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оприявнюється не лише делогізація вірша, але й руйнація художнього образу, 

власне мови та комунікативних функцій тексту. 

 
 

ПОЄДНАННЯ МЕЛОДІЇ ТА СИМВОЛУ 
У ВІРШІ «ЗАБУТТЯ» СТЮАРТА МЕРРІЛЯ 

 
Паульс В.О. (Харків) 

 

У 1887 році, коли символізм у Франції досягнув 

вершини становлення як літературного напряму та 

самовиразнення, франкофонний поет американського 

походження Стюарт Мерріль (1863–1915) вертається до 

Парижу зі Сполучених Штатів, куди він вимушено 

повернувся через смерть батька, та під впливом гнітючого 

настрою від тривалого перебування на «чужій» землі починає ще активніше 

писати, друкувати свої твори, відвідувати «вівторки» С. Малларме, а в січні 1886 

року бере участь у публікації восьми «Сонет Вагнеру». У творчості всіх 

символістів (С. Мерріля, Р. Ґіля, Г. Кана, П. Кийяра, А. де Реньє, А. Жіда, 

П. Клоделя та інших), які «пройшли» через Маллармевський літературний салон, 

відчуваються «уроки», які їм давав метр французького символізму. Всі вони 

«зразково» дотримувалися найважливіших ціннісних орієнтирів напряму (світ 

пізнається через природу, музику; символ – це «місточок» між двома світами), 

ніхто з них не зрадив основним традиціям символізму, але в той самий час у 

окремій роботі відчувається авторська індивідуальність. 

У 1887 році С. Мерріль випустив збірку творів «Гами», в яку поет включив 

17 віршів. У присвяті до збірки поет звернувся до Р. Ґіля (1862–1925) як до 

найвизначного митця музичності [1]. Вся збірка створена на абсолютному балансі 

семантики та мелодійності. Поет зумів зберегти рівнозначність, не пожертвувавши 

ані змістовим впливом творів, ані їхнім звучанням. 

Вірш «Забуття» (1887) вирізняється поміж інших праць автора, і, 

насамперед, його виокремлюють «Назустріч» (1887) і «Коли вона співала» (1887), 

які оповивають вірш у збірці. При читанні вірша відчувається тужливий настрій 

автора. Домінуюче тематичне поле створюють слова: «leur requiem» (реквієм), 

«ton tombeau» (могила), «un sarcophage» (саркофаг), «la grave épitaphe» (великий 

могильний напис), «l’amen» (Амінь!), «l’hosanna» (Хвала!), «une crypte» (склеп), 

«la paix» (спокій), «des marches sépulcrales» (гробові кроки). У поєднанні з 

загальною картиною (ніччю), що зображується («à minuit sous la flame lustrale» (о 

півночі під очищальним полум’ям), «la lueur des astres» (проблиск зірок)), вони 

передають читачеві відчай, але не тотальний; зневіру, але не повну. І така 
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«недовершеність» утворюється через світанок, яким завершується вірш («les 

lampadaires d’or s’endorment» (золоті канделябри засинають), «la glauque aurora 

en le vitrail vermeil» (похмурий світанок відбивається на червоногарячому 

вітражі)). Таким чином, автор виражає надію на новий початок для себе, вихід, 

позбавлення своїх думок від кайданів, які стримують їх наче у склепі [1, с. 76]. 
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РАССКАЗАХ» В.Т. ШАЛАМОВА 

 
Погорелова Н.И. (Харьков) 

 

«Новая проза» В. Шаламова стала отражением 

трагических катаклизмов ХХ века. Размышляя о судьбах 

жертв этого времени, автор находит их художественное 

выражение в «новом» пространстве и времени.  

Философия лагерного времени у Шаламова позволяет рассматривать 

лагерное пространство как нечто между жизнью и смертью, откуда, однако, 

невозможен «разворот» к жизни. Лагерь не только убивает человека, но и 

прозаичностью статуса смерти омертвляет его душу. Шаламовское ощущение 

времени и пространства определено самим автором «Колымских рассказов» 

трагически точно: «Я возвращался из ада».  

Соотношение хронотопов эпохи тоталитаризма и индивидуально-

личностного времени-пространства человека в мире тоталитаризма дает ключ к 

пониманию писателем смысла человеческого прогресса и «геометрического» 

символизма «пирамиды» власти. Разрушить её может лишь идеологическая эрозия 

и непрочность фундамента, состоящего из миллионов «сакральных» жертв. И если 

революционная жертва могла бы ещё быть оправдана как «строительная», то 

количество последующих жертв опрокидывало эту пирамиду: слишком тяжёлой 

https://archive.org/details/lesgammesvers00merruoft/page/n7

