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ВСТУП

Вивчення концептів привертає увагу багатьох науковців, незважаючи на
важкість визначення цього поняття. Розуміння того, як працює концепт, як він
передає та зберігає інформацію, є важливим аспектом досліджень. Для
окреслення терміну концепту як літературознавчого та вивчення методів його
дослідження ми проаналізували праці таких науковців, як М.Маркова,
І.В.Постолова, Л.Ю. Зана, Л.М. Айзенбарт, К.Ю. Голобородько та деяких
інших.
Конкретно для концепту пам’яті є також важливим, яку модель пам’яті
він репрезентує. Пам’ять як компонент концептосфери індивіда відіграє
важливу роль у формуванні його світоглядної картини. Для визначення
концепту пам’яті ми дослідили праці таких науковців, як А. Киридон, О.Д.
Бойко, Я. Купіна, Н.Дашко, А. Коник, А. Ассман, Я. Ассман та інші.
Актуальність роботи зумовлена активним вивченням концепту пам’яті
у літературних творах, зокрема, у романі Ю. Винничука “Танґо смерті”.
Наукова новизна зумовлена розглядом цього концепту з урахуванням модусу
неособистісного спогаду.
Мета

роботи

–

дослідити концепт пам’яті,

наявний

у творі,

використовуючи модус неособистісного спогаду через призму бачення
індивіда.
В ході роботи перед нами постають наступні завдання:
●

виокремити найближче визначення терміну концепт, яке ми будемо

використовувати у подальшому дослідженні;
●

опрацювати наукові розвідки, які стосуються визначення концепту

у літературознавстві, а також ті, які стосуються методів дослідження, а
саме – концептуальний аналіз;
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●

охарактеризувати концепт пам’яті, які можливі моделі пам’яті він

утворюватиме

та

з

якими з них найближче

пов’язаний модус

неособистісного спогаду, яке він займає серед них місце;
●

дослідити концепт пам’яті у романі Юрія Винничука “Танґо

смерті”, використовуючи модус неособистісного спогаду.
Предмет дослідження – концепт пам’яті, який втілюється через модус
неособистісного спогаду.
Об’єкт дослідження – роман Юрія Винничука “Танґо смерті”.
У

процесі

виконання

роботи

були

використані

такі

методи:

герменевтичний, аналітичний, порівняльний.
Робота складається зі вступу, трьох розділів (останній поділений на
підрозділи), загальних висновків та списку літератури.
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РОЗДІЛ 1: Термін концепт, його визначення та методи дослідження

Термін концепт

використовується

у різних сферах досліджень:

лінгвістиці, культурології, філософії та ін. Саме слово “концепт” походить від
латинського “conceptum/conceptus” та дослівно перекладається як “думка,
поняття” [23, 58]. Посилаючись на В. Супруна, це насамперед логікофілософський термін, тому не зайвим буде згадати появу його ще у
середньовічній філософії П’єра Абеляра, який був засновником філософії
концептуалізму [23]. О. Зайченко у своїй статті “Поняття “концепт”, його
загальна характеристика” також посилається на цього філософа і зазначає, що
він розглядав концепт як “форму охоплення змісту” [9, 78].
За словами М. Маркової, найбільш поширене визначення концепту у
сучасній філософії описує його як змістове наповнення поняття, яке не
співвідноситься з його мовним вираженням. Цим змістовим наповненням
виступають знання концептоносіїв про реальність. Причому, за словами
Є.Кубрякової, на яку спирається дослідниця, ці знання можуть стосуватись як
об’єктивної реальності, так і вигаданих світів і речей. Отже, концепти певною
мірою визначають реальність та стан речей у ній. Звідси можна виокремити
інше визначення концепту – “ідея, що містить у собі інший підхід до
дійсності” [24, 300].
Концепти не існують самі по собі. Вони утворюють складну систему у
свідомості людини, що, у свою чергу, має мінімальний набір концептів для
утворення певної картини світу. Відповідно, вони вкоріненні у культуру
концептоносія та мають кожен свій індивідуальний сенс [16]. Така область
культурних концептів може також називатися концептуальною картиною світу,
де вона відображає сприйняття певної нації, її традиції, звичаї, культурні норми
[11].
Одним із перших про концепт як про частину художнього тексту
заговорив С. Аскольдов. Власне, саме він і започаткував сучасну когнітивну
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теорію концепту. Н. Дашко, цитуючи його, зазначала, що “художній концепт
позначений

психологічною

складністю,

вирізняється

художньою

асоціативністю, містить невизначеність можливостей, бо є образним,
символічним” [8, 256]. Важливою властивістю концепту він вважав можливість
взаємодії між творцем концепту та реципієнтом, адже останній не просто його
сприймає, а й трансформує або навіть створює його заново. Л. Айзенбарт у
своїй роботі наголошує на обов’язковому посиланні на культурологію при
вивченні концептів, і, спираючись на слова Л. Грузберга, зазначає, що концепт
формується у текстах культури, і його аналіз у художньому творі вимагає
зовсім інших контекстів [1].
Відповідно до слів К. Голобородька, велика кількість значень концепту
може бути пов’язана із “проблемою розмежування цього терміна з такими, як
поняття, значення, лексичне значення, сема, денотат та ін., а також опису
співвідношень концепту

з такими поняттями, як образ, символ, архетип,

міфологема” [7, 5].
У сучасному літературознавстві одним з найпоширеніших визначень
концепту є “формулювання, розумовий образ, загальна думка, поняття, що
домінують у художньому творі чи літературознавчій статті” [15, 373].
Термін концепт також часто використовують поруч із терміном концепція.
Останній трактується як “розгорнута система поглядів, викладена з наміром
уникнути логічних суперечностей при тлумаченні якоїсь складної проблеми”
[15, 373], проте також може вживатись із тим же значенням, що і концепт.
Ще одним відомим дослідником концептів є В. Зусман, на думку якого,
за словами М. Маркової, для літературного аналізу дуже важлива структура
концепту. Посилаючись на його роботу, дослідниця виділяє у ній три шари:
●

внутрішня форма

●

ядро

●

актуальний шар [16].

Перший шар – це найперше значення вербального вираження концепту,
по суті етимологія слова. Ядро концепту позначає найближче поняття, яке він
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передає, і зафіксоване у тлумачних словниках. Актуальний шар передає нові
сенси концепту, їхнє постійне оновлення, які формуються у свідомості
реципієнта. У зв’язку з цим можна виокремити когнітивну функцію концепту
як одну з найважливіших, оскільки вона полягає в отриманні інформації, її
переробці, зберіганні та використанні, що пов’язано з вищезазначеними шарами
структури.
Відповідно до інформації про актуальний шар концепту, дослідниця
спирається на інше твердження В. Зусмана, що інтерпретує концепт як
можливий чинник, який дає читачу можливість будувати власне розуміння
літературного тексту [16].
Для дослідження концептів у художніх текстах використовують метод
концептуального аналізу. М. Маркова зазначає, що, оскільки є багато суперечок
з

приводу

визначення

концепту,

тому

немає

і

чіткого

визначення

концептуального аналізу [16]. О. Селіванова зазначає, що дослідники можуть
визначати його як метод дослідження концептів, або як набір методів, хоча в
будь-якому випадку він є сукупністю певних процедур, які проводяться для
дослідження концепту [19, 419]. Також у її термінологічній енциклопедії можна
знайти таке визначення: “Концептуальний аналіз – це головний метод логічного
аналізу мови й когнітивної лінгвістики, що передбачає моделювання й опис
концептів”

[20,

262].

Цитуючи

О.

Кощову,

“головним

завданням

концептивістики є дослідження та опис концептів певної мови за допомогою
лінгвістичних засобів… враховуючи можливу лакурнарність концепту або його
окремих складників” [13, 123].
Початково

вивчення

концептів

пов’язують

із

когнітивним

літературознавством, яке цікавиться механізмами представлення знань у
людській

свідомості,

де

саме

концепти

і

репрезентують

ці

знання.

Концептуальний аналіз текстів показує світогляд певної особистості, властивий
лише для неї та виражений у мові, тому він передбачає розгляд не окремих
функціональних частин, а всієї системи загалом, для зображення її взаємодії.
Найчастіше вітчизняні дослідження концептів розглядають їх як носіїв
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національної ментальності. За словами М. Маркової, їхня сукупність створює
національну картину світу, яка втілюється у мові. Ідея ж зв’язку мови та
національного характеру належить В. Гумбольдту як її першовідкривачу.
О. Селіванова, цитуючи Л. Виготського, зазначає, що концептуальний
аналіз має відбуватись у двох напрямках: від слова до думки та від думки до
слова, тобто “від зовнішнього мовного позначення до структури знань про
позначене і навпаки” [19, 420].
І Постолова вважає, що концептуальний аналіз у літературознавстві
повинен проводитись на кількох рівнях:
1.

композиційний рівень, на якому варто звернути увагу на

експозицію та епілог, а також на епіграфи та назву, оскільки нерідко там
може бути закладене концептуальне ядро твору чи розділу;
2.

сюжетний рівень, на якому детальніше досліджуються ключові

ситуації;
3.

хронотопний рівень – тут об’єктами дослідження стають час та

простір, у яких відбуваються події;
4.

персонажний рівень – відбувається розподіл персонажів на

антагоністів, протагоністів, персонажів-посередників або медіаторів, а
також персонажів, які утворюють фон у тексті;
5.

образний рівень – головними об’єктами стають символи, тропи,

лейтмотивна лексика [18, 36].
Отже, можемо дійти до таких висновків:
●

Поняття концепту використовується у багатьох дисциплінах, ми

будемо послуговуватись тим, як його розуміють у літературознавстві.
●

Термін концепт – неоднозначний і має багато уточнень, тому

потребує глибокого дослідження для визначення усіх його тонкощів у
різних сферах використання. Наразі немає чіткого тлумачення слова
концепт. Нашим робочим визначенням терміну концепт є формулювання,
яке характеризує його, як розумовий образ, що домінує у художньому
творі чи літературознавчій статті.
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●

Концепти містять у собі певну інформацію, пов’язану з культурою

концептоносія

та

його

світоглядом,

тому

вони

репрезентують

концептуальну картину світу носія. У ширшому використанні вони
можуть репрезентувати концептуальну картину певної нації.
●

Концептуальний аналіз, як і термін концепт, має різні визначення та

підходи. Ми будемо послуговуватись простою схемою визначення
концептів та їхнього опису.
●

Концептуальний

картину

індивіда

або

аналіз
цілої

репрезентативний матеріал.

допомагає
нації,

окреслити

використовуючи

концептуальну
концепт

як
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РОЗДІЛ 2: Концепт пам’яті. Феномен пам’яті та її види

Пам’ять дуже важлива у житті людини, адже без неї ми б не були
людьми. Будь-які процеси обробки інформації існують за умови, що ця
інформація здатна існувати у нашому мозку хоча б протягом кількох секунд.
Я.Купіна, цитуючи психолога С. Рубінштейна, стверджує, що без пам’яті ми б
не мали ні минулого, ні теперішнього, оскільки б друге безповоротно зникало б
у першому. Не було б жодних набутих нами навичок та досвіду і не існувало б
навчання як такого [14].
Для

словесного

відображення

пам’яті

існує

безліч

слів

та

фразеологічних конструкцій, ідею пам’яті можна віднайти у різноманітних
прислів’ях та приказках, не кажучи вже про оригінальні художні твори, в яких
вона може бути відображена навіть у назві (наприклад, В.Шевчук “Дерево
пам’яті”). Дослідниця також зазначає, що ще одним доказом існування пам’яті
як концепту є те, що вона “як концепт включає в себе додаткові, не обов’язкові
для поняття компоненти” [14, 317]. Тобто, ми можемо простежити існування
висловів, які відображатимуть ознаки пам’яті, що не стовідсотково присутні у
цьому понятті, проте вони будуть важливими для створення загальної картини
концепту, оскільки він завжди відображає максимальну кількість сенсів, які
йому може надати реципієнт.
Отже, пам’ять – це так само важливий компонент концептосфери як
сукупності концептів (українського суспільства зокрема), який відображає
систему думок коцнептоносія та його світогляд. Говорячи про українську
концептосферу, він швидше належить до універсальних концептів, а не
специфічних етнічних. Але це не зменшує важливість його дослідження,
оскільки навіть однакові концепти у різних народів репрезентують різні
особливості та звичаї, оскільки вони безпосередньо взаємодіють з унікальними
концептами,

притаманними

лише

конкретному

народу.

Окрім

цього,

незважаючи на свою універсальність, один і той самий концепт (у нашому
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випадку – пам’яті) може бути по-різному вербалізований, що стосується як
понять, репрезентованих в концептосфері конкретної нації, так і понять, що є
поширеними як мінімум серед декількох народів [14].
Для структуризації уявлень про кількість концептів у концептосфері
Я.Купіна наводить одну з класифікацій, яка належить В. Масловій, і ділить
концепти на дев’ять груп:
●

світ загалом;

●

стихії і природа;

●

уявлення про людину;

●

моральні концепти;

●

соціальні поняття та відносини;

●

емоційні концепти;

●

світ артефактів;

●

наукові поняття;

●

концепти, які стосуються мистецтва.

Дослідниця пропонує віднести пам’ять до моральних концептів,
зважаючи на умовно негативну або позитивну конотацію, якої він може
набувати у реченні. проте як варіант вона також пропонує введення десятої
групи “ментальні концепти”, яка збере у собі інші концепти розумових
процесів, наприклад, “розум”, “мислення” та ін. [14].
Наталія Дашко також визначає концепт пам’ять, оперуючи загальним
визначенням Є. Кубрякової, що розглядає концепт як термін, який пояснює
одиниці ментальних можливостей людської свідомості, зокрема ті, які
оперують досвідом та знаннями людини. Зокрема, дослідниця зазначає, що у
творах сучасних українських письменників можна простежити “осмислення
індивідуальної пам’яті людини як найважливішою онтологічного виміру її
буття” [8, 257].
У нашому дослідженні ми постараємось сконцентруватися на модусі
неособистісного спогаду, отже, варто зазначити також про поняття історичної,
колективної та національної пам’яті. Словосполучення “історична пам’ять”

12

стало широко вживаним терміном у наукових та публіцистичних працях.
Однією з причин актуалізації цього концепту у ХХ ст. стало повернення уваги
до таких важливих, проте трагічних подій століття, як Голокост, сталінські
репресії, Друга світова війна та інші етнічні чи політичні геноциди [10].
Взагалі, визначення історичної пам’яті подається як “соціокультурний
феномен колективного осмислення людськими спільнотами власного минулого;
цілісний образ історії, з яким ідентифікує себе та чи інша соціальна група”
[21]. А. Киридон сюди також додає аспект осмислення минулого не тільки на
масовому рівні, але й на індивідуальному, що змушує нас говорити про
історичну пам’ять як сукупність подій, фактів та ключових образів, які можуть
відображати один концепт з різних боків. Цитуючи декількох інших
дослідників, авторка приходить до висновків, що історична пам’ять – це
сукупність інформації колективного та індивідуального, що у взаємодії
допомагає з ідентифікацією спільноти чи особистості [10]. Отже, сюди можна
додати, що спогад може належати індивіду, проте все ще бути неособистісним,
оскільки він може відображати частину досвіду колективу, що є важливим для
загальної концептуальної картини.
Цитуючи Н. Яковенко, А. Киридон висуває іншу думку про те, що
словосполучення “історична пам’ять” можна використовувати як метафору,
оскільки події фіксуються на сторінках книжок та документів, тоді як пам’ять –
чисто психологічний процес, який притаманний конкретному індивіду і який
може сягати не далі трьох поколінь. Тому згадки про минуле – це певне
колективне його переосмислення, яке можна порівняти з мітом, оскільки воно
вибірково окреслює певні події та зберігає потрібні людині або спільноті
цінності [10].
А. Коник досліджує історичну пам’ять як важливий комунікативний
ресурс, і зазначає два підходи її вивчення. Перший розглядає історичну пам’ять
як соціокультурний феномен. Він полягає у трактуванні історичної пам’яті як
засобу

управління

теперішнім

за

допомогою

минулого,

зокрема

для

ідентифікації індивіда чи певної спільноти. Цитуючи історика П. Нора, авторка
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наводить як приклад “демократизацію” історії, коли революції та рухи за права
національних меншин утворювали їхні різноманітні форми пам’яті, що
слугувало основною складовою для власної ідентифікації. Основна функція
пам’яті в межах цього підходу полягає у трансляції свого історичного досвіду
теперішньому поколінню через культурну парадигму [12].
Другий

підхід

розглядає

історичну

пам’ять

як

інформаційно-

комунікаційний ресурс, що безпосередньо пов’язано зі способом передачі
історичного

досвіду.

У

зв’язку

з

розвитком

технологій

надзвичайно

збільшилось різноманіття способів зберігання інформації, її обробки та
трансляції для теперішнього покоління. Відповідно, збільшилась і кількість
історичних джерел. Тут дослідниця звертається до чотирьох стадій розвитку
мнемогенези У. Дж. Онга. Перша стадія пов’язана з усною традицією
передавання інформації (коли відповідальність лежала на всьому колективі), а
друга – з писемною (відповідальність передачі інформації лягає на плечі одного
індивіда-автора, якому належить висловлена інформація). Третя стадія – так
звана “Галактика Ґутенберга”, яка, по суті,

є візуальною культурою, що

сформувалась на сприйнятті текстових джерел. На цій стадії пам’ять,
зафіксована у писемних джерелах, особистостях, визначних місцях починає
впливати

на

колектив,

адже

відтепер

минуле

не

пригадується,

а

реконструюється відповідно до наявних джерел. Остання стадія – “стадія
медіакультури,

культури

електронного

відтворення

та

використання

інформації” [12, 114]. На цьому етапі пам’ять перестає бути здатністю людини,
вмінням пригадувати щось, оскільки інформація навіть не має аналогового
відображення у вигляді книги чи місця, а існує лише у віртуальному просторі.
Серед цих стадій неособистісний спогад можна легко зафіксувати на
першій та других стадіях. Відповідно, він буде функціонувати у вигляді
переповідок та переказів або у писемному вигляді, як-то мемуари чи
автобіографія. На третій стадії він може з’явитись досить умовно, наприклад,
якщо у написаних мемуарах буде історія, пов’язана з якоюсь пам’яткою чи
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містом, а на четвертій – якщо ці мемуари оцифрують як документ або
екранізують.
Знову говорячи про третю стадію, А. Киридон також говорить про
реконструювання історичної пам’яті як безумовного явища, але тут вона
спирається на думку про те, що передача інформації в будь-якому випадку не
може відбуватись об’єктивно, оскільки вона набуває видозмін у процесі
проходження крізь призму кожного наступного реципієнта [10].
Леся Алексієвець у своїх дослідженнях цитує американського історика
Р.Н.Лейбоу, який визначає три рівні історичної пам’яті:
1)

індивідуальна пам’ять особистості;

2)

колективна пам’ять спільноти;

3)

офіційна пам’ять – та, яку пропагує здебільшого влада і

підконтрольні їй форми поширення інформації [2].
Остання може спричиняти серйозний тиск на перші дві. І це можна
яскраво спостерігати на прикладі просування імперських наративів серед
поневолених народів, коли колективна пам’ять націй просто стиралась шляхом
уніфікації та заборон. Зокрема, це стосується просування імперських наративів
Росії, що його ми можемо спостерігати сьогодні, та залишків колективної
пам’яті, пов’язаної з Радянським Союзом та насадженням його культури та
ментальності.
Повертаючись до поняття колективної пам’яті, О. Бойко у своїй статті
зазначає, що ввів цей термін французький соціолог М.Хальбвакс, а розвинений
він був протягом другої половини ХХ ст іншими французькими істориками.
Введення цього терміну звичайно мало свої переваги – такі, як розмежування
індивідуального досвіду пам’яті й колективного, а отже і збільшення поля для
досліджень. Проте разом з тим цей термін все ще недостатньо осмислений у
наукових працях [5].
Дослідник у своїй статті піднімає ряд проблемних питань, які
стосуються недослідженості колективної пам’яті. Серед них нерозуміння того,
що є

об’єктом

дослідження,

адже

це

виявляється

у безпідставному
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протиставленні термінів колективної пам’яті та історії. Перше – це психічна
властивість індивіда зберігати інформацію про минуле, тоді як друге – процес
зміни подій або дослідження цього процесу. За словами дослідника, єдиним, що
поєднує ці два терміни, є те, що вони обидва позначають носія інформації, але
це не є достатньою ознакою для їхнього повноцінного протиставлення.
Іншою проблемою є невизначеність стосовно носія того чи іншого виду
пам’яті. Наприклад, апелюючи до інших видів пам’яті, таких, як соціальна та
національна, зрозуміло, що носіями в цьому випадку є соціум та нація, але хто є
носієм культурної пам’яті? Логічно припустити, що так само конкретна нація
або соціум, оскільки друге поняття можна розглядати ширше. Але теоретично в
цьому випадку до списку також варто додати речові носії, наприклад, книги,
рукописи, історично важливі предмети тощо. З іншого боку, і до соціальної
пам’яті можна додати як носія, наприклад, свідомість людини або якісь речові
об’єкти [5].
О. Бойко, намагаючись виділити суть колективної пам’яті, знову
звертається до М. Хальбвакса, який говорить, що носієм пам’яті будь-якого
типу є насамперед група індивідів, яка обмежена у просторі і часі. Доповнює це
твердження цитата німецького культуролога про те, що колективи, будучи
окремими групами, обмежують пам’ять своїх членів. Далі він звертається до
американського психолога Джеймса Верча, який наголошує на важливості
поширення думки про однакову базову знакову систему, яку мають
репрезентанти певної групи [5, 29].
Для

глибшого аналізу колективної пам’яті дослідник пропонує

виокремити два її рівні – офіційний та неофіційний. Він також подає їхні
характерні риси та особливості. Наприклад, офіційний рівень формується
планово згори, системно, та поширюється через офіційні джерела, а отже,
підтримується офіційними структурами суспільства, також служить для
збереження пануючого режиму та влади, а основним його джерелом є
підручники та ЗМІ. Яскравий приклад цього на сьогодні ми можемо побачити,
звернувши увагу на політику Росії, а саме: підконтрольність ЗМІ державним
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інституціям (а разом з тим – і усунення будь-яких опозиційних форм
протистояння), заміна підручників з “правильною” історією на підконтрольних
українських територіях тощо. Варто зазначити, що не завжди офіційний рівень
може мати негативну конотацію насадження колективної пам’яті. Неофіційний
же рівень прямо протилежний: він формується знизу, має уривчастий характер
та поширюється найчастіше від індивіда до індивіда, а отже підтримується
неформальними інституціями, а його носіями є переважно репрезентативні
форми усної традиції передачі інформації (міфи, легенди, чутки, казки тощо). І
знову ж таки сюди до прикладу можна також додати неособистісний спогад
індивіда, який може розповісти про досвід певного колективу, як-то певної
національної меншини чи населення конкретного міста. Це все працює на
збереження національної ідентичності колективу.
Говорячи про другий рівень, доречно буде згадати дослідження
німецького вченого Яна Ассмана, в яких він розмежовує також комунікативну
та культурну пам’яті. Першу можна розглядати як спосіб передачі інформації у
найпростіших його формах. Натомість друга утворює певний простір для
існування ще трьох видів пам’яті, серед яких і комунікативна. Окрім неї, також
є міметична (яка фіксує інформацію у вигляді певних форм поведінки) та
предметна (яка полягає у фіксуванні інформації індивіда про себе відносно
предметів зовнішнього середовища). Коли міметична пам’ять трансформує
прості дії в обряд, він уже несе в собі певну культурну інформацію, так само, як
предмети, в які індивід починає вкладати конкретні сенси (наприклад,
пам’ятники, храми, архіви тощо) [4].
Інша дослідниця, Аляйда Ассман, виділяє інші два поняття для
розуміння механізму культурної пам’яті: функціональна та накопичувальна
пам’ять. Перша пов’язана з колективом та формуванням сенсів, цінностей та
ідентичності. Тобто функціональна пам’ять завжди була в дії, нехай і
прив’язана до минулого, на якому базувалась. Накопичувальна ж представляла
собою сукупність явищ та предметів, пов’язаних із минулим і таких, що
існують в сучасності як певне посилання на конкретний спогад [3].
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Отже, повертаючись до офіційного та неофіційного рівнів колективної
пам’яті, О. Бойко визначає три можливі шляхи їхньої взаємодії:
1)

взаємопроникнення та доповнення одне одного, що найчастіше

можна спостерігати у демократичних суспільствах;
2)

невтручання та відсутність будь-яких контактів;

3)

протистояння та протиборство двох рівнів, що притаманне

тоталітарним та авторитарним режимам.
Проте навіть за такої моделі поведінки можлива ще наявність
нейтральної зони, куди потрапляють вислови політиків, громадських діячів, що
були поширені завдяки книгам, ЗМІ тощо, але навіть в цьому випадку все ще не
підтримуються жодним з рівнів [5].
Колективна пам’ять відіграє важливу роль у формуванні національної
ідентичності. Знову ж таки, зважаючи на окреслення офіційного рівня,
авторитарні режими можуть використовувати її для формування певних
цінностей спільноти, відповідно до політичних запитів. Зокрема, можна знову
провести чітку лінію між історичною та колективною пам’яттю, де перша
“постає інституалізованою формою колективних уявлень про минуле,
натомість друга проявляється у вигляді колективного «пам’ятання»” [23, 13].
Тут до прикладу можна запропонувати формування радянською владою пам’яті
про перемогу над так званими “ворогами народу”, а саме куркулями,
націоналістами та буржуями. Тоді як пережитий досвід українського народу
сформував альтернативну колективну пам’ять, насичену спогадами про
боротьбу народу за незалежність та геноцид, який вчиняла влада відносно
українців.
Проте у демократичних суспільствах колективна пам’ять, навпаки, може
слугувати тлом для творення історичної, а отже, так само, як і історична,
формувати та закріплювати цінності, потрібні для спільноти.
Зокрема, можна звернути увагу на ймовірний вплив колективної пам’яті
на формування ментальності народу. Хоча для авторів статті більш
обґрунтованою є думка, що саме ментальність визначає образи минулого, які
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лежать в основі колективної пам’яті. І знову ж таки до прикладу йдуть
національні повстання українців, які, можливо, не завжди були успішними, та
все одно відбувались, коли поставало питання про боротьбу за незалежність. На
противагу ментальність росіян, яка ще у казках репрезентувала їх як
бездіяльних та терплячих, навіть зараз відображається у їхніх діях або, швидше,
у їхній повній відсутності.
Підсумовуючи, можемо сформувати такі висновки:
●

Пам’ять є важливим компонентом концептосфери, який відображає

картину світогляду, систему та хід думок концептоносія як індивіда чи
колективу.
●

Є різні види пам’яті, але ми хочемо зосередитись на модусі

неособистісного спогаду, ми оперуємо поняттями колективної та
національної пам’яті.
●

Поняття

історичної

пам’яті

можна

трактувати

по-різному.

Спираючись на визначення Киридон, зазначимо, що історична пам’ять –
це сукупність форм колективного та індивідуального досвіду, що слугує
ідентифікатором особистості чи спільноти.
●

Позиції історичної та колективної пам’яті відносно одна одної

визначені по-різному різними дослідниками, але, посилаючись на
вищеописане визначення історичної пам’яті, ми будемо вважати, що
колективна пам’ять є складовою історичної пам’яті.
●

Поняття колективної пам’яті потребує глибшого дослідження для

вирішення низки проблемних питань, які стосуються визначення його
особливостей та характеристик.
●

Колективна пам’ять є важливим інструментом у формуванні

історичної пам’яті та національної свідомості народу.
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РОЗДІЛ 3: Концепт пам’яті у романі Юрія Винничука “Танґо
смерті”

Роман “Танґо смерті” був вперше виданий у 2012 році. Юрій Винничук
писав його вісім років, використовуючи свої знання про географію Львова і
його побут, які черпав з бібліотек та архівів. За його словами, надихнув його
написати цей роман український бібліограф, історик та мовознавець Євген
Наконечний, власне, якому він його і присвятив, зазначивши це в епіграфі.
Перед початком дослідження зазначимо, що для аналізу концепту
пам’яті у романі ми аналізуємо спогади індивіда як неособистісні. Апелюючи
до теоретичної частини нашої роботи, індивідуальна пам’ять може нести в собі
так само частину колективної, оскільки вона може представляти досвід,
пережитий всією групою, через призму одного індивіда. Як, наприклад, у
нашому випадку зображення важливих історичних подій - таких, як Друга
світова війна чи змалювання довоєнного та воєнного Львова. Також за
допомогою цього спогаду представлена культурна пам’ять, виражена знову ж
таки у зображенні історичного Львова та традицій тогочасного населення або
місцевої міфології, пов’язаної з конкретними місцями. Деякі конкретні традиції
певних національних меншин (євреїв) можуть також відображати національну,
а в цьому випадку – етнічну пам’ять, оскільки Винничук пише про етноси, які
формують національну спільноту.
3.1 Історична пам’ять

Можна виділити два важливих елементи, які допомагають з творенням
історичної пам’яті. По-перше, це час. Розповідь ведеться у двох часових
відрізках. За основний ми візьмемо той, який починається у ХХ ст. Розповідь
ведеться від першої особи, а саме – Ореста Барбарики, який розповідає про своє
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дитинство, вплітаючи у нього історії своїх друзів та деяких пересічних жителів
Львова. Саме його спогади ми будемо розглядати як неособистісні при аналізі
концептів. Другий часовий відрізок стосується наших днів, і головним його
героєм є Ярош Мирко, який також перебуває у Львові та досліджує літературу
та мову Аркануму. Часова парадигма включає в себе два століття – починає її
Орест з 1920 розповіддю про смерть свого батька та батьків своїх друзів, а
продовжує її Ярош від свого студентства та до наших днів.
Окрім цих, в тексті також є інші дати, які здебільшого стосуються подій
Другої світової війни. У романі навіть є розділи Q та R1, в яких розповідь
дійсно починає нагадувати щоденник, оскільки Орест починає точно зазначати
число та місяць: “...9 вересня…10 вересня…11 вересня…” [6, 220].
У 9 розділі ці дві часові лінії перетинаються, коли Ярош зустрічається з
Йосипом Мількером (одним з друзів Ореста) для своїх досліджень.
Виявляється, що Йосип був одним з музикантів, які грали “Танґо смерті” у
Янівському таборі під час війни перед розстрілами євреїв: “Німці зобов’язали
кількох єврейських музикантів створити оркестр і грати різні мелодії
приреченим на розстріл…Бабуся знала одного з музикантів…” [6, 72].
Ще одним важливим елементом творення пам’яті є географія твору.
Події обох хронологічних ліній відбуваються у Львові, і буквально кожну свою
розповідь Орест супроводжує назвами вулиць Львова, районів, приміських
околиць, тодішніх магазинчиків чи кнайп, а також визначних місць. Один з
найяскравіших описів Львова можна зустріти у розділі D, коли він описує Львів
за допомогою запахів та того, як змінюється місто протягом дня: “З самого
малечку я сприймав і вбирав у себе Львів за запахами, їх безліч, і за ними можна
розпізнати пору року, не виходячи з хати” [6, 39]; “Місто міняло своє обличчя
протягом дня до невпізнання” [6, 40].

Для розділів, у яких розповідь ведеться від імені Ореста, автор використовує буквенні позначення
латиниці, для розділів, які розповідають про історію Яроша – числові.
1
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Також ми можемо спостерігати трансформацію Львова на один з
культурно-розвинених європейських центрів через призму досвіду росіян, які
прийшли нібито “визволяти” його від німців. Раптом згадується, що місцева
назва одного з ринків – Париж, а самі львів’яни виглядають освіченішими та
культурнішими, та й товарів у них в достатку і купити можна без обмежень.
Навіть сьогодні образ російського солдата, який нам демонструє Росія –
це покинутий напризволяще хлопець з поганенькою одіжжю та спорядженням,
тоді як вищі чини і переваг мають більше: “Сновигають вулицями
красноармійці, які скидаються на сухітників сірими обличчями… чоботи в усіх
важкі й брудні, старшини зодягнені дещо краще і виглядають ситнішими, але
тепер вони зайняті лише одним: накупити дефіциту, якого не бачили в себе за
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життя” [6, 283]. Кінець цитати також яскраво показує, що економічний
розвиток навіть через 80 років не дозволяє країні забезпечити все населення
звичними для більшості людей товарами.
Окрім того, вони так само називають себе “визволителями” народу, так
само грабують залишки майна біженців на місцях і вивозять кудись
автомобілями: “...неможливо собі було уявити польського офіцера з мішком
картоплі за плечима, з дитячою ванночкою чи навіть унітазом на голові, але
совєтські офіцери з таким скарбом траплялися щодня…” [6, 260]. Поза тим,
зараз неодноразово можна помітити схожість у методах росіян зі стратегією
німців у Другу світову: чи то напад о четвертій ранку, чи то поширення
листівок із закликом скласти зброю, адже вони борються ні за що інше, як за
«англійський капіталізм».
Ще одним цікавим моментом неособистісного спогаду є пригадування
Ярошем свого минулого життя як переживання чужого досвіду. Уже в
останньому розділі ми розуміємо, що Ярош – це той, в кому переродилась душа
Ореста, і зважаючи на цей факт, ми починаємо помічати деталі, які вказували
на схожість цих двох персонажів. Приміром, їхня любов до літератури. Адже
Ярош досліджував арканумську мову та літературу, а Орест завжди вважав себе
близьким до писемності. Бо ж саме його рукопис читав Ярош, щоб детальніше
дізнатись історію манускрипту. Навіть смаки у них були схожі – обоє не були
фанатами конфітуру (варення). Не кажучи вже про моменти, коли Ярош,
читаючи рукопис, не просто уявляв всі ті вулички та будинки, описані у ньому,
а ніби бачив колись наяву: “...не раз ловив себе на дивному і незбагненному до
кінця відчутті, раптом в уяві виникали цілком зримі образи… його стали
переслідувати фантазійні видива, інколи вчувалися голоси…” [6, 117].
Також показовим є кохання між Ярошем та Данкою, яка виявилась
переродженою душею коханої Ореста Лії. На останнє вказує її постійне
відчуття спорідненості з конкретними місцями. Наприклад, так було, коли вони
з Ярошем були на Кортумовій горі, де оркестр Янівського табору грав “Танґо
смерті”: “Чесно кажучи, я відразу відчула якийсь щем…”[6, 120]. Також за
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словами Йосипа, іноді людина після великого стресу могла почати говорити
мовою, яку досі не знала, чи згадувати події, яких з нею не відбувалось. Те ж
саме стається з Данкою, коли вона хворіла, і її мати почула, як вона марила,
говорячи чи то німецькою, чи то якоюсь іншою мовою.
Іншим яскравим прикладом стало зауваження Данки про те, що після
рукопису її почуття до Яроша стали тільки сильнішими: “Не можу дня без
нього, без його голосу. Особливо коли прочитала оті записки… Дивним чином
вони вплинули на мої почуття. А тепер, коли їх друкую, мені хочеться увесь час
бути біля нього” [6, 339]. Тобто, рукопис, а саме – спогади записані у ньому,
стали своєрідним тригером до пробудження досвіду попереднього життя, яким
мала би стати мелодія “Танґа смерті”.
Іншим персонажем з пробудженням минулого Я став пацієнт закладу
для божевільних Цибулько Володимир (що може бути іронічним реверансом
автора у бік українського поета та публічного інтелектуала Володимира
Цибулька). З ним зустрічається агент СБУ підполковник Книш, який слідкує за
дослідженням Яроша про “Танґо смерті”. З розмови ми дізнаємось, що старий
раптово відкрив у собі знання про довоєнний Львів, а його друге, чи то пак
перше, попереднє, Я – це єврей Зельман Мількер, який є дядьком Йосипа
Мількера. За словами чоловіка, він почув музику, коли йшов вулицею, і його
голова відразу наповнилась зовсім іншими образами: “А тут раптом чую –
щось напливає на мене… Так ніжно-ніжно, щось мене вгортає, мов лялечку
шовкопряда… Я завмер і тоді усвідомив, що грає скрипка…завмер, стою і
вбираю її в себе, як сонячну ванну… І тоді, власне, став іншою людиною” [6,
305-306].

3.2 Культурна пам’ять

Культурну пам’ять, як уже було зазначено, так само формують образи
міста, описані у творі. Цього разу звертаємо увагу на описи місцин, які
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слугують місцем культурного відпочинку. Наприклад, площа Ринок, на якій
могли збиратись Орестова мама та мами його друзів не тільки для закупів, але й
для обміну плітками. Інший приклад – ресторан “Атлас” все на тій же площі
Ринок, де збиралась Богема міста. А оскільки мама Ореста вважала себе її
частиною, вони були там частими гостями, що мимоволі змушує оповідача
промовити декілька імен реальних осіб культурного життя, наприклад,
згадавши таких діячів, як український композитор Станіслав Людкевич,
художник Козак Едвард, польський прозаїк Корнель Макушинський та ін.
Окремим цікавим об’єктом для дослідження є Оссолінеум або
книгозбірня. По-перше, її образ можна порівняти з таємничим лабіринтом,
враховуючи Орестову пригоду з пошуком манускрипту. Окрім того, сама
бібліотека має власну міфічну історію. Її головній завідувачці пані Конопельці
більше ста років, вона вважає, що бібліотека наповнена духами, один з яких –
привид покійного директора, адже вона сама йому “на гріб ще квіточку
примули поклала” [6, 129], а інший повсякчас бешкетує поміж стелажів, тому
усі

бібліотекарі

мають

мапу

приміщення

з

позначеними

найбільш

небезпечними місцями. За її словами, її власний наречений загубився у цій
бібліотеці, якогось пізніше Орест знайде у закритому фонді поміж стелажів.
Сам закритий фонд – ще більш таємниче місце, куди можна зайти тільки
з дозволу вищого начальства (себто пані Конопельки або покійного директора).
Він складається з більш як півтори тисячі стелажів, кожен з яких має
щонайменше тридцять поличок. “Бібліотека – це потойбіччя, Аїд, і ви, як юний
Орфей, спустились у це провалля за Евридикою, а Евридики нема, Бо я вже не
можу бути вашою Евридкою. І в цьому наша трагедія” [6, 129], сказала одного
разу пані Конопелька Орестові.
Іншим разом бібліотеку порівнюють з потягом-привидом, який
перевозить душі померлих авторів у пронумерованих вагонах-поличках. Тоді ж
Орест майже стає жертвою схвильованих летючих книжок, неспокій яких
миттєво пов’язується з їхнім шостим чуттям і можливістю початку війни.

25

Говорячи про місцеву міфологію, можна також до прикладу навести
легенду про Чортову скелю, яка розповідала про те, як чорти планували
скинути цю скелю на собор Святого Юра, але якийсь п’яничка, випадково
дізнавшись про їхні плани, підстеріг їх з півнем. А ті злякалися пташиного
крику та впустили скелю прямо на бідного чоловіка [6, 212].
Не можна не звернути увагу на образ маків, які повсякчас з’являються у
творі. Квітка маку може мати багато значень. Найчастіше її асоціюють із
безкінечністю буття та життєвої скороминущості. Подібно можна трактувати це
значення квітів і у творі, адже вони повсюдно супроводжують мотив мелодії
“Танґа смерті” і є ніби обов’язковою умовою або навіть своєрідним маяком,
знаком до того, щоб дізнатись про своє попереднє життя та усвідомити цей
досвід. Також маки означали незнищенну родову пам’ять, саме тому їх часто
вишивали на одязі на пошану померлих на війні родичів, що також
безпосередньо стосується теми нашого дослідження.
Цікавою репрезентацією культури є дослідження Ярошем арканумської
історії та мови. Досліджуючи рукописи, він відкриває для себе поняття “танґо
смерті”, яке людина повинна була виконувати перед смертю, аби полегшити
перехід своєї душі до потойбічного світу, а потім повернутись назад іншою
людиною. Власне, завдяки цьому він дізнається про “танґо смерті”, яке
виконували у Янівському таборі, адже, за словами Йоськи, це танґо також мало
бути почуте людиною перед смертю, аби її душа відродилась у наступному
житті.
Історію Аркануму можна трактувати як універсальну метафору тяглості
культури. Важливим доказом є поїздка Яроша до Туреччини. Адже там він має
можливість почитати стародавній рукопис суфійського поета, який так само
розповідає про танець дервішів як спосіб реінкарнації душі. Дервіші – це
мусульманські ченці-жебраки, які не мають своєї власності та живуть лише з
милостині, а все своє життя вони проводять у молитві та пості. Вони також є
прихильниками суфізму, який проповідує некорисливу любов до Бога та
бажання злитись з ним своєю душею.
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Побачивши або навіть просто почувши танець дервішів перед смертю,
людина зазнає осяяння. Таке відображення арканумських традицій зазначає про
спадковість арканумської культури та неперервність її життя. Ярошу також
вдається стати свідком цього танцю. І це таки дозволяє йому сягнути певного
одкровення, що стосується досвіду свого минулого Я: “...виринали якісь
обличчя, в яких він когось упізнавав, а когось ні, хоча й тих, кого впізнавав, не
міг згадати на ім’я, лише мав певність, що знає, хто це” [6, 181-182].

3.3 Етнічна пам’ять

Етнічна пам’ять витворюється у тексті різними способами. Наприклад,
якщо взяти євреїв, їх ідентифікують не тільки їхня зовнішність у творі, але і
певні побутові традиції. Як-от заборона будь-що робити у суботу, “хіба що
загасити вогонь, якби в хаті виникла пожежа” [6, 77]. Коли ж конче треба
щось зробити в суботу, тоді можна покликати не-єврея, який в такому випадку
буде називатися шабесґоєм. Інша заборона – не можна вживати кров у їжу. Ще
одне правило наголошувало на тому, що при вивченні івриту у хлопця повинна
бути покрита голова.
Самоідентифікація також може виявлятись і у мовних звичках.
Наприклад, за словами Йоськи, на Галичині вони називали себе жидами, тоді як
назвати когось євреєм, навпаки, було великою образою. Але коли прийшли
російські «визволителі», то наказали їм називати себе євреями. Окрім того, у
тексті присутнє використання великої кількості діалектних слів, частина з яких,
очевидно, має німецьке або польське походження, що зумовлене близьким
розташуванням до цих країн, а останнє також тим, що Львів перебував у складі
міжвоєнної Польщі.
Яскравим
танцювальної

проявом
музики

під

етнічної
час

ідентичності
окупації,

є

“яка

заборона

німцями

наскрізь

просякла

жидобольшевицькими мотивами негритянського джазу” [6, 323]. За їхніми
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словами, “музика варварських рас прокидає темні інстинкти, чужі для
німецького народу” [6, 323]. Це дуже подібно до типової стереотипної
характеристики німців як дуже дисциплінованих та серйозних людей. Окрім
того, також характеризує їхню загарбницьку натуру, що приводить їх у
подібність до росіян, які, за текстом, випустили аналогічне розпорядження на
рік раніше. “Хто б подумав: як багато спільного у Сталіна і Гітлера!” [6, 323].
Звичайно, тут присутня і самоідентифікація росіян. Як уже було сказано
раніше, попри заяви та позиціонування себе як великої нації великої імперії,
вони швидше створюють уявлення про себе як про безнаціональну групу, яка,
проте, намагається утвердитися за рахунок привласнення чужої культури та
території. Знову ж таки, повномасштабне вторгнення на територію України
яскравий тому приклад сьогодні. Так само, як і привласнення закордонних
брендів та їхніх ідей, які покинули ринок Росії.
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ВИСНОВКИ

У процесі дослідження було проаналізовано статті для виокремлення
найбільш відповідного літературознавчого визначення терміну концепт. Ми
вирішили послуговуватись тим формулюванням, яке характеризувало концепт
як розумовий образ чи думку, що домінує у художньому творі чи
літературознавчій статті.
Також було опрацьовано визначення концептуального аналізу та його
види. Ми вирішили використовувати метод, який полягав у визначенні
концептів у тексті та їхньому описові. Але оскільки концепт у нас вже
зазначений у темі роботи, ми описували, у яких формах він міг бути
представлений, використовуючи модус неособистісного спогаду.
Нами

також

було

проаналізовано,

які

моделі

пам’яті

може

репрезентувати концепт пам’яті та з якими з них він був найближче
споріднений.
Ми дійшли висновків, що існує багато моделей пам’яті, і не завжди вони
мають однозначне визначення чи ієрархічну позицію відносно одне одного.
Найближчими до модусу неособистісного спогаду виявились історична пам’ять
та колективна пам’ять, яка включала в себе також національну та культурну.
У ході аналізу концепту пам’яті у романі Юрія Винничука ми дійшли
висновку, що неособистісний спогад може бути представлений спогадами
одного індивіда, оскільки вони все ще є частиною колективної пам’яті. Вони
можуть розповідати досвід, пережитий певною групою людей, який пройшов
через призму конкретної людини. Історична пам’ять твориться за допомогою
двох основних елементів: описи географії та часові рамки. Перше відповідає за
топографію міста, так би мовити, історичне тло, інше – за два часові проміжки,
у яких відбуваються події сюжету. Окрім цього, своєрідним збереженням
історичної пам’яті є переродження героїв, які жили у воєнний час, в героях
сучасного світу, що ми спостерігаємо в образах Яроша, Данки тощо.
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Культурна пам’ять у творі, знову ж таки, відображається у географії
міста, а конкретніше – в тих місцях, які збирають велику кількість людей та
зосереджують у собі активну сферу життя містян. Окрім цього, репрезентує
культурну пам’ять арканумська історія, на якій зосереджені дослідження
Яроша. Етнічна пам’ять представлена мовними звичками, звичаями та
вчинками, які репрезентують характерні риси певних етносів.
Отже, можемо зробити висновок, що Юрій Винничук у своєму творі
використовує

саме

метемпсихоз

(реінкарнацію)

як

форму

збереження

неособистісних спогадів. По-перше, очевидно, що реінкарнація автоматично
робить

спогади

неособистісними

відносно

головного

героя.

По-друге,

реінкарнація – це ідеальний спосіб накопичувати досвід не однієї людини, який
знову ж таки не належатиме безпосередньо головному герою. При цьому, сума
цього досвіду фактично вже може перетворити його на колективний. По-третє,
це гарний спосіб показати великий пласт інформації, в тому числі культурної та
історичної, яку головний герой не в змозі пережити, а проте все ще може
використовувати чи трактувати.
Також реінкарнація – це рух вперед, а отже, можна говорити про
розвиток душі і свідомості. А враховуючи, що у тексті Винничука перероджені
герої зустрічаються разом у новому житті, переродження таким чином
функціонує як зміцнення міжособистісних зв’язків.
Зокрема, зважаючи на історію України, ми можемо сказати, що
сумарний досвід українського суспільства – це досвід кожної окремої
національності та їхньої взаємодії. Отже, використовуючи при зображенні
історії України реінкарнацію, яка відбувається в межах не одного етносу, автор
зумів показати взаємодії цих етносів, а також мультикультуралізм та
поліетнічність української спільноти.
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