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Наукові дослідження молоді

автор використовує й фразеологічні звороти: Ходя взяв його за вушко, наче то був
не трилітровий жбанок, а звичайний кухлик, заглянув у нього, як сорока в кістку, нюхнув
приплюснутим носом і почав хлебтати (Шкляр; с. 127), Щоправда, чув погано, бо ворон, по правді сказати, був уже глухий як пень (Шкляр; с. 9), Гризло звелів, щоб той їхав
негайно, а Куземко знов за своє: уперся, як кілок у тин, не поїду, і все (Шкляр; с. 101), А халат я побачив на ньому пізніше, коли Ходя, сяючи, як нова копійка, приміряв його на себе
вже в таборі (Шкляр; с. 121).
Тож, вивчення порівнянь у мові роману Василя Шкляра «Залишенець. Чор
ний ворон» дозволило нам виявити особливості їх стилістичного потенціалу в тек
сті. Порівняння у Василя Шкляра осмислюються на тлі широкого контексту, уна
слідок чого посилюють вплив тексту на читача. У компаративах простежується
прагнення письменника поєднувати контрастні в змістовому і стилістичному пла
ні мовні засоби (абстрактні поняття порівнюються з конкретними, людина порів
нюється з тваринами і рослинами). Завдяки цьому стилістичному засобу письмен
ник наблизив нас до описуваних подій, відтворивши картини війни Української
Народної Республіки з Росією. Дослідження стилістичної функції компаративних
конструкцій у художньому тексті — це один зі шляхів вивчення письменницько
го дискурсу, а опрацювання такого роду питань у сучасній українській лінгвос
тилістиці може суттєво доповнити інформацію про місце і роль цієї синтаксичної
конструкції в мові художнього твору.
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ТВОРЧІСТЬ Г. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА В КОНТЕКСТІ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕНТИМЕНТАЛІЗМУ
Із сентименталізмом в українській літературі неодмінно пов’язують ім’я
«творця людової повісті» Г. Квітки-Основ’яненка (І. Франко). Разом з тим творчість
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цього митця становить синкретичне поєднання художніх систем класицизму,
сентименталізму, романтизму, реалізму.
Як відомо, сентименталізм зародився в англійській літературі, його родо
начальником став Л. Стерн, до сентименталістів належать С. Річардсон, О. Ґол
дсміт. Сентименталісти змінюють класицистичну систему жанрів: з’являються
подорожні нотатки («Сентиментальна подорож» Л. Стерна), епістолярний ро
ман («Страждання юного Вертера» Ґете), сімейно-побутова повість («Бідна Ліза»
М. Карамзіна). З’являється й нова форма оповіді — сповідь, спомин, щоденник,
листування, що допомагало глибше розкрити внутрішній світ героїв, точніше
передати складні людські почутя. Питання розвитку сентименталізму в україн
ській літературі є дискусивним.
У вітчизняному літературознавстві проблему типології сентименталізму од
ним із перших поставив М. Зеров. Науковець вважав, що український сентимен
талізм слід розглядати як окремий літературний феномен, що був в українській
літературі явищем довготривалим, постійним, і, подібно до сентименталізму ан
глійського, явищем національного значення [Зеров].
Д. Чижевський наголошував, що в українській літературі «немає потреби
утворювати з кількох творів Квітки та одного твору Котляревського окремого лі
тературного напряму» [Чижевський, с. 375].
І. Лімборський зазначє, що творчість Г. Квітки-Основ’яненка потрібно роз
глядати як своєрідну лабораторію, де представлені твори просвітницького кла
сицизму, сентименталізму, романтизму та реалізму [Лімборський]. Він виявив
спільні тенденції у прозі Г. Квітки-Основ’яненка та С. Річардсона.
В. Трофименко дослідила еволюцію літературно-естетичних поглядів укра
їнського письменника в контексті західноєвропейської просвітницької естетики
(С. Річардсон, О. Ґолдсміт, Л. Стерн). Однак дослідниця підкреслила, що у пові
стях Г. Квітки-Основ’яненка можна виявити лише деякі риси сентименталізму
[Трофименко]. У подальшому дослідники неодноразово акцентували увагу на де
яких типологічних аналогіях у творах Г. Квітки-Основ’яненка та західноєвро
пейських просвітників.
Сентименталізм сприяв демократизації літератури. Головний герой сенти
менталістів, як правило, є представником середнього стану, він здатний на шля
хетні вчинки та глибокі переживання. Маруся та Василь (повість Г. КвіткиОснов’яненка «Маруся») не пристосовані до життя, непрактичні, вони не уміють
жити «за законами розуму», натомість цілком підпорядковуються законам кор
доцентризму, наївні і духовно чисті.
У творах Г. Квітки-Основ’яненка впізнаються фольклорні сюжети й образи,
а також просторічні мовні звороти. Наприклад, у повісті «Сердешна Оксана» чи
таємо: «Була собі і заможненька. Була в неї земелька, скотинка, був і вітрячок…» [КвіткаОснов’яненко, с. 97]. Пестливо‑зменшувальна лексика, за задумом сентимента
лістів, повинна впливати на читачів, зворушуючи та розчулюючи їх. У повістях
Л. Стерна найчастіше увага акцентується на серці героя: «серце моє стискається
від жалю та співчуття» [Стерн]. Аналіз художніх текстів дає підстави говорити про
активну рецепцію руссоїстської ідеї «природної людини» українським та англій
ськими письменниками, виявляє її національно-індивідуальні художні інтерпретації.
В аналізованих творах («Маруся», «Сердешна Оксана», «Щира любов»
Г. Квітки-Основ’яненка, «Памела» С. Річардсона, «Сентиментальна подорож»
Л. Стерна) спостерігається художнє відтворення домінантних ідей парадигми
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«природної людини», традиційних у тогочасній європейській сентименталіст
ській літературі.
Г. Квітка-Основ’яненко, Л. Стерн, О. Ґолдсміт обрали ідейною основою худож
нього стилю гуманістичну філософію Ж.‑Ж. Руссо, за якою природа інтерпрету
валась як вираз Божої досконалості та невід’ємна сторона людської сутності. Опи
раючись на вчення Ж.-Ж. Руссо про те, що охоронцем втрачених для цивілізації
«природних» традицій є перш за все селянство, Г. Квітка-Основ’яненко, Л. Стерн,
О. Ґолдсміт презентували навколишній світ з позицій сентименталізму, зобра
жуючи у своїх творах вихідців з простолюду як носіїв високої духовності та моралі.
Порівняльний підхід до аналізу прозової спадщини Г. Квітки-Основ’яненка
та Л. Стерна, О. Голдсміта дає підстави говорити, що ці майстри слова активно
використовували прийоми психологізму, а фабульною основою в їхніх творах
є дослідження душевних станів героїв. Зовнішні вияви почуттів героїв реалізу
ються через портретні змалювання. Автори в такий спосіб передають особливу
емоційну чутливість своїх героїв.
Для розкриття світу почуттів та емоцій героів Г. Квітка-Основ’яненко,
Л. Стерн, С. Річардсон звертаються до внутрішнього монологічного мовлення
(монолог-емоція, монолог-почуття, монолог-роздум).
Отже, сентиментальні повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся», «Сердешна
Оксана», «Козир-дівка» споріднені з творами англійських письменників‑сенти
менталістів і відбивають основні тенденції розвитку сентименталізму в літературі.
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