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ЛІТЕРАТУРНИЙ ПСИХОЛОГІЗМ ЯК ХУДОЖНІЙ ФЕНОМЕН
Елеонора МИРОШНІЧЕНКО
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Н.С. Алексєєва
Література завжди прагнула до висловлення духовного життя людини,
його почуттів, переживань, роздумів, емоційних відгуків на зовнішні явища,
при цьому демонструючи певне світосприйняття, ставлення до світу своїх
творців як представників конкретних історичних поколінь та історичних епох.
Саме сьогодні виникла необхідність у більш глибокому теоретичному підході
до вивчення проблеми художнього психологізму в літературних дослідженнях.
Глибоке проникнення у внутрішній світ героя, докладний опис, аналіз
різних станів його душі, увагу до відтінків переживань називається
літературним психологізмом.
У першу чергу про психологізм говорять при аналізі епічного твору,
оскільки саме тут у письменника є найбільш засобів вираження внутрішнього
світу героя. Поряд з прямими висловлюваннями персонажів тут є мова
оповідача, і можна прокоментувати ту чи іншу репліку героя, його вчинок,
розкрити справжні мотиви його поведінки.
У тих випадках, коли письменник зображує тільки особливості поведінки,
мови, міміки, зовнішності героя – це непрямий психологізм, оскільки
внутрішній світ героя показаний не безпосередньо, а через зовнішні фактори,
які можуть бути не завжди однозначно інтерпретовані. До прийомів непрямого
психологізму відносяться різні деталі портрета, пейзажу, інтер'єру та ін. До
прийомів психологізму відноситься також і замовчування. Детально аналізуючи
поведінку персонажа, письменник в якийсь момент взагалі нічого не говорить
про переживання героя і тим самим змушує читача самого проводити
психологічний аналіз. Роман Гарпер Лі «Вбити пересмішника» є вдалим
прикладом непрямого літературного психологізму. Автор здебільшого виступає
у ролі «таємного спостерігача», адже думки та почуття, розуми та внутрішній
діалог залишається у таємниці, читачі можуть лише замислитися про те, що
коїться на душі у головних героїв.
Коли ж письменник показує героя «зсередини», як би проникаючи в
свідомість, душу, безпосередньо показуючи, що відбувається з ним в той чи
інший момент. Такий тип психологізму називається прямим. До форм прямого
психологізму може бути віднесена мова героя (пряма: усна і письмова;
непряма; внутрішній монолог), його сни.
У художньому творі промові персонажів зазвичай відводиться значне
місце, але психологізм виникає тільки в тому випадку, коли персонаж детально
говорить про свої переживання, викладає свої погляди на світ. Коли у творі
спостерігається розгорнутий роздум героя, природній, щирий, спонтанний,
виникає внутрішній монолог, в якому зберігається мовна манера персонажа.
Герой розмірковує про те, що його особливо хвилює, цікавить, коли йому
потрібно прийняти якесь важливе рішення. Виявляються основні теми,
проблеми внутрішніх монологів того чи іншого персонажа.
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Від внутрішнього монологу слід відрізняти потік свідомості, коли думки і
переживання героя хаотичні, ніяк не впорядковані, логічний зв'язок абсолютно
відсутній, зв'язок тут асоціативний.
Таким чином, як художній феномен психологізм у літературі покликаний
виражати, втілювати художній зміст. Змістовної його основою є ідейноморальна проблематика. Літературний психологізм створює традицію
об'ємного зображення внутрішнього світу героя, де психологічний аналіз
розглядається як один із засобів в осягненні психіки в її багатоелементності і
неподільності.
ОСОБЛИВОСТІ ЧОЛОВІЧИХ ТА ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ
У РОМАНІ Е. М. РЕМАРКА «МАНСАРДА МРІЙ»
Аліна ОРЕЛ
Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор О.В. Тарарак
Еріх Марія Ремарк – це один із найулюбленіших письменників не лише у
Німеччині, але й у всьому світі. Для більшості читачів Ремарк відомий своїми
творами про війну, про еміграцію. Проте роман, котрий ми розглянемо у даній
публікації, відрізняється від багатьох творів, написаних Ремарком. У ньому ми
не знайдемо ні опису жахів війни, ні зображення життя «втраченого
покоління».
Мова йде про перший роман Е. М. Ремарка «Die Traumbude», котрий був
написаний у 1919 році. У ньому письменник розповідає про події, котрі
відбулися у 1915 – 1917 роках, коли він вступив до так званого
«Traumbudekreis» (гурток мансарди снів, мрій), яким керував художник та поет
Фріц Херстемайєр. Саме йому та його покійній коханій Люсіль Дітріх і
присвячує Ремарк свій перший роман [Михайлева В. В. Рецепция романа Э. М.
Ремарка «Die Traumbude» средствами русского языка, 2010, c. 196].
У романі йде мова про поета та письменника Фріца Шрамма, який
приймає у своїй мансарді, котра називається «Мансардою мрій», молодих
людей, що цікавляться мистецтвом. Фріц направляє їх, дає поради про те, як
знайти орієнтири у мінливому суспільстві.
Головний герой роману любить життя у всіх його проявах. Він вчить
своїх молодих друзів радіти кожній прожитій миттєвості, і саме це притягує до
нього творчу молодь:
“Onkel – Fritz, – sprach Elisabeth andächtig.
Er küßte sie auf die Stirn” [Erich Maria Remarque. Das unbekannte Werk.
Band I: Frühe Romane. – Köln: Kiepenheuer & Witsch, 1998, с. 44].
Коли вони приходять до Фріца у «Мансарду мрій», то все, що їх оточує,
дає їм можливість відволіктися від буденного та повсякденного, від
прозаїчності життя.
У значній мірі автобіографічність роману визначається саме системою
персонажів. Поряд із Фріцем Херстемайєром Ремарк представляє у своєму
романі й інших друзів та подруг із «Traumbudekreis» [Матвеев М. А. Принципы
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