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На думку сучасної дослідниці Е.В. Зброжек, кожна історична епоха
формує свої домінуючі моделі поведінки, але вікторіанство в цьому плані дає
особливо цікаві й специфічні приклади. Процес формування «англійськості»
(Englishness) дає змогу простежити зміни поведінкових норм, зокрема й
ґендерних ролей, що відбувалися, не лише на рівні повсякденної культури, але
й у глибинних пластах культури цієї історичної епохи. У цей час були закладені
й основи етики, які склали кодекс поведінки «справжнього» англійця, «героя
свого часу» – джентльмена. Він являв собою, відповідно до теорії Кардінера,
«базисний тип особистості», який несе відбиток основних цінностей культури у
формах свого світосприйняття, поведінки і мислення, а «леді» була
доповненням, свого роду, його жіночим двійником за своїм соціальним
становищем, системою цінностей і нормами поведінки.
Як справедливо зауважує Ю.С. Скороходько, «вікторіанські цінності
визначили вікторіанську дійсність та стали основою британського
національного характеру. Герої вікторіанських романів є уособленням
справжнього вікторіанця, носія вікторіанських цінностей. Їм притаманне
почуття обов’язку, терпіння, працьовитість, добропорядність, повага до
сімейних цінностей». Практицизм, здоровий глузд, принцип корисності,
заощадливість були базовими рисами справжнього вікторіанця.
ІРЛАНДСЬКА ТЕМА В РОМАНАХ М. МІТЧЕЛ «ВІДНЕСЕНІ ВІТРОМ»
І А. РІПЛЕЙ «СКАРЛЕТ»
Єлизавета ІЩЕНКО
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Н.С. Алексєєва
У роботі метою є аналіз ірландської теми у романах «Gone with the Wind»
and «Scarlett». Багатогранність даної проблеми обумовлена тим, що звернення
до неї ставить перед дослідником кілька складних питань: що розуміти під
англо-ірландськими мотивами в літературі і яких авторів до неї відносити.
Історія Ірландії розповідає нам про трагічну участь ірландців, які ставши
жертвою іноземних завойовників в повній мірі зазнали тягар багатовікової
колоніальної експлуатації і національного гноблення.
Література Ірландії одна з найдавніших в Європі, довгий час залишалася в
тіні англійського словесного мистецтва і часто сприймалася як література саме
англійська. Англо-Ірландська література почала формуватися тоді, коли
більшість європейських вже знайшли національну своєрідність, власні традиції
і класиків. Англійські та ірландські письменники в період між двома світовими
війнами активно включилися в загальноєвропейський світовий літературний
процес. У літературі критичного реалізму, представники якого, розвиваючи
національні традиції, ставили складні проблеми країни : антивоєнні настрої,
підйом революційного і національно-визвольного руху, боротьбу з фашизмом і
багато інших. У XVIII і XIX століттях серед англійських письменників деякі
були ірландського походження. Вона знайшла відображення в творах таких
письменників як: Джеймс Джойс, Шон О’Кейсі, Бернард Шоу, Томас Мур та ін.
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У своїх роботах вони описують національно-визвольний рух Ірландії, незгоди
та негаразди, які випали на долю країни, але і не забувають розповісти по все те
прекрасне, що існує в межах країни.
У романах Маргарет Мітчел та Александри Ріплей Ірландія зображена порізному. В романі “Віднесені Вітром” Ірландія зображена з ретроспективної
точки зору,як міф,спомин про те, якою Ірландія була. Таким чином, розуміння
того, що становить сутність ірландської літературної традиції, дозволяє виявити
особливості процесу взаємодії поезії та прози в англо - ірландській літературі. В
романі “Скарлет” Ірландїя зображена як реалія, Скарлет бачить колонізовану
країну, бідність людей, неспроможність платити податок на землю, але при
цьому вона бачить і інший бік. Без докладного розгляду проблем національної
ідентичності та наступності неможливе глибинне розуміння літературних
процесів, що відбувалися в Ірландії на початку XX століття.
МОРАЛЬНИЙ ПАФОС КАЗОК О. ВАЙЛЬДА
Марина КАЗАКОВА
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент І.О. Подгурська
Творчість Оскара Вайльда багатогранна. Окрім яскравих п'ес,
мистецтвознавчих статей і геніального роману «Портрет Доріана Грея», перу
письменника належать прекрасні літературні казки для дітей та дорослих, які
значною мірою вплинули на формування системи духовно-моральних
цінностей багатьох поколінь.
Відомий літератор Річард Еллман, у своїй біографічній книзі, присвяченій
Оскару Вайльду, писав, що творчістю письменника захоплювались не лише
англомовні читачі, а й прихильники по всьому світу, бо сяяння таланту
письменника не міг приглушити ніякий переклад.
Актуальність теми обумовлена тим, що зацікавленість науковців
багатогранною і так до кінця й не вивченою літературною спадщиною митця не
згасає і в наш час. Проблематика його творів лишається актуальною й понині,
бо нагадує сучасному читачеві про неминущі цінності, та, наче дзеркало,
відображує всі людські пороки.
Метою роботи є виявлення морального пафосу творів Оскара Вайльда і їх
аналіз для більш глибокого розуміння внутрішнього світу письменника та його
творчості.
Казки О. Вайльда, як і все різноманіття його робіт, є багатоплановими й
насиченими з точки зору змісту твору, розвитку сюжету і широкого спектру
проблем, що відображені в системі художніх творів. Найбільш частотними для
творчості письменника вважають:

Проблему співвідношення героїв і навколишнього світу («Молодий
король», «Відданий друг», «День народження Інфанти»);

Проблему співвідношення краси зовнішньої і внутрішньої
(«Хлопчик-зірка», «День народження Інфанти», «Щасливий принц»);
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