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ЯКІСНА МОВНА ОСВІТА  
 Language-through-literature 

classroom = Учити мові крізь 
призму  художньої                                                                                                                           
літератури  

 - досвід проживання різних 
альтернативних світів  

 - опертя на образне осмислення 
дійсності, що є водночас 
універсальним і культурно 
диференційованим  

 - читання = тренування мозку, 
розвиток нейронних зв’язків 





ТЕНДЕНЦІЇ 
 Сучасна британська література, є значною 

мірою, кроскультурною, або 
мультикультурною як результат реактивної 
колонізації та мультикультурного змішування = 
синтез неанглосаксонських ментальностей 
(Відіадхар Найпол, Салмон Рушді, Бен Окрі, 
Ханіф Курейші, Надім Аслам, Марина 
Левицька, Анна Шевченко, Кадзуо Ісігуро) 

 Гібридна ідентичність письменництва  

 Перебування у лімінальному культурному 
просторі → межова проза 



 I grew  up with a very 
strong image in my head 
of this other country, a 
very important other 
country to which I had  
a strong emotional tie. 
In England I was all the 
time building up this 
picture in my head, an 
imaginary Japan. 

 



ВИКЛИКИ 

 Шлейф базової ідентичності в 
образному осмисленні світу 

 

 Перебування у стані in-between 

 

 Зміщення від предметної домінанти 
образності до сенсорики простору і 
просторової орієнтації 



КЛЮЧОВІ КОНЦЕПТИ РОМАНУ-
ЧУДОВИСЬКА = MONSTERPIECE 

 ЛАБІРИНТ , КЛАУСТРОФОБІЯ, ПОШУК, 
МУЗИКА, ІДЕНТИЧНІСТЬ    
         
         
         
         
         
         
      ‘ 



 ПРИХОВАНА 
ІДЕНТИЧНІСТЬ  

 

 

 

 

 

 

 

Конфуціанська концепція ідеальної 
людини (Junzi) 
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ГОРИЗОНТАЛЬНІСТЬ  

 Художні світи / підсвіти → дискурсивні 
світи  

  Змінені стани свідомості = стан, 
подібний до сну, що нагадує транс, 
напр. 

– I felt myself sliding into a deep and exhausted 
sleep      p.17 

– I felt my weariness engulfing me and decided 
there was little point in worrying myself further 
until I had had a little sleep   p. 15  



ВЕРТИКАЛЬНІСТЬ  

 Початковий натяк 
• Someone was playing a single short phrase − it was 

from the second movement of  Mullery’s ‘Verticality’ 
− over and over in a slow, preoccupied manner.  
 p. 4 

• I awoke to find bright sunlight pouring in through 
the vertical blinds and was seized by the panicky 
feeling. <…> the sleep, I knew, would prove 
invaluable in the long run     
  p. 293 

• I saw he was walking by himself with the aid of a 
crutch. There was something about this crutch which 
made me look at it more closely and I saw that it was 
in fact an ironing board which Brodsky was holding, 
vertically and folded, under his armpit.   
 p. 455 
 
 



ВЕРТИКАЛЬНІСТЬ  

 he had raised the baton again and the 
orchestra was plunged into the harsh 
opening semibreves of Mullery’s 
‘Verticality’ .     p. 491 

 He ascended a few inches into the air, 
then crashed down across the front of 
the stage, taking the podium rail, the 
ironing board, the score, the music stand, 
all with him      p. 496 
 
 



НА ПЕРЕТИНІ ГОРИЗОНТАЛІ І 
ВЕРТИКАЛІ 

 Лімінальність / лімінальний стан 
(Arnold van Gennep, Victor Turner) = 
стан перебування на межі або між 
двома різними екзистенційними 
площинами   

 Анаморфоз як незвичний ракурс, за 
допомогою якого відновлюється 
викривлений образ 



ВЕРТИКАЛЬ І ГОРИЗОНТАЛЬ:  
У ПОШУКАХ ГАРМОНІЇ  

 It is not that there 
are many different 
UPs; rather, 
verticality enters our 
experience in many 
different ways  and 
so gives rise to many 
different metaphors  

G. Lakoff and M. Johnson 
 Metaphors We Live By 



ПЕРСПЕКТИВИ  

Удосконалення технік 
інтерпретації  художнього 
тексту: на шляху до 
метаметоду аналізу  



 


