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книзі знаходимо 39 найменувань дорогоцінних каменів, 23 найменування 

музичних інструментів, включаючи вельми рідкісні. Очевидною є екзотика 

образотворчих прийомів; саме в цьому проявляється і своєрідність естетизму як 

літературної течії, і індивідуальність Уайльда як художника слова. 

Стиль Уайльда також відзначений дотепними, лаконічно побудованими 

діалогами, які представляють собою розлогі тиради, і діалогами, близькими до 

драматичних. Спільною рисою є ретельна вивіреність значень слів, 

афористичність, метафоричність і парадоксальність. Особливо відзначені 

парадокси Уайльда, які займають значне місце в романі. Вони важливі для 

створення основи ідейного змісту твору, для надання йому образності, барвистості 

і оригінальності.  

 

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, 
ЭКФРАСТИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ 

В РОМАНЕ ДИНЫ РУБИНОЙ «БЕЛАЯ 
ГОЛУБКА КОРДОВЫ» 

 
Внукова К.В. (Харьков) 

 

Дина Ильинична Рубина – одна из ярких 

представителей современной литературы, автор одного из 

лучших и самых известных романов «Белая голубка 

Кордовы». Рассмотрим присутствие интертекстуальных 

элементов в даном произведении. Понятие 

интертекстуальности введено французской 

исследовательницей Юлией Кристевойв в 1967 году для определения характеристики 

текстов, связеймежду ними, благодаря которым тексты (или их части) могут многими 

разнообразными способами явно или неявно ссылаться друг на друга. Особую роль в 

романе играют тексты-цитаты из популярных музыкальных произведений: – Вот и 

лето прошло, как писал один хороший поэт… («Белая голубка Кордовы»).  

Живописный экфрасис Рубиной выполняет главную функцию в романе, 

становится одним из самых важных приемов создания образа художника, 

характеристика которого определяет отношение автора к персонажу и 

взаимодействие изобразительного искусства и литературы. Главный герой, Захар 

Кордовин, – талантливый художник, влюблённый в искусство, и в то же время гений, 

который наслаждается жизнью, дает лекции по истории живописи, пишет книги. 

Смысл его жизни заключается в доказательстве философии искусства и достижении 

своего идеального существования в мире, но, растратив свой талант, он превращается 

в злодея, авантюриста, фальсификатора, создавая копии картин, выдавая их за 

оригиналы с целью заработать на этом большие деньги. 
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Описания всемирно известных полотен Р. Фалька, М. Ларионова, Эль Греко, 

Рубенса, а также вымышленных картин, созданных Захаром Кордовиным в манере 

разных художников, его авторских картин широко представлены в романе 

Д. Рубиной «Белая голубка Кордовы» и являют собой характерную особенность 

данного художественного произведения, экфрастические элементы которого чаще 

всего выполняют функцию живописного экфрасиса. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕЦЕПЦІЇ ТВОРЧОСТІ 
АРКАДІЯ АВЕРЧЕНКА ПЕРІОДУ ЙОГО 
ЕМІГРАЦІЇ ДО ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ У 

ЧЕСЬКИХ СЛОВНИКОВИХ ВИДАННЯХ 
 

Голобородько Ю.К. (Суми) 
 

Дослідження творчості відомого письменника-

сатирика Аркадія Тимофійовича Аверченка у роки його 

еміграції за кордон відображено у роботах 

Д. Левицького, О. Соловйової, А. Хлєбіної, О. Кузьміної, 

В. Міленко, Г. Погребняк, А. Нестеренко, М. Богданової та ін. Нами було 

проаналізовано різні видання, у тому числі наукові праці, словникові статті і 

публікації у періодичній пресі різних європейських країн – Чехії, Латвії, Франції, 

Німеччини. Спираючись на цей матеріал, можна визначити, що особливий інтерес 

викликають дослідження прози письменника, зроблені чеськими 

літературознавцями.  

У чеському «Словнику письменників Радянського Союзу» в статті, що 

присвячена А. Аверченку, наведено аналіз творчості письменника, в якому, з 

одного боку, визнається його талант у створенні сатиричних, гумористичних і 

комедіографічних творів, а з іншого, автор вважає, що із часом письменник 

проміняв свій дар на створення творів для розваги невибагливої публіки, кладучи 

в основу своїх сюжетів політичну складову [1, с. 172–173]. 

У «Словнику письменників народів СРСР», створеному колективом чеських 

авторів – Й. Бечке, М. Дрозди, М. Граля і В. Жидліцкі, навпаки, підкреслюється, 

що у прозі А. Аверченка найбільш важливими є саме естетичні і моральні ідеали, а 


