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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 по-

різному. 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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 Проблему самопожертви ( «Соловей і троянда», «Щасливий принц», 

«Відданий друг»); 

 Проблему митця і суспільства («Щасливий принц»). 

Аналізуючи матеріал, ми можемо зробити висновок, що мистецтво для 

Уайльда – це естетика, в якій можна хоча б на якийсь час піти від потворної, 

вульгарної, нудної реальності.  Але в той же час його казки показують нам, що 

для того щоб зрозуміти поняття справжньої краси в житті людини, на нього 

треба дивитися крізь призму парадоксів, які пронизують життя людини. Такі 

парадокси пронизують і творчість самого О. Вайльда, працюючи з широким 

спектром жанрів, від поезії до п’єс, письменник, який прославив себе як 

відомий естетист, та поціновувач культу краси, у своїх творах постійно 

натикався на конфлікт між ідеальністю, до якої він прагнув, та реальністю 

буденності. Але, як і творчість письменника, яка сяяла крізь будь-які художні 

переклади, навіть у тумані людських переживань, проблем та трагедій, 

справжня краса, завжди буде сяяти яскравіше за будь-яку зірку.  

 

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НЕВЕРБАЛЬНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ 

Юлія КАЛІНІЧЕКО 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент О.С. Лазарева  

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки на передній план 

виходить вивчення емоційного аспекту комунікації, яке спрямовано на опис 

особливостей взаємозв’язку емоційних переживань людини з її когнітивною 

сферою та комунікативною поведінкою. Одним із культурно обумовлених 

фрагментів об’єктивно існуючої дійсності, який викликає при його осмисленні 

емоційні переживання, є художній текст. Саме в художній літературі автор 

фіксує вербальну та невербальну комунікацію, більше уваги приділяє 

внутрішнім переживанням та емоціям героїв. 

Найкращий засіб передачі емоційних переживань, які являють собою 

складову частину культури будь-якого народу, є використання мовних засобів. 

Проте комунікація складається не лише з мовленнєвої поведінки мовця: існує 

передача інформації візуального характеру, котра виражається невербальною 

поведінкою  та доповнює мовленнєву діяльність. Невербальна мова як вагома 

складова процесу комунікації ставала об’єктом дослідження в наукових працях 

Ф. Бацевича, І. Горелова, В. Богданова, П. Екмана, М. Кнаппа, Р.М. Паєра.  

Проте невербальні маркери вираження емоцій (на матеріалі сучасної 

англомовної художньої прози) не були виокремлені та систематизовані. 

Невербальне знакове оформлення емоцій є переважно акціональним. 

Серед засобів вираження емоцій виділяються: жести, які виконуються свідомо 

й у розрахунку на спостерігача; міміка; пози; вирази обличчя. Отже, мімічні, 

пантомімічні показники, які супроводжують емоції людини, та її ставлення до 

ситуації взаємодії, виступають у ролі об’єктивних індикаторів емоційних станів. 

Невербальна мова, зосереджуючи увагу на поведінці персонажів, стає 


