форму НДВ, і тому в цьому 

відчувається бажання автора виділити ситуацію умисного самотравмування, щоб 

підкреслити відчайдушність персонажа.  

Контексти інформативного виду передбачають використовування 

поліпредикативних утворень з прямим порядком слів, послідовністю однорідних 

членів, а також із відокремленими означеннями, вираженими прикметниковими 

та дієприкметниковими зворотами, що маніфестує стан хвилювання персонажів, 

дієсловами МЧ НДВ, що підкреслюють тривалість дій, які змінюють одна одну, 

і відокремленими обставинами, вираженими дієприслівниковими зворотами. 

Наприклад: 

«Самое бесправное изо всех земных существ и меньше предупреждённое 

о своём будущем, чем лягушка, крот или полевая мышь, – зэк беззащитен перед 

превратностями судьбы. В самой тёплой глубокой норке зэк никогда не может 

быть спокоен, что в наступившую ночь он обережён от ужасов зимы, что его 

не выхватит рука с голубым обшлажным окаёмком и не потащит на Северный 

полюс» [Текст, с. 602].  

Тут спостерігаємо означальну домінанту (виділені прикметники та 

дієприкметники), що виявляє й предикативний елемент, оскільки характеризує 

загальний стан об’єкта – тільки у статичному зображенні (зауважимо, що 

статичність характеризує обидва аналізовані фрагменти). Крім переліку 

означень, також фіксуємо однорідні послідовності: іменники в порівняльному 

звороті (лягушка, крот, мышь) і дієслова у складі присудка (не выхватит, не 

потащит).  

Описові контексти можуть мати елементи і оповіді, і роздуму в межах 

сприйняття певного пейзажу чи інтер’єру, що виявляє ставлення до описуваних 

подій, а отже імпресивну домінанту (за О. Шкурською – суб’єктно-описові 

пейзажі). При цьому використано послідовності однорідних дієслів-присудків у 
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формі минулого описового часу, що підкреслюють тривалість описуваної події 

(переважно в суб’єктно-описових пейзажах). Наприклад: 

«Паперть сквозь перерыв парапета стекала в долгую белокаменную 

лестницу, которая многими маршами, чередуясь с площадками, спускалась по 

склону горы к самой Москва-реке. Река горела на солнце. Слева лежало 

Замоскворечье, ослепляя жёлтым блеском стёкол, впереди дымили по 

закатному небу чёрные трубы МОГЭСа, почти под ногами в Москва-реку 

вливалась блесчатая Яуза, справа за ней тянулся Воспитательный дом, за ним 

высились резные контуры Кремля, а ещё дальше пламенели на солнце пять 

червонно-золотых куполов храма Христа Спасителя» [Текст, с. 139].  

Виділені дієслова МЧ НДВ позначають тривалість, певну часову 

розмитість, і тому пейзажний опис характеризується статичністю, це ніби 

застигла картина.  

Ще вищий рівень статичності опису спостерігаємо в уривках називного 

характеру, де констатується зображувана картинка. Наприклад: 

«Земля под ногами в обломках кирпича, в щебне, в битом стекле, и какой-

то покосившийся тесовый сарайчик или будка по соседству, и оставшийся 

внизу забор вокруг большой площади под неначатое строительство – всё 

угадывалось белесоватым, где от нестаявшего снега, где от осевшего инея» 

[Текст, с. 136].  

Узагальнювальне предикативне словосполучення всё угадывалось 

белесоватым об’єднує в цьому мікротексті послідовність однорідних об’єктів – 

виділених іменників. Атмосферу пейзажу поглиблюють послідовності 

узгоджених (покосившийся, тесовый, оставшийся – нестаявшего, осевшего) 

і неузгоджених (в обломках кирпича, в щебне, в битом стекле) означень. Такий 

прийом створює візуалізацію опису, формує сценічність загальної оповіді.  

Рівень візуалізації підвищується за умови застосування засобів експресії, 

що вказує на суб’єктно-описовий різновид. Наприклад: «Арбат был уже весь 

в огнях. Перед «Художественным» густо стояли в очереди на «Любовь 
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балерины». Красное «М» над метро чуть затягивало сизоватым туманцем. 

Чёрная южная женщина продавала маленькие жёлтые цветы» [Текст, с. 9].  

Ми виділили тут елементи, які, на нашу думку, створюють ефект 

сценічності опису вулиці великого вечірнього міста. Це не лише традиційні 

одиниці із семантикою вогню, світла (навіть красное «М» асоціюється з цієї 

семантикою, оскільки позначає яскравий знак станції метро в темному 

загальному контексті вулиці), не лише колористичний контраст чорного 

й жовтого, що створює традиційну в російської літературі негативну 

колористичну оцінність, а й лексеми на позначення міри весь і густо. У такому 

візуальному контексті навіть назва вистави «Любовь балерины» сприймається як 

насамперед освітлена афіша. Також загальну експресію створено чергуванням 

однотипних двоскладних речень, кожне з яких має свою власну тема-рематичну 

структуру. 

Пейзаж у тексті роману частіше має форму короткої замальовки. 

Наприклад: «За глубиной ночного пространства начинались розные крупные 

огни Москвы, и вся она, невидимая из-за холма, светила в небо неохватным 

столбом белесого рассеянного света, делая небо тёмно-бурым» [Текст, с. 25] 

(виділяємо конкретне бачення суб’єкта оповіді з якісною домінантою, 

представленою колористичними прикметниками).  

Набагато більше в романі описів приміщень. За текстом роману їх можна 

диференціювати на тюремні, кабінетні і квартирні. Як і пейзажі, вони також 

підлягають класифікації – функційно це власне описи, описи з елементами 

оповіді, описи з елементами роздуму, мішані; за динамікою – статичні, статичні 

з елементами динаміки і динамічні; за оповідачем – об’єктно-описові 

та суб’єктно-описові. 

Вони можуть бути прості – наприклад, власне опис: «Кабинет был широк, 

глубок, устлан коврами, обставлен креслами, диванами, голубел посередине 

ярко-лазурной скатертью на длинном столе заседаний и коричнево закруглялся 

в дальнем углу гнутыми формами письменного стола и кресла» [Текст, с. 42], де 

виділені описові дієслова формують загальну якісну домінанту, реалізовану за 
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допомогою слів із колористичною семантикою – як власне прикметників (широк, 

глубок, ярко-лазурной, гнутыми), так і відповідних дієслів (голубел, закруглялся). 

У синтаксичному вимірі це ще й дієслівний складений присудок і неузгоджені 

означення, що характеризують ввідний іменник кабинет.  

Описи можуть бути й ускладнені (включати елементи оповіді) – 

наприклад, опис з інформативною частиною: «Коридор – широкий, с 

некрашеным разволокнившимся деревянным полом, без окон, день и ночь с 

электричеством <…> В коридор этот выходила одна дверь с внутренней 

тюремной лестницы и несколько дверей комнат-камер. Комнат, потому что 

на дверях не было запоров, но и камер, потому что в полотнах дверей были 

прорезаны глазки – застеклённые окошечки» [Текст, с. 20].  

Цей фрагмент поділяється на дві частини – власне опис і коментар до 

складного слова комнаты-камеры. Таким чином створено змішаний описово-

інформативний контекст. Також відзначаємо тут експресивну деталь, що 

зумовлює найбільшу візуальність, – словосполучення день и ночь с 

электричеством. Ця словосполука входить до складу називного речення з 

кількома різнотипними означеннями – узгодженим і неузгодженими 

відокремленими: «Коридор – широкий, с некрашеным разволокнившимся 

деревянным полом, без окон», що теж створює візуальний елемент опису.  

Також описовий контекст може поєднувати опис і дію. Наприклад: 

«Он встал. Выпрямился, не допряма. Отпер (и запер за собой) другую 

дверь <…>. За нею, чуть шаркая мягкими сапогами, пошёл низким, узким, 

кривым коридором, тоже без окон, миновал люк потайного хода на подземную 

автодорогу, остановился у смотровых зеркал, откуда можно было видеть 

приёмную. Посмотрел.  

Сталин прошёл в спальню, такую же невысокую, непросторную, без окон, 

с нагнетаемым воздухом. Под сплошной дубовой обкладкой стен спальни шли 

бронированные плиты и только потом камень» [Текст, с. 110].  

Цей фрагмент більшою мірою становить оповідний інформативний 

контекст, реалізований послідовністю виділених дієслів МЧ ДВ. Проте разом із 
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переліком процесуальних дій (просування Сталіна своїм бункером), подано 

докладний опис цього шляху, що виявляє переважно семантику стисненості 

(коридор – низкий, узкий, кривой – з авторським акцентованим коментарем 

тоже без окон; спальня – невысокая, непросторная – знову-таки без окон), 

потаємності (люк потайного хода на подземную автодорогу; смотровые 

зеркала, откуда можно было видеть приёмную). Усі позначені означальні 

конструкції формують якісну домінанту, характерну саме описові.  

Як уже було зазначено вище, дії Сталіна (у процесі пересування) 

супроводжуються окремими авторськими коментарями – парантезами 

в широкому розумінні. У граматиці парантетичну конструкцію розглядають як 

особливу синтаксичну конструкцію (зі слова, словосполуки чи речення), яка 

ускладнює просте речення [Чернцова, 2019, с. 65]. Наприклад: выпрямился, не 

допряма, що характеризує вікові проблеми зі спиною; або: отпер (и запер за 

собой), де на авторське втручання вказує графічний показник – дужки. Автор 

всеобізнаний виявляється в коментарі «под сплошной дубовой обкладкой стен 

спальни шли бронированные плиты и только потом камень», де докладно (навіть 

фахово) схарактеризовано невидиму внутрішню конструкцію стін, яка в описові 

може бути хіба що припущенням.  

Стосовно ж темпоральних особливостей роману «У колі першому» 

послуговуємось положеннями дослідників, які виділяють просторово-часові 

відносини, характерні для моделей (картин) світу, втілені в художньому тексті 

[Бабенко, Казарин 2005, с. 93]. У такому разі сам автор створює умовний простір 

і час, саме він визначає місце розташування персонажів і часовий період 

розвитку сюжету.  

Таку відносність часу передбачено й умовами описуваних подій. 

Наприклад, фрагмент «Пятый час означал конец не служебного дня, но – его 

дневной, меньшей части. Теперь все поедут домой – пообедать, поспать, 

а с десяти вечера снова засветятся тысячи и тысячи окон сорока пяти 

общесоюзных и двадцати республиканских министерств» [Текст, с. 7] свідчить 

про встановлення іншого – не біологічного, як для звичайної людини, – часового 
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режиму роботи державної служби, коли на відпочинок дається вечірній 

проміжок між виділеними  часовими сигналами. Тоді словосполучення конец не 

служебного дня вказує на цю трансформацію, яка стосується лише радянських 

установ – наприклад: «И даже сегодня, в канун западного Рождества (все 

посольства уже два дня как стихли, не звонят), в их министерстве всё равно 

будет ночное сиденье» [Текст, с. 7], де виділяємо ознаку вік-енду в усьому 

іншому світі, де найбільше свято не може бути скасоване жодним правителем 

або й іншими обставинами.  

У термінологічному аспекті зазначимо, що в межах переходу з першого 

фрагмента до другого відбувається відповідний перехід від циклічного часу до 

лінійного – від локального, ситуативного, до постійного. Часовими маркерами в 

такому разі є словосполучення пятый час, служебный день, дневная часть, 

десять вечера, канун западного Рождества. До того ж в умовах зазначеної 

соціальної трансформації лексеми пообедать, поспать уже не виявляють 

конкретного часового маркування, адже не відповідають сталим біологічним.  

Цю трансформацію зумовлює й пояснює сталінський імператив – вислів 

волюнтивного характеру «Как же можно не работать по ночам?» [Текст, 

с. 127], що є парадоксальним через антитезу работать по ночам, підкріплену 

підсилювальною часткою же, що вказує на незаперечність цієї тези. Зауважимо, 

що біологічні ритми людини (або, можливо, певні виняткові обставини) 

припускають такий режим, але йдеться про імперативний вплив на сотні тисяч 

осіб – державних службовців.  

До таких парадоксальних результатів маніпулювання часом додається 

й елемент простору: у межах просторово-часової організації тексту має значення 

характер і обсяг, параметри об’єктів, що заповнюють простір довкола суб’єкта: 

він може бути замкнутим, обмеженим тілом суб’єкта (мікрокосм) або 

найближчими межами (будинок, кімната тощо), а може бути відкритим, 

панорамним (макрокосм). Він також може бути стисненим, звуженим 

і розширеним, збільшеним [Бабенко, Казарин 2005, с. 95–96]. 
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У такому разі може відбуватися конфлікт між часом і простором, що 

простежуємо в НПМ персонажа-оповідача. Наприклад: 

«В этой тишине почти не продрогало, почти не проползало время, и надо 

было пережить его как болезнь, как недуг, всякую ночь придумывая дело или 

развлечение. Не стоило большого труда исключить себя из мирового 

пространства, не двигаться в нём. Но невозможно было исключить себя из 

времени. <…> И если по-прежнему Сталин просиживает полночи со своими 

вождишками за обедом, то не потому, что так наслаждается едой, а куда-то 

надо же деть это пустое долгое время» [Текст, с. 86].  

Цей фрагмент репрезентує внутрішнє мовлення персонажа у формі НПМ, 

характерною ознакою якого О. Андреєва визначає «орієнтацію на склад героя». 

Таке мовлення входить у складне синтаксичне ціле, що відповідає внутрішнім, 

душевним переживанням персонажа [Андреева 2004, с. 10]. Зокрема, відповідно 

до психічного складу персонажа аналізованого уривка характерною є самоназва 

Сталін, а також внутрішній конфлікт із часом, який надо было пережить как 

болезнь, как недуг.  

Далі автор повертає оповідь собі: «Положив себе дожить до девяноста, 

Сталин с тоскою думал, что лично ему эти годы не принесут радости, он 

просто должен домучиться ещё двадцать лет ради общего порядка в 

человечестве» [Текст, с. 87]. Тут наявні вже ознаки переходу НПМ у непряме 

мовлення – синтаксична модель думал, что… зі збереженням внутрішнього 

стану об’єкта-суб’єкта, про що свідчить концептуальна фраза ради общего 

порядка в человечестве, яка властива цьому самодержцеві.  

Виділені в обох фрагментах часові форми виявляють негативну семантику 

ставлення до власного часового простору, який включає й власне просторові 

елементи, що також набувають негативної конотації (наприклад, не двигаться 

в мировом пространстве). Отже, часова площина перетинається із просторовою 

в лексемах пустое долгое время, дожить до девяноста, мировое пространство, 

человечество, і це відбувається насамперед у психологічному вимірі, який учені 
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визначають як вид простору поряд із географічним, ситуативним, фантастичним, 

космічним, соціальним тощо.  

Слід зазначити, що в характеристиці Сталіна постійними є локальні 

показники пов’язаності ознак часу й простору – негативно конотовані 

в розумінні жадоби до звершень. Наприклад: «Но клокочущий, забиячный 

возраст требовал действия! Время уходило – не сделано ничего! <…> 

Одиннадцать лет он кланялся и молился – впустую, плакало потерянное 

время… Тем решительней передвинул он свою молодость – на Революцию!» 

[Текст, с. 93] (виділяємо часові показники, останній із яких сполучає час і простір 

через дію передвинул свою молодость, і це рух не вперед, не уверх, а вбік).  

Зв’язок часу й простору виявляє і прагнення персонажа до слави: 

«И лестница, по которой Coco цепко карабкался, вела, оказывается, не на небо, 

а на чердак» [Текст, с. 93]. Тобто просторовий вектор уверх, який уявляється 

суб’єктові роздумів, веде не в розкритий світовий простір, а в «замкнутий», 

причому лестница на небо афористично позначає досягнення райського 

блаженства, через що розчарування стає найбільшим. Принагідно відзначаємо 

маркер суб’єктивації оповіді – вставне слово оказывается. 

Елементи роздумів вносять не лише негативну семантику в текст, не лише 

певні локальні афоризми, а й філософські висновки, що висуває темпоральну 

площину оповіді на символьний рівень. Наприклад: «Две трети столетия – 

сизая даль, из начала которой самым смелым мечтам не мог бы представиться 

конец, из конца – трудно оживить и поверить в начало» [Текст, с. 92]. У цьому 

мікротексті подано філософську думку, що позначає незвіданість майбутнього 

та неможливість відтворення минулого. Виділяємо часовий проміжок і проблему 

ретроспективи.   
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2.2.3. Комунікативні регістри мовлення і тема-рематичні структури як 

ознаки оповіді 

 

Комунікативний аспект мовлення викликає велику зацікавленість 

філологів. Так, Л. Щирова вивчає моделі літературної комунікації [Щирова 

2005], Т. Сергєєва – комунікативні особливості риторичних запитань [Сергеева 

1991], Е. Рогов – психологічний аспект спілкування [Рогов 2003], Г. Почепцов – 

комунікативний аспект семантики [Почепцов 1987], Г. Колшанський – 

комунікативну функцію та структуру мови [Колшанский 1984], Ю. Косенко – 

теорію мовної комунікації загалом [Косенко 2011] та ін. 

Відповідно до виявлення в тексті мовця-оповідача його сутність 

маніфестується через категорію мовленнєвих регістрів (комунікативних типів 

мовлення), що вказують на абстрагованість мовця від дійсності. Вони по-різному 

виявляються в діалогічному та монологічному мовленні (для першого 

Г. Золотова визначає два регістри, для другого – три): волюнтивний і реактивний 

(для діалогічного), репродуктивний, інформативний і генеритивний (для 

монологічного) .  

У монологічному мовленні репродуктивний регістр передбачає, що мовець 

зображує інформацію про події, які безпосередньо спостерігає в актуальному 

часі. Наприклад:  

«Все двадцать пять человек этой комнаты собрались дружно к шести 

часам. Одни поскорей разделись до белья, стремясь избавиться от надоевшей 

тюремной шкуры, и плюхнулись с размаху на свою койку (или, подобно 

обезьянам, вскарабкались наверх), другие так же плюхнулись, но не снимая 

комбинезона, кто-то уже стоял наверху и, размахивая руками, кричал оттуда 

приятелю через всю комнату, иные ничего не предприняли ещё, 

а отаптывались и оглядывались» [Текст, с. 316].  

У цьому мікротексті ітеративна функція, що поєднує виділені дієслова МЧ 

(спочатку послідовність ДВ, а далі – НДВ), не пов’язані з певними межами 

часового простору, створює реальну ситуацію в камері перед «відбоєм».  
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Інформативний регістр передбачає, що мовець повідомляє про події, які 

опосередковано пов’язані з актуальним часовим простором. Тому цей регістр 

часто поєднаний із репродуктивним. Наприклад: 

«Здесь четыре, углублённые в стену, были все заняты. Но в левой кончал 

какой-то простоватый тип, немного пьяненький, уже вешал трубку. Он 

улыбнулся Иннокентию, что-то хотел говорить. Сменив его в кабине, 

Иннокентий тщательно притянул и так держал одной рукой толсто-

остеклённую дверь; другой же рукой, подрагивающей, не стягивая замши, 

опустил монету и набрал номер» [Текст, с. 9].  

Перші два речення тут – власне описова частина, навіть наявність суб’єкта 

дії (простоватый тип) та самої дії (кончал, вешал) не створює акції. У третьому 

реченні акціональне дієслово улыбнулся створює вже репродуктивний регістр, 

хоча дієслівне словосполучення хотел говорить  перериває цю часову площину, 

яка знову відтворюється в подальших реченнях (формальний показник – дієслова 

МЧ ДВ притянул, опустил, набрал і НДВ держал для позначення тривалості дії 

однієї руки, коли інша виконує серію операцій).  

Генеритивний регістр передбачає, що мовець узагальнює інформацію. 

Г. Золотова зазначає, що саме так створюються афоризми [Золотова и др. 2004, 

с. 30], оскільки залучається універсальний досвід. Порівняймо: 

«Особенно же старила его скупость в движениях – та мудрая скупость, 

какою природа хранит иссякающие в лагере силы арестанта» [Текст, с. 24–

25]. 

«Для математика в истории 17-го года нет ничего неожиданного. Ведь 

тангенс при девяноста градусах, взмыв к бесконечности, тут же и рушится 

в пропасть минус бесконечности. Так и Россия, впервые взлетев к невиданной 

свободе, сейчас же и тут же оборвалась в худшую из тираний. Это и никому не 

удавалось с одного раза» [Текст, с. 28].  

Якщо у першому фрагменті виділена уточнювальна частина складної 

синтаксичної конструкції вже формально вказує на авторську сентенцію-

коментар (тобто інформативний регістр переходить у генеритивний), то 
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в другому виділене речення становить метафоричне пояснення історичної колізії 

за допомогою термінів математики (своєрідна математична метафора, властива 

стилю О. Солженіцина, залюбленого в цю науку, часто фігурує в тексті роману). 

Наступне речення більше інформативне, хоча також із метафоричними 

елементами (створеними дієсловами взлетела та оборвалась). На нашу думку, 

і це речення можна віднести до генеритивного регістру, оскільки в ньому є певна 

ідіоматичність. Про це зазначали свого часу В. Апресян і Ю. Апресян, 

пов’язуючи метафору з емоціями [Апресян, Апресян 1993] та Дж. Лакофф, 

розглядаючи когнітивний аспект метафоризації [Лакофф 2004].  

Для діалогічного мовлення Г. Золотова визначила два комунікативні 

регістри: волюнтивний, що відбиває відповідну дію суб’єкта, і реактивний, що 

відбиває реакцію на неї. У найпростішій формі це питання та відповідь. 

Наприклад: 

« – Не спешите утверждать. Какая свобода нужна разумно 

построенному обществу – это очень плохо представляется людьми. 

– А разумно построенное общество – представляется? Разве оно 

возможно? 

– Думаю, что – да. 

– Даже приблизительно вы мне не нарисуете. Это ещё никому не удалось. 

– Но когда-то же удастся» [Текст, с. 211]. 

У цьому діалогічному фрагменті зв’язок між волюнтивним регістром 

(питання) і реактивним (відповідь) виявляється формально через лексему 

возможно, підкріплену питальною часткою разве. Реакцію ж реалізовано через 

стверджувальну частку да, суб’єктивоване вставкою думаю. Однак у наступній 

репліці визначаємо волюнтивний регістр не в питанні, а у ствердженні, 

вираженому в категоричній формі «Это ещё никому не удалось».  

В тексті роману «У колі першому» така волюнтивність, яка може бути 

і частиною реактивності, трапляється регулярно. Наприклад: 

« – А кто же будет заниматься голосами? 

– Я, признаться, рассчитывал на тебя. 
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– Какое совпадение. А я рассчитывал на тебя. 

– У тебя нет совести» [Текст, с. 26]. 

Тут лише між першими репліками відчуваємо традиційний діалогічний 

зв’язок, формально позначений займенниковими формами: кто – я – на тебя. У 

такому ракурсі подальші репліки мають однаковий суб’єктивний маркер тебя, 

що вже не формалізує зв’язок «волюнтивний – реактивний». Отже, тут 

домінують волюнтивні фрази.  

Формальні волюнтивні (питальні) фрази в умовах оригінального стилю 

О. Солженіцина, зокрема в межах НПМ, у низці випадків  створюють своєрідний 

стиснений автодіалог. Наприклад, у сприйнятті оповідача Нержина: «А как он 

попал в это ведомство? почему ушёл из Университета?.. Да направили… 

И нельзя было отказаться?.. Да отказаться можно было, но… Тут и ставки 

двойные… Есть детишки?.. Четверо…» [Текст, с. 45]. Тут у межах 

внутрішнього мовлення реалізовано схему «питання – відповідь» із виділеними 

формальними маркерами, однак регістровий формат можна застосувати лише 

умовно – формально, оскільки суб’єкт і об’єкт містяться в одній особі. Автор 

вказує на мисленнєвий характер цих фраз-реплік через графему «три крапки».  

Форма діалогу в тексті може бути не лише мішаною в регістровому вимірі, 

але й містити два-три різні висловлювання в одній репліці. Наприклад: 

« – Потому что неорганизован, сколько раз тебе долбить! – проворчал 

приятель. – А соната оч-чень хороша. Ты заметил конец? Ни грохота, ни 

шёпота. Оборвалась – и всё. Как в жизни… А где ты был?» [Текст, с. 24].  

У цьому діалогічному фрагменті суміщено три смислові площини 

(виділяємо початкові маркери): реактивна регістрова, волюнтивна із 

препозитивним висловлюванням і волюнтивна іншої семантики. Також вони 

формально марковані відповідними знаками: окличний – питальний – 

питальний. А ще можемо відзначити генеритивний характер висловлювання «Ни 

грохота, ни шёпота. Оборвалась – и всё» (із додаванням традиційної розмовної 

тези как в жизни…). Таке висловлювання називають «приєднувальною / 
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відкритою / зсунутою фразою» (за В. Виноградовим), оскільки вона не пов’язана 

із загальним контекстом.  

Ще одна схема діалогічного мовлення в тексті відтворює поєднання 

діалогу і монологу. Наприклад: 

« – Дитя моё, у меня всё-таки лирическое настроение. Давай потрепемся. 

– Вообще-то я занят. 

– Ну, ладно тебе – занят!.. Я расстроился, Глебка. Сидел у этой 

импровизированной немецкой ёлочки, заговорил что-то о своём блиндаже на 

плацдарме северней Пултуска, и вот – фронт! – нахлынул фронт! – и так 

живо, так сладко… Слушай, в войне всё-таки есть много хорошего, а?» 

[Текст, с. 33]. 

Тут після традиційної вже регістрової схеми «волюнтивний – реактивний – 

реактивний» відбувається перехід інформативно нейтрального діалогу 

в емоційний монолог Рубіна, що виявляється в численних повторах і окличній 

інтонації, але закінчується він тематичною перспективою, волюнтивним 

питанням, що розпочинає полеміку, в основі якої – етична проблема: чи 

є позитив у війні (цю полеміку ми вже розглядали в підрозділі 2.1).  

Означені регістрові структури мовлення передбачають тема-рематичне 

членування тексту як переважно комунікативну категорію, що пов’язана з його 

мотивною основою. В романі «У колі першому» головним мотивом 

є утвердження людської гідності, а тому висловлювання із цієї тематики 

характеризуються імпресивністю (часто як самоволевиявлення), наприклад:  

«Только помнить: ни слова по-английски. Ни тем более по-французски. Ни 

перышка, ни хвостика не оставить ищейкам. Как можно короче сказать – 

и вешать трубку» [Текст, с. 9].  

У цьому фрагменті внутрішнього мовлення таку волюнтивність створено 

через виділені дієслова-інфінітиви, що формують не просто інфінітивне 

односкладне речення, а й надають йому наказової семантики. Цьому 

допомагають конструкції з підсилювальними частками: ни слова, ни тем более, 

ни перышка, ни хвостика, как можно короче, які надають висловлюванню 
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категоричності. Це внутрішній наказ для себе, суворість якого оживлюється 

афористичною розмовною формою ни перышка, ни хвостика. Структурно тут дві 

смислові частини: перша вводиться інфінітивною конструкцією только помнить 

(побудова віялового типу зі стабільною темою), друга – как можно короче 

сказать (частина узагальненої теми), – загалом об’єднані предметною 

домінантою.  

В описових контекстах відзначаємо статичність, реалізовану в автономних 

тема-рематичних текстових структурах зі статальною рематичною домінантою. 

Наприклад:  

«Одна стена была занята щитками, сигнальным стендом, тут же 

чернела пластмасса и блестел металл телефонно-акустической аппаратуры. 

На другой стене висела на серой бумаге инструкция во многих пунктах» [Текст, 

с. 11].  

Виділені дієслова, що в імперфективній процесуальній функції позначають 

стан приміщення у його тривалості, але без зрушення події, формують своєрідну 

технічну атмосферу, маніфестовану рядом відповідних термінів (щитки, 

сигнальный стенд, телефонно-акустическая аппаратура) і назв матеріалів 

(пластмасса, металл). При цьому виявляється й вербальна ознака офіційної 

установи – через словосполучення инструкция во многих пунктах, що 

характеризує її серйозність відповідно до обов’язковості докладного звіту.  

В інформативних контекстах у межах репліки – розширеного монологу – 

відбувається поділ на дві контрастивні частини, що розрізняються і за 

структурою, і за емоційністю. Наприклад: 

« – Я прожил пятьдесят два года, я выздоравливал от смертельной 

болезни, я дважды женился на хорошеньких женщинах, у меня рождались 

сыновья, я печатался на семи языках, я получал академические премии – 

никогда я не был так блаженно счастлив, как сегодня! Куда я попал? Завтра 

меня не погонят в ледяную воду! Сорок грамм сливочного масла!! Чёрный хлеб 

– на столах! Не запрещают книг! Можно самому бриться! Надзиратели не 

бьют зэков! Что за великий день? Что за сияющая вершина? Может быть, 
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я умер? Может быть, мне это снится? Мне чудится, я – в раю!!» [Текст, 

с. 15].  

У цьому фрагменті прямого мовлення перша частина – власне 

інформативна, реалізована в автономних тема-рематичних текстових структурах 

віялового типу з повторенням стабільної теми (я), а друга – емотивна 

з переважанням предметної тема-рематичної домінанти, але також у комплексі 

автономних структур. Емотивність формально виражена окличною інтонацією 

та питальними риторичними конструкціями, що навіть утворюють емфатичну 

інтенсифікацію, де фразовий наголос падає на питальну частку что та дієслова 

умер, снится.  

Цей мікротекст маніфестує почуття щастя (сияющая вершина, я в раю), 

коли атрибути останнього відчуття (не погонят в ледяную воду, сорок грамм 

сливочного масла, чёрный хлеб – на столах, не запрещают книг, можно самому 

бриться, надзиратели не бьют) протиставляються з першою частиною 

(женился, печатался, получал тощо), у чому автор іронічно показує людську 

природу, яка за всіх ознак розумності все одно залишається тваринною, 

базованою переважно на інстинктах самозбереження. Саме переборювання цих 

інстинктів є головною концепцією роману «У колі першому».  

Зрештою, комунікативні регістри і тема-рематичні структури в різному 

поєднанні формують (монтують) регістрові блоки, композиційну структуру 

складних речень, абзаців або більших мікротекстів із переходом між різними 

типами мовлення, суб’єктивними площинами й оповідними контекстами. 

У третьому розділі ми використаємо і цей вид аналізу в психологічній 

характеристиці образів, а тут проаналізуємо кілька фрагментів описового 

та інформативного характеру.  

У тексті роману оповідь у репродуктивному регістрі характеризується 

домінуванням дієслів МЧ з аористивною функцією, які й створюють оповідний 

контекст. Наприклад:  

«Он отпер кабинет. В кабинете было жарко и стоял спёртый, 

неприятный дух от краски, выгоравшей на радиаторах. Подполковник открыл 
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форточку, снял шинель, сел, закованный в китель, за стол и оглядел его 

свободную поверхность. На субботнем неперевёрнутом листке календаря была 

запись: 

“Ёлка?”» [Текст, с. 162].  

Виділені дієслова створюють акціональну рематичну домінанту в частині, 

маркованій репродуктивним регістром. Ця частина розривається інформативною 

регістровою частиною «В кабинете было жарко и стоял спёртый, неприятный 

дух от краски, выгоравшей на радиаторах», що виявляє якісно-статальну 

домінанту (навіть у характеристиці фарби через дієприкметниковий зворот 

выгоравшей на радиаторах). Загалом оповідь відбувається за схемою «ввідне 

просте речення – інформативне складносурядне із двома неоднорідними 

предикативами, що характеризує приміщення (місце подальшої дії), – 

репродуктивне з динамічними акціональними дієсловами – знову інформативне 

із введенням проблеми (была запись: “Ёлка?”). Автор акцентує увагу на цій 

проблемі за допомогою графічних ознак – написанні на окремому рядку та 

питального знака, що й позначає проблему, яка постала перед начальником 

в’язниці.  

Прикметники створюють не лише якісну рематичну домінанту в тексті, 

а й іншу характеристику – наприклад, предикативну. Однак, наприклад, 

у фрагменті «За решёткой содержались люди разные, и стоили они разно. 

Климентьев понял это давно. Уважая их право быть гордыми, он неколебимо 

стоял на своём праве быть строгим» [Текст, с. 161] формальна ознака 

предиката внутрішнього стану (складеного іменного присудка) – сполучення 

дієслова-зв’язки быть із прикметником – виконує функцію неузгодженого 

означення до додатка право. Таким чином, доводиться якісна домінантність. За 

регістровою блоковою структурою фіксуємо чергування інформативних 

і репродуктивних частин.  

Динамічна рематична домінанта може бути створена не лише за 

допомогою дієслів МЧ, а й з використанням послідовності інфінітивних форм 

(функції інфінітивних рядів як засобів створення експресивності художнього 



129 

 

тексту описані в роботі [Голікова 2011]). Наприклад, у фрагменті «Пересекая 

двор, подполковник особенно уследил, как встречные арестанты старались 

одни – пройти быстрей, другие – замедлиться, отвернуться, чтобы только 

не сойтись с ним и лишний раз не поздороваться» [Текст, с. 161] виділені 

дієслова лише формально інфінітиви – це частина складеного дієслівного 

присудка з перфективною функцією, що має головною частиною дієслово МЧ 

старались. Тобто наявна своєрідна віялова конструкція, де акціональні дієслова 

– реми – мають різнобічну семантику, акцентовану автором і графічно – через 

тире. За комунікативно-регістровою структурою, це інформативний блок із 

ввідною репродуктивною частиною.  

В умовах оповідної поліфонії категорія модальності набуває вирішального 

значення, оскільки безпосередньо стосується відчуттів та інтенцій мовця. 

У такому разі навіть сфера диктуму набуває модусних ознак. Це 

супроводжується зміною регістрових блоків. Наприклад: 

«Мысль Климентьева была – выйти на первой же остановке, а если она 

последует за ним, то в вестибюле, где малолюдней, объяснить, что 

недопустимы такие разговоры на внеслужебной почве. 

Жена врага народа как будто даже забыла о своей неискупимой вине! Она 

смотрела в глаза подполковнику сухим, горячим, просящим, невменяемым 

взглядом. Климентьев поразился этому взгляду – какая сила приковала её 

с таким упорством и с такой безнадёжностью к человеку, которого она годами 

не видит и который только губит всю её жизнь? 

– Мне это очень, очень нужно! – уверяла она с расширенными глазами, 

ловя колебание в лице Климентьева» [Текст, с. 167].  

У цьому полірегістровому мікротексті виділені предикативні сполучення 

позначають репродуктивні частини в масиві інформативного й волюнтивного 

блоків. До того ж ці блоки представляють НПМ оповідача Климентьева – 

частково власні ситуативні думки (перший абзац) та узагальнення (фрази «Жена 

врага народа как будто даже забыла о своей неискупимой вине!»; «какая сила 

приковала её с таким упорством и с такой безнадёжностью к человеку, 
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которого она годами не видит и который только губит всю её жизнь?»), 

частково – сприйняття ним реакції об’єкта («смотрела в глаза подполковнику 

сухим, горячим, просящим, невменяемым взглядом»).  

Через сприйняття оповідача проходить і фрагмент прямого мовлення 

об’єкта – дружини Нержина, маркований волюнтивним регістром, хоча й не 

передбачає реактивної відповіді. Тобто окремі диктумні елементи (що 

стосуються дій жінки) входять у загальний модусний контекст оповідача-

підполковника, проходячи через його емотивне сприйняття, реалізоване 

у формах якісної домінанти (сухим, горячим, просящим, невменяемым 

взглядом), імпресивної (с таким упорством и с такой безнадёжностью; очень, 

очень нужно) та в прийомах візуального опису (уверяла с расширенными 

глазами). На нашу думку, аналізований фрагмент тексту роману відповідає 

драматургічному поняттю «сцена», де більшою мірою виражені візуальні та 

аудіальні характеристики певної оповідної ситуації.  

Якщо в попередньому мікротексті фрагмент прямого мовлення увійшов до 

контексту НПМ, то частіше в структурі тексту відбувається навпаки – 

діалогічний контекст поглиблений фрагментами-вставками від оповідача чи 

всеобізнаного автора. Наприклад: 

« – Свидание вам разрешено. Завтра к десяти часам утра 

приезжайте… – он не сказал «в Лефортовскую тюрьму», ибо пассажиры уже 

подходили к дверям и были рядом, – Лефортовский вал – знаете? 

– Знаю, знаю, – радостно закивала женщина. 

И откуда-то в её глазах, только что сухих, уже было полно слёз. 

Оберегаясь этих слёз, благодарностей и иной всякой болтовни, Климентьев 

вышел на перрон, чтобы пересесть в следующий поезд. Он сам удивлялся 

и досадовал, что так сказал» [Текст, с. 167].  

Традиційна регістрова структура діалогу в цьому фрагменті відображена 

у виділених репліках (волюнтивність виражається наказовим дієсловом 

приезжайте, питальною інтонацією та питальним дієсловом знаете, відповідно 

реактивність – акцентованою емфазою з цим же словом). Волюнтивні репліки, 
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що становлять єдине висловлювання, розділені на дві частини репродуктивною 

вставкою в формі НПМ, зумовленою мотивом остереження (семантичний 

показник – ибо пассажиры уже подходили к дверям и были рядом – із 

градаційною послідовністю дієслів, що створює напруження в описуваній 

ситуації). Така ж вставка оповідача, але вже в межах дворегістрового блоку, 

фіксується після реактивної репліки співрозмовниці.  

Принагідно зазначимо, що про вставки від автора писали І. Акімова – 

у межах відтворення імпліцитної інформації в художньому дискурсі [Акимова 

1997], Н. Арутюнова, розглядаючи загалом культуру мовлення [Арутюнова 

1998], А. Буров, аналізуючи вставні конструкції в прозових творах [Буров 1981], 

О. Волков, вивчаючи пов’язаність авторських вставок у тексті з композицією 

[Волков 1997], та М. Іванова в аспекті їхнього функційного характеру [Иванова 

2013]. 

Аналізований блок є переважно інформативним із репродуктивною 

частиною, обмеженою в часі словосполученням вышел пересесть, із 

показниками суб’єктивного ставлення до події, яка щойно відбулася (через 

послідовність дієслів з перфективною функцією удивлялся, досадовал, що 

створюють статальну рематичну домінанту, оскільки передають стан 

невдоволення собою). Інформативна частина пов’язана з описом зовнішньої 

реакції дружини Нержина (речення «в её глазах, только что сухих, уже было 

полно слёз» у виділених ознаках ілюструє швидкий перехід з одного стану 

в інший), що переходить у репродуктивний блок «Климентьев вышел на 

перрон…» через аргументацію цієї дії у формі дієприслівникового звороту 

«Оберегаясь этих слёз, благодарностей и иной всякой болтовни», який 

у комунікаційному вимірі характеризується предметною рематичною 

домінантою, а в синтаксичному – рядом однорідних (за семою непотрібності, 

зайвості в очах суворого чоловіка) виділених атрибутів.  

В інформативному контексті тема-рематична структура може чітко 

розділятися відповідно до смислових частин. Наприклад: 
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«По мере того как этапируемых арестантов сгоняли в штаб тюрьмы – 

их шмонали, а по мере того как их прошманывали – их перегоняли в запасную 

пустую комнату штаба, где стояло два голых стола и одна грубая скамья. При 

шмоне неотлучно присутствовал сам майор Мышин и временами заходил 

подполковник Климентьев. Туго налитому лиловому майору несручно было 

наклоняться к мешкам и чемоданам (да и не подобало это его чину)» [Текст, 

с. 600].  

Цей фрагмент ділиться на дві частини: у першій тематична частина 

этапируемые (их) створює віялову структуру з акційними дієсловами 

із перфективною функцією, що формують динамічну рематичну домінанту; 

у другій кілька автономних структур зі своїми темами створюють загальну 

текстову статальну рематичну домінанту.  

Отже, комунікативно-регістрова побудова роману виявляється 

в рематично-смисловій пов’язаності частин тексту і типах рематичної домінанти, 

у регістрових блоках та аукторіальній формі оповіді, де спостерігаємо позицію 

оповідача, спільну зі світоглядом своїх персонажів. 

 

2.3. Засоби створення експресії в романі: мовностилістичний вимір  

 

Наведені вище позиції щодо форм зображення подій і об’єктів у романі 

виявляють їх статичний та динамічний виміри – через використання дієслівних 

і означальних послідовностей. До цього долучаються експресивно-стилістичні 

елементи, що додають описові динаміки. Однак головна функція експресивних 

рис – характеристика оповіді загалом і мовлення персонажів зокрема, коли для 

посилення, виділення, підкреслення, емоційного чи естетичного наповнення 

тексту використовують різноманітні стилістичні прийоми й засоби (докладніше 

див. [Міняйло 2020а]).  

Форми створення експресії в художньому тексті досліджували в різних 

мовних площинах: Е. Вольф вивчав емоційні стани та їхню репрезентацію в мові 

[Вольф 1989], Л. Ємельянова досліджувала мовні форми самопізнання людини 
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[Емельянова 1997], Е. Філатова – інтонаційне наповнення експресивних 

фрагментів тексту [Филатова 2013], В. Шульгіна визначала синтаксичні 

особливості живого мовлення, що представлене в художньому тексті [Шульгина 

1990], П. Штайн – поетику літературного твору, зокрема використані в ньому 

стилістичні прийоми й засоби для створення експресії [Штайн 1996].  

Т. Клеофастова, досліджуючи мову О. Солженіцина, виявляє особливу 

лексику, синтаксис, інтонацію та поглиблений аналітизм як продовження 

традицій Ф. Достоєвського, М. Гоголя, О. Пушкіна, Л. Толстого, але 

з використовуванням «народнопоетичної скарбниці живої розмовної мови 

російського народу», лексичного «розширення», усіх «можливостей російської 

мови в багатоплановому, глибинному, структурно-функціональному аспектах – 

і на рівні універсальних національних концептів, і на семантичному, 

морфологічному, стилістичних рівнях. <…> Не тільки прислів’я й приказки, 

а й солженіцинський епітет, метафора, порівняння <…> тісно пов’язані 

з народнопоетичною традицією» [Клеофастова 2002, с. 11–12].  

У певних умовах ці елементи, а також поєднання їх, підвищують 

експресивність не лише окремої фрази, а й тексту загалом, як-от у фрагменті 

з НПМ, де експресію створює вже сама форма виділення кожної фрази 

з окремого абзацу:  

«Так мало времени обдумать, и совершенно не с кем посоветоваться! 

Неужели есть средства дознаться, кто звонил из автомата? Если 

говорить только по-русски? Если не задерживаться, быстро уйти? Неужели 

узнают по телефонному сдавленному голосу? Не может быть такой техники. 

Через три-четыре дня он полетит туда сам. Логичнее – подождать. 

Разумнее – подождать. 

Но будет поздно. 

О, чёрт – ознобом повело его плечи, непривычные к тяжестям. Уж лучше 

б он не узнал. Не знал. Не узнал...» [Текст, с. 8].  

У цьому фрагментові послідовність однорідних виділених інфінітивів 

створює своєрідну загальну імперативну самоорієнтацію персонажа на 
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телефонне повідомлення (на потребу діяти). Видова форма дієслів у наведеному 

прикладі не диференціює, а об’єднує ці імперативні висловлювання 

у смисловому вимірі. Дистанційно розташовані інфінітиви сприймаються 

читачем як цілісний ряд (див. [Голікова 2011, с. 11]), що сприяє виникненню 

смислової домінанти фрагмента. Варто додати ще й предикативну сполуку не 

может быть, яка надає персонажеві впевненості у виборі. Аналогічну функцію 

виконують модальна частка неужели і підрядний сполучник если. Комплекс 

питальних речень, які відтворюють імпульсивність думок суб’єкта, створюють 

експресію роздумів. І такими можуть бути як короткі односкладні чи двоскладні 

речення, так і складнопідрядне, у якому з’ясувальну частину також сприймаємо 

як окреме питання (формальним показником  виступає питальний займенник 

хто). Окличну форму має лише перше речення мікротексту, проте окличну 

інтонацію розпізнаємо ще в кількох реченнях. Наприклад, стверджувальні фрази 

«Не может быть такой техники» або «Уж лучше б он не узнал» автор міг би, 

за бажанням, відповідно оформити.  

До традиційних прийомів підвищення експресії належать повтор, 

недомовленість, виражена парцеляцією або неповними реченнями, і вживання 

розмовної (просторічної, діалектної тощо) лексики. Так, в аналізованому 

уривкові із цією метою повторено інфінітив подождать і сполуку не узнал / не 

знал, обірвано думку (не узнал…) й ужито модальний вигук о, чёрт (також без 

оформлення окличної інтонації).  

До сфери авторського мовлення задля підвищення експресії можна 

віднести неочікувані переходи з однієї суб’єктної сфери мовлення в іншу, що 

формально позначаються вставними словами, реченнями в дужках, елементами 

суб’єктивації. Наприклад: 

«Иннокентий шёл очень прямой и совсем уже не поспешный. На него 

вскинула глаза встречная девушка. 

И ещё одна. Очень милая. Пожелай мне уцелеть. 

Как широк мир, и сколько в нём возможностей! – а у тебя ничего не 

осталось, только вот это ущелье» [Текст, с. 9].  
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У цьому фрагментові тексту кілька переходів з однієї суб’єктної сфери 

в іншу зі зміною позиції автора. Перший абзац – авторська оповідь. Показниками 

є дієслово МЧ НДВ (на позначення тривалості цієї дії) та дієслово МЧ ДВ 

(миттєва дія). У другому абзаці роль оповідача переходить до персонажа – 

з моменту звернення уваги Інокентія на дівчат – до оцінювання їх і звернення 

подумки за підтримкою (Пожелай мне уцелеть). Головний показник НПМ тут 

волюнтивне дієслово пожелай, що виявляє суб’єктну сферу персонажа. Третій 

абзац, гадаємо, – це авторське втручання у формі всеобізнаного коментаря, 

спрямованого через особовий займенник до молоді, у якої попереду широкий 

світ і багато можливостей, та безпосередньо до Інокентія, який свідомо обрав 

шлях у прірву.  

Вважаємо, до списку експресивних елементів варто додати мовні маркери 

іронії та парадоксу / антитези, які примушують читача не лише спостерігати за 

описуваними подіями та об’єктами, ще й аналізувати певні загадкові формули, 

відповідь на які може різнитися в кожного реципієнта.  

Згідно зі словником іронія має дві дефініції: «прихована насмішка, 

глузування» та «стилістичний засіб, коли слову або зворотові надається 

протилежного значення з метою глузування» [Великий… 2001, с. 506]. 

Ураховуючи обидва визначення, порівняймо: «Даже те, кто работают в одной 

из таких комнат, знают о событиях в соседней меньше, чем о рыночных 

новостях острова Мадагаскара» та «Но по трагическому противоречию 

между идеальным совершенством государственных устройств и жалким 

несовершенством человека – инструкция в этот раз была нарушена» [Текст, 

с. 11]. В обох фрагментах автор глузує з державних службовців і не приховує 

насмішки, оскільки в першому випадку алегорично оцінює знання працівників 

про виконувану ними спільну роботу (у формі жартівливого порівняння 

з далеким Мадагаскаром), а в другому вже висміює державну систему (виділено 

об’єкти глузування – також із відтінком порівняння та подвійною антитезою – 

идеальное совершенство / жалкое несовершенство, а також, що инструкция 
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в этот раз была нарушена – і тільки в цей раз, бо по трагическому 

противоречию).  

Іронію можемо спостерігати навіть в описах, зокрема інтер’єру (ніби від 

всеобізнаного автора), коли оповідач описує властиві будь-якій державній 

установі ознаки. Наприклад:  

«Есть такие учреждения, где натыкаешься на темновато-багровый 

фонарик у двери: «Служебный». Или, поновей, важную зеркальную табличку: 

«Вход посторонним категорически воспрещён». А то и грозный вахтёр сидит 

за столиком, проверяет пропуска. И за недоступной дверью рисуется, как всё 

запретное, невесть что. 

А там – такой же простой коридор, может почище. Средней струёй 

простелена дорожка красного казённого рядна. В меру натёрт паркет. В меру 

часто расставлены плевательницы. 

Только безлюдно. Не ходят из двери в дверь. 

Двери же – все под чёрной кожей, под вздувшейся от набивки чёрной 

кожей с белыми заклёпками и зеркальными же оваликами номеров» [Текст, 

с. 11].  

У наведеному уривку всеобізнаний автор висміює гіперболізовану 

секретність радянських установ, зіставляючи виділені словосполучення, що 

містять усталені слова із семантикою важливості, з емотивними розмовними 

формами (натыкаешься, рисуется запретное, невесть что, овалики номеров). 

Попри іронічну забарвленість у контексті зображено тогочасний інтер’єр з його 

атрибутами (дорожка красного казённого рядна, паркет, плевательницы, двери 

под чёрной кожей с белыми заклёпками и зеркальными оваликами номеров). Та 

зрештою не іронічний опис атрибутів, а саме абзац «Только безлюдно. Не ходят 

из двери в дверь» відображає секретність цієї установи. 

За словниковими дефініціями парадокс – «думка, судження, що різко 

розходиться зі звичайним, загальноприйнятим і суперечить (іноді тільки на 

перший погляд) тверезому глуздові», «нелогічний збіг обставин» [Великий… 

2001, с. 884]. До цього предметного кола можна віднести й антитезні ознаки. 
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Однак слід зауважити, що загалом у романі такі фрагменти реципієнти можуть 

визначати (читати) по-різному, по-своєму сприймаючи парадоксальні ситуації та 

висловлювання. Наприклад: 

« – Это вот так, бывало, в тридцать девятом – в сороковом Бориса 

Сергеевича Стечкина с шарашки вызовет Берия, – уж он с пустыми руками не 

вернётся: или начальника тюрьмы переменят, или прогулки увеличат… <…> 

Хорош человек был Борис Сергеевич, царство ему небесное… 

– Умер? 

– Нет, освободился… Лауреатом стал» [Текст, с. 66].  

Порівняння зі смертю замість звичного судження, у якому б пишалися 

досягненнями відомого конструктора зброї, пояснюється негативним 

сприйняттям подальшої співпраці Стечкіна із владою колишніми колегами 

і співкамерниками. Це сприйняття розкрито у фразі хорош человек был Борис 

Сергеевич, з акцентом на виділеному означальному словосполученні, а вже після 

цого на минулому часі (был). Привертає увагу і опозиційна пара синонімного 

позначення смерті: царство ему небесное – умер, де опозиційність – 

в архаїчності першого складника (тому комунікант перепитує, використовуючи 

загальновживане слово).  

Порівняймо ще: 

« <…> от долгого неупражнения ум стал бесполезен министру: вся его 

карьера складывалась так, что от думанья он проигрывал, а от служебного 

рвения выигрывал. И Абакумов старался меньше напрягать голову» [Текст, 

с. 78].  

Виділені словосполучення позначають парадокс: загальноприйняте 

уявлення, що походить від природи людини розумної, а саме розум виокремлює 

її серед інших тварин, тут заперечується. Згадка про високий соціальний статус 

Абакумова (министр) в поєднанні із вказівкою на прямо протилежний ефект 

думання (програш у справах) посилює парадокс. Відзначаємо також елементи 

іронії автора – антагоністичну опозицію думанье – служебное рвение (тобто її 
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елементи заперечують одне одного) та відомий радянський афоризм меньше 

напрягать голову – так само антитезу до статусу міністра.  

Тягар «думання» характеризує й особу найвищого статусу – Сталіна, 

сполучаючись із часовою / віковою площиною: скільки ще заплановано жити 

(20 років), і відповідно стільки буде гнітити думання. Наприклад: «Думать – 

был его долг. И рок его, и казнь его тоже была – думать. Ещё два десятилетия, 

подобно арестанту с двадцатилетним сроком, он должен был жить» [Текст, 

с. 90]. Атрибути ознаки думання в цьому експресивному уривку позначені 

у свідомості вождя іменниками долг, рок, казнь. Парадоксом у цьому фрагменті 

виступає порівняння найвладнішої постаті в державі з арештантом (подобно 

арестанту с двадцатилетним сроком), і до того ж таким він зробив себе сам.  

Уже аналізовані парадоксальні ситуації, обмежені свідомістю однієї 

людини, безпосередньо не впливають на інших осіб. Натомість є й інші – що не 

лише суперечать здоровому глузду, а й становлять небезпеку. Наприклад: «Прав 

был Ленин, и в виде исключения также и Троцкий прав: если без суда не 

расстреливать – вообще ничего невозможно сделать в истории» [Текст, 

с. 101]. Виділений афоризм характеризує тирана, тож автор вводить 

в конструкцію його (Троцького) невласне пряме мовлення – для більшої 

суб’єктивації оповіді, що суперечить релігійним гуманістичним канонам 

і законам людського співіснування. Акцентовано на атрибуті без суда – 

парадоксі у соціальному вимірі.  

Прояви парадоксальності в романі стосуються і цілих народів. Наприклад: 

«Изменили украинцы (была такая мечта в 44-м: выселить всю Украину 

в Сибирь, да некем заменить, много слишком); изменили литовцы, эстонцы, 

татары, казаки, калмыки, чечены, ингуши, латыши – даже опора революции 

латыши! И даже родные грузины, обережённые от мобилизаций, – и те как бы 

не ждали Гитлера!» [Текст, с. 107].  

У виділених ознаках Сталін-оповідач у межах внутрішнього мовлення 

зазначає про сутність тієї зради: «как бы не ждали Гитлера», умовний спосіб 

вказує на те, що їхній злочин полягає лише в уяві. Після війни ще довго (до кінця 
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60-х років) в анкетах потрібно було зазначати про перебування родичів під час 

окупації. Виділена в дужках інформація (реальна, існує така інструкція) – також 

від оповідача, суб’єктивним показниками мовлення якого є слово мечта та 

імпульсивність у фразі «да некем заменить, много слишком».  

Парадоксальність тут проявляється в таких смислових вимірах: міра 

провини цілих народів і довгий перелік цих народів, що завинила. Серед них 

мовець найемоційніше виокремлює три («выселить всю Украину в Сибирь», 

«даже опора революции латыши!», «даже родные грузины»). Зіставимо це із 

20-ми роками, упродовж яких політику коренізації впроваджували лише 

в Україні та Грузії з метою виявити «націоналістичний елемент». Це пояснює 

прискіпливу увагу диктатора до цих народів.  

Тому парадокс стимулює активізацію мислення читача, що вможливлює 

подальше експресивне сприйняття тексту. У творенні експресії художнього 

тексту поряд із парадоксальними й антитезними елементам виступають 

метафори, метонімії, епітети, повтори та інші стилістичні засоби. Так, у реченні 

«А по остальным часам, как по острым камням, надо было ползти, 

перетягиваться уже не молодым, уязвимым телом» [Текст, с. 90] виділена 

метафора позначає відчуття вже зазначеного вище вікового тягаря Сталіним. До 

того ж обставина по часам набуває просторового характеру в семантиці 

акціональних дієслів ползти, перетягиваться, а також об’єктивована 

порівнянням как по острым камням.  

Або: «Всякий неподозрительный человек, подойдя со стороны, увидел бы 

тут застывший ураган исследовательской мысли» [Текст, с. 25]. У цьому 

реченні виділена метафора більш стерта по суті фразеологічного статусу. 

Імпровізація автора-оповідача виявляється лише в характеризуванні 

дослідницької думки за допомогою епітета застывший, поєднання якого 

з іменником ураган формує оксюморон. За сюжетною лінією – це ознака 

застиглої картинки (кадру), а не припинення процесу.  

Порівняймо ще: «Не только стальной не была его воля тогда, но 

раздвоилась совсем, он потерял себя и не видел выхода» [Текст, с. 95]. У цьому 
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реченні дві метафори: авторська (перша) і друга (стерта). Але стертий епітет 

стальная (воля) робить авторську метафору опосередковано стертою. 

Простежуємо втексті і метонімії. Наприклад: «Прянчиков даже не 

догадался, что это – кабинет (так он был просторен) и что пара золотых 

погонов в конце зала есть хозяин кабинета» [Текст, с. 80]. У виділеній 

конструкції перифразом пара золотых погонов позначено міністра (за головним 

візуальним атрибутом), і далі конкретизовано другою частиною фрази в межах 

невласне прямого мовлення персонажа. У реченні «Так даже национальный 

вопрос посмеялся над ним в те тяжёлые годы…» [Текст, с. 107] аналізувати 

метонімію складніше, оскільки у виділеній конструкції ідеологічний термін 

национальный вопрос має абстрактну природу й відзначається широкозначністю, 

але в аналізованому контексті він опредмечений і метафорично уособлений.  

Прикметно, що деякі метафори вже сприймаємо в іншому статусі – як 

ознаки фізичної процесуальності. Наприклад, у фрагменті «Пила брызнула 

коричневым порошком коры. Пила шла не так ловко, как со Спиридоном, но всё 

же легко. Друзья за многие утра спилились, и дело у них обходилось без взаимных 

упрёков» [Текст, с. 150] виділені словосполучення на позначення процесів 

деревообробки вже більшою мірою належать до професіоналізмів (можливо, 

дієслово брызнула має деякий метафоричний відтінок в умовах семантичної 

переваги фізичної ознаки дії). Відзначимо й «авторський неологізм спилились, 

що має семантику спільної звичної дії, однак за аналогією сприймається як 

оказіоналізм спились, що також має сему спільності» [Міняйло 2020а]. 

Контрастне протиставлення також відзначаємо як елемент загальної 

текстової експресії, як-от у фрагменті «У него было особенно хорошее 

расположение духа от прихода в просторную светлую комнату из тёмной 

подвальной аккумуляторной с плохой вентиляцией, где он по четырнадцать 

часов в день копался кротом» [Текст, с. 316], де виділені синтаксичні конструкції 

протиставлено «за якісною ознакою светлая – темная та більш відносно 

просторная – подвальная аккумуляторная (апріорі невелике приміщення, 

характеризоване ще й негативно конотованим неузгодженим означенням 
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с плохой вентиляцией)» [Міняйло 2020а]. Семантичним репрезентантом 

означених вище умов є словосполучення копался кротом із синтаксичною 

функцією способу дії, яке також має метафоричну ознаку. 

Відомий стилістичний прийом повторення привертає увагу до певного 

об’єкта чи дії, як, наприклад, у таких діалогічних фрагментах: « – Просим, Лёва! 

Просим!», « – Суд! Суд! – требовали голоса» [Текст, с. 319, с. 321]. Тут виділені 

повторювані слова створюють емфазу, підкреслюючи не лише одностайність 

аудиторії, а й надаючи ситуації динаміки. Аналогічного ефекту в тексті автор 

досягає, послідовно вживаючи однорідні дієслова та обставини. Наприклад: 

«с неистощимым терпением он молчал, мямлил, тянул, уклонялся, ёрзал на 

стуле – и так-таки не подписал обязательства» (протиставлення виділених 

дієслів МЧ НДВ і дієслова ДВ із семантикою підсумку) та «Как всегда, под 

подушкой у него, под матрасом, под кроватью и в тумбочке вперемежку 

с едой лежало десятка полтора переданных ему в передачах самых интересных 

(для него одного, потому их и не растаскивали) книг» [Текст, с. 316–317, с. 318]. 

Виділені обставини не лише формально вказують на місце розташування об’єкта, 

а й створюють експресію оповіді.  

Послідовність написаних з великої літери слів виконують функцію 

акцентування на певних характеристиках. Так, у фрагменті «он написал письмо 

на имя Председателя Совета Министров товарища Сталина о том, что, если 

ему, Исааку Кагану, Правительство предоставит возможность, он берётся 

осуществить управление по радио торпедными катерами» [Текст, с. 317]  через 

виділені статусні назви та прізвища створено пафосну атмосферу, у якій оповідач 

Каган самостверджується, піднімаючи і свій статус.  

Семантична експресивність найвиразніша в емоціях окремого персонажа, 

переданих в його внутрішніх монологах або зовнішніх діалогах. Наприклад:  

« – Довольно! – с ожесточением вырывался Прянчиков. – Мне надоели 

прокуроры! Мне надоели ваши суды! Какое право имеет один человек судить 

другого? Ха-ха! Смешно! Я презираю вас, парниша! – крикнул он председателю 

суда. – Я … вас!» [Текст, с. 321].  
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Ця репліка відображає імпульсивний характер мовлення Прянчикова, його 

емоційний стан: «кожне речення коротке та має окличну інтонацію (навіть 

виділене – формально питальне). Показниками емоційності є й вигуки та 

нецензурна фраза, маркована трьома крапками, а також авторська 

характеристика такого мовлення через дієслівне словосполучення 

с ожесточением вырывался, яке семантично передає таку імпульсивність і через 

характеристичний іменник, і через акціональне дієслово» [Міняйло 2020а].  

Отже, такі стилістичні прийоми й засоби, як вживання розмовної лексики, 

акцентовані повтори окремих слів, неповні речення, метафори, іронія, парадокс, 

контраст, окличні й питальні конструкції характеризують оповідь загалом 

і мовлення персонажів зокрема.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Проаналізувавши роман О. Солженіцина «У колі першому» 

в генералізаційному та мовностилістичному вимірах, ми дійшли низки 

висновків. 

Роман «У колі першому» визначається як зразковий об’єкт для аналізу 

ідіостилю письменника, оскільки має кілька дослідницьких сфер – 

автобіографічну основу сюжету, широкий спектр концептуальних питань 

(гуманізму / духовності, антитоталітаризму, ядерної катастрофи), оригінальність 

оповідних форм і вербальні новації. Художній твір поєднує в цілісному 

метаісторичному просторі минуле й сьогодення – через зв’язок між темою, 

системою персонажів, зокрема суб’єкта-оповідача, і текстовими особливостями, 

зокрема пов’язаними з оповідним стилем.  

У тексті наявні публіцистичні вставки у формі або коротких діалогічних 

реплік, або розширені в монологи. Ці вставки разом з емотивними діалогами 

формують полемічні фрагменти, полемічну насиченість тексту, і темами для 

таких дискусій є сутність тоталітарної влади, питання людської гідності, 

невідповідність релігійних канонів реальності тоталітарної системи, опозиції 
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«війна – мир», «церква – тюрма» тощо. Загалом полемічну основу відтворено 

в діалогах, філософську – у монологах.  

Синтаксичними особливостями опису (зокрема пейзажу та інтер’єру) 

в тексті визначаються градації з висхідним характером і приєднувальні 

конструкції, що утворюють емоційну виразність опису; опис з елементами 

роздуму, а також лексичні й морфологічні одиниці – дієслова зі значенням стану, 

дієприслівникові та дієприкметникові звороти, прислівники і прикметники із 

семантикою оцінки, що маніфестують ставлення до описуваних подій 

спостерігача й персонажа, який сприймає довколишню обстановку, а також 

послідовності узгоджених і неузгоджених означень, що складають якісну 

домінанту та характеризують відповідне приміщення чи пейзаж. Дієслова 

вказують або на фонові дії, або на місце розташування, або на засіб сприйняття 

описуваного об’єкта. 

У тексті використовується широке коло лексичних засобів репрезентації 

простору – від традиційних у літературі (місце, будинок, країна, двір) до 

характерних для цього роману (камера, кабінет, бункер, лабораторія). Більш 

конкретними маркерами простору є топоніми та мікротопоніми (Москва, 

Луб’янка тощо). Однак у концептуальному вимірі простір постає компонентом 

темпоральної сфери, у якій може конфліктувати з часом, негативно конотованим 

у межах внутрішнього мовлення персонажів.  

Особливості суб’єктивізації оповіді в романі «У колі першому» 

виявляються в мовленні оповідача / персонажа, що надає можливість глибше 

зрозуміти образи персонажів, оповідача та загалом зміст художнього твору. 

Вираження внутрішнього світу персонажів приводить до розширення 

персонажної сфери в композиції твору, що зображує дійсність із пізнавально-

оцінної перспективи персонажа. У межах персональної оповіді з орієнтацією на 

свідомість персонажа автор-оповідач ніби відходить у тінь, а персонаж 

перетворюється з об’єкта зображення на суб’єкт пізнання / оцінювання 

описуваної ситуації.  
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Дискурс роману характеризується поліфонічністю оповіді. Це зумовлено, 

по-перше, особою самого автора, який сполучає в собі романіста, історика, 

філософа, хронікера та літописця. По-друге, тим, як оповідач, автор виконує 

в цій поліфонії консолідаційну функцію, оскільки пов’язує «голоси» – точки 

зору – багатьох персонажів, які репрезентують різні прошарки суспільства (зі 

своїм мовленням), погляди на світовий устрій (зі своєю філософією) та 

гуманістичні концепції (відповідно до свого місця у світі).  

Засобом вираження поліфонізму в романі є вільний непрямий дискурс, 

у межах якого організовується домінантна персональна оповідь. Зображення 

постає в модусі сприйняття персонажа, коли автор-оповідач заглиблюється не 

лише у свідомість свого персонажа, а й дуже часто – у стихію його мовлення. 

Реалізаційна форма невласне прямого мовлення зумовлює перехід від 

авторського до мовлення персонажа, що сполучає відповідні суб’єктивні 

площини в одному тексті. При цьому таке мовлення сполучається з авторською 

оповіддю (коментарі, звернення до співбесідника, до себе), а також із 

потенційною реакцією читача (прихована відповідь на уявне питання, внутрішнє 

звернення до читача у формі афористичної формули).  

Формули афористичного типу виконують функцію результативного 

коментаря, який виводиться з фабульної ситуації. Таке авторське висловлювання 

часто містить також істину (думку), підтверджену подальшим викладенням 

фабульної ситуації, що своєю чергою закінчується тим таки авторським 

висловлюванням. Такі формули в тексті роману найчастіше входять до 

авторських реплік або казкових (метафоричних) описів.  

Сполучення авторського й персонажного внутрішнього мовлення 

(суб’єктивних площин) часто в тексті відбувається за такою схемою: авторська / 

персонажна оповідь – персонажний опис внутрішніх почуттів – авторська 

ремарка як афористична формула. У комунікативно-регістровому вимірі такий 

мікротекст монтується з репродуктивного, інформативного та генеритивного 

блоків із залученням реактивного чи волюнтивно-реактивного в межах 

внутрішнього мовлення. В умовах діалогу традиційна модель «волюнтивний – 
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реактивний» ускладнюється порядком «волюнтивний – волюнтивний» та 

«реактивний – реактивний», а також розширенням останньої репліки в монолог 

(інформативно-генеритивний блок). Водночас волюнтивність часто стає 

частиною реактивності. Також форма діалогу в тексті може бути не лише 

регістровим міксом, а й містити два-три різні висловлювання в одній репліці 

(волюнтивних або реактивних), позначених питальною чи окличною інтонацією. 

Тема-рематична організація тексту виявляє більшою мірою відносно 

автономну структуру, і ці окремі речення можуть бути пов’язані певною 

загальною текстовою рематичною (наприклад, динамічною чи імпресивною) або 

тематичною (наприклад, предметною) домінантою. Також часто зустрічаємо 

віялову структуру, де тема представлена синонімічними одиницями (наприклад, 

особовими та присвійними займенниками однієї особи). Прикметники 

створюють не лише якісну рематичну домінанту в тексті, а й іншу 

характеристику – наприклад, предикативну у будові складеного іменного 

присудка з перфективним дієсловом-зв’язкою. Тобто формально якісна 

рематична домінанта перетворюється в динамічну.  

Відповідно до визначення в художньому тексті головної функції його 

експресивних елементів і прийомів як характеристики оповіді загалом 

і мовлення персонажів зокрема встановлено експресивно-стилістичні елементи, 

які додають описові динаміки, а також посилюють, виділяють, підкреслюють 

емоційне чи естетичне наповнення тексту. Серед стилістичних прийомів і засобів 

визначено й проаналізовано вживання розмовної (просторічної, діалектної тощо) 

лексики, повторів (зокрема емфази), недомовленості, метафоричних 

конструкцій, іронічних і парадоксальних (антитезних) контентів, контрасту, 

у синтаксичному аспекті – окличних і питальних конструкцій як мовленнєвих 

ознак імпульсивності.   
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РОЗДІЛ 3  

СТИЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗОБРАЖЕННЯ ПЕРСОНАЖІВ РОМАНУ  

«У КОЛІ ПЕРШОМУ» 

 

3.1. Портретна й пейзажна характеристика як комплексне зображення 

персонажів роману 

 

В умовах описового контексту оповіді О. Солженіцин вдається до 

візуалізації. Разом з аудіальним елементом це формує так звану 

кінематографічність як рису ідіостилю письменника: кожна ситуація («картина») 

складається з кількох візуальних кадрів, що перебувають перед очима 

персонажа-оповідача, і це надає враження безпосередньої реальності. 

Кінематографічний ефект створено й через постійне переміщення точки 

сприйняття та відтворення художньої дійсності (як камери), що, висвітлюючи 

почергово суб’єктні сфери, водночас пересуває часову перспективу.  

Така зміна позицій у загальній оповіді відбувається із залученням 

інтонаційних елементів – вигуків, питань, звертань тощо. Далі ж – уже 

в персональній оповіді – думки персонажа передаються через властиві йому 

елементи мовлення, що характеризують його образ. За словами С. Краснікової, 

це часто «знижена стилістична лінія» на відміну від «стилістично піднесеної», 

що пов’язана з оповідачем, який перебуває «над світом зображених героїв 

і подій» і мовленню якого притаманна відносна афористичність. «Афористичні 

висловлення виконують важливу функцію в романі: вони актуалізують 

оповідальну ситуацію, відкривають звернений обличчям до читача образ 

оповідача», – зазначає дослідниця [Краснікова 1999, с. 11]. 

Відтворення в оповіді характеристики персонажів відбувається в різних 

вимірах і площинах. Так, на мовленнєвому рівні як мовленнєвий портрет героя 

цей процес досліджує І. Голубєва [Голубева 2001], на рівні стилістики тексту – 

А. Горшков [Горшков 2006], на рівні текстотворення М. Димарський аналізує 

дискурс і художній текст [Дымарский 1998; Дымарский 2001], В. Карасик 
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докладно розкриває особливості кола «особистість – концепти – дискурс» 

[Карасик 2002; Карасик 2004], а Н. Кожевникова – типи оповіді в російській 

літературі ХІХ-ХХ століть [Кожевникова 1994]. 

В умовах кінематографічного зображення дій і станів персонажів 

розповідь відходить на другий план, поступаючись показу елементів 

психологічної сфери – внутрішніх почуттів і думок персонажів «зсередини», а 

також зовнішнього пластичного зображення їхніх дій. При цьому в зображенні 

персонажів портрет, пейзаж і характеристика можуть переплітатися. Водночас 

використовується комбінована форма, коли залучено і зовнішньозорові, 

і психологічні особливості разом з описом рухів, дій, поз, міміки, що 

характеризують зображуваний об’єкт.  

 

3.1.1. Портрет як стилістична характеристика. Створення 

сатиричного портрету 

 

Портретний опис у романі виступає у двох різновидах: розсіяний 

і розгорнутий. До розсіяного типу відносимо такі портрети персонажа, що 

складаються з окремих фрагментів, розкиданих у тексті, – «роздрібненості 

мозаїчних уламків» (С. Краснікова), з яких уявляється цілісний образ. 

Розгорнутий – персонаж зображено локально, з позиції оповідача або іншого 

персонажа, який перебуває фактично (чи незримо) серед зображених осіб, коли 

до оповіді домішується сфера його свідомості.  

Також виділяються перманентні й ситуативні портретні описи. Перші 

передбачають опис зовнішніх рис персонажа, що є постійними. Ситуативні 

описи становлять собою опис зовнішності або характеру персонажа в певній 

ситуації або за незвичайних обставин. Портретний опис часто постає як суто 

розгалужена структура, складне синтаксичне утворення. Деякі портретні описи – 

лаконічні фрагменти тексту, зведено до опису певної деталі одягу, зовнішності 

чи конкретної індивідуальної риси персонажа. У такому разі, за тема-
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рематичною будовою, саме віялова структура зі стабільною темою є основним 

різновидом у портретних описах. 

Ми вирізняємо такі види портретного опису в романі:  

– за змістом: опис зовнішності, психологічний портрет; 

– за кількістю описуваних персонажів: одиночний, груповий; 

– за функційно-смисловою ознакою: власне опис, опис – частина оповіді, 

опис-роздум; 

– за характером ставлення оповідача: оцінний, нейтральний; 

– за наявністю / відсутністю змін ознаки: статичний, динамічний; 

– за ступенем стійкості ознаки: перманентний, ситуативний; 

– за типом переданої точки зору: об’єктивно-описовий, суб’єктивно-

описовий. 

Із цих різновидів відзначаємо ті, що стосуються психологічної 

характеристики змальованого персонажа. Це – власне психологічний опис як 

частина відповідного оповідного контексту; опис-роздум, що апріорі передбачає 

психологічний елемент; оцінний, що передбачає психологічне ставлення 

оповідача до зображуваної дійової особи; суб’єктивно-описовий, що також 

передбачає відповідність певній точці зору.  

Розглянемо декілька фрагментів тексту з портретним описом відповідно до 

зазначених різновидів, залучаючи й інші компоненти стилістичного аналізу. 

Наприклад: «Глеб Нержин был ровесник Прянчикова, но выглядел старше. 

Русые волосы его, с распадом на бока, были густы, но уже легли венчики 

морщин у глаз, у губ и продольные бороздки на лбу. Кожа лица, чувствительная 

к недостаче свежего воздуха, имела оттенок вялый» [Текст, с. 24].  

Це опис зовнішності; одиночний портрет; статичний; частина оповіді, 

а тому відповідає інформативно-описовому регістру; більшою мірою оцінний, 

оскільки має ознаки авторського досвіду (в останньому реченні – характеристика 

шкіри обличчя); ситуативний, оскільки це перша портретна характеристика 

Нержина в тексті; суб’єктивно-описовий (через означену авторську 
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характеристику). Виділені означальні словосполучення надають портретові 

ознак статально-предметної рематичної домінанти.  

З плином сюжету, портрет однієї дійової особи може змінюватися в сенсі 

динаміки чи ситуативності. Наприклад: «Нержин резко покачал рукой и головой. 

Волосы сбились ему на лоб. Очень интересно оказалось поспорить, и выглядел 

он как мальчишка лет восемнадцати» [Текст, с. 38]. У цьому уривку, де 

портретний опис (виділений) входить до оповідного контексту з репродуктивно-

інформативним регістром, він динамізується через дієслівне словосполучення 

сбились на бок, що разом із попереднім резко покачал складають текстову 

динамічну рематичну домінанту. Якщо перша частина ситуативного портрету 

виконує акціональну дію, то друга частина – імперфектну (стан – результат 

попередньої дії).  

Короткий ситуативний портретний опис може виявляти і якісно-статальну 

рематичну домінанту. Наприклад: «Умный, добрый, беспредельно-честный 

писатель, солдат, охотник, рыболов, пьяница и женолюб, спокойно 

и откровенно презирающий всякую ложь, взыскующий простоты, очень 

человечный, гениально-наивный…» [Текст, с. 28]. Ця характеристика 

(Хемінгуея) містить також, окрім виділеної послідовності прикметників 

і дієприкметників, і предметну домінанту, що загалом відповідає змішаній тема-

рематичній структурі з кількома однорідними темами й ремами.  

Для тексту роману характерні більшою мірою короткі ситуативні 

портрети. Наприклад: «У самой будки, спиною к ней, кутая узкие плечи в платок 

из козьего пуха, сидела за письменным столом хрупкая, очень маленькая 

девушка со строгим беленьким лицом» [Текст, с. 21]. У цьому уривкові немає 

якихось внутрішніх характеристик, а фраза «кутая узкие плечи в платок из 

козьего пуха» разом із виділеним портретним описом є візуальним компонентом 

описуваного «кінематографічного кадру», спрямованим конкретно на читача 

(глядача – у термінах кінематографії).  

Разом із візуальністю до цієї сфери ми відносимо й аудіальні елементи, які 

також трапляються в портретних характеристиках. Наприклад: 
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– Вот, Лёвка, когда я поймал валентулин голос! Колокольчатый у него! 

Так я и запишу, а? Такой голос – по любому телефону можно узнать. При любых 

помехах [Текст, с. 22].  

Акустичні (аудіальні) ознаки в цій діалогічній репліці маніфестовані 

іменником голос із відповідною семантикою, а також опосередкованими 

мовними елементами у складі словосполучень по телефону можно узнать, при 

любых помехах, що належать до аудіального семантичного поля. Виділена ж 

ознака голосу Валентулі доповнює його характеристику як імпульсивної 

людини, яка й голос має відповідний за акустикою – переливчастий, як звук 

дзвіночків.  

Фрагменти, у яких поєднується портрет і психологічна характеристика, 

значно більші, часом займають сторінку й більше тексту. Власне портрет тут – 

розсіяний по тексту у межах інформативної частини. Порівняймо: 

«Бледно-лимонное лицо его исказилось. Слесарь разглядел белые глаза, 

выпадающие светлые волосы на облезшем черепе <…>»; 

«Железная Маска был так жёлт и тощ, как бывает доходной зэк после 

хорошего двухлетнего следствия, – однако безрассудный отказ от колбасы 

противоречил этой версии»;  

« – Ух ты, гад из стеклянной банки!»; 

«одинокий узник с горячечными белыми глазами, с безобразной худобой 

ввалившихся щёк»;  

«То, что было сейчас изображено на его лимонном лбу и бескровных 

губах нежильца на этом свет» [Текст, с. 50–55]. 

За виділеними ознаками ця розсіяна портретна характеристика семантично 

гіперболізована в мовленні слюсаря (за участі автора), який першим побачив 

зображувану особу: узгоджені й неузгоджені означення, що утворюють якісну 

рематичну домінанту, негативно конотовані. Загалом ці ознаки зводяться до 

категоричної оцінки (нежилец на этом свете) та метафоричної (гад из 

стеклянной банки). Іронією, що виявляється із цією метафорою, відзначається 

і афористична формула Железная Маска, і генеритивно організована фраза 
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однако безрассудный отказ от колбасы противоречил этой версии (антитеза до 

ознаки тощ).  

Загалом така негативна портретна характеристика Мамуріна відзначається 

високим ступенем означеної вище кінематографічності, надаючи описові 

іреальності, гіперболізації, що також пояснює авторське іронічне ставлення до 

описуваного персонажа. Цей суб’єктивізм виявляється й далі – у біографічній 

характеристиці, маркованій інформативним регістром: 

«Много позже выяснилось и то, что причина страданий Мамурина была 

нравственная. Мир вольных оттолкнул его, к миру зэков он сам пренебрегал 

пристать»;  

«Мамурин так открывался Рубину, что не тюремная баланда страшна 

<…> и не разлука с семьёй <…>, вообще – не примитивные животные 

потребности, – горько лишиться доверия Иосифа Виссарионовича, больно 

чувствовать себя не полковником, а разжалованным и опороченным. Вот 

почему им, коммунистам, неизмеримо тяжелей переносить заключение, чем 

окружающей беспринципной сволочи» [Текст, с. 51–52].  

Перший наведений фрагмент – від автора, який передає непряме мовлення 

персонажа (виділене). Другий фрагмент передано від Рубіна зі вставками НПМ 

Мамуріна (виділені). У ньому акцентовано на протиставленні життєвих 

пріоритетів, що видає іронічне ставлення автора-оповідача: не тюремная 

баланда, не разлука с семьёй, не примитивные животные потребности – горько 

лишиться доверия Иосифа Виссарионовича.  

Іронічні ознаки особливо відчутні в коротких ситуативних портретних 

фрагментах. Порівняймо:  

«Кучерявый лейтенант Кулешов с пухленьким подбородком сидел 

с наушниками и скучал»; «А недавно Кулешов получил квартиру новую, и жена 

ждала ребёнка – и такую складную жизнь эти нарывы отравляли» [Текст, 

с. 12].  

Якщо в першому уривку маємо нейтральний портретний опис (виділені 

ознаки), то в другому додається оцінний компонент – зіставлення складной 
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жизни (з її атрибутами – получил квартиру новую, жена ждала ребёнка) 

з  примітивною шкіряною хворобою (виділена негативна характеристика).  

Порівняймо ще:  

«Недоучившийся физик венский студент Альфред, в очках, смешно 

выговаривал по-австрийски»; «Почти не смея вступить в беседу старших, 

таращил глаза на рождественские лампочки круглолицый, 

с просвечивающими, как у поросёнка, розовыми ушами юнец Густав из 

Hitlerjugend»; «Оберштурмбаннфюрер SS Райнгольд Зиммель, чей длинный 

корпус едва умещался между тумбочкой и сдвоенной кроватью, не оценил 

тонкой учтивости Рубина. <…> Даже тюрьма не могла смягчить выражение 

устоявшейся жестокости на лице Зиммеля» [Текст, с. 17–18].  

Поряд із традиційними портретними елементами, представленими 

узгодженими й неузгодженими означеннями та означальним словосполученням, 

відзначаємо також аудіальний елемент смешно выговаривал і поширені 

характеристичні конструкції «чей длинный корпус едва умещался между 

тумбочкой и сдвоенной кроватью» та «выражение устоявшейся жестокости 

на лице» на позначення довгого зросту та виразу обличчя персонажа. 

Акцентуємо на тому, що останнє словосполучення складає парадокс із 

смисловою антитезою даже тюрьма не могла смягчить. Аналогічне 

протиставлення ознак і в характеристиці юнака Густава – з одного боку, суто 

дитячих, з іншого – належності до Hitlerjugend (для більшого контрасту автор 

подає цю назву в автентичному написанні, на відміну від чого формулу 

оберштурмбаннфюрер SS подано для надання зловісності).  

Іронічно маркованою може бути й розгорнута портретна характеристика, 

що включає як розсіяні по тексту елементи, так і цільні фрагменти, присвячені 

описові конкретної риси персонажа. Порівняймо:  

«Инженер-полковник Яконов, за пятьдесят лет, ещё в расцвете, роста 

выдающегося, с лицом, может быть, чуть припудренным после бритья, 

в золотом пенсне, с мягкой дородностью какого-нибудь Оболенского или 
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Долгорукова, с величественно-уверенными движениями, выделялся изо всех 

сановников своего министерства»;  

«<…> поднял из полуторного кресла своё представительное, нелёгкое 

тело, означенное серебряно-голубыми погонами, и довольно легко понёс его 

к выходу» [Текст, с. 42, с. 44]. 

За допомогою виділених портретних характеристик автор змальовує, чим 

саме Яконов «выделялся изо всех сановников своего министерства», і такими 

рисами є певна мягкая дородность, представительное тело, величественные 

движения. Риси ці формують предметну текстову домінанту, в якій виділені та 

інші прикметники (выдающийся, припудренное, нелегкое) виконують 

характеристичну портретну функцію. Далі автор-оповідач зводить ці риси до 

більш конкретної характеристики: 

«<…> осанистый вельможа с золотым пенсне на дородном носу» [Текст, 

с. 47];  

«Всегда казалось странным, что этот барин не имеет изысканного 

порока грассирования» [Текст, с. 43].  

Тут виділені іменники вже безпосередньо акцентують на барському 

вигляді персонажа. Це підкріплено повторенням словосполучення золоте пенсне 

як атрибуту такої ідентифікації, а також іронічними елементами на дородном 

носу та генеритивним зауваженням про изысканное грассирование, що також 

традиційно аналогізувалися з дворянським походженням.  

До зазначених характеристик додається й мовленнєва – використання 

вишуканих етикетних форм, які автор також піддає іронічній оцінці. Наприклад:  

«Обращение по имени-отчеству означало любезность и 

доброжелательство, одновременно не стоя инженер-полковнику труда, так 

как под стеклом у него лежал перечень всех заключённых с их именами-

отчествами (кто не знал этого обстоятельства, поражался памяти Яконова)» 

[Текст, с. 43].  

Навіть такий елементарний прийом керівника для створення довірливих 

стосунків, як звертання на ім’я – по батькові, що викликало повагу до Яконова, 
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оповідач викриває обставиною «под стеклом у него лежал перечень всех 

заключённых с их именами-отчествами» і цим створює тверду характеристику 

лицеміра. Традиційно ж найбільша іронія, навіть сарказм автора, яким 

характеризуються образи служителів системи, стосується їхнього ставлення до 

Сталіна.  

Наприклад: «Инженер-полковник Яконов находился уже на той высоте 

положения и ещё не в той близости к Вождю Народов, при которых мог 

разрешить себе роскошь не скрывать ума и не воздерживаться от своеобычных 

суждений» [Текст, с. 42–43]. Тобто що ближче до «вождя», то такий служитель 

мусить боятися висловлюватися, виявляючи суб’єктивність у поглядах, власне 

ставлення до будь-якої ситуації. В інших умовах він дозволяє собі такі 

висловлювання (не скрывать ума и не воздерживаться от своеобычных 

суждений). Система, якій служить Яконов, одного разу його вже розтоптала 

(потрапив до в’язниці), відновила і знову наприкінці розтоптує.  

Отже, власне портретний опис і особливо портретна характеристика 

зображують окремі риси персонажів, за якими ті ідентифікуються як позитивні 

чи негативні. Це можна визначити і з деяких особливостей пейзажних описів, що 

передають певні психологічні обставини чи внутрішні почуття персонажів.  

 

3.1.2. Пейзажний опис: відображення внутрішнього стану 

персонажів роману 

 

У межах аналізу пейзажних описів О. Шкурська передбачає виділення 

синтаксичних засобів, які забезпечують образне зображення картин природи та 

репрезентують ідіостиль письменника, а також визначення, якими засобами 

виражено в ньому семантичний зв’язок речень: врахувати актуальне членування, 

визначити тип рематичної домінанти і тема-рематичної структури, а також 

визначити співвідношення регістрових блоків у межах описових фрагментів. 

Так, якщо в портретних описах зображально-оповідний і зображально-описовий 

комунікативні регістри можуть змінювати один одного, то в описах 
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навколишнього оточення і пейзажу характерні інформативно-описовий 

і зображально-описовий регістри, а також домінування предметної та 

предметно-якісної рем [Шкурська 2007, с. 18].  

У тексті роману «У колі першому» небагато власне статичних картин 

природи, наприклад:  

«Туда выводила полевая дорога – плотная, травяная. От неё ближе к 

линии золотилось хлебное поле – тяжёлые колосья на коротких крепких стеблях, 

а что за хлеб – они не знали, но на красоту поля это не влияло. По другую же 

сторону дороги, чуть не на весь простор, сколько видеть можно было, стояла 

голая, запаханная, а потом от дождей оплывшая земля, одни места сырей, 

другие суше, – и на таком большом пространстве ничего не росло» [Текст, 

с. 251].  

Цей пейзажний опис є продовженням авторської оповіді, і для нього 

характерні інформативно-описовий і зображально-описовий регістри, тобто 

загальний інформативний контекст. Загальна тематична організація фрагмента 

становить собою автономний тип з окремими тема-рематичними структурами, 

що об’єднані за смислом у межах другого і третього речень статальною 

рематичною домінантою, реалізованою дієсловами з перфективним та 

імперфективним значенням. У першому реченні і третьому визначається якісна 

домінанта.  

Порівняймо ще: 

«Они побрели так медленно, как спотыкались ноги при головах, 

запрокинутых к небу. И останавливались, и головами вертели. Линия тоже 

была не видна, закрытая посадкой. И только впереди, за долготой простора, 

куда шли они, выдвигалась по пояс из западающей местности тёмно-кирпичная 

церковь с колокольней. И ещё бабы удалялись впереди, а больше на всём 

просторе не было ни человека, ни хутора, ни тракторного вагончика, ни 

брошенной косилки, никого, ничего, – тёплое гульбище ветра и солнца да 

пространство рыскающих птиц» [Текст, с. 252].  
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Цей фрагмент починається з репродуктивного регістрового блоку, за тема-

рематичною побудовою це віялова структура з однією темою та кількома 

ремами, представленими переважно дієсловами МЧ НДВ із перфективною 

функцією, що складають динамічну домінанту. Подальша інформативно-

описова частина організована автономними тема-рематичними структурами, 

а також віяловою з однією темою та кількома ремами (останнє речення), що 

створюють предметну домінанту із семантикою заперечення (з емфазою частки 

ні). Синтаксеми была не видна та не было формують загальну текстову статальну 

домінанту, що відповідає описовому контексту оповіді.  

Єдина риса в аналізованому описові, що характеризує дійових осіб, – це 

ознаки головы, запрокинутые к небу та головами вертели, які репрезентують 

допитливість і естетизм персонажів, бажання бути разом. Загалом це статичні 

ознаки, на відміну від яких динамічні більшою мірою властиві коротким 

пейзажним замальовкам-вставкам. Наприклад: «Уже отошёл Иннокентий 

в тени от разморчивого солнца и выглядел бодрей» [Текст, с. 255], де виділені 

різновидові дієслова позначають стан персонажа в процесуальному плині – від 

перфективного статусу до імперфективного. Відповідно це тема-рематична 

структура віялового типу з незначним часовим зрушенням між предикативами.  

Опис навколишнього оточення може не лише виконувати функцію 

зображення місцевості, де відбувається дія, в актуальному часі, але 

й характеризувати ту локальну місцевість в соціально-історичному вимірі, 

а через неї – навіть усю країну. Наприклад: 

«Домик был, наверно, контора: на верхушке его чуть шевелился бледно-

розовый флаг с оборванным краем. А сарай имел лишь такую ширину, что 

в одну строчку умещался лозунг: «Вперёд, к победе коммунизма!», а кирпично-

ржавые, облезло-голубые и облупленно-зелёные машины неизвестного 

назначения с хоботами, жерлами, зацепами, и цистерны, и полевая кухня, 

и прицепы с подпертыми или опущенными дышлами – всё было разбросано 

и покинуто на большой площади такой же изувеченной, изрытой земли, где 

и ногой почти пройти было нельзя» [Текст, с. 261].  
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Фрагмент організовано в інформативно-описовому та зображально-

описовому регістрах, загальна тематична організація фрагмента становить собою 

автономний тип з окремими тема-рематичними структурами, однак у другому 

реченні складна поліпредикативна конструкція з підрядними та супідрядними 

відношеннями між компонентами – відзначається віялова структура з кількома 

ремами, які складають якісну, предметну та динамічну домінанти. Із 

семантичного боку відзначаємо послідовність негативно конотованих 

словосполучень, які позначають загальну спустошеність і занедбаність 

зображуваної місцевості – території колгоспу.  

Акцентуємо на авторських свіжих епітетах, що відтворюють не просто 

якийсь оригінальний колір, а і його відтінок – певний тембр, що й становить 

негативну сему: бледно-розовый (щодо вицвілого державного прапора), 

кирпично-ржавые, облезло-голубые и облупленно-зелёные (щодо 

сільськогосподарських машин – також давно вже не доглянутих). Саме ці ознаки 

характеризують загальний стан спустошення, в умовах якого незмінне гасло 

«Вперёд, к победе коммунизма!» на стіні сараю має гротескне значення.  

Означений гротеск надає описові експресивно-художньої виразності разом 

із такими засобами, як інверсія, симетричність і паралелізм побудови, 

послідовність однорідних членів, градація, чергування видових форм дієслів.  

Як було вже зазначено в розділі 2, найбільше в тексті роману фіксується 

описів внутрішніх приміщень – камер, кабінетів, коридорів, установ тощо. Ці 

приміщення також характеризують або безпосередньо осіб, які займають цей 

кабінет, або опосередковано осіб, яких помістили сюди, або із соціально-

політичного боку – державну систему чи керівника, які взагалі організувати саме 

таку пенітенціарну структуру, як «шарашка» чи нескінченні «острови Гулагу» 

(за виразом О. Солженіцина).  

Наприклад, одного з персонажів – Макаригіна – характеризує обстановка 

його робочого кабінету. Це, з одного боку, на той час традиційні масивні чи 

старовинні предмети: «крупный чернильный прибор с изображением, чуть не 

в полметра высотой, Спасской башни с часами и звездой, в двух массивных 
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чернильницах (как бы вышках кремлёвской стены) было сухо», з іншого боку – 

обов’язкові в наукових колах багатотомні академічні видання: «кодексы, своды 

законов, комплекты журнала “Советское государство и право” за много лет, 

Большая советская энциклопедия старая (ошибочная, с врагами народа), 

Большая советская энциклопедия новая (всё равно с врагами народа) и Малая 

энциклопедия (тоже ошибочная и тоже с врагами народа)» [Текст, с. 385]. 

У цьому описі виділяємо окремі фрази, що передають авторське оцінне 

ставлення до зображеного, що відзначається іронією. Маркерами такої оцінки 

визначаємо службові сполуки чуть не, как бы, всё равно, які за своїм розмовним 

характером контрастують із високим стилем кабінету. Більш конкретна іронія 

(навіть до рівня сарказму) маркує коментарі оповідача, подані в дужках до 

енциклопедій, арешти авторів яких, як відомо, випереджали їх видання (часом 

навіть замальовували прізвища). Офіційну ознаку таких видань передавали саме 

прикметником ошибочная, а неофіційну – іменним словосполученням с врагами 

народа. 

Головною ж ознакою цього опису є те, що господар кабінету вмістом шаф 

не користувався взагалі, що видно з авторської оцінної аргументації. Наприклад: 

«Всего этого Макарыгин давно уже не открывал, так как, включая и ныне 

действующий, но уже безнадёжно отставший от жизни Уголовный кодекс 

1926 года, всё это было успешно заменено пачкою самых главных, в большинстве 

своём секретных инструкций, известных ему каждая по своему номеру – 083 или 

005 дробь 2742. Инструкции эти, сосредоточившие в себе всю мудрость 

судопроизводства, подшиты были в одной небольшой папке, хранимой у него на 

работе. А здесь, в кабинете, книги держались не для чтения, а для почтения. 

Литература же, которую Макарыгин единственно читал – на ночь, а также 

в поездах и санаториях, укрывалась в непрозрачном шкафу и была детективная» 

[Текст, с. 385–386].  

У виділених фразах відзначаємо не лише характеристику непотрібності 

документів у кабінетній шафі, що включає антитезу действующий, но уже 

безнадёжно отставший от жизни (реалізовану в семантичному 
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протиставленні виділених означень до іменника кодекс), а також афористичну 

формулу книги держались не для чтения, а для почтения, що також містить 

антитезу (протиставлення виділених обставин мети). Загалом цей фрагмент 

організований в інформативно-описовому регістрі з використанням переважно 

дієслів із перфективною функцією, що вказують на протяжність у часі та на 

статальну рематичну домінанту.  

Цікавим є опис одного об’єкта, що був присутній в усіх кабінетах того 

часу – портрета Сталіна, який характеризує всю державну систему загалом. 

Наприклад:  

«Даже в кабинетах простых следователей он был изображён много 

больше своей натуральной величины, в кабинете же Абакумова Вождь 

Человечества был выписан кремлёвским художником-реалистом на полотне 

пятиметровой высоты, в полный рост от сапог до маршальского картуза, 

в блеске всех орденов (никогда им и не носимых), полученных большей частью от 

самого себя, частью – от других королей и президентов, и только югославские 

ордена были старательно потом замазаны под цвет сукна кителя» [Текст, 

с. 72].  

Фрагмент організований в інформативно-описовому регістрі у двох 

частинах, кожна з них за текстовою тема-рематичною будовою має віялову 

структуру з однією темою (он, вождь і ордена) та кількома ремами, 

реалізованими в перфективних дієслівних сполученнях был изображён і был 

выписан, у дієприкметниках не носимых, полученных і предикативному 

сполученні были замазаны, які складають загалом текстову динамічно-статальну 

домінанту, властиву такому інформативному опису.  

Іронічно маркованими відзначаємо парадоксальні ознаки: суб’єктивної 

природи – від самого Сталіна («орденов никогда им и не носимых», «полученных 

большей частью от самого себя») та відносно об’єктивної – від служителів його 

культу («много больше своей натуральной величины», «югославские ордена были 

старательно потом замазаны»), оскільки передбачають відповідні дії 

радянських ідеологів дезінформативного характеру. Як аналогію можна згадати 
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аналогічні постаменти Леніна (потужна громіздка фігура із широкими плечима) 

чи Петра Першого (пропорційно складена фігура, хоча сучасники описували 

його як нестандартного – з довгим тулубом, але з маленькою головою та ногами).  

Не лише портрети, а й столи та самі кабінети отримують від автора-

оповідача дієслівну перфективну ознаку росли. Наприклад: «В этом здании 

кабинеты росли с ростом чинов их обладателей. Росли письменные столы. 

Росли столы заседаний под скатертями синего, алого и малинового сукна. Но 

ревнивее всего росли портреты Вдохновителя и Организатора Побед» [Текст, 

с. 72]. Це дієслово маніфестує не лише збільшення фізичного розміру (тобто 

формальне значення), а й збільшення значущості цих атрибутів у житті 

служителів системи.  

Вплив такої обстановки на психіку службовців автор відтворює через 

іронічну характеристику: «Как бы, однако, сознавая недостаточность этого 

пятиметрового изображения и испытывая потребность всякую минуту 

вдохновляться видом Лучшего Друга контрразведчиков, даже когда глаза не 

подняты от стола, – Абакумов ещё и на столе держал барельеф Сталина на 

стоячей родонитовой плите» [Текст, с. 72]. Показники іронічного оцінного 

ставлення оповідача до господаря кабінету (з кульмінацією на виділеній 

афористичній формулі) подано в розгорнутій препозитивній частині цього 

фрагмента, за синтаксичною структурою – двох поширених дієприслівникових 

зворотах. Основна ж тема-рематична структура – автономна – характеризує 

постпозитивне складнопідрядне речення, у якому монументальність тиранії 

розкрито через ознаку барельєфу Сталіна – на стоячей родонитовой плите, де 

і мінерал – речовинний іменник родоніт, і предметний іменник плита 

семантично конотовані ознакою міцності та стійкості.  

Описові контексти можуть включати й експресивні елементи, що 

характеризують не лише зображену ситуацію, а й учасників її. Наприклад: 

«Там оказался длинный узкий коридор, а в него – семь распахнутых дверей. 

Подполковник шёл впереди и распоряжался решительно, как в сражении: 
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– Герасимович – сюда! Лукашенко – в эту! Нержин – третья!.. 

И заключённые сворачивали по одному. 

И так же по одному распределил к ним Климентьев семерых 

надзирателей. К Нержину попал переодетый гангстер. 

Все как одна комнатки были – следственные кабинеты: и без того 

дававшее мало света, ещё обрешеченное окно; кресло и стол следователя 

у окна; маленький столик и табуретка подследственного» [Текст, с. 214].  

Схема монтування регістрових блоків цього фрагменту має рондовидну 

структуру: інформативно-описовий – репродуктивний – волюнтивний – 

репродуктивний – інформативно-описовий. Тема-рематична організація перших 

чотирьох є автономною з ремами, представленими перфективними дієсловами, 

а четверта виявляє предметну домінанту, маніфестовану виділеними іменними 

й означальними словосполученнями. Загальна експресія фрагменту виявляється 

у віяловій тема-рематичній структурі з відповідною динамічною рематичною 

домінантою (шёл, распоряжался, распределил), у семантично конотованому 

сполученні решительно, как в сражении, а також в окличній інтонації та 

коротких односкладних синтаксичних формах реплік прямого мовлення, що 

становлять імпресивну домінанту.  

Отже, портретні характеристики, у романі частіше розсіяні в тексті (або 

в межах полірегістрового мікротексту), характеризують особистість персонажа 

в біографічній чи актуальній площинах, виявляючи авторські оцінні елементи. 

Описи навколишньої обстановки (пейзажні необмежені та локальні обмежені 

в просторі) організовані переважно в інформативно-описовому регістрі, 

сполучають у собі відносно автономні або віялові тема-рематичні структури 

з перфективними чи імперфективними дієсловами, які створюють текстові 

статальні, якісно-статальні чи рідше динамічні домінанти. Для характеристики 

образів можновладців більше підходять описи кабінетів, у яких виділяється 

авторський суб’єктивний погляд, оцінний мотив. Загалом в описових контекстах 

авторської оповіді відзначаються іронічні елементи, побудовані часто на 

афористичних формулах з ознаками всевідання (всеобізнаності).  
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3.2. Мовлення персонажів роману і психологічна характеристика  

 

3.2.1. Діалогічність – основний організаційний принцип дискурсу 

в романі 

 

У романі не часто зустрічаємо детальний опис внутрішнього стану 

персонажа, натомість його думки й почуття зображено через внутрішній монолог 

у формі прямого мовлення чи невласне прямого мовлення (НПМ), що 

безпосередньо передає емоції цього суб’єкта. Такі фрагменти втручаються 

в оповідь, змінюють один одного, посилюючи експресію описуваних ситуацій 

і загалом характеризуючи образ певного персонажа твору. Тож сценічність 

зображення передбачає домінування в тексті персональної оповіді, широке 

застосування діалогу та у зв’язку із цим обмеження функцій оповідача. 

Якщо розглядати власне діалог як форму оповіді й, відповідно, 

психологічної характеристики певного персонажа, то це виявляється не лише на 

лексичному рівні, а й на рівні комунікативного синтаксису. Наприклад: 

«Валентуля, возясь в проходе с панелью, усаженной десятками радиоламп, 

вскинул живые глаза. 

– Спокойно, парниша! – задержал он Нержина взброшенной пятернёй, 

как автомашину. – Почему у меня в третьем каскаде нет накала, вы не знаете? 

– И вспомнил: – Да! А зачем вас вызывали? qu'est-ce qu'il est passe? 

<…> 

– Если у вас неприятности – могу порекомендовать: включайте 

танцевальную музыку! А чего нам огорчаться? Вы читали этого... как его...? ну, 

папироса в зубах, метр курим, два бросаем... сам лопатой не ворочает, других 

призывает... ну, вот это: 

Моя милиция – Меня стережёт! В запретной зоне – Как хорошо! 

Но тут же, занятый новой мыслью, Валентуля уже подавал команду: 

– Вадька! Осциллограф включи-ка!» [Текст, с. 59]. 
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У фрагменті виділяємо ознаки імпульсивності Прянчикова, що позначають 

зміни його настрою і тематичні переходи в мовленні (і не лише тематичні, 

а й об’єктні – різкий перехід від одного адресата до іншого). Імпульсивність 

твориться послідовністю перфективних дієслів МЧ ДВ (вскинул, задержал, 

вспомнил), що формують динамічну рематичну домінанту в контексті віялової 

тема-рематичної структури.  

У діалозі його репліки організовані виключно волюнтивним регістром, 

тобто це суто імперативне мовлення, марковане окличною та питальною 

інтонаціями, модальними вставками спокойно, да, как его? І навіть дублювання 

питання французькою мовою вказує на імпульсивний склад не лише мовлення, 

а й мислення Валентина, переповнене різноманітною інтелектуальною та 

фаховою інформацією. Наприклад, під час бесіди з Абакумовим він виголошує 

таку комплексну репліку:  

« – Ой, что вы! Апреля?.. Без криптографов мы будем готовы месяца… 

ну, через четыре, через пять, не раньше. А что покажут шифрация и потом 

дешифрация импульсов? Ведь там качество ещё огрубится! Да не станем 

загадывать!» [Текст, с. 81–82], де в контексті модальної емотивності 

використовує низку технологічних термінів (виділені) і жаргонізм огрубится.  

У репліці діалогу відзначаємо авторську присутність – виділену ним 

афористичну формулу Моя милиция – Меня стережёт! В запретной зоне – 

Как хорошо!, що виявляє його іронічну оцінку творчості згаданого поета-

трибуна (з натяком на В. Маяковського): «Вы читали этого… как его…? ну, 

папироса в зубах, метр курим, два бросаем... сам лопатой не ворочает, других 

призывает…». Для розшифровки цього натяку автор графічно виділяє паузи – як 

позначення недомовленості. У цій формулі маніфестована коротка та ємна 

характеристика лицемірності системи – через антитезні опозиції милици –

стережёт!, в запретной зоне – хорошо, що створюють статальну рематичну 

домінанту для позначення стану в суспільстві. У такому смисловому контексті 

стає зрозумілою фраза Прянчикова а чего нам огорчаться?, яка стоїть 
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у препозиції до афористичної формули, тобто є волюнтивною до відповіді 

самого адресанта, що також за своєю модальною сутністю є волюнтивною.  

У діалозі можна схарактеризувати і обох його учасників, особливо коли 

певні риси цих дійових осіб виявляються в психологічному контрасті їхніх 

діалогічних реплік. Наприклад:  

« – Это чьё распоряжение? – бешено взвопил Прянчиков, выскакивая из 

пещеры составленных двухэтажных коек. 

– Начальника тюрьмы, – веско ответил Шустерман. 

– Когда оно сделано?? 

– Вчера» [Текст, с. 587]. 

Тут, окрім ідентифікованих виділених речень, де характер образів 

протиставлено через контрастивно марковані дієслівні словосполучення бешено 

взвопил – веско ответил (перше імпульсивне – друге спокійне), емоційність 

Прянчикова виявляється й у питальній інтонації у волюнтивному регістрі, 

а поміркованість Шустермана – у лаконічності відповідей у традиційному 

реактивному регістрі.  

Далі виявлення безмежної емоційності триває в оповіді автора, яка має 

характер відеофрагменту: «Прянчиков потряс над головой кулаками на 

тонких, худых руках, словно призывая в свидетели небо и землю. – Это не 

может быть!! – протестовал он. – В субботу вечером мне сам министр 

Абакумов обещал, что по ночам кипяток будет! Это по логике вещей! Ведь мы 

работаем до двенадцати ночи!» [Текст, с. 587]. Тут в інформативно-

репродуктивній частині виділяємо емотивну дію з відповідно конотованими 

елементами – дієслівним словосполученням потряс кулаками, що контрастує 

з означальним на тонких, худых руках. У волюнтивній репліці прямого мовлення 

відзначаємо домінанту окличних речень, перше з яких – Это не может быть!! – 

має відчутну реактивну ознаку через свою препозицію (наступні речення 

сприймаємо як продовження цього висловлювання), але поділене на частини для 

більшого емоційного відтворення зображуваного образу.  

Порівняймо: 
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« – Валентуля, вы не могли бы немножечко подобрать вашу заднюю 

ножку? 

Валентуля, не поднимая головы от схемы, ответил, энергично отрубливая 

фразы: 

– Лев Григорьич! Отрывайтесь! Рвите когти! Зачем вы ходите по 

вечерам? Что вам тут делать? – И поднял на Рубина очень удивлённые светлые 

мальчишеские глаза. – Да на кой чёрт нам тут ещё филологи! Ха-ха-ха! – 

раздельно выговаривал он. – Ведь вы же не инженер!! Позор!  

Смешно вытянув мясистые губы детской трубочкой и увеличив глаза, 

Рубин прошепелявил: 

– Детка моя! Но некоторые инженеры торгуют газированной водой. 

– Эт-то не мой стиль! Я – первоклассный инженер, учтите, парниша! – 

резко отчеканил Валентуля, положил паяльник на проволочную подставку 

и выпрямился, откидывая подвижные мягкие волосы такого же цвета, как 

кусок канифоли на его столе» [Текст, с. 21–22].  

Діалогічний фрагмент, структурно розірваний двома авторськими 

ремарками в репродуктивно-інформативному регістрі, відзначається полемічним 

характером, хоча тема суперечки є незначною – чергове перегукування для 

виходу зайвої енергії. Психологічна компаративістика може тут визначити 

імпульсивну нестриманість Прянчикова (показники – модальні окличні 

елементи та виділені просторічні вислови, серед яких перші два виділив 

особисто автор як тюремне арго), а також його фахову гордість, маніфестовану 

фразою я – первоклассный инженер та візуальним (кінематографічним) 

авторським коментарем «резко отчеканил Валентуля, положил паяльник на 

проволочную подставку и выпрямился, откидывая подвижные мягкие волосы», 

що містить послідовність перфективних дієслів – динамічну рематичну 

домінанту.  

На відміну від Прянчикова Рубін у своїх двох репліках маніфестує образ 

інтелектуала з етикетною мовою, однак, по-перше, його вислови марковані 

іронічно забарвленим контентом (подобрать вашу заднюю ножку; инженеры 
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торгуют газированной водой) з додаванням авторського коментаря «смешно 

вытянув мясистые губы детской трубочкой и увеличив глаза», а по-друге, читач 

уже знає про характер цього філолога (зокрема таку ж упертість, як 

і у Валентулі), а тому відразу розуміє іронічність тих етикетних фраз.  

Часто діалог із двома мовцями характеризує ще й третього, про кого вони 

говорять. Наприклад:  

« – Ну, как твой подопечный? – тихо спросил Глеб. 

– Говорят, ночью арестовали. Главных двух. 

– А почему – двух? 

– Подозреваемых. История требует жертв. 

– Может быть, тот не попался? 

– Думаю, что схватили. К обеду обещают магнитные ленты с допросов. 

Сравним. 

Нержин выпрямился от собранной стопки. 

– Слушай, а зачем всё-таки Советскому Союзу атомная бомба? Этот 

парень рассудил не так глупо. 

– Московский пижон, мелкий субчик, поверь» [Текст, с. 596]. 

У цьому діалозі з традиційною волюнтивно-реактивною структурою 

зійшлися дві сюжетні лінії в актуальній часовій площині, які в романі 

відбуваються паралельно, – події в «шарашці», у яких беруть безпосередню 

участь Нержин із Рубіним, та події з Володіним у Москві. Виділені в діалозі 

суб’єктивні показники стосуються саме останнього, але ще як інкогніто. Але 

якщо перші, позначені займенниками твой і тот, виявляють нейтральну 

характеристику, то сполучення этот парень від Нержина містить уже позитивну 

оцінку, оскільки атомна бомба на той час маркувалася виключно негативно. 

З іншого боку – від Рубіна – маємо негативну оцінку: московский пижон, мелкий 

субчик, до того ж такий висновок він робить за змістом магнітозапису з голосом 

Володіна, де той спілкується з дівчиною, тобто ідентифікує зі «злочинцем» уже 

більшою мірою саме його. Як бачимо, Нержин робить висновки після 
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обдумування ситуації з усіх боків, а Рубін – відповідно до власних відчуттів 

і заведених загальних стереотипів.  

Динамічність діалогу формується з частого чергування зворотних реплік, 

переважно коротких, особливо коли спостерігаємо взаємне розуміння 

комунікантів. Наприклад: 

« – Ну, кори, кори… Нельзя, Глебка, мужчине знать одну только женщину, 

это значит – совсем их не знать. Это обедняет наш дух. 

– Даже – дух? А кто-то сказал: если ты хорошо узнал одну женщину... 

– Чепуха. 

– А если двух? 

– И двух – тоже ничего не даёт. Только из многих сравнений можно что-

то понять. Это не порок наш и не грех – это замысел природы. 

– Так насчёт войны! В Бутырках, в 73-й камере… 

– …на втором этаже, в узком коридоре… 

– …точно! молодой московский историк профессор Разводовский, только 

что посаженный, и никогда, конечно, не бывавший на фронте, умно, горячо, 

убедительно доказывал соображениями социальными, историческими 

и этическими, что в войне есть и хорошее» [Текст, с. 35]. 

Цей діалогічний фрагмент складається з восьми реплік Рубіна та Нержина, 

з яких лише між четвертою та п’ятою спостерігається формальний волюнтивно-

реактивний зв’язок (питання – відповідь). До цього репліки пов’язуються 

канонічною ступінчастою тема-рематичною структурою (1 – 2, дух), 

недомовленістю афоризму (2 – 3), знову канонічною ступінчастою (3 – 4, двух). 

Із шостої репліки відбувається перехід в іншу тематичну площину (ініційований 

Нержиним як повернення до попередньої теми розмови, тому недомовленість 

фрази розуміє Рубін). Короткі репліки (6, 7) організовані як предметна рематична 

домінанта, а восьма поширюється в інформативно-репродуктивний регістровий 

блок – у синтаксичному вимірі це просте двоскладне речення, ускладнене 

кількома відокремленими означеннями до підмета, до додатка та обставинами 

способу дії.  



168 

 

Такий структурний перехід від коротких реплік до розширеної 

характерний для діалогічного стилю О. Солженіцина. При цьому короткі репліки 

часто передають експресію. Наприклад: 

« – Слушай – ты вторую часть «Фауста» читал? 

– Спроси – читал ли я первую? Все говорят, что гениально, но никто не 

читает. Или изучают его по Гуно. 

– Нет, первая часть доступна, чего там! 

– Мне нечего сказать о солнцах и мирах, – Я вижу лишь одни мученья 

человека… 

– Вот это до меня доходит! – Или: 

– Что нужно нам – того не знаем мы, Что знаем мы – того для нас не 

надо. 

– Здорово! 

– А вторая часть, правда, тяжеловата. Но зато какая глубокая идея!» 

[Текст, с. 36].  

Експресія створюється за рахунок вживання на початку реплік звернень 

слушай, спроси, а також модальних елементів чего там, вот это, здорово, які 

відзначаються окличною інтонацією. Виділені фрази – це позначені самим 

автором цитати з «Фауста», чим вказано на їхню справжність (дослівність). 

Що ж до регістрової структури, то перші дві репліки марковано волюнтивним 

регістром (питальна інтонація), а всі інші – більшою мірою реактивним. Хоча 

таке бачення відносне, оскільки, наприклад, репліка « – Нет, первая часть 

доступна, чего там!» може сприйматися як імператив – більшою мірою через 

препозитивну заперечну частку нет, яка має волюнтивне забарвлення.  

Цікаво автор позначає зміну емоцій у діалозі, використовуючи відповідні 

ремарки. Наприклад: 

« – Вы не слышали? По телефону звонили! – очень сурово, сдвинув брови, 

в третий раз обращалась Симочка, стоя за своим столом, руками крест-

накрест стягивая на себе серый платок козьего пуха. – Антон Николаевич 

вызывает вас к себе в кабинет. 
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– Да-а?.. – на лице Нержина явственно угас порыв спора, исчезнувшие 

морщины вернулись на свои места. – Хорошо, спасибо, Серафима Витальевна. 

Ты слышишь, Лёвка, – Антон. С чего б это?» [Текст, с. 41]. 

У цьому разі самі діалогічні репліки є короткими й містять лише суто 

інформативний або емоційний (формально питальний) контент. Але авторські 

ремарки (виділені) описують і ситуацію, і емоції її учасників. У першій із них 

автор коментує ступінь захоплення Нержина й Рубіна розмовою – через сполуку 

«в третий раз обращалась» і схвильований вигляд Симочки, яка зверталася 

«очень сурово, сдвинув брови», а також виявила суто жіночий жест відчаю – 

«руками крест-накрест стягивая на себе серый платок козьего пуха». У другій 

ремарці подано зміну емоцій на обличчі Нержина: «явственно угас порыв спора, 

исчезнувшие морщины вернулись на свои места», тобто автор акцентує на 

візуальному виявленні повернення від улюбленої сфери до рутинної 

повсякденної, а також і на схвильованості персонажа.  

У межах останньої репліки відзначаємо чотири суб’єктивні площини: 

1) реактивне питання (риторичне, автоматичне); 2) авторський опис емоцій 

Нержина; 3) реактивна відповідь з етикетною подякою; 4) волюнтивне питання 

до третьої особи в ситуації – Рубіна. Таким чином створюється експресія, 

співвідносна з кінематографічною сценою, що ділиться на кадри.  

Ми вже відзначали в мовленнєвих конструкціях вживання професійної 

термінології та навіть професійних жаргонізмів. У діалогічному мовленні це 

трапляється найчастіше, оскільки так відтворюється реальне спонтанне 

мовлення. Наприклад: 

« – Ну, с шести. Ведь вот, гады, чего не выдумают – лишь бы зэкам 

досадить. Всю ночь на глаза давит. 

– Синий свет? 

– А что? Световое давление. Лебедев открыл. Аристипп Иваныч, вы не 

спите? Не откажите в любезности, подайте мне наверх один мой сапог. 

– Сапог, Вячеслав Петрович, я могу вам передать, но ответьте прежде, 

чем вам не угодил синий свет? 
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– Хотя бы тем, что у него длина волны короткая, а кванты большие. 

Кванты по глазам бьют» [Текст, с. 62].  

Загальний характер фрагмента – гумористично-побутовий із контентом 

локального спрямування. За структурою це традиційна волюнтивно-реактивна 

схема, за емотивними характеристиками – експресивний діалог (формальні 

показники – просторіччя гады, зэки, модальні вставки ну, а что? вы не спите?), 

за мовними (лексичними) характеристиками – розмова інтелігентних поважних 

людей (етикетні фрази не откажите в любезности; ответьте прежде, чем вам 

не угодил) та професійний діалог (виділені словосполучення). Відзначаємо також 

авторсько-персонажну афористичну формулу кванты по глазам бьют, що 

поєднує наукову термінологію з розмовним мовленням, та іменник сапог, який 

створює парадоксальну ситуацію, в якій професори носять ватники й чоботи.  

У тексті роману помітне місце займає й полілог – у ситуаціях присутності 

кількох комунікантів (на робочому місці, у камері), коли кожна репліка, навіть 

не ідентифікована за авторством, відіграє свою смислову роль. Такі полілоги 

поділяємо на два різновиди: з одним контентом і з кількома. Наприклад: 

«Никто в комнате не усомнился, стоит ли связываться. Брезгливое 

чаевое благородство зажиточных вольняшек – дико зэкам. 

– Правильно! 

– Тяни их! 

– Зажимают, гады! 

– Крохоборы! За три года службы один обед пожалели! 

– Не уедем! Очень просто! Что они с нами сделают?» [Текст, с. 604].  

Відповідно до того, що в тексті відбувається поступальний рух 

інформації – від відомої до нової, що забезпечує його динамічну єдність, у цьому 

фрагменті ввідне авторське висловлювання репрезентує репродуктивно-

інформативний регістр (перше речення) та генеритивний (виділене речення), що 

сполучає оповідь і концептуальний висновок автора (як афористичну формулу). 

Далі ж ідуть суто волюнтивні репліки групи осіб, яких відправляють на 

пересилку і які виявляють сміливість у вимозі дати їм обід (показники – 
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суб’єктивні маркери гады, крохоборы, они), оскільки вже немає чого втрачати 

(показник – риторичне запитання что они с нами сделают?). До того ж за 

допомогою епітетного словосполучення брезгливое чаевое благородство 

письменник пояснює контраст між високим мовленням місцевих інтелігентів 

і примітивністю їхніх вимог, висловлених у полілозі. Тобто це полілог з одним 

контентом (темою).  

Порівняймо: 

« – Хлеба белого по четыреста грамм, а чёрный – на столах. 

– Простите, как – на столах! 

– Ну так, на столах, нарезан, хочешь – бери, хочешь – не бери. 

– Простите, здесь что – Европа, что ли? 

– Почему Европа? В Европе на столах белый, а не чёрный. 

– Масло сливочное профессорам по сорок грамм, инженерам по двадцать. 

От каждого по способности, каждому по возможности. 

– Да, но за это маслице и за этот «Беломор» мы горбим по двенадцать 

и по четырнадцать часов в сутки. 

– Гор-бите? Если за письменным столом сидите, то уже не горбите! 

Горбит тот, кто киркой машет. 

– Чёрт знает, на этой шарашке сидишь, как в болоте, – от всей жизни 

отрываешься. Вы слышали, господа? – говорят, блатных прижали и даже на 

Красной Пресне уже не курочат.  

<…> 

– Честное слово, как будто вольный ветер подул! Пересылки! этапы! 

лагеря! движение! Эх, сейчас бы до Совгавани прокатиться! 

– И назад, Валентуля, и – назад! 

– Да! И скорей назад, конечно!» [Текст, с. 15].  

У цьому полілогічному фрагменті фіксуємо чотири смислові контенти: 

полемічні – про хліб, про відповідність привілеїв і праці, про обмеженість життя 

в «шарашці»; інформативний – про справи в інших в’язницях. І волюнтивні, 

і реактивні регістрові блоки мають ще й інформативний елемент і навіть 
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генеритивний (виділені фрази – афористичні формули). У власне лексичному 

сенсі фіксуємо протиставлення інтелігентського мовлення (показник – етикетні 

елементи простите й господа), в’язничного (показник – жаргонізми блатных 

прижали, не курочат) та просторічного (показник – одиниці маслице, горбим). 

Єдиний ідентифікаційний показник – ім’я Валентуля (персонаж Прянчиков), усі 

інші не виявляються.  

Акцентуємо на смисловому протиставленні проголошеної «волі» (як 

парадокс в умовах ув’язнення). Вислів Валентулі «как будто вольный ветер 

подул! Пересылки! этапы! лагеря! движение!» організований у реактивному 

регістрі, емотивно-динамічний контекст якого створює предметна рематична 

домінанта, де кожен компонент підсилено окличною інтонацією. Проте така 

уявна квазісвобода покривається тверезою реалією, вираженою емфазою 

прислівника назад, що позначає повернення до «шарашки», яка все ж таки 

найкраще місце в колі країни «Гулаг»: « – И назад, Валентуля, и – назад! – Да! 

И скорей назад, конечно!», причому сам мрійник Прянчиков це розуміє 

найкраще, що маніфестовано словами в модальній функції скорей і конечно, де 

саме постпозитивність останнього доводить таке передбачення.  

Отже, використовування діалогів у контексті характеристики персонажів 

виявляє не лише особливості їхнього мовлення, а й їхню емоційність або, 

навпаки, стриманість. Авторські коментарі оформлюються або у формі ремарок, 

або афористичними формулами, що часто створюють іронічне забарвлення 

опису певного персонажа.  

 

3.2.2. Невласне пряме мовлення в романі. Перехід між внутрішнім 

мовленням персонажів і оповіддю 

 

В тексті роману «У колі першому», як було зазначено в розділі 2, 

домінують персональна оповідь (ВНД) і аукторіальна форма традиційної оповіді, 

що представлена екзегетичним оповідачем (докладніше див. [Міняйло 2020б]). 

У першому він виявляє вплив різної міри на оповідь чергового персонажа, 
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залишаючи за собою функцію коментатора та автора вставних мікротекстів, 

спрямованих на епічного читача, у другому оповідачем є автор. О. Арзямова 

відзначає наявність кількох оповідачів, зближення дискурсивних площин 

наратора і персонажа, персоналізацію оповіді тощо [Арзямова 2011, с. 173] 

з метою знайти засоби виділення внутрішнього мовлення на загальному фоні 

розмивання таких площин, що з власне мовного боку, за словами Н. Ніколіної, 

полягає у функційному розмежуванні різних засобів оформлення чужого 

мовлення, що «пов’язане з протиставленням вимовленого / невимовленого 

висловлювання та його темпоральних характеристик (теперішнє – минуле)» 

[Николина 2009, с. 271].  

О. Падучева визначає суб’єкт вільний непрямий дискурс (ВНД) як 

функційно першу особу. Це виявляється в легкій трансформації тексту з 

формально третьою особою у форму прямого мовлення [Падучева 2010, с. 346]. 

Наприклад:  

«Горела Александрийская библиотека. Горели, но не сдавались, летописи 

в монастырях. И сажа лубянских труб – сажа от сжигаемых бумаг, бумаг, 

бумаг – падала на зэков, выводимых гулять в коробочку на тюремной крыше. 

Может быть, великих мыслей сожжено больше, чем обнародовано… 

Если будет цела голова – неужели он не повторит? 

Нержин тряхнул спичками, выбежал» [Текст, с. 504].  

Тут означена трансформація може відбутися із заміною особового 

займенника он на я, що відразу змінить суб’єктну оповідь і утворить репліку 

прямої мови. Причому і попередній генеритивний блок, і препозитивне речення 

в тому ж регістрі вкладаються в загальний контекст мовлення цього персонажа 

(ідентифікується в останньому реченні – репродуктивному блоці), незважаючи 

на те, пряме воно чи непряме. Водночас відчувається тут і авторський вплив як 

суб’єкта всевідання, зокрема афористична формула «Может быть, великих 

мыслей сожжено больше, чем обнародовано», що надає філософського 

узагальнення всьому фрагменту [Меняйло 2020а].  
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Відповідно до обраної диференціації О. Шкурської ВНД залежно від точки 

зору, що домінує в оповіді [Шкурська 2007, с. 10], у цьому фрагменті 

відзначаємо переважання внутрішньої точки зору (передання внутрішньої мови 

персонажа, його роздумів), смисловим показником якого є сам контент 

мікротексту, а формальним – речення Нержин тряхнул спичками, выбежал, яке 

позначає швидку дію (показник – акційна рематична домінанта, реалізована 

через дієслова МЧ ДВ) після довгих і глибоких роздумів.  

Порівняймо: 

«Он так и сказал раз Симочке: «Я действенен потому, что ненавижу 

действие». – «А что ж вы любите?» – спросила она с робостью. 

«Размышление», – ответил он. И действительно, спадал шквал работы – он 

часами сидел, почти не меняя положения, кожа лица его серела, старела, 

изрывалась морщинами. Куда девалась его уверенность? Он становился 

медленен и нерешителен» [Текст, с. 32].  

Цей фрагмент ВНД відповідає іншому типу: коли відбувається 

конкуренція внутрішньої та зовнішньої точок зору («представлений 

у реактивному комунікативному регістрі – як правило, на фоні художньо-

оповідного, який організує авторську оповідь), використовується головним 

чином для вираження внутрішньої реакції героя на події, що відбуваються» 

[Шкурська 2007, с. 10], оскільки показує внутрішні відчуття Симочки від 

сприймання нею Нержина. Це формально її інформативний спогад (у формі 

конкретного діалогу з увідною репродуктивною частиною – аукторіальною) та 

роздум (у формі внутрішнього мовлення з елементом риторичного аутодіалогу). 

Останній є описом контрастної рефлексії Нержина на недіяння (спадал шквал 

работы), що організований комплексом автономних тема-рематичних структур, 

об’єднаних у тексті загальною тематичною спільністю – маркерами 

суб’єктивації образу Нержина (займенниками он, его), та відповідною 

динамічно-статальною рематичною домінантою (дієслова з перфективною 

функцією серела, старела, изрывалась, девалась, становился).  



175 

 

Ще один тип ВНД – це прихована, або імпліцитна форма дискурсу (де 

переважає зовнішня точка зору оповідача, на фоні якої лише зрідка можна 

помітити ознаки внутрішньої точки зору). Наприклад: 

« – …Я, конечно, очень ценю ваши личные заслуги в науке артикуляции… 

(Издевается!) 

– …Чертовски жалко, что ваша оригинальная монография напечатана 

засекреченным малым тиражом, лишающим вас славы некоего русского 

Джорджа Флетчера… (Нагло издевается!)» [Текст, с. 43]. 

Це повністю діалогічний фрагмент, але репліки Яконова відтворено 

в актуальному часі Нержиним, через призму сприйняття якого відбувається 

оповідь. Суб’єктивними маркерами є виділені фрази в реактивному регістрі, 

адже це не спогад, а саме актуальний час події. У такому разі недомовленість 

фраз позначає не так неуважність або непошану оповідача-Нержина до свого 

співрозмовника, як його всевідання, що передбачає відомість і незначущість 

інформації, пропущеної в тексті. Висловлена у виділених модальних фразах 

оцінка оповідача також є реакцією і на занадто високий стиль мовлення Яконова 

(наприклад, зворот напечатана засекреченным малым тиражом, лишающим вас 

славы), що у зверненні до в’язня сприймається як тонке знущання (також 

і порівняння зі знаним австралійським ученим-просвітителем Дж. Флетчером).  

Тож в тексті роману «У колі першому» фрагменти ВНД входять у загальну 

оповідь, виявляючи різноманітні зв’язки. У такому разі виникає «двосуб’єктна 

оповідь» (за О. Андреєвою), що характеризується відсутністю в предикативних 

конструкціях особових займенників або інших мовленнєвих засобів номінації, 

що виявляло б зв’язок із оповідачем або персонажем, а отже, наближає їх позиції 

[Андреева 2004, с. 11]. Чень Цзин коментує цей процес таким чином: у понятті 

«невласне пряме мовлення» компонент «пряме» означає, що мовлення прямо 

(безпосередньо) передає експресію чужого висловлювання, компонент 

«невласне» – що воно включається в авторське мовлення. При цьому автор 

передає думки, настрій, переживання персонажів, через що НПМ слід розуміти 

ширше. Формально ж такі фрагменти вводяться в текст без усякого авторського 
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супроводу (ремарок тощо), а тому ніби розчиняються в оповіді, утворюючи 

синтаксичне ціле [Цзин 2006, 8–9]. 

У романі постійно змінюються площини оповіді та відбуваються численні 

переходи між різними її типами. Так, із персональною оповіддю, що зображує 

дійсність із погляду кожного окремого персонажа, пов’язана оповідь з погляду 

оповідача – безпосереднього спостерігача, а також суб’єкта всевідання. 

Наприклад: 

«По какому-то праву, резко обозначив морщины у губ, спрашивал младший 

из двух, неудачник, а старший отвечал – застенчиво, будто стыдясь своей 

незатейливой биографии учёного: эвакуация, реэвакуация, работал три года 

у К…, защитил докторскую по топологии… До неучтивости рассеянный, 

Нержин не спросил даже темы диссертации из этой сухотелой науки, из 

которой сам когда-то выбирал курсовой проект. Ему вдруг стало жаль 

Веренёва…  

<…> А как он попал в это ведомство? почему ушёл из Университета?.. 

Да направили… И нельзя было отказаться?.. Да отказаться можно было, 

но… Тут и ставки двойные… Есть детишки?.. Четверо…» [Текст, с. 44].  

У цьому фрагменті в межах невласне прямого мовлення (НПМ) фіксуємо 

елементи непрямого мовлення, але експресією характеризуються волюнтивні 

репліки оповідача-Нержина, а не його співбесідника, чиї відповіді (виділені) 

виявляють певну апатію, позначену маркером недомовленості – трьома 

крапками. Саме так вони сприймаються крізь призму оповідача. Акцентуємо, що 

ці короткі дані з біографії вченого відзначають головні віхи його воєнного й 

повоєнного періоду життя, а тому вони сприймаються як предметна 

інформативна домінанта, де навіть певні дії (работал, защитил, направили) 

опредмечуються в умовах конкретного переліку.  

З опису цієї розмови визначаємо авторські суб’єктивні елементи: 

по-перше, це опис Нержина як вимогливого співбесідника-адресанта зі своїми 

життєвими оцінками (показники – ознака резко обозначив морщины у губ, 

оцінний епітет этой сухотелой науки, питання нельзя было отказаться?); 
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по-друге, самокритична характеристика цього образу як біографічного 

(неудачник); по-третє, характеристика Вереньова як сором’язливої й нерішучої 

людини (показники – повторювана частка да, частка но на початку реактивних 

реплік), слухняна поведінка якої, можливо, пояснюється постпозитивною 

ознакою (детишек четверо), три крапки після якої дають можливість читачеві 

домислити цей психологічний образ.  

НПМ є одним із провідних засобів передавання внутрішнього стану 

персонажа, для чого використовують конструктивно ускладнені форми такого 

дискурсу, що будуються або як діалог персонажа із самим собою, або як діалог 

із відсутнім співрозмовником. Наприклад:  

«Так отдаться в лапы осьминогу криптографии?… Четырнадцать 

часов в день, не отпуская и на перерывы, будут владеть его головой теория 

вероятностей, теория чисел, теория ошибок… Мёртвый мозг. Сухая душа. Что 

ж останется на размышления? Что ж останется на познание жизни? 

Зато – шарашка. Зато не лагерь. Мясо в обед. Сливочное масло утром. Не 

изрезана, не ошершавлена кожа рук. Не отморожены пальцы. Не валишься на 

доски замертво бесчувственным бревном, в грязных чунях, – с удовольствием 

ложишься в кровать под белый пододеяльник.  

Для чего же жить всю жизнь? Жить, чтобы жить? Жить, чтобы 

сохранять благополучие тела? 

Милое благополучие! Зачем – ты, если ничего, кроме тебя?… Все доводы 

разума – да, я согласен, гражданин начальник! Все доводы сердца – отойди от 

меня, сатана!» [Текст, с. 46–47].  

У цих роздумах персонажа відзначаємо запитання оповідача до себе, серед 

яких виділяємо риторичні за характером, для яких відведено окремий (третій) 

абзац. Далі йде більш розгорнутий аутодіалог – із реактивними елементами як 

поясненням подальшого вибору Нержина. Тобто в моральній опозиції «розум – 

серце» перемагає друге, хоча всі життєві аргументи (зведені до загальної ознаки 

благополучие тела) йшли від першого, оскільки давали гарантію життя. Але 
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мовець піддає сумніву таку цінність (жить, чтобы жить?), уособлюючи її як 

осьминога чи сатану (у межах афористичних формул).  

Увесь фрагмент внутрішнього мовлення персонажа має відчутно 

експресивний характер, що твориться за допомогою: питальної та окличної 

інтонації з повторюваними синтаксичними конструкціями что ж, для чего, 

чтобы; предметної домінанти з повторюваними частками не, зато, реалізованої 

в окремих словосполученнях; авторських епітетів (мёртвый мозг, сухая душа, 

бесчувственное бревно); метафор («будут владеть его головой теория 

вероятностей, теория чисел, теория ошибок», «не валишься на доски 

замертво») і, зрештою, уявного прямого мовлення в останньому абзаці, що має 

позначеного адресата в афористичних формулах согласен, гражданин 

начальник! та отойди от меня, сатана!.  

У межах позиції всевідання (всеобізнаності) внутрішній світ персонажа 

в романі зображено двома способами – від оповідача і від персонажа. Наприклад: 

«Снимая наушники, Яконов прервал Мамурина: 

– Лучше, Яков Иваныч, определённо лучше! Хотелось бы Рубину дать 

послушать, у него ухо хорошее. 

Кто-то когда-то, довольный отзывом Рубина, сказал, что у него ухо 

хорошее. Бессознательно это подхватили, поверили. Рубин на шарашку попал 

случайно, перебивался тут переводами. Было у него левое ухо как у всех людей, 

а правое даже приглушено фронтовой контузией, – но после похвалы пришлось 

это скрывать. Славой своего «хорошего уха» он и держался тут прочно, пока 

ещё прочней не окопался капитальной работой «Русская речь в восприятии 

слухо-синтетическом и электро-акустическом» [Текст, с. 56].  

У цьому фрагменті, що має полірегістрову структуру, бо організований 

послідовно з репродуктивного, волюнтивного й інформативного блоків, автор 

коментує вираз ухо хорошее через характеристику Рубіна, навіть виділяючи цей 

вислів у тексті (в інформативній частині). Відповідно тема-рематична будова цієї 

частини (мікротексту) виявляє автономну структуру із загальною текстовою 

домінантою, що ідентифікує об’єкт розповіді (показники – он, Рубин), та 
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статально-динамічною рематичною домінантою, утвореною послідовністю 

перфективних та імперфективних дієслів сказал, подхватили, поверили, попал, 

перебивался, пришлось скрывать, держался, окопался.  

У тексті роману епізоди з внутрішнім мовленням персонажів можуть 

зазнавати авторського втручання (у формі короткого коментарю або іронічного 

зауваження), але частіше вони належать виключно персонажу-оповідачу, що 

відповідає характерові персональної оповіді. Наприклад: 

«Образование!.. Что за путаница вышла с этим всеобщим семилетним, 

всеобщим десятилетним, с кухаркиными детьми, идущими в вуз! Тут 

безответственно напутал Ленин, вот уж кто без оглядки сорил обещаниями, 

а на сталинскую спину они достались непоправимым кривым горбом. Каждая 

кухарка должна управлять государством! – как он себе это конкретно 

представлял? Чтобы кухарка по пятницам не готовила, а ходила заседать 

в Облисполком? Кухарка – она и есть кухарка, она должна обед готовить. 

А управлять людьми – это высокое умение, это можно доверить только 

специальным кадрам, особо отобранным кадрам, закалённым кадрам, 

дисциплинированным кадрам. Управление же самими кадрами может быть 

только в единых руках, а именно в привычных руках Вождя» [Текст, с. 90–91].  

У фрагменті виділяємо особливо характерні, на нашу думку, 

висловлювання в мовленні Сталіна. Найбільш реальними з них 

є самоідентифіковані – на сталинскую спину та в руках Вождя – сам правитель 

так публічно себе називав. Поряд із цими ознаками сама тема дискурсу – 

протиставлення звичайних людей (в афористичному образі кухарки та її дітей) 

і «спеціальних» (кадрів і, звичайно, найголовнішого кадра – його самого) – 

є вірогідним об’єктом роздумів «вождя народу». Послідовність означень до 

іменника кадри (специальные, отобранные, закалённые, дисциплинированные) 

виявляє ті риси, які ще в допетровські часи визначалися в державній службі Росії 

як головні й обов’язкові. Тобто цей внутрішній монолог характеризує мовця 

(Сталіна) як самовпевненого у своїй правоті тирана.  
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Головною стилістичною рисою внутрішнього мовлення є його експресія, 

що виявляється тут у таких елементах, як препозитивна послідовність окличних 

речень; сполучення із модальною функцією что за, вот уж, как он себе это 

представлял?; кількаразове емфазне повторення іменника кухарка та його 

похідників; метафоричні конструкції – як традиційна стерта (сорил обещаниями), 

так і свіжа авторська (достались кривым горбом), причому остання утворена 

точкою зору оповідача-Сталіна; афористичні формули – як відомі (без оглядки 

сорил; всеобщим семилетним [образованием]; каждая кухарка должна [может] 

управлять государством), так і умовні (відповідно до стилю мовлення 

оповідача: «на сталинскую спину достались»; «управлять людьми – это высокое 

умение)».  

Для більшої суб’єктивації та емоційності мовлення в межі НПМ 

включаються репліки уявного прямого мовлення. Наприклад: 

«Да если бы был у Ленина настоящий трезвый ум, он бы с первых дней 

ближе всех приблизил Сталина, он бы сказал: «Помоги! Я политику понимаю, 

классы понимаю – живых людей не понимаю!». А он не придумал лучше, как 

заслать Сталина каким-то уполномоченным по хлебу, куда-то в угол России. 

Самый нужный был ему в Москве человек – Сталин, а он его в Царицын 

послал…» [Текст, с. 100].  

Виділена репліка є притаманною саме сталінському мовленню, авторська 

роль тут полягає лише у всевіданні (що Сталін так міг сказати / подумати). Цим 

елементом прямого мовлення внутрішні роздуми набувають живої експресії, що 

досягається також кількаразовим повторення займенника он із функцією 

повторюваної теми в автономній тема-рематичній структурі фрагмента 

й триразовим повторенням власного імені (прізвиська) Сталин, що також 

властиво мовленню (як внутрішньому, так і зовнішньому) цього персонажа.  

Виділяємо також перехід від умовної семантико-синтаксичної конструкції 

(показник – модель если бы… – он бы…) до реально минулої (показник – он не 

придумал лучше, как заслать) і кінцевого результату цієї різночасової ситуації – 
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он его в Царицын послал (сполучення різносуб’єктних займенників указує на 

внутрішній характер мовлення персонажа).  

Внутрішньому мовленню людини, яка звикла до однозначної реакції 

адресатів на її висловлювання, а конкретніше – до своєї повної правоти, 

характерно багаторазове повторення певних ключових слів або навіть часток. 

Така емфаза можлива, коли мовець звик довго повчально говорити, впливаючи 

на слухачів. У такому разі відбувається нагнітання думки. Наприклад:  

«Уже три раза сменено собрание сочинений Ленина, дважды – 

Основоположников. Давно заснули все, кто спорил, кто упоминался в старых 

примечаниях, – все, кто думал иначе строить социализм. И теперь, когда ясно, 

что другого пути нет, и не только социализм, но даже коммунизм давно был бы 

построен, если б не зазнавшиеся вельможи; не лживые рапорта; не бездушные 

бюрократы; не равнодушие к общественному делу; не слабость 

организационно-разъяснительной работы в массах; не самотёк в партийном 

просвещении; не замедленные темпы строительства; нэ простои, нэ прогулы 

на производстве, нэ выпуск нэдобро-качественной продукции, нэ плохое 

планирование, нэ безразличие к внедрению новой техники, нэ бездеятельность 

научно-исследовательских институтов, нэ плохая подготовка молодых 

специалистов, нэ уклонение молодёжи от посылки в глушь, нэ саботаж 

заключённых, нэ потери зерна на поле, нэ растраты бухгалтеров, нэ хищения на 

базах, нэ жульничество завхозов и завмагов, нэ рвачество шофёров, нэ 

самоуспокоенность местных властей! нэ либерализм и взятки в милиции! нэ 

злоупотребление жилищным фондом! нэ нахальные спекулянты! нэ жадные 

домохозяйки! нэ испорченные дети! нэ трамвайные болтуны! нэ критиканство 

в литературе! нэ вывихи в кинематографии! – когда всем уже ясно, что 

камунизм на-верной-дороге и-нэ-да-лёк ат-завершения, – высовывается этот 

кретин Тито са-своим талмудистом Карделем и заявляет, шьто-камунизм надо 

строить нэ так!!! 
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Тут Сталин заметил, что он говорит вслух, рубит рукой, что сердце его 

ожесточённо бьётся, застлало глаза, во все члены вступило неприятное 

желание подёргиваться» [Текст, с. 108–109].  

У цьому великому фрагменті, де Сталін перераховує всі, на його думку, 

головні перешкоди тому, що коммунизм давно был бы построен. Структурно це 

30 словосполучень, що утворюють предметну текстову домінанту, в основі 

яких – іменники зі значенням стану та перфективної чи імперфективної дії 

(слабость, самотёк, простои, прогулы, безразличие, бездеятельность, 

равнодушие, уклонение, саботаж, потери, растраты, хищения, жульничество, 

рвачество, самоуспокоенность, либерализм, взятки, злоупотребление, 

критиканство, вывихи), іменники на позначення соціальних і демографічних 

верств населення (спекулянты, бюрократы, домохозяйки, дети, болтуны). 

Багато з них означені негативно конотованими епітетами (зазнавшиеся, лживые, 

бездушные, замедленные, плохое, нахальные, жадные, испорченные). Повтор 

і «згущення» частки не (нэ) сприяє актуалізації [Скоробогатова, Минина 2017, 

с. 65]; значення відсутності, презентантом якої слугує частка не [Радчук 2019, 

с. 137]. Це передає авторське ставлення до думки персонажа. 

Нагнітання формально позначається не лише переходом від літературної 

вимови емфазної частки не до власне особистої фонетичної нэ, а й зміною після 

цього крапки з комою на кому, що пришвидшує темп переліку означених частин, 

а також окличною інтонацією останніх словосполучень. Таке пришвидшення 

завершується кульмінаційною фразою «когда всем уже ясно, что камунизм на-

верной-дороге и-нэ-да-лёк ат-завершения, – высовывается этот кретин Тито 

са-своим талмудистом Карделем и заявляет, шьто-камунизм надо строить 

нэ так!!!», де виділені елементи вказують на підвищений нервовий стан мовця – 

це оклична інтонація, акцентоване розтягування слів, кавказький акцент, який 

автор відтворює фонетичними засобами пом’якшування, оглушування 

приголосних, наближенням голосних о – а в препозиції.  

Емоційна кульмінація текстового нагнітання приводить зрештою до 

переходу внутрішнього мовлення в зовнішнє, що позначено втручанням автора 
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в НПМ Сталіна у виділеному для цього окремому абзаці із зовнішньою 

характеристикою стану мовця, маніфестованого у відповідно конотованих 

словосполученнях говорит вслух, рубит рукой, сердце ожесточённо бьётся, 

застлало глаза, неприятное желание подёргиваться, які вказують на його 

хворобливий психічний стан.  

Хочемо також відзначити смисловий контраст між окремими фразами із 

тридцятьох означених: одні вказують на недобросовісність працівників – 

«будівельників комунізму» (лживые рапорта, бездушные бюрократы, 

равнодушие к общественному делу, прогулы на производстве, выпуск 

нэдоброкачественной продукции, потери зерна на поле, растраты бухгалтеров, 

хищения на базах, жульничество завхозов и завмагов, рвачество шофёров, 

взятки в милиции, нахальные спекулянты), інші – на недосконалість самої 

організаційної системи влади (слабость организационно-разъяснительной 

работы в массах, самотёк в партийном просвещении, замедленные темпы 

строительства, плохое планирование, безразличие к внедрению новой техники, 

бездеятельность научно-исследовательских институтов, плохая подготовка 

молодых специалистов), однак є й парадоксальні вимоги, що передбачають 

тиранічне управління народом (уклонение молодёжи от посылки в глушь, 

саботаж заключённых, либерализм в милиции, жадные домохозяйки, 

испорченные дети, трамвайные болтуны, критиканство в литературе, вывихи 

в кинематографии).  

Отже, форма невласного прямого мовлення характеризує поряд із 

внутрішнім світом персонажа-оповідача ще й стратегію оповіді та інтенції 

автора, що виявляються в орієнтуванні оповідача на епічного читача. 

 

3.2.3. Специфіка образу імпліцитного читача 

 

У розділі 1 дисертації (зокрема у главі 1.4.) ми говорили про два типи 

читачів (за А. Гулаком), один із яких представлений у тексті, а інший – 

імплікований, від якого автор чекає співробітництва, включає його в задану гру 
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через опис соціальних обставин описуваного часу. Тому такий читач має 

розуміти й приймати авторську стратегію оповіді, правильно оцінювати 

прочитане (Г. Золотова). У такому разі оповідна перспектива пов’язана з ідейно-

пізнавальною позицією оповідача щодо зображуваного світу, орієнтованою на 

читача.  

В романі «У колі першому» попри широке коло персонажів – кожен зі 

своїми характеристиками – провідною темою є життя в ув’язненні, що стало 

головним мотивом письменника О. Солженіцина. Наприклад: 

«И, очищенный от греха собственности, от наклонности к оседлой 

жизни, от тяготения к мещанскому уюту (справедливо заклеймённому ещё 

Чеховым), от друзей и от прошлого, зэк берёт руки за спину и в колонне по 

четыре («шаг вправо, шаг влево – конвой открывает огонь без 

предупреждения!»), окружённый псами и конвойными, идёт к вагону» [Текст, 

с. 589].  

У цьому авторському відступі виділена нами частина (формально просте 

двоскладне речення, ускладнене дієприкметниковим зворотом) вміщує 

традиційні атрибути в’язничного режиму (руки за спину, окружённый псами 

и конвойными, шаг вправо, шаг влево – огонь без предупреждения тощо). На 

відміну від цієї частини препозитивна (поширений однорідними додатками та 

вставленим зворотом дієприкметниковий зворот) указує на інші атрибути, що 

залишилися поза тюремним життям. Ці атрибути автор подає в іронічному 

забарвленні, використовуючи модель «очищенный от…» із компонентами грех 

собственности, наклонность к оседлой жизни, тяготение к мещанскому уюту, 

друзья, прошлое, де і означення очищенный, і додатки греха, наклонности, 

тяготения складають іронічні (у тому контексті – саркастичні) елементи через 

несумісність індивідуальної системи життєвих цінностей та державної 

ідеологічної. Це інформація спрямована безпосередньо на читача. За словами 

В. Виноградова, автор таким чином пояснює читачу свої погляди.  
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Для актуалізації точки зору читача автор залучає сценічність зображення 

(кінематографічність) не лише в описові зовнішності чи довколишньої 

обстановки, а й в описові певної динамічної ситуації. Наприклад: 

«Люди покинули чай, оставили недоеденные бутерброды и бросились друг 

ко другу и к отъезжающим. Четыре человека из двадцати пяти – это была 

необычная, обильная жатва жертв. Заговорили все разом, оживлённые голоса 

смешивались с упавшими и презрительно-бодрыми. Иные встали во весь рост на 

верхних койках, размахивали руками, другие взялись за голову, третьи что-то 

горячо доказывали, бия себя в грудь, четвёртые уже вытряхивали подушки из 

наволочек, – а в общем вся комната представляла собой такой разноречивый 

разворох горя, покорности, озлобления, решимости, жалоб и расчётов, и всё 

это сгромождено в тесноте и в несколько этажей, что Рубин встал 

с кровати, как был, в телогрейке, но в кальсонах, и зычно крикнул: 

– Исторический день шарашки! Утро стрелецкой казни! И развёл 

руками перед общей картиной» [Текст, с. 588].  

Цей мікротекст організовано в загальному репродуктивному регістрі 

з фрагментами в інформативному та реактивному (виділені), перший із яких 

визначаємо як фразу НПМ, яка в цьому груповому контексті належить усім 

присутнім – вона є одночасною думкою всіх камерників. Ця думка мотивує на 

динамічну дію, виражену акціональною рематичною домінантою, утвореною 

дієсловами з переважно ітеративною функцією покинули, оставили, бросились, 

заговорили, встали, размахивали, взялись, доказывали, вытряхивали. Ця ж думка 

створює в камері стан, виражений у наступній виділеній частині статально-

предметною рематичною домінантою, утвореною послідовністю іменників-

додатків горя, покорности, озлобления, решимости, жалоб и расчётов, які 

мають різну семантичну природу, але загалом характеризують груповий настрій 

в описаній ситуації. Третя виділена частина – реактивна – має традиційну 

окличну інтонацію та репрезентує дві афористичні формули, що властиві 

ідіостилю автора й надають усій описаній ситуації гумористичного забарвлення, 

яке дещо пом’якшує тривожне відчуття читача.  
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У такій груповій загальній характеристиці мовлення (заговорили все разом, 

голоса смешивались) виділяємо окремі відмінності в характерах цих 

узагальнених (неідентифікованих) персонажів через їхню реакцію на зазначене 

вище повідомлення. З одного боку, це оживлённые голоса, з іншого – упавшие 

чи презрительно-бодрые. Одні чоловіки встали во весь рост, размахивали 

руками, горячо доказывали, бия себя в грудь, вытряхивали подушки из наволочек, 

а інші – взялись за голову. Тобто реакція або активна, або пасивна, і судячи 

з опису – усе ж таки більше активна, що також формує в читача шанобливе 

ставлення до тих людей. 

В оповідному стилі виокремлюються мовні засоби, що репрезентують 

колорит епохи (за В. Виноградовим), а тому наявні два аспекти – форми та 

змісту, через які читач розуміє контраст між своєю епохою і тією, про яку 

йдеться в художньому творі. Наприклад: 

«Валенки!.. Самое бесправное изо всех земных существ и меньше 

предупреждённое о своём будущем, чем лягушка, крот или полевая мышь, – зэк 

беззащитен перед превратностями судьбы. В самой тёплой глубокой норке зэк 

никогда не может быть спокоен, что в наступившую ночь он обережён от 

ужасов зимы, что его не выхватит рука с голубым обшлажным окаёмком и не 

потащит на Северный полюс. Горе тогда конечностям, не обутым в валенки! 

Двумя обмороженными ледышками он составит их на Колыме из кузова 

грузовика. Зэк без собственных валенок всю зиму живёт притаясь, лжёт, 

лицемерит, сносит оскорбления ничтожных людей или сам угнетает других – 

лишь бы не попасть на зимний этап. Но бестрепетен зэк, обутый 

в собственные валенки! Он дерзко смотрит в глаза начальству и с улыбкой 

Марка Аврелия получает обходную» [Текст, с. 602].  

Цей мікротекст репрезентує авторське всевідання. Використовуючи 

метафоричні конструкції (в тёплой глубокой норке зэк; обмороженными 

ледышками он составит их) та афористичні формули, автор не лише описує 

такий тогочасний загальний атрибут, а й характеризує зеків за наявністю / 

відсутністю в них валянків. Той, хто їх не має, «всю зиму живёт притаясь, 
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лжёт, лицемерит, сносит оскорбления ничтожных людей или сам угнетает 

других – лишь бы не попасть на зимний этап», а той, хто має – «дерзко смотрит 

в глаза начальству». Тобто негативна характеристика репрезентує статально-

динамічну рематичну домінанту, складену з перфективних та імперфективних 

дієслів ТЧ, які вже в такій послідовності формують експресію, що впливає на 

сприйняття читача.  

На сприйняття читача впливає й гумористичне забарвлення цього 

мікротексту в інформативно-генеритивному регістрі. Так, автор зіставляє зека 

з лягушкою, кротом, полевой мышью в безправності, беззахисності й упевненості 

в його майбутньому, оформлюючи це зіставлення в афористичному стилі; 

використовує відомі історичні образи для побутових ситуацій (с улыбкой Марка 

Аврелия получает обходную); створює афористичні формули «Горе тогда 

конечностям, не обутым в валенки!» та «Но бестрепетен зэк, обутый 

в собственные валенки!», оклична інтонація яких також формує улюблену 

читачем експресію.  

Отже, ознайомлення читача із тогочасними тюремними реаліями, 

розуміння ним авторської стратегії оповіді та концептуального бачення 

описаних ситуацій сприяє виробленню в нього елементів всевідання, коли він, 

наприклад, розшифровує вислів рука с голубым обшлажным окаёмком як 

приналежний працівникові КДБ.  

В аспекті візуальності опису персонажа тюремний одяг є одним з головних 

атрибутів стратегічної перспективи роману в його сприйнятті читачем, який 

бачить змальований кадр у повному обсязі – від довколишньої обстановки до 

найменшої деталі в одязі певної дійової особи. Наприклад: 

«Только бесстрашный Герасимович не имел ничего своего, и каптёр дал 

ему «на сменку» широкий на него, никак не запахивающийся длиннорукавый 

бушлат, «бывший в употреблении», и бывшие же в употреблении тупоносые 

кирзовые ботинки.  

Такая одежда особенно казалась смешна на нём из-за его пенсне» [Текст, 

с. 602].  
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Виділені у фрагментові ознаки мають елементи візуальності, 

репрезентовані послідовністю узгоджених означень, що характеризують бушлат 

і ботинки. Деякі з компонентів такої якісної рематичної домінанти є семантично 

нейтральними, що позначають модель або матеріал (тупоносые, кирзовые), деякі 

семантично позначають зношеність (бывшие в употреблении), а деякі в контексті 

позначають незручність (і це не лише семантично прозоре означення не 

запахивающийся, а й длиннорукавый та широкий, які сприймаються зі 

значеннями «довший ніж потрібно» та «ширший ніж потрібно». Автор 

підсумовує цю ситуацію, підтверджуючи зазначену незручність: «Такая одежда 

особенно казалась смешна на нём из-за его пенсне», тобто додає до такого 

портрету ще один елемент – пенсне, який ідентифікується виключно як ознака 

інтелігентності, що взагалі надає парадоксальності описаній ситуації.  

Усезнання може походити не лише від автора, а й від будь-якого 

персонажа, що таким чином подає певну інформацію читачеві. Формою подання 

може бути як внутрішній монолог, так і зовнішній. Наприклад: 

«Хоробров громко ругался: 

– Ну, собаки! Ну, гады! Простого чемодана – и того у нас сделать не 

могут! Полгода предмайская вахта, полгода предоктябрьская, когда же 

поработать без лихорадки? Ведь вот какая-то сволочь рационализацию внесла: 

дужку двумя концами загнут и всунут в ручку. Пока чемодан пустой – держит, 

а – нагрузи? Развили тяжёлую индустрию, драть её лети, так что последний 

николаевский кустарь от стыда бы сгорел» [Текст, с. 603].  

Емоційна реактивна (в умовах аутодіалогу) поширена в монолог репліка 

загалом характеризує образ Хороброва, авторський вибір прізвища якого вказує 

на те, що він смілива людина. Він не підбирає слів для оцінки радянської 

промисловості, вживає лайливі слова, афористично порівнюючи її із царським 

періодом (последний николаевский кустарь от стыда бы сгорел). В аспекті 

всевідання мовець подає інформацію з різних сфер: термінологічної (тяжёлая 

индустрия, рационализация), ідеологічної (полгода предмайская вахта, полгода 
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предоктябрьская) і технологічної (дужку двумя концами загнут и всунут 

в ручку). Для сучасного читача ці поняття – історизми.  

Щодо лайки, яка в тексті роману виконує хіба що репрезентативну роль 

(використано лише одиничні приклади), то автор пояснює через головного 

персонажа, що це все ж таки невід’ємна риса тюремного життя. Наприклад: 

«Именно сейчас, облачась в лагерное и едучи в лагерь, Нержин и сам ощущал, 

что возвращается к важному элементу мужской свободы: каждое пятое 

слово ставить матерное» [Текст, с. 604] (тобто лайливе мовлення 

ототожнюється з чоловічою свободою, що своєю чергою парадоксально 

характеризує ув’язнення, зокрема табірне – на відміну від «шарашки», у якій 

домінує інтелігентське мовлення; про це свідчить дієслово возвращается).  

Порівняймо: «Под липами теперь по надобности и без надобности гудела 

добрая лагерная брань, напоминавшая зэкам шарашки об их устойчивой родине 

и неотвратимой судьбе» [Текст, с. 49], де виділений фрагмент свідчить про 

ступінь насиченості мовлення зеків лайливими словами (дієслово гудела передає 

масовість такого мовлення), а також виділяємо обставини по надобности и без 

надобности, що характеризують функційний аспект, і ознаки устойчивая 

родина, неотвратимая судьба, що вказують на невблаганність їхньої долі.  

У власне мовному аспекті, окрім лайливих слів, у тексті використано 

чимало слів із кримінального арго, щоб наблизити атмосферу до реальної 

тюремної. Наприклад: 

« – Это потому, что у тебя там администрация чемодан захалтырила, 

и ты не хочешь быть объективным. А кто-нибудь и там был большим 

человеком – каптёром или банщиком, да жил в законе с шалашовкой, так 

и будет всем рассказывать, что нет места лучше пересыльной тюрьмы» 

[Текст, с. 35].  

У цій діалогічній репліці, крім виділених арготизмів, другий з яких виділив 

і сам автор, наявні також терміни, пов’язані із життям ув’язнених, – каптёр, 

банщик, жить в законе, пересыльная тюрьма; і навіть слова администрация та 

большой человек  треба сприймати в контексті того часу.  
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Темі щастя присвячено багато полемічних діалогів у романі, найчастіше 

Нержина й Рубіна. Це можуть бути короткі характеристики. Наприклад:  

« – Ну да. Внутри – хвои набросано, запах от брёвен смолистый 

и дымоватый от прежних костров – печек нет, так прямо отапливали. 

А в крыше дырка. Ну, и света, конечно, никакого… Пока костёр горел – тени на 

брёвнах… Глебка! Жизнь, а?!» [Текст, с. 34] (тут виділено візуальні й тактильні 

елементи, з якими в мовця Рубіна пов’язані приємні миттєвості його фронтового 

життя, що засвідчує його постпозитивне волюнтивне звернення до Нержина).  

Це й розгорнуті характеристики, що містять елементи народної мудрості 

та релігійних світових положень. Наприклад, монолог Нержина, який автор 

характеризує як давно выношенные мысли, містить ці риси, неначе звернені й до 

читача. Наприклад: 

« – Когда раньше, на воле, я читал в книгах, что мудрецы думали о смысле 

жизни или о том, что такое счастье, – я мало понимал эти места. Я отдавал 

им должное: мудрецам и по штату положено думать. Но смысл жизни? Мы 

живём – и в этом смысл. Счастье? Когда очень-очень хорошо – вот это 

и есть счастье, общеизвестно… Благословение тюрьме!! Она дала мне 

задуматься. Чтобы понять природу счастья, – разреши, мы сперва разберём 

природу сытости. Вспомни Лубянку или контрразведку. Вспомни ту реденькую, 

полуводяную – без единой звёздочки жира! – ячневую или овсяную кашицу! Разве 

её ешь? разве её кушаешь? – ею причащаешься! к ней со священным трепетом 

приобщаешься, как к той пране йогов! Ешь её медленно, ешь её с кончика 

деревянной ложки, ешь её, весь уходя в процесс еды, в думанье о еде, – и она 

нектаром расходится по твоему телу, ты содрогаешься от сладости, которая 

тебе открывается в этих разваренных крупинках и в мутной влаге, соединяющей 

их. И вот, по сути дела, питаясь ничем, ты живёшь шесть месяцев и живёшь 

двенадцать! Разве с этим сравнится грубое пожирание отбивных котлет?» 

[Текст, с. 37].  

Виділені афористичні формули мають авторське походження, крім 

маркованого вставним словом общеизвестно. Фрагмент ділиться на дві частини: 
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перша – із цими відомими визначеннями смислу життя та щастя, друга – про 

розмірковування у в’язниці, яка дала мне задуматься. У фразі разреши, мы 

сперва разберём природу сытости відзначаємо звертання (у формі дієслова 

наказового способу) і займенник ми, що вказує не так на Рубіна, як на 

імпліцитного читача, який починає уважно сприймати наступну частину 

монологу. У подальшій розповіді оповідач-Нержин використовує аналогічне 

звертання вспомни й узагальнений займенник ти, що більше співвідноситься 

з ним і Рубіним, оскільки згадано тюремне перебування обох на Луб’янці. Проте 

ми вбачаємо в цьому і звернення до читача також. У такому контексті 

волюнтивні й реактивні репліки сприймаються вже не як аутодіалог, а як питання 

до читача та реагування на його сприйняття.  

У монолозі фіксуються чотири питальні та п’ять окличних фрагментів, які 

створюють загальну текстову рематичну імпресивну домінанту, що реалізується 

в дієсловах ТЧ із перфективним значенням ешь, кушаешь, причащаешься, 

приобщаешься, расходится, открывается, живёшь. Ці дієслова створюють 

протяжність ніби в актуальному часі, контрастуючи з попередньою частиною в 

минулому часі, що також характеризується протяжністю, реалізованою 

в дієсловах МЧ НДВ читал, думали, понимал, отдавал. Ця протяжність у часі 

створює філософський контекст монологу, що примушує читача брати активну 

участь у полемічних колізіях.  

Надалі Нержин ще більш узагальнює поняття щастя, виводячи його як 

невідривний компонент страждання, використовуючи афористичні формули 

східної релігії / філософії: «Счастье человеческое причисляется к страданию 

теми, кто умеет различать; Счастье непрерывных побед, счастье 

триумфального исполнения желаний, счастье полного насыщения – есть 

страдание. Это душевная гибель, это некая непрерывная моральная изжога!» 

[Текст, с. 38–39]. Порівнюючи із попередніми роздумами персонажа, 

відзначаємо характеристику внутрішньої сутності щастя, яке не співвідноситься 

з перемогами, тріумфом, насиченістю. Слово страдание виділив тут сам автор 
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для звернення до нього уваги читача, якому потрібні розумові зусилля, щоб 

зрозуміти цей духовний зв’язок між протилежними поняттями.  

Тож внутрішній і зовнішній монолог спрямовані не так на розвиток 

сюжету, як на сприйняття читачем авторських ідей, вкладених у пряму мову або 

НПМ персонажа. Багато таких ідей стосуються образу Сталіна як символу 

тиранічної системи, оскільки це один із мотивів (можливо, найголовніший) 

написання роману «У колі першому». Наприклад:  

«Он не доверял своей матери. И Богу. И революционерам. И мужикам 

(что будут сеять хлеб и собирать урожай, если их не заставлять). И рабочим 

(что будут работать, если им не установить норм). И тем более не доверял 

инженерам. Не доверял солдатам и генералам, что будут воевать без 

штрафных рот и заградотрядов. Не доверял своим приближённым. Не доверял 

жёнам и любовницам. И детям своим не доверял. И прав оказывался всегда!  

И доверился он одному только человеку – единственному за всю свою 

безошибочно-недоверчивую жизнь. Перед всем миром этот человек был так 

решителен в дружелюбии и во враждебности, так круто развернулся из врагов 

и протянул дружескую руку. Это не был болтун, это был человек дела. 

И Сталин поверил ему! 

Человек этот был – Адольф Гитлер. 

<…> 

Он верил Гитлеру!.. 

Едва-едва не обошлась ему эта вера ценою в голову. 

Тем более теперь он окончательно не верил никому!» 

[Текст, с. 115–116].  

Структуру цього фрагмента можна позначити такими смисловими 

рамками: не доверял – поверил – теперь не верил. Перша частина відповідно до 

такої структури відбувається в тривалому часі, що охоплює як колишній стан, 

так і актуальний. Це відповідає тема-рематичній організації – автономно-

віяловій структурі, де загальна тема он не доверял має кілька рем, що 

репрезентують предметну текстову домінанту. Серед цих рематичних об’єктів – 
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мать, революционеры, мужики, рабочие, инженеры, солдаты, генералы, 

приближённые, жёны, любовницы, дети, які репрезентують різні прошарки за 

ступенем наближення їх до «вождя».  

Відповідно до позиції всевідання із фрагмента можна отримати аргументи 

щодо деяких управлінських засобів, завдяки яким цей режим існував уже 

30 років, але які своєю чергою суперечать гуманістичним законам життя людей: 

«что будут сеять хлеб и собирать урожай, если их не заставлять»; «что будут 

работать, если им не установить норм»; «что будут воевать без штрафных 

рот и заградотрядов». І лише так бачив Сталін шлях до комунізму і свою владну 

функцію – примушувати, нормувати та залякувати свій народ.  

У другій частині, організованій автономними тема-рематичними 

структурами, тематичним елементом є этот человек, а ремами – означальні 

й іменні конструкції – як у ролі означень, так і іменних частин складених 

присудків (единственному, был решителен, не был болтун, был человек дела). 

Тобто в текстовому форматі визначаємо якісно-статальну рематичну домінанту, 

яка змінюється на динамічну (развернулся, протянул), що виконує роль 

трансформатора ознаки – развернулся из врагов – протянул дружескую руку, 

коли об’єкт перетворюється із ворога в друга.  

Фрази «Человек этот был – Адольф Гитлер» і «Он верил Гитлеру!..» 

відповідно до визначення (у підрозділі 2.3.) кваліфікуємо як парадокс, оскільки 

ані в час написання роману, ані в час його опублікування будь-яка позитивна 

характеристика Гітлера суперечила загальноприйнятим у світовому суспільстві 

оцінкам цієї історичної особи. Цими фразами письменник зіставляє Сталіна 

й Гітлера в їхньому злодійському контексті, що також примушує читача 

замислитись і або прийняти таку авторську інтенцію, або її заперечити.  

Третя структурна частина фрагмента внутрішнього монологу складається 

з однієї реактивної фрази «Тем более теперь он окончательно не верил 

никому!», у якій відчувається присутність автора, що в аспекті всевідання таким 

чином аргументує поведінку радянського лідера в останні роки життя, які 

завершували таку ж його безошибочно-недоверчивую жизнь.  
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Отже, внутрішні та зовнішні монологи (часто розширені репліки) 

персонажів-оповідачів, а також авторські вставки (репліки, коментарі, ремарки) 

в романі спрямовані безпосередньо до читача, не лише допомагаючи йому 

повніше зрозуміти авторські інтенції, а й мотивуючи його розвивати власне 

пізнання загалом. Це головний принцип художньої творчості – «автор – для 

читача». 

 

3.3. Вираження гуманізму в характеристиці персонажів роману 

 

3.3.1. Зображення боротьби персонажів в межах внутрішніх почуттів 

 

В романі «У колі першому» виявлення гідності можна визначити як 

провідний мотив оповіді, а можна й розширити його до концептуальної сфери 

гуманізму, де мотив боротьби персонажів за краще життя для всіх людей 

доповнюється елементами чоловічої дружби, щирого кохання (навіть 

у найважчих умовах для стосунків чоловіка і дружини / подруги) (докладніше 

див. [Меняйло 2020б; Міняйло 2021]). Звісно, поряд із цим має бути висвітлено 

й протилежні до цієї концепції образи – негативні. 

Такий концептуальний обсяг виявляє власні інтенції автора, який сам це 

пережив, і така біографічність ставить оповідь у реальний контекст, який 

і подобається читачеві. М. Бахтін автобіографічні аспекти художнього твору 

вважає звичайним явищем, що допомагає правильно оцінити цей твір через 

виявлення ставлення автора / героя до світу. Проте біографічність це не 

тотожність – це відносини іншого порядку. Її використовують для 

характеристики персонажа – у комплексі із зовнішністю, манерами, світоглядом 

[Бахтин 2000, с. 37].  

Нескореність як характеристика персонажа виявляється більшою мірою 

в його мовленні. Наприклад: 

«Хоробров стукнул ложкой по своей выеденной тарелке и внятно сказал 

с уже нарастающим протестом в горле: 
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– Нет, друзья! Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой! Ему не ответили; 

– Я ж и говорю, – откликнулся Хоробров, – лучше хлеб с водой, чем пирог 

с бедой!» [Текст, с. 606, с. 609].  

В оповідній частині цього фрагмента відзначаємо елементи протесту, які 

виявляють динаміку (стукнул ложкой, внятно сказал) і стан суб’єкта 

(с нарастающим протестом в горле), що виливаються у волюнтивну репліку 

з афористичною формулою. У віддаленому діалозі Хоробров знову повторює 

виділений афоризм, оскільки попередній залишився без реакції, що помітив 

автор (ему не ответили). Такою фразовою емфазою підкреслено глибоку 

сутність народної приказки, яка закликає не йти на змову зі своєю совістю – 

краще голодна свобода, ніж сита неволя. 

Порівняймо:  

« – Что-то я и сам уже настроился на эксперимент. Говорит пословица: 

не море топит, а лужа. Хочу попробовать пуститься в море» [Текст, с. 507]; 

« – Теперь уж я не новичок, не боюсь, Данилыч. Хочу попробовать работнуть. 

Знаешь, говорят: не море топит, а лужа» [Текст, с. 599]. Тут також 

у віддаленому (ще більше) діалозі Нержин повторює афоризм, у якому порівнює 

тиху роботу в «шарашці» та небезпечне життя на етапах, де можна здобути новий 

досвід для майбутніх художніх творів. При цьому він не боїться важкої 

некваліфікованої роботи (попробовать работнуть), оскільки має досвід 

перебування у в’язниці (уж я не новичок).  

Взагалі Нержин – не стихійний і не потаємний бунтар, він має славу серед 

інших в’язнів і адміністрації як принциповий скаржник в офіційні інстанції. Він 

часто перемагав представників системи, наполегливо домагаючись реалізації 

прав ув’язнених за Конституцією. Наприклад: 

«За пять лет сидения он выработал в себе и особую решительную манеру 

разговаривать с начальством – то, что на языке зэков называется культурно 

оттягивать. Слова он употреблял только корректные, но высокомерно-

иронический тон, к которому, однако, нельзя было придраться, был тоном 

разговора старшего с младшим. 
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– Гражданин майор! – заговорил он с порога. – Я пришёл получить 

незаконно отнятую у меня книгу. Я имею основания полагать, что шесть 

недель – достаточный при транспортных условиях города Москвы срок, чтобы 

убедиться, что она допущена цензурой.  

<…> 

– Отбирать от меня подписку по статье девяносто пятой УК РСФСР 

у вас сейчас нет юридических оснований» [Текст, с. 590–591]. 

Цей фрагмент – приклад мовленнєвої тактики (особая решительная 

манера разговаривать), яку застосовував Нержин у спілкуванні 

з оперуповноваженими (її назву культурно оттягивать сам автор виділяє 

в тексті), підбираючи лише такі слова й вислови, до яких нельзя было придраться 

і за які не можна було покарати («Отбирать от меня подписку по статье 

девяносто пятой УК РСФСР у вас сейчас нет юридических оснований»). Через 

такі висловлювання начальство не помічало його высокомерно-иронический тон 

і навіть тон разговора старшего с младшим. Тобто людська гідність персонажа 

підкріплювалася ще й певним побоюванням оперуповноважених. 

Одним із відкритих бунтівників у романі є Хоробров, але це через те, що 

він знає собі ціну та свої права. Наприклад: 

«Это был бунт на военном корабле! Словно собираясь ударить Хороброва, 

Мамурин сделал к нему шаг и спросил визгливо: 

– То есть как это – спать? Все люди работают, а вы – спать? 

Уже взявшись за ручку двери, Хоробров ответил едва на грани 

самообладания: 

– Да так – просто спать! Я по конституции свои двенадцать часов 

отработал – и хватит! – И, уже начиная взрываться, что-то хотел добавить 

непоправимое, но дверь распахнулась…» [Текст, с. 58].  

Виділене дієслово позначає сутність суперечки, до того ж останнє виділив 

сам автор роману. В останній репліці після реактивної частини, позначеної 

паузою та окличною інтонацією, Хоробров аргументує свій ухід із лабораторії 

своїми конституційними правами. Також відзначаємо напружений психічний 
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стан персонажа, характеризований двома відповідно конотованими 

словосполученнями: «едва на грани самообладания» та «что-то хотел добавить 

непоправимое». Тобто, навіть доходячи до емоційної кульмінації, персонажі – 

представники інтелігенції – стримують себе, не переходячи межі дозволеного. 

Однак у цих умовах така витримка має край. Наприклад: 

«Он умолял майора Мышина вернуть томик, не по-взрослому ломал руки, 

оскорбляя чувства сиделых зэков, пытался прорваться в кабинет 

к подполковнику (его не пустили), – и вдруг выхватил Лермонтова из рук кума 

(тот в страхе отскочил к двери), с силой, которой в нём не предполагали, 

оторвал зелёные тиснёные обложки, отшвырнул их в сторону, а листы книги 

стал изрывать полосами, судорожно плача и крича: 

– Нате! Жрите! Лопайте! – и разбрасывать их по комнате» [Текст, 

с. 601].  

У фрагменті відбувається наростання драматичності, що реалізується через 

перехід виділених дієслів від перфективної функції (у формі МЧ НДВ) до 

акціональної (у формі МЧ ДВ). Тема-рематична віялова структура з однією 

темою та кількома ремами створює динамічну рематичну домінанту. Авторські 

вставки-коментарі («его не пустили»; «в страхе отскочил к двери»; «которой 

в нём не предполагали») додають цій ситуації драматизму та неочікуваності. 

Остання репліка у волюнтивному регістрі є кульмінацією описаної ситуації, 

рівень якої підвищується з поділом окличної фрази на три окремих – кожна зі 

своєю окличністю.  

На мужню поведінку позитивних персонажів не впливають ані умови 

роботи в «шарашці» (понад норму, у вузькому колі), ані перспективи 

подальшого етапування на Схід або Північ, ані забуття їхніх імен на волі. 

Наприклад: 

«Все, кто знал советника Володина, верноподданно вычеркнут его из 

памяти. 

Глухая громада задавит его – и никто на Земле никогда не узнает, как 

щуплый белотелый Иннокентий пытался спасти цивилизацию! 
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А хотелось бы дожить и узнать: чем всё это кончится?» [Текст, с. 575]. 

Володін, який не має досвіду ув’язнення й ніколи до нього не готувався, 

розуміє таку небезпеку від глухой громады (виділені ознаки), але й розуміє свою 

роль і місію (пытался спасти цивилизацию) та намагається уявити майбутнє (чем 

всё это кончится). Автор вкладає в його мислення (НПМ) контраст між 

зовнішньою незначущістю персонажа (щуплый белотелый) і значущістю його 

спроби спасти цивилизацию, доводячи його силу духу.  

Про світле майбутнє – вільне від тиранії – мріє і Нержин, збагачуючи свій 

життєвий досвід та інтелект новими знаннями, таємно фіксуючи свої свіжі думки 

щодня з метою написання в майбутньому художніх творів (як уже ми зазначали, 

його прототип – сам О. Солженіцин). Наприклад: 

«А Нержин, иногда задумчиво посасывая острый кончик пластмассовой 

ручки, мельчайшим почерком, будто не пером, а остриём иглы, выписывал на 

крохотном листике, утонувшем меж служебного камуфляжа: 

“Для математика в истории 17-го года нет ничего неожиданного. Ведь 

тангенс при девяноста градусах, взмыв к бесконечности, тут же и рушится 

в пропасть минус бесконечности. Так и Россия, впервые взлетев к невиданной 

свободе, сейчас же и тут же оборвалась в худшую из тираний”» [Текст, с. 28].  

Фрагмент складається з двох частин – оповідної та формально цитатної 

(умовно прямого мовлення). Перша синтаксично становить просте двоскладне 

речення, ускладнене препозитивним дієприслівниковим, порівняльним 

і постпозитивним дієприкметниковим зворотами. У граматичному аспекті цікаву 

інформацію дають словосполучення із семантикою здрібнілості: острый кончик, 

мельчайшим почерком, остриём иглы, на крохотном листике, утонувшем меж 

камуфляжа. Це ілюструє манеру прихованого писання, щоби можна було 

швидко сховати написане.  

Друга частина складається з двох інформативних регістрових блоків, між 

якими розташовується генеритивний, що становить унікальну афористичну 

формулу від автора-оповідача (виділену), складену з математичних термінів 

(тангенс, при девяноста градусах, минус бесконечности), оскільки у ввідному 
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реченні згадується саме математик, який аналізує колізії истории 17-го года. 

Другий інформативний блок повертає до російських реалій, до отриманої 

в 17 році перспективи, що тут же оборвалась в худшую из тираний.  

Згадуючи автобіографічний характер роману, повторимо про змішання в 

образі автора кількох іпостасей – математика, літератора, історика, що 

й відображено в цьому фрагменті.  

З іншого боку, в романі постають негативні персонажі, які також докладно 

зображені і через створені автором портрети, і через їхнє внутрішнє мовлення. 

Так, усі парадокси існування тогочасної державної системи автор пояснює 

психологічними рисами «вождя». Таким, наприклад, є розклад його життєвої 

доби. Наприклад:  

«Невыносимее всего было Сталину время утреннее и полуденное: пока 

солнце восходило, играло, поднималось на кульминацию – Сталин спал 

в темноте, зашторенный, закрытый, запертый. Он просыпался, когда солнце 

уже спадало, умерялось, заваливало к окончанию своей короткой 

однодневной жизни. Около трёх часов дня Сталин завтракал и лишь к вечеру, 

к закату, начинал оживать. Его мозг в эти часы разрабатывался недоверчиво, 

хмуро, все решения его были запретительные и отрицательные. С десяти 

вечера начинался обед, куда обычно приглашались ближайшие из Политбюро 

и иностранных коммунистов. За многими блюдами, бокалами, анекдотами 

и разговорами хорошо убивалось четыре-пять часов, и одновременно брался 

разгон, собирались толчки для созидательных, законодательных мыслей второй 

половины ночи. Все главные Указы, направившие великое государство, 

формировались в сталинской голове после двух часов ночи – и только до 

рассвета» [Текст, с. 90].  

У цьому фрагменті виділено часові координати і площини, позначені або 

положенням сонця, або конкретними годинами. Перехід від денного до нічного 

періоду передано словами і фразами, що характеризують час (невыносимее всего, 

убивалось), дії Сталіна («мозг разрабатывался недоверчиво, хмуро, все решения 

его были запретительные и отрицательные»), його стан («начинал оживать»; 
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«толчки для созидательных, законодательных мыслей»). В останньому реченні 

є натяк на пріоритети «нечистої сили», яка активно діє лише вночі (конкретний 

показник – словосполучення із семантикою категоричності и только до 

рассвета).  

Відзначаємо цікаве авторське протиставлення розвитку сонячної 

активності, організоване динамічною рематичною домінантою з перфективними 

дієсловами (солнце восходило, играло, поднималось на кульминацию), 

і сталінської неактивності, організованої якісною домінантою з прикметниками 

із семантикою закритості (спал в темноте, зашторенный, закрытый, 

запертый). Це контраст ніби між світлим життям і смертельною темрявою. І ця 

тиранічна темрява на той час покривала всю державу й значну частину світу. Це 

не лише «вождь», а й незліченна сила його прибічників і службовців, більшість 

із яких проаналізовано в романі. Наприклад: 

«С оживившимся лицом Абакумов сказал: 

– Мы понимаем, товарищ Сталин! мы… (он говорил за всё министерство) 

понимаем: классовая борьба будет обостряться! Так тем более тогда, 

товарищ Сталин, войдите в положение – как нас связывает в работе эта 

отмена смертной казни! <…> Как нам смертная казнь нужна! Товарищ 

Сталин, верните нам смертную казнь – от души, ласково просил Абакумов, 

приложив пятерню к груди и с надеждой глядя на темноликого Вождя. 

И Сталин – чуть-чуть как бы улыбнулся. Его жёсткие усы дрогнули, но 

мягко. 

– Знаю, – тихо, понимающе сказал он. – Думал. 

Удивительный! Он обо всём знал! Он обо всём думал! – ещё прежде, чем 

его просили. Как парящее божество, он предвосхищал людские мысли. 

– На-днях верну вам смэртную казнь, – задумчиво говорил он, глядя глубоко 

вперёд, как бы в годы и в годы. – Эт-та будыт харёшая воспитательная мера» 

[Текст, с. 120–121].  

У цьому фрагменті бесіди Сталіна з міністром КДБ Абакумовим питання 

масових розстрілів обговорюється як звичайна організаційна колізія, що відразу 
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маркує і саму розмову, і її учасників як антигуманістичні. Серед усіх 

волюнтивних і реактивних фраз у межах розширеної репліки міністра 

ключовими визначаємо такі: «как нас связывает в работе эта отмена смертной 

казни!» та «как нам смертная казнь нужна!» Так, із першої можна зробити 

висновок про домінантний характер означеної работы – розстрілювати людей. 

До того ж на виділеному проханні (від усього міністерства!) акцентує сам автор 

роману.  

Із зазначеними вище негуманними фразами контрастують елементи 

зовнішніх дій Абакумова (от души, ласково просил Абакумов, приложив 

пятерню к груди) і Сталіна (жёсткие усы дрогнули, но мягко; тихо, понимающе 

сказал; задумчиво говорил, а також поданий автором уривок НПМ міністра 

(Удивительный! Он обо всём знал! Он обо всём думал! – ещё прежде, чем его 

просили. Как парящее божество, он предвосхищал людские мысли), де завищена 

оцінка вождю призводить навіть до порівняння його з божеством.  

Зрештою, остання фраза Сталіна, де він називає смертну кару харёшая 

воспитательная мера, характеризує тирана як правителя, який узагалі не цінує 

людського життя. І найнебезпечніше при цьому автор виражає у фразі «глядя 

глубоко вперёд, как бы в годы и в годы», показуючи трагічну перспективу 

розвитку країни за такого правління.  

Образ Леніна, який перманентно характеризується в романі через НПМ 

Сталіна, і виключно з негативного боку, отримує оцінку й від Нержина:  

« – Да, – покачался Нержин всем туловищем. – Лучше не скажешь. И я на 

него когда-то молился!.. 

– А что? 

– Что?? Это – язык великого философа? Когда аргументов нет – вот 

так ругаются. Рыцари языкоблудия! – произнести противно. Либерализм – это 

любовь к свободе, так он – холуйский и грязный. А аплодировать по команде – 

это прыжок в царство свободы, да?» [Текст, с. 40].  

Виділяємо головний нержинський критичний аргумент, але поряд із ним 

акцентується на ленінських характеристиках лібералізму рыцари языкоблудия, 
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холуйский,  грязный, які персонаж протиставляє етикетному статусу Леніна 

великий философ. Цікавою тут є метафора прыжок в царство свободы, яка стоїть 

у постпозиції до афористичної формули «Либерализм – это любовь к свободе», 

тобто прыжок, на нашу думку, позначає перестрибування через класичну стадію 

капіталізму, а аплодировать по команде – ознаку тиранії, що прийшла за таких 

умов.  

В аспекті експресії діалогічні репліки від Нержина характеризуються 

емоційністю, друга з них навіть містить комплекс із двох волюнтивних 

і реактивної фраз, а також кількох афористичних формул. Завершується 

розширена репліка волюнтивною фразою, що створює загальний питальний 

контекст, звернений не лише до опонента Рубіна, а й до імпліцитного читача.  

Повертаючись до позитивних персонажів роману, зазначимо ще одну 

концептуальну площину (поряд із самопожертвуванням) – гуманістичну 

спрямованість їхнього мислення, висловленого в межах прямого й непрямого 

мовлення. Наприклад: 

« – Молодчик. – Глеб подумал. – Мне нравится твоё отношение к ним. Ты 

часами учишь Макса русскому языку. А ведь имел бы основание их 

и ненавидеть. 

– Ненавидеть? Нет. Но прежняя любовь моя к ним, конечно, омрачена. 

Даже этот беспартийный мягкий Макс – разве и он не делит как-то 

ответственности с палачами? Ведь он – не помешал? 

– Ну, как мы сейчас с тобой не мешаем ни Абакумову, ни Шишкину-

Мышкину…» [Текст, с. 24].  

У виділених фразах передано сутність гуманного ставлення до полонених 

німців – спочатку з репліки Нержина, а тоді – з реактивної відповіді самого 

Рубіна, який таке своє ставлення не пояснює, а тільки констатує заперечним 

реченням нет, переводячи в негативну площину, використовуючи частки но, 

даже, разве, ведь. Більший гуманізм виявляє традиційно в полеміці зі своїм 

товаришем Гліб, зокрема й через протиставлення принципових позицій 
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персонажів, виявлене у словосполученнях он не помешал – мы с тобой не 

мешаем, де представлено різні часові площини – воєнну і повоєнну.  

Гуманізм виявляється не обов’язково в суперечці, це може бути 

й уникнення конфлікту. Наприклад: 

« – Светит он мягко, и мне лично напоминает синюю лампадку, 

которую в детстве зажигала на ночь мама. 

– Мама! – в голубых погонах! Вот вам, пожалуйста, разве можно людям 

дать подлинную демократию? Я заметил: в любой камере по любому 

мельчайшему вопросу – о мытье мисок, о подметании пола – вспыхивают 

оттенки всех противоположных мнений. Свобода погубила бы людей. Только 

дубина, увы, может указать им истину. 

– А что, лампадке здесь было бы под стать. Ведь это – бывший алтарь. 

– Не алтарь, а купол алтаря. Тут перекрытие междуэтажное добавили» 

[Текст, с. 63].  

Виділені репліки Нержина складають нерозривну єдність (друга ніби 

продовжує першу), незважаючи на переривання реактивною поширеною 

реплікою Рубіна (з автономних тема-рематичних структур), у межах якої 

спростовано головну гуманістичну істину – свободу (разве можно людям дать 

подлинную демократию, свобода погубила бы людей). Він і другу нержинську 

репліку також намагається спростувати, у чому бачимо протистояння 

ідеалістичної та матеріалістичної філософії: не алтарь – а перекрытие.  

У найглибшому розумінні гуманізм Нержина поширюється на всі 

полемічні теми, висвітлені в романі, зокрема обговорені в діалогах із Рубіним. 

Як найважливішу з ним визначаємо тему війни як такої та відповідно 

святкування / відзначення перемоги в ній. Ця тема надто актуальна сьогодні як 

в Україні, так і в Росії, де вона виконує важливу роль ідеологічного чинника. Про 

ці відчуття персонаж говорить:  

« – Нельзя себе этого разрешать. Даосская этика говорит: “Оружие – 

орудие несчастья, а не благородства. Мудрый побеждает неохотно”». [Текст, 

с. 33]. У цій загалом волюнтивній репліці виявляється найвищий рівень 
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гуманізму, а виділене речення (одна із двох постпозитивних афористичних 

формул) позначає негативізм гонки озброєнь – поряд із антиядерною тематикою 

роману.  

Серед тематичних площин, які характеризують образи окремих 

персонажів, виділяємо також тему дружби, що виявляє зворушливі моменти 

у стосунках Нержина зі Спиридоном або Рубіним. Навіть постійні суперечки 

з останнім, часто дужі гострі, не є завадою їхній дружбі. Наприклад: 

« – Да! Ты прав! – Глеб взялся за голову. – Я мечтаю быть сдержанным, 

я воспитываю в себе только... парящую мысль, а обстоятельства завертят – 

и я кружусь, огрызаюсь, негодую… 

– Парящую мысль! А мне в глотку готов вцепиться из-за того, что 

в Джезказгане не хватает питьевой воды! 

– Тебя бы туда загнать, падло! Изо всех нас ты же один считаешь, что 

методы МГБ необходимы… 

– Да! Без твёрдой пенитенциарной системы государство существовать 

не может… 

– …Так вот тебя и загнать в Джезказган! Что ты там запоёшь?» 

[Текст, с. 40].  

Виділені окличні речення в наказовій формі відзначаються негативною 

семантикою, репрезентованою словосполученням тебя бы загнать і арготизмом 

падло, організовані у формально волюнтивному регістрі (передбачають 

імперативний вплив на співбесідника), але є внутрішньо реактивними (викликані 

емоційним сприйняттям реплік опонента).  

В аспекті характеристики персонажів цей фрагмент знов-таки виявляє 

гуманістичні пріоритети Нержина («Я мечтаю быть сдержанным, 

я воспитываю в себе только... парящую мысль»), тобто намагається не 

захаращувати свою карму зайвою агресивністю, однак «а обстоятельства 

завертят – и я кружусь, огрызаюсь, негодую». Рубін же зі свого боку 

виправдовує тиранічний сталінський режим (Без твёрдой пенитенциарной 

системы государство существовать не может…).  
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Ще одна тема, що характеризує певних персонажів, – це ставлення до 

праці. Так, чесними трудівниками постають Спиридон і Потапов. Наприклад: 

«На работе Потапов и ходил совсем не так, как на прогулке: несмотря на 

хромоту, он шёл быстро, шею держал напряжённо выгнутой сперва вперёд, 

а потом назад, глаза щурил и смотрел не под ноги, а куда-то вдаль, как бы 

спеша головой и взглядом опередить свои немолодые ноги. Потапову 

обязательно надо было проститься и с Нержиным, и с другими 

отъезжающими, но едва только он утром вошёл в лабораторию, как 

внутренняя логика работы захватила его, подавив в нём все остальные 

чувства и мысли. Эта способность целиком захватываться работой, забывая 

о жизни, была основой его инженерных успехов на воле, делала его незаменимым 

роботом пятилеток, а в тюрьме помогала сносить невзгоды» [Текст, с. 598].  

Фрагмент, у якому виділено описані автором риси персонажа, що свідчать 

про його працелюбність, організовано в інформативному регістрі, автономних 

тема-рематичних структурах з однією темою та кількома ремами, що створюють 

динамічну рематичну домінанту, представлену дієсловами, що відповідно 

формують різновидові послідовності (шёл, держал, щурил, смотрел – вошёл, 

захватила – делала, помогала). Це відбувається тому, що цей мікротекст ділиться 

на три часові блоки, другий із яких присвячений актуальному часу.  

Характеристика образів найчастіше передбачає комплекс рис – як 

зовнішніх, так і внутрішніх. Наприклад, у побутових ситуаціях Рубін постає не 

лише неохайним, зі звичками давнього холостяка, а й зі своїми принципами – не 

завжди логічними й прийнятними в товаристві. Наприклад: 

«Рубин сбросил одеяло и предстал под общий хохот в меховой шапке и в 

телогрейке. Смех лично над собой он, впрочем, сносил всегда безобидно, он не 

терпел смеха над социализмом. Сняв шапку, но оставаясь в телогрейке и не 

спуская ног на пол для одевания, так как это не имело теперь большого смысла 

(сроки прогулки, умывания и завтрака всё равно были упущены), – Рубин 

попросил налить ему стакан чая – и, сидя в постели, со всклоченной бородой, 

бесчувственно вкладывал в рот белый хлеб с маслом и вливал горячую жидкость, 
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– сам же, не продравши глаз, ушёл в чтение романа Элтона Синклера, 

который держал одной рукой рядом со стаканом. В настроении он был самом 

мрачном» [Текст, с. 587].  

Виділені у фрагменті «кінематографічні кадри» характеризують одного 

з персонажів роману як самодостатню особистість, яка принципово робить лише 

те, що бажає сама, незважаючи на підказки друзів. В описі цієї суто побутової 

ситуації розсіяно інформацію і про інтелектуальну сутність Рубіна: як адепт 

ідеологічної системи він не терпел смеха над социализмом і як завзятий 

бібліофіл він у будь-який зручний (і не тільки) для цього момент читає книжки. 

Остання фраза в інформативному регістрі пояснює мотив цього мікротексту. 

Суб’єктивність структури оповіді в репродуктивному регістрі виявляється 

в повторенні й синонімізації єдиної теми, репрезентованої одиницями он, Рубин, 

сам, які разом із дієсловами з перфективним та імперфективним значенням 

сбросил, попросил, ушел, вкладывал створюють автономні тема-рематичні 

структури. Своєю чергою фрагменти-вставки в інформативному регістрі 

виявляють більшою мірою динамічно-статальну домінанту через переважання 

опису стану (через предикативні конструкції были упущены, был в самом 

мрачном).  

У наступному параграфі ми проаналізуємо комплекс таких ознак в одному 

з головних образів роману – Спиридова Єгорова.  

 

3.3.2. Мовна будова образу Спиридона Єгорова. Гуманістичне 

навантаження образу 

 

Роман О. Солженіцина «У колі першому» попри те, що сюжет його 

обмежений коротким часовим проміжком – три дні, відзначається широким 

колом персонажів – як включених у дію роману, так і згаданих, і навіть 

схарактеризованих у думках персонажів.  

Завдання письменника – максимально реалістично й об’єктивно 

розповісти про події в «шарашці», а також у країні сталінських часів. «Автор 
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підкоряє читача зокрема й масивом матеріалу, взятого з реального життя ‹…›. 

Багатство пережитого організовується в «Колі» даром математика, романіста й 

філософа – сполучення, що виявляє себе тут із такою очевидністю, як, можливо, 

в жодному іншому творі Солженіцина. Це найбільш натхненний його твір» [Нива 

1992, с. 94].  

Поліфонізм твору дозволяє кожному персонажу стати головною дійовою 

особою. Це відповідає традиціям російської класичної літератури, коли вже 

названі нами (у розділі 1) письменники саме так будували індивідуальні образи, 

і О. Солженіцин саме так зображує людську індивідуальність в усій її 

експресивній глибині і психологічній широкості. Так, в аналізованому романі 

виявилося багатство й різноманіття стилістичних прийомів зображення та 

вираження в побудові образів діючих персонажів [Меняйло 2019, с. 58]. 

Так, у зображенні двірника Спиридона Єгорова, представника справді 

народного світогляду, не витравленого революційними перетвореннями 

в Радянському Союзі, автор використовує як безпосередній спосіб побудови 

образу літературного героя, так і опосередкований. Стилістичні прийоми, 

застосовані для створення образу Спиридона, дозволили зробити цей образ 

настільки яскравим і насиченим, що 1959 року О. Солженіцин перервав працю 

над романом «У колі першому» і пише «Один день Івана Денисовича», головний 

герой якого Шухов є своєрідною варіацією образу Спиридона [Меняйло 2019, 

с. 58]. 

Особливості змалювання образів у романі відзначає А. Гулак: «Пластичне 

зображення живої, індивідуально-своєрідної особистості передбачає як 

відтворення її зовнішнього образу (розгорнуте, просторове чи стрімке; 

локалізоване або розсіяне по тексту, «мозаїчне»), так і зображення її думок, 

почуттів, переживань, дій» [Гулак 2013, с. 18–19]. Так, образ Спиридона 

будується «мозаїчно». Уперше його ім’я згадано в суперечці головних діючих 

осіб роману Нержина та Рубіна, коли перший із помітним задоволенням, як 

головний аргумент для закінчення суперечки, зазначає: «Со всеми долгами 

расплатёмшись, как говорит Спиридон» [Текст, с. 28] (другий своєю чергою 
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не поділяє цього задоволення, характеризуючи Спиридона опозиційно: жалкая 

личность).  

Як діючий персонаж, Спиридон Єгоров з’являється лише в 26 главі роману 

«Пиляння дров». І постає він у висвітленні двох суб’єктних сфер, що 

доповнюють та уточнюють одна одну, – входить у романний світ через 

сприйняття одного з головних персонажів – Сологдіна і близького до всевідання 

оповідача:  

«В расходящейся темноте, в которой свет бледнеющих фонарей мешался 

со светом дня, из-за угла здания показалась круглая фигура дворника Спиридона 

в ушастом малахае, одному ему таком выданном, и в бушлате. Дворник был 

тоже зэк, но подчинялся коменданту института, а не тюрьме, и только чтобы 

не ссориться, точил для тюрьмы пилу и топоры. По мере того как он сейчас 

приближался, Сологдин различал в его руках недостающую на месте пилу.  

Во всякое время от подъёма до отбоя Спиридон Егоров ходил по двору, 

охраняемому пулемётами, бесконвойно. Ещё потому начальство решалось на 

эту вольность, что у Спиридона один глаз вовсе не видел, а другой видел на три 

десятых. Хотя здесь, на шарашке, по штату полагалось трое дворников, ибо 

двор был – несколько соединённых дворов, общей площадью два гектара, но 

Спиридон, не зная того, за всех троих обмогался один, и ему не было плохо. 

Главное – он здесь ел от пуза (выделено автором – Н.М.), хлеба чёрного не 

меньше килограмма полтора, потому что с хлебом была раздольщина, да и каши 

ему ребята уступали. Спиридон здесь видимо посправнел и отмяк от 

СевУраллага – от трёх зим лесоповала, да трёх вёсен лесосплава, где много 

тысяч брёвен он перенянчил» [Текст, с. 145–146]. 

У мікротексті оповідь ніби ковзає на межі двох свідомостей – Сологдіна, 

який помітив Спиридона, і оповідача, який знає навіть те, чого самі персонажі 

про себе не знали. Цей оповідач, маніфестуючи Спиридона, залучає для його 

характеристики типові для персонажа слова й вислови. Наприклад.: обмогался, 

ел от пуза, раздольщина, посправнел, перенянчил. З позиції Сологдіна відтворено 

суто зовнішні риси образу двірника (круглая фигура, в ушастом малахае, в 
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бушлате). Надалі деталь за деталлю, поступово, ніби очами Сологдіна, але 

насправді у змішаному сприйнятті, «малюється» загальний портрет Спиридона, 

а з позиції всеобізнаного оповідача виділяється характеристична особливість 

персонажа: «Лицо Спиридона, с усами седо-рыжими, бровями седо-рыжими и 

кожей красноватой, было очень подвижно и часто выражало при ответе 

готовность, как сейчас. Сологдин не знал, что слишком большая готовность 

у Спиридона означала насмешку» [Текст, с. 146]. 

У сцені із Сологдіним образ Спиридона Єгорова частково розкривається 

через його мовлення. О. Солженіцин, як і його великі попередники – М. Гоголь, 

І. Тургенев, Л. Толстой, І. Гончаров, І. Бунин, М. Булгаков, – мав «вражаючу 

різноманітність стилістичних засобів індивідуалізації мови героїв» [Виноградов 

2003, с. 251]. Оповідач об’єктивно, зберігаючи всі індивідуальні експресивно-

мовленнєві особливості, відтворює репліки Спиридона. В основі його 

висловлювань російське кондове народне мовлення, пересипане вміло 

використаними російськими прислів’ями. Також характерна риса мовлення 

Спиридона – насиченість головним чином граматичними й фонетичними 

діалектизмами. Наприклад: 

« – Вы в рукех-то её больно крепко дёржите, – осторожно посоветовал 

Спиридон. – Вы ручку тремя пальчиками обоймите, как перо, и водите по воле, 

плавнёнько… во… ну-ну!.. К себе-то когда волочёте – не дёргайте…»;  

«Спиридон, довольный, приговорил в такт пиле: 

– Жрёт себе, жрёт, мелко жуёт, сама не глотает, другим отдаёт...; 

          – Не-е, – взялся Спиридон за спину. – Я заморился. Что деды, что продеды 

не доработали – всё на меня легло…; 

– Попов судить – на то чёрт есть, – махнул Спиридон, косясь на 

Сологдина, которого знал мало. – Ну, я покатил…» [Текст, с. 146, с. 147].  

Виділені в цих уривках – діалогічних репліках – діалектизми та афоризми 

використано в контексті психологічного комфорту, про який автор зазначає 

в реченні «Спиридон, довольный, приговорил в такт пиле», чим підкреслив і таку 

рису мовлення персонажа, як мелодійність.  
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Через образ Спиридона Єгорова сприймається й один із головних 

персонажів роману Гліб Нержин, і навпаки – через суб’єктне сприйняття й 

розуміння останнього, які визначаємо як близькі, майже ідентичні самому 

авторові за інтелектуальними, моральними, світоглядними якостями, 

сприймається образ простої людини Спиридона [Меняйло 2019, с. 59]. Так, 

автор-оповідач, зливаючи свій погляд із поглядом Нержина і передаючи іронічне 

ставлення Рубіна й Сологдіна до дружби Гліба з двірником, вкладає в їх 

твердження нову оцінку, акцентуючи його по-своєму – іронічно. Так ніби 

зіштовхуються та перебиваються два іронічні акценти, і полемічне слово 

Нержина б’є по чужому ствердженню: 

«Дружбу Нержина с дворником Спиридоном Рубин и Сологдин благодушно 

называли «хождением в народ» и поисками той самой великой сермяжной 

правды, которую ещё до Нержина тщетно искали Гоголь, Некрасов, Герцен, 

славянофилы, народники, Достоевский, Лев Толстой и, наконец, оболганный 

Васисуалий Лоханкин. Сами же Рубин и Сологдин не искали этой сермяжной 

правды, ибо обладали Абсолютной прозрачной истиной» [Текст, с. 405]. 

Виділена фраза – аргумент нержинських опонентів – маркована навіть 

саркастичною ознакою, яку простежуємо в семантичній емфазі (абсолют – 

істина).  

Нержин як письменник (що розуміємо з контексту роману, за яким він 

готується стати літератором) відразу виділив Спиридона серед людей 

«шарашки», вирішивши, «что он-то и есть тот представитель Народа, 

у которого следовало черпать». Тому саме в його суб’єктивній площині 

подається процес його «притирки» з Єгоровим. Проникливий Гліб Нержин, 

регулярно нахаживая до Спиридона, відразу відчув, що це сприймається як 

шпигунство: волк и рыскает за добычей для кума. Так, недовірливість і боязкість 

Спиридона відзначаємо у виділених атрибутах у такому фрагменті: «При входе 

Нержина в комнату Спиридон притворно озирался, давал место на койке 

и с глупым видом принимался рассказывать что-нибудь 

затридевятьземельное от политики: как трущуюся рыбу бьют остями, как ее 
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в тиховодье рогаткой лозовой цепляют под зябры, а и ловят в сетя, как он ходил 

«по лосей, по медведя рудого» (а чёрного с белым галстуком медведя 

остерегайся!), как травой медуницей змей отгоняют, дятловка же трава для 

косьбы больно хороша… При этом малоподвижные больные глаза Спиридона 

из-под густых рыжеватых бровей добавляли: “Ну, что ходишь, волк? Не 

разживешься, сам видишь”» [Текст, с. 408–409].  

Оповідь, організована точкою зору Нержина, включає характерні для 

Спиридона слова й вислови (ости, тиховодье, рогатка лозовая, зябры, сетя, 

медведь рудой, чёрный с белым галстуком медведь, дятловка, для косьбы больно 

хороша). Захоплений Нержин сприймав це як справді російське мовлення, 

культуру з глибинки, він «не только не утомлялся от рассказов Спиридона, но 

они освежали его, дышали на него сыроватой приречной зарёю, обдувающим 

дневным полевым ветерком» [Текст, с. 409]. Виділені дієслова з перфективною 

функцією та означальні словосполучення утворюють семантику свіжості, 

новизни у сприйнятті персонажа-інтелектуала.  

Оскільки Нержин, який тонко відчував ситуацію й «ни разу лукавым 

вопросом не попытался перескочить на политику», Спиридон поступово почав 

йому довіряти, «и сам окунался в прошлое, хватка постоянной 

настороженности отпускала, глубоко прорезанные бороздки его лба 

разморщивались, красноватое лицо осветлялось тихим свечением» [Текст, 

с. 409]. Описовий контекст, організований послідовністю виділених дієслів із 

перфективною функцією та автономними тема-рематичними конструкціями, 

вказує на зовнішні показники такої довіри до співбесідника. Тому Нержин 

«последние пять-шесть воскресений» слухав його розповіді, які «замерцали 

давно желанной глубиной», і надалі всю композицію оповіді побудовано на 

чергуванні, взаємодії та взаємопроникненні двох мовленнєвих стихій: оповіді від 

Нержина й експресивно-смислових форм мовлення і свідомості Спиридона, що 

маніфестують розвиток життя останнього – повне драматизму, злетів і падінь 

у революційній та післяреволюційній Росії.  
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Авторська оповідь, злившись із нержинським сприйняттям і розумінням, 

детально відтворює етапи важкого життєвого шляху Єгорова. Тому вона 

наповнена глибоко особистими експресивно-мовленнєвими формами. 

Порівняймо: 

«И тут-то они с Марфой начисто сгорели – еле детей выхватили из 

огня. И стали – голота, ничто»; 

«Спиридон вёл себя поначалу как в лучших патриотических романах: что 

было добра – закопал в землю, и как только оборудование завода отправили 

вагонами, а рабочим роздали телеги, – посадил на тую телегу троих детей 

и жёнку и – “лошадь чужая, кнут не свой, погоняй не стой!” – от Почепа 

отступал до самой Калуги, как многие тысячи других»; 

«И в момент, не дожидаясь наших, и ничего больше не дожидаясь, никому 

не сказавшись, Спиридон покинул автомат и две диски и погнал за своею 

семьёй» [Текст, с. 411–413].  

У цих фрагментах спогадів Єгорова крізь призму сприйняття оповідача-

Нержина виділяємо елементи експресії оповіді, однак слід також виділити власне 

розмовні форми начисто, голота, погнал, що додають оповіді «місцевого 

колориту». Власне від Спиридона подає оповідач прислів’я лошадь чужая, кнут 

не свой, погоняй не стой!, маніфестуючи в такий спосіб пряме мовлення 

персонажа.  

Авторсько-нержинский погляд відзначається в метафорично узагальнених, 

риторично забарвлених коментарях. Порівняймо: 

«Какие водопады не низвергались через него! какие валы не обтачивали 

рыжий окатыш головы Спиридона!»; 

«Но это было из редких, из очень редких потрясений в своей правоте, 

колебнувшее дух упрямого рыжего мужика. Все остальные тяжёлые годы, во 

всех жестоких выныриваниях и окунаньях, никакие раздумки не обессиливали 

Спиридона в минуты решений. И так своей повседневной методикой 

Спиридон опровергал лучшие страницы Монтеня и Шаррона. 
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Несмотря на ужасающее невежество и беспонятность Спиридона 

Егорова в отношении высших порождений человеческого духа и общества – 

отличались равномерной трезвостью его действия и решения» [Текст, с. 410, 

с. 414].  

Генеритивний регістр передбачає узагальнення мовцем інформації 

й залучення універсального досвіду та є основою афоризмів [Золотова и др. 2004, 

с. 30]. Наведені вище фрагменти коментаря оповідача є прикладом такої 

регістрової структури. Навіть виділене речення, що формально відповідає 

репродуктивному / інформативному регістру (у різних оповідних контекстах), 

має афористичні ознаки (у каузальному зіставленні його дій із філософськими 

канонами Монтеня й Шаррона).  

Роман Солженіцина продовжує традиції Л. Толстого: він відзначається 

синтетичним характером, оскільки в його структурі часто змішано неспоріднені 

типи мовлення: оповідно-образотворчі форми поєднуються з публіцистичними, 

логічними, психологічними авторськими коментарями, часто з чітко вираженими 

ідеологічними тенденціями. Так, одним з ударних фрагментів композиції 

67 глави («Спиридон»), що по-новому характеризує образ Єгорова, є його 

розповідь про сутичку з німецьким майстром, який вдарив молодшого 

Спиридонова сина:  

«Спиридон не думал долго, а с топором подскочил и замахнулся на 

мастера. По законам германского рейха, дойди только до законов, замах такой 

значил – расстрел Спиридону. Но мастер остыл, подошёл к бунтовщику 

и сказал, как передавал теперь Спиридон: 

– Я сам – фатер. Я тебя – ферштэе. 

И не доложил дальше! И узнал вскоре Спиридон, что в то самое утро 

мастер получил извещение о смерти сына в России. 

Окалённый, с околоченными боками, Спиридон, вспоминая того рейнского 

мастера, не стыдясь, отирал слезу рукавом: 

– После этого я на немцев не сердюся. Что хату сожгли и всё зло этот 

фатер снял. Ведь проникся же человек! – вот тебе и немец…» [Текст, с. 414]. 
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Тут взаємодіють елементи авторсько-нержинської оповіді з драматичними 

формами мовлення Спиридона. Особливою емоційно-експресивною силою 

відзначається останній абзац, де Нержин (а разом з ним і автор) скупими, 

рідкісними в сучасній російській мові словами (в імпульсивній формі) 

характеризує потрясіння Спиридона, викликане гуманним вчинком німця. 

Відзначаємо побудову фрази, що йде від Нержина (автора): на перший план 

винесено відокремлені епітети, що в узагальненій формі характеризують нелегку 

життєву долю Спиридона Єгорова: свіжий епітет окалённый має тут значення 

«обпалений життям, загартований», епітет с околоченными боками – значення 

«той, що пройшов крізь важкі життєві випробування». Їм протистоїть наприкінці 

фрази сльоза Спиридона та подальше прощення ним простих німців, які також 

страждали (і страждають у часовій площині роману) від нелюдської політики 

біснуватих вождів. 

Далі через авторсько-нержинську характеристику й оцінку дій і рішень 

Спиридона зміцнюється авторська думка щодо спростування «повсякденною 

методикою Спиридона» «кращих сторінок Монтеня і Шаррона»: він жив, 

пристосовуючись до обставин бурхливого життя, що часто било його, проте з ніг 

ніколи не збивало, – так з неприхованою симпатією зазначає Нержин, який добре 

вивчив Єгорова впродовж спілкування з ним. Наприклад: «И сейчас, 

в пятьдесят лет, заключённый, почти слепой, очевидно обречённый здесь, 

в тюрьме, умереть, – Спиридон не выказывал движения к святости, или 

к унынию, или к раскаянию, или тем более к исправлению (как это выражалось 

в названии лагерей), – но со старательною метлою своей в руках каждый день 

от зари до зари мёл двор и тем отстаивал свою жизнь перед комендантом 

и оперуполномоченным» [Текст, с. 415]. 

Виділене речення становить сутність образу Спиридона й водночас 

узагальнений образ народу, який попри важкі життєві випробування, 

жорстокість правителів і загарбників отстаивал свою жизнь своєю працею. Цей 

образ важливий у концептуальному вимірі, оскільки він не відповідає 

узвичаєному в минулому зображенню в російській літературі «седовласого 
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страдающего образа Народа» «в серебряном окладе и с нимбом, соединившего 

в себе мудрость, нравственную чистоту, духовное величие», про що з іронією, 

навіть з елементами сарказму розмірковував Нержин. Тепер він бачив перед 

собою нескореного рудоголового, з рудими із сивиною вусами російського 

мужика, якого не зломили життєві труднощі й випробування [Меняйло 2019, 

с. 62].  

І сама собою у Гліба склалася узагальнена рельєфна характеристика 

Спиридона Єгорова, викладена лаконічним стилем через судження тотожності, 

афористичні звороти й повтори: «Какие б ни были власти – с властями жил 

Спиридон всегда в раскосе. Что любил Спиридон – это была земля. Что было 

у Спиридона – это было семья…»; «Его родиной была – семья. Его религией 

была – семья. И социализмом тоже была семья» [Текст, с. 415].  

Гліба Нержина гостро непокоїло питання філософської сутності цього 

характеру: «Сложная жизнь Спиридона, его непрестанные переходы от одной 

борющейся стороны к другой – не было ли это больше, чем простое 

самосохранение? Не сходилось ли это как-то с толстовской истиной, что 

в мире нет правых и нет виноватых?.. Что узлов мировой истории не 

распутать самоуверенным мечом? Не являла ли себя в этих почти 

инстинктивных поступках рыжего мужика – мировая система философского 

скептицизма?..» [Текст, с. 418]. Загальний волюнтивний регістр внутрішнього 

мовлення персонажа в цьому фрагментові виявляє характер звернення його до 

себе – тобто стимулювання мислення на віднайдення відповіді на складне 

філософське питання про скептицизм, чому присвячено чимало полеміки в 

романі.  

У кульмінаційній сцені 68 глави («Критерій Спиридона»), коли Нержин 

висловлює сумнів у тому, що людина не здатна визначити, хто правий, хто винен, 

просвітлений Спиридон відгукнувся на це:  

«– Я тебе скажу: волкодав – прав, а людоед – нет!  

– Как-как-как? – задохнулся Нержин от простоты и силы решения. 
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– Вот так, – с жестокой уверенностью повторил Спиридон, весь 

обернувшись к Нержину: – Волкодав прав, а людоед – нет» (грубий шрифт 

Н. М.) [Текст, с. 419].  

Фразова емфаза тут відображає моральний критерій Спиридона Єгорова, 

і розділення її паузами (графічно – тире) також зумовлене автором: у першому 

випадку акцентовано обидві частини фрази, у другому – акцентуація фрази 

відбувається авторським виділенням і додатковий акцент зроблено на другій 

частині.  

В останньому фрагменті у схвильованому монолозі Спиридона 

вимальовується образ безстрашної людини, готової заради встановлення на землі 

справедливості пожертвувати не лише власним життям, а й життям своєї родини, 

яка була для нього святинею: 

« – Если бы мне, Глеба, сказали сейчас: вот летит такой самолёт, на ём 

бомба атомная. Хочешь, тебя тут как собаку похоронит под лестницей, и семью 

твою перекроет, и ещё мильён людей, но с вами – Отца Усатого и всё заведение 

их с корнем, чтоб не было больше, чтоб не страдал народ по лагерях, по колхозах, 

по лесхозах? – Спиридон напрягся, подпирая крутыми плечами уже словно 

падающую на него лестницу, и вместе с ней крышу, и всю Москву. – Я, Глеба, 

поверишь? нет больше терпежу! терпежу – не осталось! я бы сказал... – Он 

вывернул голову к самолёту. – А ну! ну! кидай! рушь!! 

Лицо Спиридона было перекажено усталостью и мукой. На красноватые 

нижние веки из невидящих глаз наплыло по слезе» [Текст, с. 419–420]. 

Експресія цього монологу підсилена яскравим соціально-діалектним 

забарвленням (головним чином це фонетичні й граматичні діалектизми на ём, 

мильён, Отца Усатого и всё заведение их с корнем, по лагерях, по колхозах, по 

лесхозах, нет терпежу, кидай, рушь) і авторським інформативним коментарем, 

який відображає співчуття до персонажа. Також звертаємо увагу на виділене 

речення, у межах дієприслівникового звороту якого відзначаємо метафоричну 

конструкцію, якою автор (відчувається його втручання) порівнює життєву 

сутність Спиридона з атлантом, що тримає на плечах увесь світ.  
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У сцені прощання Нержина зі Спиридоном відчувається фаталізм, 

мотивований ситуацією (першого – на етап, другому не дають листа від доньки). 

Тому категоричність їхнього розставання характеризується в коротких репліках 

діалогу та ознаках рвучкості дій:  

« – Прощай, Глеба. 

– Прощай навсегда, Спиридон Данилыч! 

Они поцеловались. Нержин взял вещи и порывисто ушёл, сопутствуемый 

дежурным. 

А Спиридон неотмывными, со въевшейся многолетней грязью руками снял 

с кровати развёрнутую книжку, на обложке обсыпанную кленовыми листьями, 

заложил дочерним письмом и ушёл к себе в комнату. 

Он не заметил, как коленом свалил свою мохнатую шапку, и она осталась 

так лежать на полу» [Текст, с. 600]. 

Дієслова з акціональною функцією взял, ушёл, снял, свалил надають цій 

ситуації динаміки, а прислівники навсегда й порывисто – категоричності. 

Останнє ж речення відзначаємо як ремінісценцію стилю Достоєвського: 

оповідання про Спиридона обривається фіксацією й укрупненням 

характеристичної зовнішньої деталі (шапка) образу.  

Отже, образ Спиридона Єгорова стає ніби квінтесенцією головної 

спрямованості автора роману, у якій сполучається мотив чесного й щирого 

простого народу, його глибинної філософії, заснованої на гуманістичних 

принципах невдіяння лиха нікому, чесної праці, любові до сім’ї, до 

Батьківщини – але як рідного краю, де живе ця сім’я, де живуть такі само щирі 

й благородні люди. Однак проста людина бачить і лихо, а тому здатна бачити 

і поганих людей, навіть якщо це вожді.  

 

Висновки до розділу 3 

 

В аспекті висвітлення психології персонажів у романі проаналізовано 

як їхні портретні риси, внутрішні характеристики, так і мовленнєві риси. 
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В умовах візуального (кінематографічного) зображення опис подій 

відходить на другий план, поступаючись показу елементів психологічної сфери – 

внутрішніх почуттів і думок персонажів. Тому портрет, пейзаж і характеристика 

в зображенні персонажів можуть міксуватися. Так, у романі використано обидва 

різновиди портретного опису – розсіяний у тексті чи мікротексті та розгорнутий, 

персонажа зображено локально, із позиції оповідача або іншого персонажа, 

а його психологічна характеристика входить до відповідного оповідного 

контексту, виявляючи оцінне ставлення оповідача.  

Серед описів довколишньої обстановки найбільше пов’язані із 

характеристикою персонажів описи внутрішніх приміщень – камер, кабінетів, 

коридорів, установ тощо. Зокрема, кабінети характеризують або безпосередньо 

осіб, які займають цей кабінет, або опосередковано – осіб, крізь призму 

сприймання яких здійснено такий опис, або із соціально-політичного погляду – 

державну систему чи керівника. Активно використано й авторські вставки, які 

часто надають описові іронічного забарвлення. 

Детальний опис внутрішнього стану персонажа, його думок і почуттів 

реалізовано через внутрішній монолог у формі прямого мовлення чи НПМ, що 

безпосередньо передає емоції цього суб’єкта. Такі фрагменти втручаються 

в оповідь, змінюють один одного, посилюючи експресію описуваних ситуацій 

і загалом характеризуючи образ певної дійової особи. Тож сценічність 

зображення передбачає домінування в тексті персональної оповіді, широке 

застосування діалогу й у зв’язку з цим обмеження функцій оповідача. 

У діалозі схарактеризовано або одну особу, якій належить розширена 

репліка чи підвищена емоційність у кількох репліках, або обидві особи 

у двобічній полеміці, коли між ними наявний психологічний контраст, або певну 

третю особу, яку обговорюють два комуніканти. Часто одна з реплік діалогу 

переростає у відкритий монолог. У межах полілогу відбувається передавання 

інформації або однієї тематики, або кількох. Співбесідників при цьому не 

ідентифіковано – за нечастими винятками, коли це не відіграє вирішальної ролі. 
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Тобто полілог характеризує не окремих персонажів, а колектив (у камері чи на 

вулиці) або певну ситуацію.  

Авторська присутність у діалозі виявляється в ремарках і в афористичних 

формулах, які він вкладає в репліку певного персонажа. У лексичному аспекті 

вжито професійну термінологію і навіть професійні жаргонізми, а також 

діалектизми й арготизми – для відтворення реального спонтанного мовлення. 

Невласне пряме мовлення є одним із провідних засобів передавання 

внутрішнього стану персонажа, для чого використовують конструктивно 

ускладнені форми такого дискурсу, побудовані або як діалог персонажа із самим 

собою, або як діалог із відсутнім співрозмовником. Тобто в цих роздумах наявні 

запитання оповідача до себе, переважно риторичного характеру. До того ж 

питальна та оклична інтонації створюють підвищену експресивність відповідно 

до емотивності персонажа-оповідача.  

Попри широке коло персонажів роману «У колі першому», де кожен має 

свою характеристику, провідною темою є життя в ув’язненні як головний мотив 

О. Солженіцина. Розкриттю цієї теми слугують різноманітні традиційні 

атрибути в’язничного режиму – як предметні (інтер’єрні, режимні), так 

і мовленнєві (кримінальні арготизми), часом зіставлювані з атрибутами, що 

залишилися поза тюремним життям.  

Для актуалізації точки зору читача автор залучає елементи 

кінематографічності не лише до опису зовнішності чи довколишньої обстановки, 

а й до опису певної динамічної ситуації. Цьому ж сприяють і мовні засоби для 

репрезентації колориту епохи, що викликає підсвідоме порівняння читачем 

описаної минувщини із сучасністю, а також іронічна (часом саркастична) оцінка 

автором актуального в романі часу, зокрема радянського устрою та 

господарства.  

Виявлення людської гідності визначаємо провідним мотивом оповіді, що 

можна віднести до сфери гуманізму, де мотив боротьби персонажів за краще 

життя для всіх людей доповнюється елементами чоловічої дружби, щирого 

кохання, що відбувається у важких умовах тиранії. Образи представників 
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тиранічного правління також отримують докладне висвітлення через їхні діалоги 

та монологи, зокрема й внутрішні, емоційно наповнені. Так, сонячному дню 

протиставлено образ Сталіна як особи, забарвленої темними ознаками, оскільки 

всі найважливіші рішення він приймає вночі.  

Позитивні образи в романі характеризуються саме нескореністю, 

самопожертвою (Нержин, Сологдін, Володін), сміливістю (Хоробров, Рубін), 

чесним ставленням до праці (Потапов, Єгоров). Найбільш комплексно 

представлений образ Гліба Нержина, який має прототипом самого 

О. Солженіцина, та Спиридона Єгорова. Перший є представником інтелігенції, 

другий – народу. Їх поєднує внутрішній гуманізм, що не залежить ані від 

історичних обставин,  ані від ситуативних випробувань.  

Образ Спиридона стає ніби квінтесенцією головної концептуальної 

спрямованості автора роману, у якій сполучається мотив чесного й щирого 

простого народу, його глибинної філософії, заснованої на гуманістичних 

принципах невдіяння лиха нікому, чесної праці, любові до сім’ї, до рідного краю, 

до рідної домівки. 



 

ВИСНОВКИ 

 

Дослідження мовностилістичних особливостей роману О. Солженіцина 

«У колі першому» в корелятивній площині авторських інтенцій, мовленнєвих 

інновацій, залучення широкого спектру різнопланових персонажів, уповноважує 

до висновків. 

Індивідуальний стиль письменника виявляється в особливостях 

стилістико-мовленнєвої організації художнього тексту, що передбачає 

застосування різних форм оповіді, коли авторське мовлення тісно пов’язане зі 

свідомістю персонажа через відтворення його внутрішніх монологів, через його 

діалогічні репліки. Сукупність різноманітних позицій, що виявляються в 

зображенні художньої дійсності, передбачена авторською стратегією оповіді, 

відповідно до якої оповідна перспектива пов’язана зі світобаченням автора, його 

ідейно-пізнавальною позицією, орієнтованою на читача. Для реалізації стратегії 

автор як тактичні використовує певні мовні засоби та комунікативну структуру 

художнього тексту, у якій комунікативні регістри відповідно до поданої в тексті 

інформації поділяються на репродуктивний, інформативний, генеритивний (для 

монологічного мовлення), волюнтивний і реактивний (для діалогічного 

мовлення). Їхні комбінації формують окремі блоки, через які в тексті 

відбувається динамічний рух інформації – від відомої до нової. Такий рух 

передбачає тема-рематичне членування на рівнях текстових фраз і текстових 

фрагментів із відповідними структурами та рематичними домінантами, що 

конкретизують подану в тексті інформацію. 

Роман О. Солженіцина «У колі першому» становить непересічний об’єкт 

для аналізу ідіостилю письменника в автобіографічному, інтенціальному 

(гуманізм, дружба, антитоталітаризм), оригінальному мовностильовому 

(оповідні форми і вербальні новації) аспектах. Художній твір поєднує в 

цілісному метаісторичному просторі минуле й сьогодення – через тематичні 

площини, систему персонажів, публіцистичні авторські вставки у формі 
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коротких іронічних / саркастичних (часто афористичних) реплік або розширених 

монологів. Концептуальність роману реалізується і в формі полеміки, 

присвяченої питанням людської гідності, кохання, опозиціям «війна – мир 

(щастя)», «церква – тюрма» тощо. Загалом полемічна основа домінує в діалогах, 

філософська – у монологах. 

Співвідношення автора та суб’єкта оповіді в романі виявляє поліфонічну 

форму дискурсу, що надає можливість глибше зрозуміти образи персонажів, 

яким час від часу автор надає роль оповідачів. Відбувається розширення 

персонажної площини в композиції, коли дійсність зображено з пізнавально-

оцінної перспективи персонажа. У межах такої персональної оповіді автор-

оповідач ніби відходить у тінь, а персонаж перетворюється з об’єкта зображення 

на суб’єкт пізнання / оцінювання описуваної ситуації. Автор-оповідач при цьому 

виконує в цій поліфонії консолідаційну функцію, оскільки пов’язує «голоси» – 

точки зору – багатьох персонажів, які репрезентують різні прошарки 

суспільства, погляди на світовий устрій та гуманістичні концепції.  

Засобом вираження поліфонізму в романі є вільний непрямий дискурс, що 

реалізується у формі невласне прямого мовлення і зумовлює перманентний 

перехід від авторського до мовлення персонажа й навпаки, сполучаючи 

відповідні суб’єктивні площини в одному фрагменті. Схема цих переходів в 

романі часто є такою: авторська / персонажна оповідь – персонажний опис 

внутрішніх почуттів – авторська ремарка як афористична формула. Водночас 

персональне мовлення сполучається з авторськими коментарями, зверненням до 

співбесідника, до себе, а також із потенційною реакцією читача (прихована 

відповідь на уявне питання, внутрішнє звернення до читача у формі 

афористичної формули тощо).  

У комунікативно-регістровому вимірі оповідний мікротекст часто 

змонтовано з репродуктивного, інформативного й генеритивного блоків із 

залученням реактивного чи волюнтивно-реактивного в межах внутрішнього 

мовлення. В умовах діалогу традиційна модель «волюнтивний – реактивний» 

ускладнено порядком «волюнтивний – волюнтивний» або «реактивний – 
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реактивний», а також розширенням останньої репліки в монолог (інформативно-

генеритивний блок). Також форма діалогу в тексті може бути не лише 

регістровим міксом, а й містити два-три різні висловлювання в одній репліці 

(волюнтивних або реактивних), позначених питальною чи окличною інтонацією. 

Тема-рематична організація тексту виявляє більшою мірою відносно 

автономну структуру, у якій окремі частини пов’язані певною текстовою 

рематичною домінантою (динамічною, імпресивною чи предметною). Також 

часто трапляється віялова структура, де тему представлено синонімними 

одиницями. Прикметники створюють не лише якісну рематичну домінанту в 

тексті, а ще й іншу характеристику – наприклад, предикативну у структурі 

складеного іменного присудка з перфективним дієсловом-зв’язкою. Тобто 

формально якісна рематична домінанта перетворюється на динамічну.  

Експресивно-стилістичні елементи в тексті роману характеризують 

оповідь загалом і мовлення персонажів зокрема, додаючи динаміки оповіді, 

діалогам, описам, а також посилюючи, виділяючи, підкреслюючи емоційне чи 

естетичне наповнення тексту. Серед таких стилістичних прийомів і засобів 

визначено й проаналізовано вживання розмовної (просторічної, діалектної тощо) 

лексики, повторів (зокрема емфази), недомовленості, метафоричних 

конструкцій, іронічних і парадоксальних (антитезних) контентів, контрасту, 

у межах синтаксичної організації – окличних і питальних конструкцій, 

мовленнєвих ознак імпульсивності.  

У романі використано обидва різновиди портретного опису – розсіяний у 

тексті та розгорнутий, персонаж зображено локально, з позиції оповідача або 

іншого персонажа, а його психологічна характеристика входить до відповідного 

оповідного контексту, виявляючи оцінне ставлення оповідача. Найбільше 

пов’язані з характеристикою персонажів описи внутрішніх приміщень – камер, 

кабінетів, коридорів, установ тощо. Так, кабінети характеризують або 

безпосередньо осіб, які займають цей кабінет, або опосередковано – осіб, крізь 

призму сприйняття яких здійснено такий опис, або в соціально-політичному 
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аспекті – державну систему чи керівника. Значна кількість авторських вставок 

здебільшого надає іронічного забарвлення такому опису. 

Для характеристики внутрішнього стану персонажа, його думок і почуттів 

використано внутрішній монолог у формі прямого чи невласне прямого 

мовлення. Такі фрагменти втручаються в загальну оповідь, посилюючи 

експресію описуваних ситуацій і загалом характеризуючи стратегію автора. 

Також через персональну оповідь і діалог реалізовано сценічність зображення 

(кінематографічність), що має прямий вплив на читача. Авторська присутність у 

діалозі виявляється не лише в ремарках, а й у афористичних формулах, які він 

вкладає в репліку певного персонажа. У лексичному аспекті – у професійній 

термінології і навіть професійних жаргонізмах, а також діалектизмах і 

арготизмах – для відтворення реального спонтанного мовлення. 

Задля актуалізації читацького сприйняття автор залучає елементи, що 

створюють ефекти кінематографічності, динамічності, мовні засоби, які 

репрезентують колорит епохи (злочинне арго, сталінські афоризми, тюремні 

режимні фрази тощо), що викликає підсвідоме порівняння читачем описуваних 

часів із сучасною епохою. Цьому слугує й іронічна (часом саркастична) оцінка 

автором актуального в романі часу, зокрема радянського устрою та 

господарства. Також актуалізації зв’язку між автором і читачем сприяють такі 

тематичні площини, як гуманізм, дружба, тиранія, гідність, нескореність і 

самопожертва. Ці теми розкриваються в полемічних діалогах та авторських 

ремарках.  

Кожне покоління письменників привносить щось нове в літературні твори. 

Перспективою є дослідження різних видів авторської оповіді на матеріалі 

літератури ХХІ століття. З іншого боку, було б цікаво зіставити форми оповіді в 

різних творах О. Солженіцина й визначити, як там змінюється структура оповіді. 

 

 

 

 



225 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

Акимова 1997 – Акимова И. И. Способы выражения имплицитной 

информации художественного дискурса (на материале произведений В. 

Набокова) : автореф. дис. …  канд. филол. наук : 10.02.01. Москва, 1997. 20 с. 

Александр Солженицин – Александр Исаевич Солженицын. URL: 

http://www.solzhenitsyn.ru  

Амджад 2013 – Амджад Х. Ф. Субъектные и внесубъектные способы 

выражения авторской позиции в прозе А.И. Солженицына 1960 – первой 

половины 1970-х годов : дис. … канд. филол. наук : 10.01.10. Воронеж, 2013. 

166 с. 

Амельченко 2013 – Амельченко О. А. Особенности построения сложного 

предложения и сложного синтаксического целого с внешними сочинительными 

союзами и, а, но, да в языке А.И. Солженицына : на материале исторического 

очерка «Двести лет вместе» : автореф. дис. ... канд. филол .наук : 10.02.01. Санкт-

Петербург, 2013. 26 с 

Андреева 2004 – Андреева Е. В. Речь героя и позиция автора в поздних 

рассказах А.П. Чехова : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.01. Санкт-

Петербург, 2004. 23 с. 

Андриевская 1967 – Андриевская А. А. Несобственно-прямая речь в 

художественной прозе Луи Арагона. Киев : Изд-во Киев, ун-та, 1967. 171 с. 

Апресян, Апресян 1993 – Апресян В. Ю., Апресян Ю. Д. Метафора в 

семантическом представлении эмоций. Вопросы языкознания. 1993. № 3. С. 27–

35.  

Арзямова 2011 – Арзямова О. В. Особенности организации несобственно-

прямой речи в русской новейшей художественной прозе. Вестник Балтийского 

федерального университета им. И. Канта. 2011. Вып. 8. С. 172–177. URL : 

https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-organizatsii-nesobstvenno-pryamoy-

rechi-v-russkoy-noveyshey-hudozhestvennoy-proze 

http://www.solzhenitsyn.ru/
https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-organizatsii-nesobstvenno-pryamoy-rechi-v-russkoy-noveyshey-hudozhestvennoy-proze
https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-organizatsii-nesobstvenno-pryamoy-rechi-v-russkoy-noveyshey-hudozhestvennoy-proze


226 

 

Арутюнова 1990 – Арутюнова Н. Д. Дискурс. Лингвистический 

энциклопедический словарь. Москва, 1990. С. 136–137. 

Арутюнова 1998 – Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. Москва : Языки 

русской культуры, 1998. 896 с. 

Бабенко, Казарин 2005 – Бабенко Л. Г., Казарин Ю. В. Лингвистический 

анализ художественного текста. Теория и практика : учебник ; практикум. 3-е 

изд., испр. Москва : Флинта ; Наука, 2005. 496 с.  

Бай 2017 – Бай Я. Поэтика русского характера в творчестве 

А.И.Солженицына 1950-1960-х годов : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 

10.01.01. Воронеж, 2017. 24 с. 

Басенко 2006 – Басенко Ю. Н. Судьба интеллигенции в контексте эпохи в 

творчестве А.И. Солженицына : дисс. … канд. ист. наук : 07.00.02. Курск, 2006. 

239 с.  

Бахтин 1979 – Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. Москва, 

1979. 424 с. 

Бахтин 2000 – Бахтин М. Автор и герой: К философским основам 

гуманитарных наук. Санкт-Петербург : Азбука, 2000. 336 с. 

Бацевич 2004 – Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : 

підручник. Київ : Академія. 2004. 344 с. 

Безуглая 2004 – Безуглая Л. Р. К вопросу об исследовательском корпусе в 

прагмалингвистике. Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н.Каразіна. 2004. № 635. 

С. 3–7. 

Бєлєхова 2006 – Бєлєхова Л. Сучасний підхід до інтерпретації художнього 

тексту. Науковий вісник ХДУ: зб. наук. праць. Сер. Лінгвістика. Херсон : Вид-во 

ХДУ, 2006. Вип. IV. С. 288–292. 

Беличенко 2006 – Беличенко Е. Е. Несобственно-прямая речь в языке 

художественной литературы (на материале анималистической прозы) : автореф. 

дисс. … канд. филол. наук : 10.02.01. Санкт-Петербург, 2006. 24 с.  



227 

 

Бердяев 1990 – Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. 

Москва : Наука, 1990. 220 с. 

Боднарук 2010 – Боднарук Е. В. Способы передачи внутренней речи 

персонажей в художественном произведении. Вестник Поморского 

университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2010. № 5. С. 71–75.  

Болотнова 2016 – Болотнова Н. С. Коммуникативная стилистика текста. 

Москва : ФЛИНТА, 2016. 384 с. 

Будагов 1984 – Будагов Р. А. Писатели о языке и язык писателей. Москва : 

Изд-во МГУ, 1984. 280 с. 

Буров 1981 – Буров А. А. Вставные конструкции в прозе 

Ф. М. Достоевского. Русская речь. 1981. № 5. С. 31–35. 

Ван Дейк 1989 – Ван Дейк Т. А. Язык. Познание. Коммуникация. Москва : 

Прогресс, 1989. 312 с.  

Великий… 2001 – Великий тлумачний словник сучасної української мови 

/ уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. Київ ; Ірпінь : Перун, 2001. 1440 с. 

Виноградов 1959 – Виноградов В. В. О языке художественной литературы. 

Москва : Гос. изд. худ. лит., 1959. 654 с.  

Виноградов 1980 – Виноградов В. В. О языке художественной прозы. 

Москва : Наука, 1980. 360 с.  

Виноградов 2003 – Виноградов В.В. Избранные труды. Язык и стиль 

русских писателей. От Гоголя до Ахматовой. Москва : Наука, 2003. 390 с. 

Винокур 1993 – Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты 

речевого поведения. Москва : Наука, 1993. 172 с. 

Волков 1997 – Волков О. В. Точка зрения автора как центральная проблема 

композиции романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Категоризация 

мира: пространство и время :  матер. науч. конф. / отв. ред. Е. С. Кубрякова. 

Москва : Диалог–МГУ, 1997. С. 221–222. 

 



228 

 

Вольф 1989 – Вольф Е. М. Эмоциональные состояния и их представления 

в языке. Логический анализ языка. Проблемы интенсиональных и 

прагматических контекстов. Москва : Наука, 1989. С. 55–69. 

Воробьева 1991 – Воробьева О. П. О трояком подходе к статусу текста. 

Художній текст в культурному, філологічному та лінгвістичному аспектах : 

тези доп. міжвуз. конф. Київ : КДПІІМ, 1991. С. 15–17.   

Высоцкая 2002 – Высоцкая И. А. Русское собирательное имя в 

лингвопрагматическом аспекте : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.01. 

Ростов-на-Дону, 2002. 21 с. 

Гаркавенко 2007 – Гаркавенко О.В. Христианские мотивы в творчестве 

А. И. Солженицына : дисс. ... канд. филол. наук : 10.01.01. Саратов, 2007. 223 с. 

Герасименко 2008 – Герасименко О. В. Дискурсивні стратегії і тактики 

подолання комунікативних порушень (на матеріалі французьких літературних 

текстів постмодерну) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.02. Київ, 2008. 

20 c. 

Голікова 2011 – Голікова О. М. Номінативні та інфінітивні ряди в 

художньому тексті : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.02. Харків, 2011. 

20 с. 

Головій 2011 – Головій О. М. Неореалізм як теоретико-критичний дискурс 

в українському та російському літературознавстві ХІХ – ХХ ст. : автореф. дис. 

… канд. філол. наук : 10.01.06. Чернівці, 2011. 20 с. 

Голубева 2001 – Голубева И. В. Опыт создания речевого портрета: на 

материале экспрессивного синтаксиса мемуарной прозы. Таганрог : Изд-во 

Таганрогского гос. пед. ин-та, 2001. 264 с. 

Горовая 2009 – Горовая И. Г. Авторские окказионализмы в романе 

А. И. Солженицына «Красное колесо» / «Августчетырнадцатого»: на материале 

сложных прилагательных : автореф. дисс. ... канд. филол. наук : 10.02.01. Санкт-

Петербург, 2009. 23 с. 



229 

 

Горшков 2006 – Горшков А. И. Русская стилистика. Стилистика текста и 

функциональная стилистика : учеб. для пед. ун–тов и гуманитар. вузов. Москва 

: ACT ; Астрель, 2006. 367 с.  

Гулак 1995 – Гулак А. Т. Стилистика романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 

Харьков: ХГПУ, 1995. 144 с.  

Гулак 2013 – Гулак А. Т. Образ персонажа как проблема стилистики 

художественного текста. Филологический сборник. Вып. 15. Харьков, 2013. 

С. 16–21. 

Гулак 2019 – Гулак А. Т. Стилистический анализ художественного текста : 

учебное пособие. Харьков : Изд-ль Иванченко И.С. 2019. 258 с.  

Гулак, Меняйло 2018 – Гулак А. Т., Меняйло Н. В. О стилистической 

структуре повествования в романе А. И. Солженицина «В круге первом». Вісник 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 

Русская филология. 2018. № 1 (63). С. 9–14.  

Гуськов 2006 – Гуськов В. В. Система персонажей исторической эпопеи 

А.И. Солженицына «Красное колесо» как форма воплощения эстетических 

принципов и мировоззренческих позиций автора : дисс… канд. филол. наук : 

10.01.10. Владивосток, 2006. 231 с.  

Деррида 2007 – Деррида Ж. Диссеминация / пер. с франц. Д. Крапечкина. 

Екатеринбург : Фактория, 2007. 608 с. URL: 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/postmodernizm/derrida_zh_disseminacija_

per_s_franc_d_kralechkina_2007/54-1-0-976 

Дымарский 1998 – Дымарский М. Я. Текст – дискурс – художественный 

текст. Текст как объект многоаспектного исследования: сб. ст. науч.–метод. 

семинара «TEXTUS». Вып. 3, ч. 1. Санкт-Петербург ; Ставрополь : СГУ, 1998. С. 

18–26. 

Дымарский 2001 – Дымарский M. Я. Проблемы текстообразования и 

художественный текст (на материале русской прозы Х1Х–ХХ веков). 2-е изд., 

испр. и доп. Москва : Эдиториал УРСС, 2001. 326 с. 

 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/postmodernizm/derrida_zh_disseminacija_per_s_franc_d_kralechkina_2007/54-1-0-976
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/postmodernizm/derrida_zh_disseminacija_per_s_franc_d_kralechkina_2007/54-1-0-976


230 

 

Емельянова 1997 – Емельянова Л. М. Исповедь как ступень самопознания 

человека. Метафизика исповеди. Пространство и время исповедального слова : 

материалы международной конференции. Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургское философское общество, 1997. С. 15–27. 

Ємельянова 2006 – Ємельянова О. В. Мовленнєве вираження статусу 

адресата в англомовному художньому дискурсі закоханих : дис. … канд. філол. 

наук : 10.02.04. Суми, 2006. 221 с. 

Заикин 1989 – Заикин Г. С. Прагматические средства связи вопросной и 

ответной реплик в диалогическом единстве «общий вопрос–ответ».  

Высказывание и дискурс в прагмалингвистическом аспекте. Киев, 1989. С. 41–

44. 

Заломкина 2003 – Заломкина Г. В. Поэтика пространства и времени в 

готическом сюжете : дисс. … канд. филол. наук : 10.01.08. Самара, 2003. 224 c. 

Зарецкая 2001 – Зарецкая Н. Н. Грамматические девиации в прозе 

А. И. Солженицына: лингво-культорологический анализ : дисс. …  канд. филол. 

наук : 10.02.01. Ростов-на-Дону, 2001. 158 с. 

Зернецкий 1987 – Зернецкий П. В. Единицы речевой деятельности в 

диалогическом дискурсе. Языковое общение: единицы и регулятивы. Калинин, 

1987. С. 89–95. 

Зильберт 1986 – Зильберт Б. А. Социопсихологическое исследование 

текстов радио, телевидения, газеты. Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1986. 211 с. 

Злобин 2007 – Злобин А. А. Семантика и функционирование слова свобода 

в произведениях А.И. Солженицына : дисс. … канд. филол. наук : 10.01.10. 

Киров, 2007. 165 с. 

Золотова 1996 – Золотова Г. А. Композиция и грамматика. Язык как 

творчество : сб. науч. тр. к 70-летию В. П. Григорьева. Москва, 1996. С. 284–

296. 

Золотова 2010 – Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского 

синтаксиса. 6-е изд. Москва : УРСС, 2010. 368 с. 

 



231 

 

Золотова и др. 2004 – Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. 

Коммуникативная грамматика русского языка. Москва : Наука, 2004. 544 с. 

Иванова 2013 – Иванова Н. И. К вопросу о спонтанности вставок. Русский 

язык, литература, культура в школе и вузе. 2013. № 4. С. 6–11. 

Иванчикова 1979 – Иванчикова Е. А. Синтаксис художественной прозы 

Достоевского. Москва: Наука, 1979. 286 с. 

Казанкова 2013 – Казанкова Е. А. Несобственно-авторское повествование 

и прямая номинация в структуре нарратива: теоретические аспекты. Актуальные 

вопросы филологии, педалгогики и методики преподавания иностранных языков 

: сборник научных трудов. 2013. Вып. 1. С. 53–61. 

Калашникова 2009 – Калашникова С. М. «Красное колесо» 

А. И. Солженицына в контексте русской исторической прозы : автореф. дис. … 

канд. филол. наук : 10.01.01. Ростов-на-Дону, 2009. 24 с. 

Карасик 2002 – Карасик В. И. Язык социального статуса. Москва : ИТДГК 

«Гнозис», 2002. 333 с. 

Карасик 2004 – Карасик В. И. Языковый круг: личность, концепты, дискурс 

: монография / 2-е изд. Москва : Гнозис, 2004. 390 с. 

Ким 2000 – Ким Ын Хи. Формы художественного повествования в «малой 

прозе» А.И. Солженицына : дисс. … канд. филол. наук : 10.01.10. Москва, 2000. 

192 с. 

Киреева 2012 – Киреева Т. В. Документально-художественный синтез как 

дискурсивная стратегия литературной личности: лингвориторический подход 

(А.И. Солженицын «Архипелаг ГУЛаг») : дисс. … канд. филол. наук: 10.01.10. 

Сочи, 2012. 211 с. 

Клеофастова 2002 – Клеофастова Т. В. «Червоне колесо» 

О. І. Солженіцина в контексті розвитку російської літератури ХХ століття : 

автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.01.02. Київ, 2002. 34 с. 

Клюева 2014 – Клюева Н. Ю. Прагматика синтаксиса художественного 

текста: на материале рассказов А. И. Солженицына : дисс. … канд. филол. наук : 

10.02.19. Ростов-на-Дону, 2014. 186 с. 



232 

 

Князькова 2009 – Князькова В. С. Отражение лексического своеобразия 

прозы А. И. Солженицына в словацких переводах (на материале рассказа «Один 

день Ивана Денисовича») : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.03. Санкт-

Петербург, 2009. 24 c. 

Ковтунова 2002 – Ковтунова И. И. Проблема несобственно прямой речи в 

трудах В.В. Виноградова. Вопросы языкознания. 2002. № 1. С. 65–71.  

Кожевникова 1994 – Кожевникова Н. А. Типы повествования в русской 

литературе 19-20 веков. Москва : Институт русского языка РАН. 1994. 336 с. 

Кожина 1981 – Кожина М. Н. О диалогичности письменной речи. Русский 

язык за рубежом. Москва : Наука, 1981. №6. С. 77–82. 

Колокольцева 2001 – Колокольцева Т. Н. Специфические 

коммуникативные единицы диалогической речи. Волгоград : Изд–во Волгогр. 

гос. ун–та, 2001. 260 с. 

Колшанский 1984 – Колшанский Г. В. Коммуникативная функция и 

структура языка / отв. ред. Т. В. Булыгина. Москва : Наука, 1984. 175 с. 

Комар 2001 – Комар Р. Авторська ремарка як засіб психологізації 

зображення в художньому дискурсі. Дискурс іноземномовної комунікації : кол. 

монографія. Львів : Вид-во ЛНУ імені І. Франка, 2001. С. 252–261. 

Косенко 2011 – Косенко Ю. В. Основи теорії мовної комунікації : навч. 

посіб. Суми : Сумський державний університет, 2011. 187 с. 

Космеда 2000 – Космеда Т. А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики : 

формування і розвиток категорії оцінки : монографія. Львів: ЛНУ імені 

І. Франка, 2000. 349 с. 

Космеда, Халіман 2013 – Космеда Т. А., Халіман О. В. Мовна гра в 

парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки.  Граматика ігрема 

(теоретичне осмислення дискурсивної практики). Дрогобич : Коло, 2013. 228 с. 

Кострова 2003 – Кострова О. К. Отражение общественно-политических 

взглядов А.И. Солженицына в публицистике и литературно-художественной 

критике : дисс. … канд. филол. наук : 10.01.10. Ростов-на-Дону, 2003. 182 с. 



233 

 

Кошкин 2011 – Кошкин С. А. Художественная концепция личности в 

эпопее А.И. Солженицына «Красное колесо» : дисс. … канд. филол. наук : 

10.01.10. Москва, 2011. 158 с. 

Кощова 2013 – Кощова А. В. Концептуальний аналіз: перспективи і 

переваги при вивченні художнього тексту. Уч. записки Таврического нац. ун-та 

им. В.И. Вернадского. Одесса, 2013. Т. 26 (65). № 1. С. 122–126. 

Краснікова 1999 – Краснікова С. О. Стилістика роману М.О. Булгакова 

«Біла гвардія»: автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.02. Х., 1999. 19 с. 

Криштанович 2006 – Криштанович О. В. Мовленнєва структура образу 

автора у творчості Ю. Федьковича : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. 

Чернівці, 2006. 21 с. 

Крохин 2006 – Крохин Ю. Сталинские шарашки в кино и реальности. 

Российская газета.  Федеральный выпуск. № 3985. 01.02.2006. URL: 

https://rg.ru/2006/02/01/sharashki.html 

Крутов 2006 – Крутов Ю. И. Генезис и трансформации эпопейных 

жанровых признаков в прозе ХХ века : автореф дис. … докт. филол. наук : 

10.01.03, 10.01.01. Москва, 2006. 32 с. 

Крысин 1976 – Крысин Л. П. Речевое общение и социальные роли 

говорящих. Социально-лингвистические исследования. Москва : Наука, 1976. 

С. 42–51. 

Кудинова 2018 – Кудинова И. Ю. Повесть А. И. Солженицына «Раковый 

корпус» как этап формирования художественного метода писателя : автореф. 

дис. … канд. филол. наук : 10.01.01. Саратов, 2018. 19 с. 

Куликова 2004 – Куликова Т. Д. Публицистика А.И. Солженицына. 

Процесс коммуникации: от информационного бума до информационного 

вакуума (1960-1994 гг.)  : дисс. … канд. филол. наук : 10.01.10. Ставрополь, 2004. 

188 c.  

Куницына и др. 2001 – Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. 

Межличностное общение. Санкт-Петербург : Питер, 2001. 554 с.  

https://rg.ru/2006/02/01/sharashki.html


234 

 

Кухаренко 2004 – Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту. Вінниця : Нова 

книга, 2004. 272 с. 

Кучинский 1983 – Кучинский Г. М. Диалог и мышление. Минск : Изд-во 

БГУ, 1983. 190 с. 

Кучинский 1988 – Кучинский Г. М. Психология внутреннего диалога. 

Москва : Университетское, 1988. 206 с. 

Лавренов 1992 – Лавренов П. П. Проблемы русского национального 

характера в творчестве А.И.Солженицына: нравственно-философский аспект : 

автореф. дисс. ... канд. филол. наук : 10.01.02. Москва, 1992. 19 с. 

Ладухина 2005 – Ладухина М. В. Культура как «вторая природа»: опыт 

культурологического анализа : дисс. … канд. культурологии : 24.00.01. Саратов, 

2005. 161 с. 

Лакан 1995 – Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. 

Москва : Гнозис, 1995. 192 с. URL : 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/psikhologija/lakan_zh_funkcija_i_pole_rec

hi_i_jazyka_v_psikhoanalize/22-1-0-2473 

Лакофф 2004 – Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем. Москва : 

Едиториал УРСС, 2004. 256 с. 

Левина 2001 – Левина М. В. Диалог как средство выявления 

интертекстуальности в художественном тексте. Русский текст : российско-

американский журнал по русской филологии. 2001. № 6. С. 197–200. 

Ли 2008 – Ли Хси-мэй. Проблема личности в ранней прозе 

А. И. Солженицына: малые формы : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. 

Москва, 2008. 20 с. 

Лотман 1998 – Лотман Ю. М. Структура художественного текста. Об 

искусстве. Санкт-Петербург : Искусство – СПБ, 1998. С. 14–285. 

Лукьянова 2002 – Лукьянова Л. В. «Бодался теленок с дубом. Очерки 

литературной жизни». А.И. Солженицына как художественно-

публицистический феномен : дисс. … канд. филол. наук : 10.01.10. Ростов-на-

Дону, 2002. 184 с. 

https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/psikhologija/lakan_zh_funkcija_i_pole_rechi_i_jazyka_v_psikhoanalize/22-1-0-2473
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/psikhologija/lakan_zh_funkcija_i_pole_rechi_i_jazyka_v_psikhoanalize/22-1-0-2473


235 

 

Лук’яненко 2000 – Лук’яненко О. І. Людина, що читає: антропологія 

Володимира Набокова : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.04. 

Харків, 2000. 20 c. 

Малышкина 2010 – Малышкина О. И. Писательская критика в жанровой 

структуре книги А.И. Солженицына «Бодался теленок с дубом»  : дисс. … канд. 

филол. наук : 10.01.01. Тюмень, 2010. 191 с. 

Манн 1991 – Манн Ю. В. Автор и повествование. Известия АН СССР. Сер. 

лит-ры и языка. 1991. Т. 50. № 1. С. 3–19. 

Маняев 2004 – Маняев А. Г. Социально-философские взгляды 

А.И. Солженицына: опыт концептуализации : дисс. … канд. филос. наук : 

09.00.11. Волгоград, 2004. 175 c.  

Меняйло 2019 – Меняйло Н. В. Стилистико-речевое построение образа 

Спиридона Егорова в романе А.И. Солженицына «В круге первом». Вестник 

Харьковского национального педагогического университета имени 

Г.С. Сковороды. 2019. № 1 (67). С. 57-63.  

Меняйло 2020а – Меняйло Н. В. Свободный косвенный дискурс как способ 

психологической характеристики персонажа в романе А. И. Солженицына «В 

круге первом». Русская филология. Вестник Харьковского национального 

педагогического университета имени Г.С. Сковороды. Харьков, 2020. № 1 (71). 

С. 56–63. 

Меняйло 2020б – Меняйло Н. В. Стилистико-речевое изображение 

гуманистической позиции Глеба Нержина в романе А. И. Солженицына «В круге 

первом».  Науково-методична спадщина Л.П. Черкасової: продовження 

традицій : зб. наук. ст. / укл. І. І. Степанченко. Харків : ХНПУ імені Г. 

С. Сковороди, 2020. С. 82–89. 

Меркушева 2002 – Меркушева О. В. Вставные конструкции как 

инструмент реализации субъективно-авторской модели повествования: На 

материале прозы А.И. Солженицына : дисс. … канд. филол. наук : 10.01.10. 

Воронеж, 2002. 156 с. 



236 

 

Мехасюк 2016 – Мехасюк С. Е. Комунікативно-синтаксична організація 

роману Леоніда Андреєва «Щоденник Сатани». Автореф. дис. … канд. філол. 

наук. Харків, 2016. 16 с. 

Милостивая 2016 – Милостивая А. И. Аксиологический потенциал 

прямой, косвенной и несобственно-прямой речи журналистского газетного 

нарратива. Гуманитарные и юридические исследования. 2016. № 4. С. 240–245. 

Міняйло 2020а – Міняйло Н. В. Мовностилістичні засоби і прийоми 

підсилення експресії в романі Олександра Солженіцина «У колі першому». 

Лінгвостилістичні студії. 2020. Вип.12. С.139–149. 

Міняйло 2020б – Міняйло Н. В. Про специфіку композиційно-стилістичної 

побудови роману О. Солженіцина «У колі першому». Східнослов’янська 

філологія: Від Нестора до сьогодення : матеріали VII Міжнар. наук. конф. 

(Бахмут, 26 берез. 2020 р.). Бахмут : Вид-во Б. І. Маторіна, 2020. С. 135–137. 

Міняйло 2021 – Міняйло Н. Вербалізація концепту гідності в романі 

Олександра Солженіцина «У колі першому». Path of Science: International 

Electronic Scientific Journal. 2021. Vol. 7. № 1. Pp. 3001–3008. URL: 

https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/846 

Михальская 1996 – Михальская À.К. Основы риторики. Мысль и слово. 

Москва, 1996. 416 с. 

Мойсієнко 1996 – Мойсієнко А. К. Текст як аперцепційна система. 

Мовознавство. 1996. № 1. С. 20–25. 

Насмінчук 2012 – Насмінчук Г. Й. Дискурс самототожності в романі 

«Хресна проща» Романа Іваничука. Актуальні проблеми філології та 

перекладознавства : зб. наук. пр. Хмельницький : ХмЦНІІ, 2012. Вип. 5. С. 117–

126.  

Нива 1992 – Нива Жорж. Солженицын. Москва : Худ. л-ра, 1992. 192 с. 

Николаева 1978 – Николаева Т. М. Краткий словарь терминов лингвистики 

текста. Новое в зарубежной лингвистике: лингвистика текста. Москва : 

Прогресс, 1978. Вып. VIII. С. 467–472. 

https://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/846


237 

 

Николина 2009 – Николина Н.А. Активные процессы в языке современной 

художественной литературы : монография. Москва, 2009. 336 с.  

Новикова 2018 – Новикова Т. С. Субстандарт XX века и его контрастивно-

художественная интерпретация (на материале повести А. И. Солженицына 

"Один день Ивана Денисовича") : автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.01.01. 

Белгород, 2008. 19 с. 

Онипенко 1995 – Онипенко Н. К. Сложное предложение на фоне 

коммуникативной типологии текста. Вопросы языкознания. 1995. № 2. С.91–98. 

Осипова 2013 – Осипова В. Ю. Деконструкція дискурсу. Вісник 

Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава 

Мудрого». 2013. № 3. С.44–53. 

Осіпова 2019 – Осіпова Т. Невербальна комунікація та своєрідність її 

омовлення в українському дискурсі: феномен вербалізації невербаліки : 

монографія / наук. ред. проф. Т. А. Космеда. Харків : Вид-во Іванченка І. С., 

2019. 388 с. 

Падучева 2010 – Падучева Е. В. Семантические исследования: Семантика 

времени и вида в русском языке; Семантика нарратива. 2-е изд., испр. и доп.  

Москва :  Языки славянской культуры, 2010. 480 с. 

Петрова 2003 – Петрова Н. В. Текст и дискурс. Вопросы языкознания. 2003. 

№6. С. 123–131.  

Петрова 2006 – Петрова М. Г. Судьба автора и судьба романа. В кн. 

Солженицын А. И. В круге первом. Москва : Наука, 2006. С. 629–732. 

Пешковский 2001 – Пешковский A. M. Русский синтаксис в научном 

освещении / предисл. Ю. Д. Апресян. Москва : Языки славянской культуры, 

2001. 510 с. 

Піддубна 2019 – Піддубна Н. В. Теорія теолінгвістики: феномен біблійності 

в українській лінгвокультурі та омовлення релігійної картини світу (аналіз 

дискурсивної практики ХІХ ст.) : монографія / наук. ред. проф. Т. А. Космеда. 

Харків : Майдан, 2019, 456 с. 



238 

 

Померанцев 1969 – Померанцев К. Д. Добро и зло у Солженицына. Новый 

журнал. Нью-Йорк, 1969. № 95. С. 149–158. 

Поспелов 2010 – Поспелов Н. С. Мысли о русской грамматике : избранные 

труды. Изд. 2-е. Москва : Либроком, 2010. 184 с. 

Почепцов 1987 – Почепцов Г. Г. Коммуникативный аспект семантики. 

Киев : Вища школа, 1987. 130 с. 

Почепцов 1996 – Почепцов Г. Г. Теорія комунікації. Київ : Спілка 

рекламістів України, Українська асоціація паблік рилейшнз, 1996. 175 с. 

Радчук 2019 – Радчук О. В. Лингвокогнитивная репрезентация понятия 

«отсутствие» в русском языке : монография. Харьков : Юрайт, 2019. 288 с. 

Рассолова 2008 – Рассолова С. В. Образная когнитивно-семантическая 

ассоциативная модель «явление внутреннего мира человека – явление природы» 

в русской язы-ковой картине мира: на материале языка русской литературы XIX-

XX вв. : дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Омск, 2008. 296с. 

Рекут 2009 – Рекут О. В. Автофікціоналізація як стратегія оповіді в 

італійському жіночому романі 80-90 рр. ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. філол. 

наук : 10.01.04. Київ, 2009. 20 c.  

Ржевский 1972 – Ржевский Л. Д. Творец и подвиг.  Творец и подвиг: Очерки 

по творчеству Александра Солженицына. Frankfurt/Мain : Possev-Verlag, V. 

Gorachek K. G., 1972. C. 5–29. 

Рогов 2003 – Рогов Е. И. Психология общения. Москва : ВЛАДОС, 2003. 

336 с. 

Савина 2011 – Савина Л. М. Стилеобразующая и смыслообразующая 

функции глаголов и отглагольных существительных в "Двучастных рассказах" 

А.И. Солженицына : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.10. Волгоград, 

2011. 20 с. 

Садченко 2001 – Садченко В. Т. Абзацирование художественного текста 

как средство выражения доминантной идеи (На материале произведений 

А.И. Солженицына) : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.01. Владивосток, 

2001. 18 с. 



239 

 

Самсоненко 2018 – Самсоненко Н. І. Морфологічна домінанта поетичного 

тексту (на матеріалі російськомовної поезії ХІХ – ХХІ століть) : автореф. дис. … 

канд. філол. наук : 10.02.02. Харків, 2018. 20 с. 

Сашина 2007 – Сашина А. С. «Достоевская» тематика и форма в 

публицистике А.И. Солженицына : дисс. … канд. филол. наук : 10.01.01. Тамбов, 

2007. 168 с.  

Святчик 2000 – Святчик К. В. Комунікативний статус категорії 

експресивності. Семантика мови і тексту : Збірник статей VI міжнародної 

конференції. Івано-Франківськ : Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника, 2000. С. 35–

42. 

Селіванова 2008 – Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та 

проблеми. підручник. Полтава : Довкілля–К., 2008. 711 с. 

Семенцова 2002 – Семенцова І. Комунікативна стратегія як елемент теорії 

комунікації. Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. Київ : Прайм–

М, 2002. № 6.  С. 161–166. 

Семенюк 2008 – Семенюк І. С. Базові поняття комунікативної лінгвістики 

(лінгвокогнітивний аспект. Вісник Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. 2008. Вип. 42. С. 181–184. 

Серажим 2003 – Серажим К. С. Дискурс як соціолінгвальний феномен 

сучасного комунікативного простору (методологічний, прагматико-

семантичний і жанрово-лінгвістичний аспекти: на матеріалі політичного 

різновиду українського масовоінформаційного дискурсу) : автореф. дис. … д-ра 

філол. наук : 10.01.08. Київ, 2003. 32 с. 

Сергеева 1991 – Сергеева Т. А. Коммуникативные особенности 

риторических вопросов. Диалог о диалоге. Саранск, 1991. С. 57–62. 

Ситон – Ситон Дж. Мы живем в «1984» Оруэлла. URL: 

https://www.bbc.com/ukrainian/vert-cul-russian-44044741 

Скоробогатова 2012 – Скоробогатова Е. А. Грамматические значения и 

поэтические смыслы: поэтический потенциал русской грамматики 

https://www.bbc.com/ukrainian/vert-cul-russian-44044741


240 

 

(морфологические категории и лексико-грамматические разряды имени) : 

монография. Харьков : НТМТ, 2012. 480 с. 

Скоробогатова, Минина 2017 – Скоробогатова Е. А., Минина Н. С. 

Грамматические значения и поэтические смыслы: стиховая актуализация 

служебных частей речи : монография.  Харьков : ФЛП Бровин А. В., 2017.  160 с. 

Соколова 1968 – Соколова А. Н. Несобственно-авторская речь как 

стилистическая категория. Томск : Изд-во Томского ун-та, 1968. 281 с. 

Солганик 2003 – Солганик Г. Я. Стилистика текста : учеб. пособие. 5-е изд. 

Москва : Флинта ; Наука, 2003. 256 с. 

Сопова 2016 – Сопова А. С. Системность медийной публицистики 

А.И. Солженицына в газетно-журнальных изданиях 2000-2014 гг : дисс. … канд. 

филол. наук : 10.01.10. Краснодар, 2016. 203 с. 

Спиваковский 2000 – Спиваковский П. Е. Формы отражения жизненной 

реальности в эпопее А.И. Солженицына «Красное Колесо» : дисс. … канд. 

филол. наук : 10.01.10. Москва, 2000. 170 с. 

Спиваковский 2003 – Спиваковский П. Е. Академик Александр Исаевич 

Солженицын (к 85-летию со дня рождения). Известия АН. Серия литературы и 

языка. 2003. Т. 62, № 6. С. 62–67. 

Степашкина 2015 – Степашкина Е. С. Окказиональное слово в 

публицистике А.И. Солженицына : дисс. … канд. филол. наук : 10.01.10. Москва, 

2015. 241 с. 

Ступницкая 2010 – Ступницкая Н. Н. Проблематика и система образов 

романа А.И. Солженицына «В круге первом» : дисс. … канд. филол. наук : 

10.01.02. Харьков, 2010. 197 с. 

Ступницька 2010 – Ступницька Н. М. Проблематика і система образів 

роману О.І. Солженіцина «В колі першому» : автореф. дис. … канд. філол. наук : 

10.01.02. Харків, 2010. 22 с.  

Субботина 1992 – Субботина М. В. Метафорические отношения между 

ключевыми словами публицистического текста (На материале публицистики 



241 

 

Ф. Абрамова, В. Распутина, А. Солженицына) : автореф. дисс. … канд. филол. 

наук : 10.01.10. Москва, 1992. 19 с. 

Суворова 2004 – Суворова С. Л. Коммуникативная координация в 

горизонтальной модели межличностного взаимодействия. Alma Mater: Вестник 

высшей школы. 2004. №9. С. 58–59. 

Султанова 2008 – Султанова А. М. Нравственно-философская 

проблематика романа А.И. Солженицына «В круге первом» : дисс. … канд. 

филол. наук : 10.01.10. Махачкала, 2008. 182 с. 

Тарасов 1990 – Тарасов Е. Ф. Речевое воздействие: методология и теория.  

Оптимизация речевого воздействия / отв. ред. Р. Г. Котов.  Москва : Наука, 1990. 

С. 5–18. 

Текст – Солженицин А. И. В круге первом : роман / вступ. ст. и примеч. 

М. Петровой. Москва : Наука, 2006. 796 с. 

Тихомирова 2010 – Тихомирова Е. С. «Красное колесо» 

А.И. Солженицына и традиции романа-эпопеи в русской литературе ХІХ–ХХ вв. 

: автореф. дисс. …  канд. филол. наук : 10.01.01. Кострома, 2010. 22 с. 

Тхорик 2000 – Тхорик В. И. Языковая личность в аспекте лингво-

культурологических характеристик. Краснодар, 2000. 196 с. 

Тыщук 2006 – Тыщук О. А. Эстетические функции пейзажа в 

художественной прозе А.И. Солженицына : дисс. … канд. филол. наук : 10.01.10. 

Армавир, 2006. 184 с. 

Урманов 2001 – Урманов А. В. Поэтика прозы А.И. Солженицына : дисс. 

… докт. филол. наук : 10.01.10. Москва, 2001. 495 с. 

Успенский 2000 – Успенский Б. А. Поэтика композиции. Санкт-

Петербург : Азбука, 2000. 352 с. 

Фатеев 2006 – Фатеев Д. Н. Фольклорные пространственные мотивы в 

прозе Л.Леонова («Русский лес») и А. Солженицына («Матренин двор») : дис. ... 

канд. филол. наук : 10.01.01. Москва, 2006. 178 с. 

Филатова 2013 – Филатова Е. В. Интонация как способ делимитации и 

подачи исходных речевых единиц при порождении речи и опора при адекватном 



242 

 

её восприятии. Русский язык, литература, культура в школе и вузе. 2013. № 5. 

С. 17–23. 

Халіман 2019 – Халіман О. В. Граматика оцінки: морфологічні категорії 

української мови : монографія.  Харків : Майдан, 2019. 457 с. 

Хитрая 2010 – Хитрая А. А. Функции художественной речи в прозе 

А.И. Солженицына 1990-х годов : дисс. … канд. филол. наук : 10.01.10. 

Благовещенск, 2010. 211 с. 

Цзин 2006 – Цзин Чэнь. Прагматико-стилистические функции 

несобственно-прямой речи в современной публицистике : автореф. дисс. …  

канд. филол. наук : 10.01.10. Москва, 2006. 22 с. 

Цзюань 2010 – Цзюань Лю. Формы несобственно-прямой речи в 

художественном тексте. Веснік МДПУ ім. І.П. Шамякіна. Минск, 2010. С. 87–91.  

Цыганков 1997 – Цыганков Д. Б. Социологический анализ воззрений и 

общественной деятельности А.И. Солженицына : автореф. дисс. … канд. филол. 

наук : 10.01.10. Санкт-Петербург, 1997. 24 с. 

Чеплыгина 2002 – Чеплыгина И. Н. Языковые средства экспрессивности в 

художественной прозе В. Набокова : автореф. дис. … д-ра филол. наук. Ростов-

на-Дону, 2002. 59 с. 

Чернцова 2019 – Чернцова Е. В. Дискурсивное варьирование когнитивной 

семантики слова: опыт интегрального исследования (на материале глагольных 

предикатов казаться, показаться, девербатива кажимость, парантезы 

кажется) : монография. Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2019. 428 с. 

Чернявская 2006 – Чернявская В. Е. Дискурс власти и власть дискурса: 

проблемы речевого воздействия : учеб. пособие. Москва : Флинта ; Наука, 2006. 

136 с. 

Чесноков 1979 – Чесноков Л. В. Предикативность и модальность как 

семантические признаки предложения. Единицы морфологии и синтаксиса в 

семантическом аспекте. Ростов-на-Дону, 1979. С. 20–30. 

Чой 2000 – Чой Чжи Ен. Способы передачи чужой речи и тип 

художественного повествования (на материале рассказа А. П. Чехова «Скрипка 



243 

 

Ротшильда»). Язык, сознание, коммуникация. Москва : МАКС-Пресс, 2000. Вып. 

14. 120 с. URL : http://www.philol.msu.ru/~slavphil/books/jsk_14_08cojczijen.pdf 

Чуриков 2007 – Чуриков Г. А. Герой как объект насильственного 

воздействия и как субъект ценностного «самостоянья» в творчестве 

А.И. Солженицына 1960-х годов : дисс. …  канд. филол. наук : 10.01.10. 

Воронеж, 2007. 200 с. 

Шанский 1986 – Шанский Н. М. Художественный текст под 

лингвистическим микроскопом. Москва : Просвещение, 1986. 160 с. 

Шарафутдинова 2008 – Шарафутдинова О. И. Речевые средства создания 

образа ритора в политическом дискурсе: динамический аспект : дисс. … канд. 

филол. наук : 10.01.10. Челябинск, 2008. 287 с.  

Швец 2005 – Швец Г. А. «В круге первом»: конфликт антропологии. 

Наукові записки ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Серія «Літературознавство». Вип. 3 

(43). Харків, 2005. С. 134–138. 

Швецова 2000 – Швецова В. М. Индивидуально-авторские конструкции в 

системе расширения современного русского языка : На материале произведений 

А.И. Солженицына : дисс. … канд. филол. наук : 10.01.10. Тамбов, 2000. 193 с. 

Швець 2008 – Швець Г. О. Художній світ роману О.І. Солженіцина «У колі 

першому» : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.06. Донецьк, 2008. 16 с. 

Шелякин 2001 – Шелякин М. А. Функциональная грамматика русского 

языка. Москва : Рус. яз., 2001. 288 с. 

Шешунова 2006 – Шешунова С. В. Национальный образ мира в русской 

литературе:  П.И. Мельников-Печерский, И.С. Шмелев, А.И. Солженицын: дис. 

... д-ра филол. наук : 10.01.01. Дубна, 2006. 368 с. 

Шинкарук 1996 – Шинкарук В. Д. Дискурсивні висловлювання в сучасній 

українській мові. Мовознавство. 1996. № 6. С. 56–61. 

Шкурська 2007 – Шкурська О. Б. Синтаксис прози Валентина Распутіна 

(комунікативно-структурний аспект) : атореф. дис. … канд. филол. наук : 

10.02.02. Харків, 2007. 18 с. 

http://www.philol.msu.ru/~slavphil/books/jsk_14_08cojczijen.pdf


244 

 

Шмелева 1984 – Шмелева Т. В. Смысловая организация предложения и 

проблемы модальности. Актуальные вопросы русского синтаксиса. Москва : 

Изд-во МГУ, 1984. С. 78–100. 

Шмид 2003 – Шмид В. Нарратология. Москва : Языки славянской 

культуры, 2003. 312 с. 

Штайн 1996 – Штайн К. Э. Поэтический текст в научном контексте : учеб. 

пособие. Ставрополь : СГУ, 1996. 92 с. 

Штерн 1998 – Штерн І. Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики. 

Енциклопедичний словник для фахівців з теоретичних гуманітарних дисциплін 

та гуманітарної інформатики.  Київ : АртЕк, 1998. 336 с. 

Шульгина 1990 – Шульгина В. И. Структурно-семантические типы 

эллиптических конструкций в русской разговорной речи : автореф. дис. … канд. 

филол. наук : 10.02.01. Киев, 1990. 17с. 

Шумилин 1999 – Шумилин Д. А. Способы воплощения позиции автора в 

«Архипелаге ГУЛАГ» А.И. Солженицына : дисс. … канд. филол. наук : 10.01.10. 

Москва, 1999. 176 с. 

Щирова 2005 – Щирова Л. В. О некоторых моделях литературной 

коммуникации. Studia Linguistica. ХІІІ. Когнитивные и коммуникативные 

функции языка. Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. С. 115–

117. 

Щукина 2004 – Щукина К. А. Речевые особенности проявления 

повествователя, персонажа и автора в современном рассказе (на материале 

произведений Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой) : автореф. дисс. … 

канд. филол. наук : 10.02.01. Санкт-Петербург, 2004. 24 с. 

Ярмоленко 2006 – Ярмоленко Г. Г. Типы изложения как единицы 

композиции художественного текста. Культура народов Причерноморья. 2006. 

№ 82. С. 252–254.  

Grebenschikov 1972 – Grebenschikov V. I. The infernal Circles of Dante and 

Solzhenitsyn. Transactions of the Association of Russian-American scholars in USA. 

New-York : Assoc. of Russ.-Amer. scolars in the USA, 1972. V. 6. Pp. 7–20. 



245 

 

Sacks 1972 – Sacks H. On the analyzability of stories by children. Directions in 

Sociolinguistics : the Ethnography of Communication (John J. Gumperz, Dell Hymes, 

eds.). New York : Rinehart and Winston. 1972. Pр. 325–345. 



Додаток 1 

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ 

 

Дослідження багатопланового художнього тексту потребувало 

використовувати терміни, які характеризують структуру, комунікативну єдність 

частин тексту, а також його автора / оповідача, персонажів, загальну оповідь та 

її різновиди. Проаналізувавши дефініції сучасних учених у цій сфері, зокрема 

Л. Бабенко, І. Голубовської, А. Гулака, Ю. Лотмана, О. Падучевої та ін., ми в 

цьому додаткові формулюємо окремі терміни,  використані в підрозділах 

дисертаційного дослідження.  

Аористивна функція дієслів – головний засіб організації оповіді. 

Відповідно ця функція властива для одиниць доконаного виду, які послідовно 

змінюючи одна одну, ведуть сюжет від зав’язки до розв’язки. Так створюється 

оповідна послідовність. В ітеративній функції дії чи стани кратні, вони 

повторюються та заповнюють не обмежений певними межами часовий простір.  

Вільний непрямий дискурс (ВНД) – оповідна форма, у якій, на відміну 

від традиційної оповіді, де наратором є оповідач, відбувається «пряме 

відтворення голосу персонажа», що створює складне узгодження голосів різних 

персонажів один з одним і з голосом оповідача (О. Падучева).  

Дейктичний режим інтерпретації – режим, пов’язаний із моментом 

мовлення. Відповідно дейктичний елемент виражає ідентифікацію об’єкта, 

предмета, місця, моменту часу, якості, ситуації через його відношення до 

мовленнєвого акту, його учасників або контексту. 

Діалог – форма активної комунікативної взаємодії двох чи більше 

суб’єктів, матеріальним результатом якого є утворення специфічного дискурсу, 

що складається з послідовності реплік.  

Егоцентричні елементи – слова й конструкції, що стосуються мовця / 

опоавдача. 

Еліпсис конситуативний – конструкція з пропущеним членом, що 

зрозумілий із конситуації.  
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Еліпсис контекстуальний – конструкція з пропущеним членом, що 

зрозумілий за контекстом. 

Емфаза – вид повтору, що виявляє емоційне ставлення мовця до певного 

явища.  

Імперфективна процесуальна функція дієслів позначає дію чи стан у 

його тривалості, але без зрушення події, без зміни ситуації.  

Категорія модальності безпосередньо стосується відчуттів мовця, його 

інтенцій і входить до сфери модусу – актуалізатора речення, його 

комунікативного втілення. Опонентом модусу є диктум, що виконує функцію 

номінації. Відповідно виникають опозиційні пари, що орієнтовно виконують 

відносно схожі функції: диктум-модус, суб’єкт-предикат, тема-рема.  

Комунікативний регістр (тип) мовлення – поняття, абстраговане від 

предикативних одиниць, які використовуються в однорідних текстах, 

зіставлюваних за їх соціально-комунікативними функціями та 

протиставлюваних за засобом відображення дійсності, що виявляється в 

сукупності їх лінгвістичних ознак. Конкретною текстовою реалізацією 

комунікативних регістрів постають регістрові блоки. 

Комунікативні аспекти речення – ситуативно-комунікативний, 

функціональний, модальний, емоційний та аспект комунікативного членування.  

Комунікативні одиниці поділяються на мовні та мовленнєві. До перших 

належать слово й речення, до других – висловлювання, надфразова єдність, 

діалогічний комплекс, текст, дискурс. Якщо мовні за характером є більш 

статичними, то мовленнєві характеризуються можливістю розгортання 

(наприклад, текст поділяється на фрази й абзаци).  

Конструкції з нереалізованою валентністю – побудови, в яких словесно 

не виражені певні члени, потрібні в граматичному чи семантичному сенсі. 

Конструкції з нульовим дієсловом-предикатом – синтаксичні конструкції, в 

яких відсутнє дієслово-предикат, значення якого відновлюється з парадигми 

подібності. Парадигми подібності формуються синонімічними рядами, що 

включають конструкції з нульовими й ненульовими дієсловами-предикатами. 
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Конструкції з подвійним дієсловом-предикатом – синтаксичні побудови, в 

яких використовуються два дієслова для позначення тісно пов’язаних дій. Такі 

дієслова постають не як однорідні члени, а як єдиний предикат.  

Метатекстові елементи – ввідні слова і звороти із семантичним 

елементом «говорити».  

Надфразова єдність (або мікротекст) – термін для позначення 

розгорнутого, закінченого висловлювання, комплексу речень (фраз), які 

становлять єдине висловлювання. Аналогічне значення має термін діалогічний 

комплекс (кілька двобічних реплік).  

Наративний режим інтерпретації – режим, пов’язаний з актуальним 

моментом текстового часу.  

Невласне пряме мовлення (НПМ) – мовний феномен, форма реалізації 

чужого мовлення, що виконує інформативну функцію. Формально будується від 

автора, але в ньому відчувається «голос» персонажа. НПМ – не лише спосіб 

передання чужого слова, але й прийом формування сюжету, де відбувається 

актуалізація не лише персонажа, але й читача.  

Оповідна ситуація – фрагмент тексту з домінуванням певної категорії 

(лексичної, семантичної, синтаксичної тощо), що обмежений за смислом. 

Фрагмент тексту може складатися й з кількох ситуацій.  

Парадигма – об’єднана певною ознакою група мовних одиниць (лексична 

група слів, семантичне поле, сукупність відмінкових форм імен, дієвідмін тощо). 

Речення також змінює свою форму, виходячи з мінливого контексту мовлення. 

Для введення речення в мовлення існує його комунікативна форма, через яку 

речення реалізується в формі висловлювання.  

Персональна оповідь зображує дійсність із пізнавально-смислової 

перспективи окремих персонажів, виявляючи експресивно-смислові форми їх 

мовлення та свідомості. З цією формою поєднується оповідь, організована 

поглядами оповідача – безпосереднього спостерігача, а також всеобізнаного 

оповідача.  
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Перфективна функція дієслів позначає в оповіді (сюжеті) стан об’єкта, 

результат дії чи стану, що перейшов у нову якість.  

Предикати внутрішнього стану – слова, що позначають стан (емоційний, 

ментальний) або сприйняття. 

Пресупозиція передбачає наявність певного обсягу знань у співбесідника 

/ читача / слухача, з яким відбувається комунікація. Тобто його комунікативна 

компетенція має враховувати пресупозицію мовця. І навпаки – мовець має 

передбачати наявність комунікативної компетенції співбесідника.  

Пропозиція втілює об’єктивну дійсність на логіко-семантичному рівні. У 

вербальному вимірі їй відповідає суб’єктно-предикатна структура – речення, що 

описує ситуацію об’єктивної дійсності. Головним елементом, що пов’язує імена, 

значення, реалізує дію, є предикат.  

Регістрові блоки – конститутивні одиниці, з яких складаються тексти 

різноманітного комунікативного призначення. 

Різновиди рематичної домінанти: предметна (переважання номінативів 

без формального предиката); статальна (переважають конструкції стану); 

динамічна (переважають конструкції дії); якісна (переважають конструкції 

визначення); імпресивна (волевиявлення, спонукання до дії або емоційно-оцінне 

ставлення); комбінована (послідовне поєднання й чергування кількох 

рематичних домінант).  

Різновиди тема-рематичної організації тексту: канонічна ступінчаста 

(рема попереднього висловлювання стає темою наступного, всі наступні теми 

мають рематичну природу); віялового типу з повторенням стабільної теми; 

віялового типу з багатокомпонентною тематичною частиною (кілька тем) і 

однією ремою; з узагальненою темою, розчленованою в текстах через 

конкретизацію вихідної теми; автономні тема-рематичні текстові структури. 

Розгорнутий портретний опис (локальний) – прийом зображення 

персонажа, що здійснюється з позиції оповідача або іншого персонажа, який 

перебуває фактично (чи незримо) серед зображених осіб, коли до оповіді 

домішується сфера його свідомості.  
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Розсіяний портретний опис – прийом зображення персонажа, коли його 

портрет складається з окремих фрагментів, розкиданих у тексті («роздрібненість 

мозаїчних уламків» – за С. Красніковою), з яких уявляється цілісний образ.  

Семантична площина художнього тексту – у творі це зображений світ та 

оповідна ситуація. Ці площини в тексті існують одночасно, але з певним 

домінуванням однієї з них у певний момент і, відповідно, структурним 

послабленням іншої.  

Синтаксичний режим інтерпретації – режим, пов’язаний з відносним 

часом. 

Стилістичний прийом виникає, коли постає потреба сконденсувати мовні 

засоби з метою посилення, виділення, підкреслення, емоційного насичення 

тексту, його естетичного оформлення. Виявлення таких прийомів становить 

основу стилістичного аналізу. 

Стратегія оповіді передбачає замисел літературного твору, художній 

імператив, світоглядні й прагматичні інтереси автора, тактика – реалізацію цих 

завдань через використання певних мовних засобів. Стратегія передбачає 

сукупність поглядів, різноманітних позицій, що використовуються для 

зображення художньої дійсності. З цієї сукупності оповідач вибирає ті, за 

допомогою яких зображує цю дійсність. Відповідно до цього оповідна 

перспектива пов’язана зі світобаченням автора, його ідейно-пізнавальною 

позицією, орієнтованою на читача (Г. Золотова). 

Суб’єкт оповіді – оповідач, організаційний центр твору (В. Виноградов), 

основна семантична фігура художнього тексту, якій автор надав функцію 

актуалізації епічної площини літературного твору. 

Тема – частина речення, що не входить у рему. Рема – частина речення 

(слово чи синтаксично пов’язана група слів) – носій головного фразового 

наголосу. 

Транспозиція – термін, що позначає явище трансформації в мовній 

структурі у процесі комунікації (також зміну граматичних форм).  
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У якісно-описовій функції акційні дієслова позначають звичайні заняття, 

уміння, а неакційні – властивості об’єктів оповіді, відношення між предметами.  

Формула афористичного типу – фраза / теза, що виконує функцію 

результативного коментаря, який виводиться з фабульної ситуації (А. Гулак), 

і має форму афористичного висловлювання.  

Читач імпліцитний – відповідно до тісного зв’язку читача / слухача з 

автором / оповідачем визначається образ читача в художньому творі. Він є 

невід’ємним від оповіді, оскільки на його сприйняття орієнтована і стратегія, і 

оповідна перспектива.  
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