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petition and the debate transcripts have been extracted and described due to the specific local meanings that exemplify them
in the text.
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Еволюція художньої прози Дж. Джойса: від упорядкованого хаосу
до впорядкованого хаосу
У статті проаналізовано еволюцію манери оповіді Джеймса Джойса крізь призму теорії хаосу (хаології,
хаотики). Підкреслено перспективи й можливості транспонування хаології в галузь літературознавчої критики та
інтерпретації художнього тексту. Матеріалом дослідження слугували збірка оповідань «Дублінці» й останній роман
Джойса «Фіннеганові поминки».
Оповідання «Дублінці» проаналізовано з огляду на такі властивості нелінійних динамічних систем, як
біфуркація, атрактор, фрактальність. Усі ці риси залежать від задуму (прагматичної установки) автора:
підпорядковувати естетичну реальність художнього твору постулатам картезіансько-евклідової картини світу. У
«Дублінцях» простежено процес актуалізації (foregrounding), упорядкованості, а хаос генерується як наслідок цієї
актуалізації. У «Фіннеганових поминках» хаотичні, дестабілізаційні процеси займають домінантну позицію, у той
час як порядок (упорядкованість) формується тоді, коли реципієнт (читач або критик) установлює власні критерії
рецепції й аналізу.
Ключові слова: нелінійна динамічна система, упорядкований хаос, фрактал, біфуркація, необоротність,
авторефлексивність, самоорганізація, хаосмос, еволюція.

Постановка наукової проблеми та її значення. Розвиток хаології, розповсюджена версія якої
відома як теорія хаосу, став можливим завдяки революційним змінами у галузі фізики, особливо в теорії
динамічних систем та квантовій механіці. Найповніше опрацьована в точних та природничих науках
хаологія знаходить дедалі більше застосування в гуманістиці, зокрема у сфері аналізу художнього
дискурсу [15; 16; 18]. Потрібно памʼятати, що в теорії хаосу не йдеться про «хаос» у класичному
розумінні: відсутність порядку; натомість, хаос трактується як надскладна інформація, як динамічний
природний стан фізичного, соціального, культурного й інформаційного середовища, протиставлений
порядку, який є вторинним щодо хаосу й залежить від заданої позиції його моделювання.
Хаологія не є окремим напрямом літературознавчих досліджень, її трактують у літературознавчих
дослідженнях або як термін постструктуралізму та постмодернізму, або як стратегію аналізу літературної
продукції письменників [2]. Характерна риса літературних праць, які використовують досягнення теорії
й філософії хаосу,  припущення про існування безпосередніх або опосередкованих відносин між
літературою, природознавством та математикою.
Хаологічні дослідження художнього тексту є неоднорідними. Кожен із напрямів хаологічної
стратегії аналізу художнього дискурсу зосереджується на висвітленні певного аспекту (інформаційного,
семіотичного, наратологічного, культурологічного й ін.), що характеризує художній текст як складну
нелінійну динамічну систему.
Аналіз досліджень цієї проблеми засвідчив, що проза Джеймса Джойса є, була та буде в центрі
уваги літературознавців, лінгвістів, когнітологів і спеціалістів інших галузей знань. Інтерес до творів
Джойса пожвавився у звʼязку з експансією теорії хаоса (хаотики, хаології, нелінійної динаміки) у сферу
інтерпретації художньої літератури.
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Хаологія дає змогу, по-перше, аналізувати твори, у яких хаос і лад, передбачуваність та непередбачуваність, стабільність і нестабільність, «мерехтіння смислу» й безмежність інтерпретації набувають
статусу тематичної домінанти. По-друге, хаологія відкриває можливість подолати просторово-часову
дихотомію художнього твору і, таким чином, розкрити його евристичний потенціал. По-третє, аналіз
художньої літератури, зокрема, прози Джеймса Джойса, допоможе змінити аналітичну «оптику» й
висвітлити в ній такі явища та аспекти, які досі залишаються поза увагою дослідників.
Окремо потрібно вказати на місце, яке займає в літературній критиці роман Дж. Джойса «Finnegans
Wake» («Фіннеганові поминки», далі – «ФП»).
Цей твір руйнує стереотипи сприйняття художньої інформації. Відомо, що «ФП» завжди слугував
випробувальним полігоном для різноманітних методик інтерпретації художнього тексту. Постструктуралістська критика, наприклад, розглядає цей унікальний твір світової літератури як підтвердження своїх
постулатів про «писабельний» текст і «смерть автора» (Р. Барт), «децентровану структуру» (Ж. Дерріда),
«смислову невизначеність» (В. Ізер), «відкритий твір» (У. Еко), «означник, що плаває» (Ж. Лакан),
«сюрфікцію й нежанрову літературу» (Дж. Каллер).
Деякі вчені трактують цей роман Джойса як перший у світовій літературі твір постмодернізму
(Дж. Фоккема) і визначають у ньому такі риси, як нелінійність, гіпертекстовість, фрагментарність,
зникнення реальності, пародія, нонсенс, еклектика, хаос, гра.
Проблеми рецепції цього складного твору розкрито в дослідженнях Д. Артріджа [11] й С. Сейлера [19], у яких визначено особливості впливу прози Джойса на читача та характер його «співпраці» з
автором.
Мета статті  на основі результатів аналізу збірки оповідань «Дублінці» та роману «ФП» розкрити
особливості оповідної манери письменника з огляду на кореляцію впорядкованості й хаосу.
Завдання дослідження  розкрити зміст наукових понять хаології, які застосовуються під час
аналізу творів Джойса; описати характер трансформації особливостей нелінійної динамічної системи на
матеріалі першого та останнього творів літературної карʼєри Дж. Джойса й на цій основі зʼясувати
причини та наслідки зміни акцентів (тобто актуалізації одного з двох компонентів) у словосполученні
«впорядкований хаос».
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Науковим
фундаментом і своєрідним імпульсом для цього дослідження послугувала концепція Т. Д. Райса [17],
який, аналізуючи творчий шлях Джойса, висунув та підтвердив гіпотезу про звʼязок формальнозмістових аспектів творчості Джойса з науковими концепціями. Творчість Джойса становить, з одного
боку, ілюстрацію складної, нелінійної динамічної системи з фазовою системою, установленою в поетиці
нарації, з іншого  приклад послідовного (хоча з еволюцією в часі) реалізму, який розуміється як спроба
літературної репрезентації актуального стану знання автора на тему сутності дійсності й, передусім,
природи стосунків між особою та її оточенням.
Еволюція наративних технік письменника є не лише маніфестацією змін свідомості автора, а й
водночас літературним відповідником парадигматичних змін у науці останнього сторіччя [17, с. 111].
Якщо перші твори Джойса  «Дублінці», «Портрет митця замолоду»  становлять своєрідну літературну
відповідь на картезіансько-ньютонівську парадигму, спробу дослідити за допомогою наративних технік
правомірність панівної в часи автора концепції дійсності, то пізніші твори «Улісс», «ФП»,
«реалістичний» комунікат яких лише сьогодні можна зрозуміти, випереджають бачення природи,
характерне для науки кінця століття [17, с. 80140].
Укажемо також, що своїм розумінням змісту термінологічного апарату теорії хаосу ми зобовʼязані
фундаментальним дослідженням І. Пригожина та І. Стенгерс [7; 8].
Сформулюємо робочу гіпотезу дослідження. Зміст еволюції творчої манери Джойса складає перехід
від твору «Дублінці», детермінантом якого була картезіансько-евклідова картина світу [10;18], до роману
«ФП», що ставить читачів перед лицем провокації, яка спричинена хаосом і закладеними в ньому
можливостями. У цьому творі відбувається перенесення сучасних наукових методологій (у тому числі
хаологічних) у структуру дискурсу. Отже, твір стає епістеміологічною метафорою [4, с. 385471].
До основних понять, які використовуються при хаологічній стратегії аналізу художнього дискурсу,
належать дисипативна структура, біфуркація, гіперчутливість до початкових умов, атрактори, дивні
атрактори й фрактальність.
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Більшість із вищеназваних понять розглянуті (на матеріалі збірки оповідань «Дублінці») у
монографії Т. Райса. Тому ми не наводитимемо прикладів, які послужили матеріалом дослідження
американського дослідника. Додамо лише, що Дж. Джойс перебував під впливом евклідової геометрії та,
як наслідок, при написанні циклу «Дублінці» тяжів до геометрично правильного конструювання
оповідань. Можна зауважити, що всім пʼятнадцяти оповіданням збірки «Дублінці» притаманні ітерація й
самоподібність окремих елементів або частин твору як нелінійної динамічної системи. Не вдаючись до
змісту кожного з вищезгаданих понять, укажемо лише одну з останніх публікацій, монографію
В. А. Ущиної, у якій наведено огляд фрактальної геометрії Бенуа Мальденбро та її кореляції з теорією
хаосу І. Пригожина й І. Стенгерс [9, с. 149151].
В оповіданні збірки «Дублінці» існує триелементна структура психологічної мотивації поведінки
героїв. Ця структура може бути репрезентована як послідовність взаємозалежних елементів: «бажання –
придушення бажання  агресія»
У межах окремих оповідань фрактальну структуру «Дублінців» характеризує наявність трьох
складників: кожне оповідання циклу можна розділити на три частини. Наприклад, в оповіданні «The
Boarding House» роль оповідача послідовно виконують три персонажі: пані Муні, Боб Доран та Полі. В
оповіданнях «A Little Cloud» і «Counterparts» дія розгортається в трьох місцях (контора  паб  дім), а
останнє оповідання «The Dead» складається з трьох частин, моделюючи структуру силогізму [17, с. 2425].
Отже, збірка оповідань «Дублінці» Дж. Джойса є фракталом, якому властива форма самоподібності:
фрактал виглядає самоподібним у різних масштабах (у межах образу персонажа, окремого оповідання та
всієї збірки).
Перейдемо до хаологічного аналізу роману Джойса «Фіннеганові поминки», звертаючи увагу на
еволюцію прагматичної установки автора й на особливості реалізації цієї установки в художньому творі.
«ФП» є унікальним дискурсом, у якому хіазматична концепція світу визначається як поле взаємодії та
одночасної інтерференції й конвергенції симбіозу субʼєктивного з обʼєктивним, безмежної царини
випадку, яка все-таки виявляє прагнення до взірця та ладу [15, с. 3].
Джойс «назвав» можливий світ свого роману неологізмом «хаосмос» [14, с. 118], маючи на увазі,
очевидно, контамінацію понять «хаос» (безлад, невпорядкованість), «космос» (порядок, лад) і «осмос»
(дифузія двох рідин крізь мембрану, що їх розділяє; результатом цієї дифузії є врівноважена
концентрація речовини).
У постмодерністському контексті поняття «хаосмос» інтерпретується дещо по-іншому: хаос
розуміється як такий, що містить у собі початки космосу, а можливість упорядкування реалізується в
актах переходів хаосу з одного осмотичного стану в інший. Результатом цього процесу є ризома, яка
реалізується через осциляцію між станами хаосу й космосу [1, с. 937938].
Розглянемо докладніше характер взаємодії порядку та хаосу в романі Джойса, звертаючи увагу
також на механізм розхитування впорядкованості художнього світу роману.
Порядок у «ФП» є не лише проблемою рецепції цього твору, але і його темою.
Взаємодія хаосу й порядку є комплементарним процесом: генерування хаосу з ладу та ладу з хаосу
простежено на всіх рівнях тексту: фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному, мотивнотематичному, концептуальному, наратологічному.
Одним із потужних інструментів упорядкування у творі є численна ітерація (повторення)
структурно-сюжетних елементів, персонажів, лексичних одиниць. Мережі бінарних опозицій виконують
стабілізаційну (впорядковуючу) функцію в динамічній нелінійній системі твору. Наприклад, мотиви
«fall» (падіння і гріхопадіння), «rise» (підйом і воскресіння з мертвих) повторюються в різних ситуаціях:
падіння Фіннегана, Хамфр Ічипмена Іервікера, Сатани у «Втраченому раю» Мільтона й навіть Іванцякиванця (Humpty Dumpty). Очевидно, ефект деієрархізації є елементом ігрових стосунків автора з
читачем.
Одним із засобів дестабілізації порядку в романі «Тризна за Фіннеганом» є гібридність можливого
світу.
Наприклад, джойсівська притча про бабку (Gracehopper) і мураху (Ondit), з одного боку, містить
алюзію на відому езопівську байку, а, з іншого  руйнує логіку, згідно з якою мураха має моральну
перевагу над бабкою. У романі здібності мурахи орієнтуватися в просторі врівноважені зі здібностями
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бабки орієнтуватись у часі. Таке зрівняння якостей комах несе конкретне семантичне навантаження,
оскільки вони, комахи, являють собою результат перевтілення двох синів Фіннегана – Шона й Шауна.
Ще один засіб дестабілізації порядку  еквівалентність взаємозамінності.
Анна Лівія Плюрабель, наприклад, перевтілюється в річку Ліффі, Бабусю, Єву, НСЕ, зі свого боку,
може бути Тімом Фіннеганом, біблійним Адамом, Ноєм, святим Патриком, Дедалом, королем Ліром.
Дублін є не лише семантичним еквівалентом Ірландії, а й Північної Америки.
Розхитування впорядкованості картини світу відбувається, крім цього, завдяки, тому, що більшості
фрагментів, які аналізувалися, притаманні одночасно обидва вектори оповіді: прогресивний та
регресивний. Читач опиняється, таким чином, перед необхідністю слідкувати за розвитком мотивів,
читаючи зліва направо, водночас фіксувати «відлуння» мотивів, які згадані на попередніх сторінках
твору. Як результат, процес читання має зворотно-поступальний характер [19, с. 198].
Відмінність «ФП» від «Дублінців» полягає в тому, що Дж. Джойс використовує у «ФП» принцип
«усе повʼязується з усім та відображається у всьому». Текст, як відомо, являє собою ланцюг численних
каламбурів і неологізмів із використанням багатьох мов.
Спробуємо зараз звузити фокус дослідження й розглянемо роман «ФП», зважаючи на базові
характеристики нелінійної динамічної системи: нелінійність, необоротність, авторефлексивність та
самоорганізацію.
Спираючись на теорію І. Пригожина й І. Стенгерс [7, с. 5253], трактуватимемо «ФП» як
дисипативну структуру, домінантною ознакою якої є нелінійність або, за іншою термінологією,
ризомність [10]. Інколи читач постає перед необхідністю сприймати кілька потоків інформації
одночасно. Друга книга «ФП» містить у центрі сторінки монолог анонімного оповідача (можливо
Фіннегана). Ліворуч і праворуч удруковані репліки, відповідно, Шема й Шона (синів Фіннегана), а
примітки під текстом належать голосу їхньої сестри Іссі [14, с. 250].
Нелінійність роману дала підстави «дослідникам стверджувати, що «ФП» є «обʼєктивним
корелятом» (термін Т. С. Еліота) архітектури мозкових нейронних мереж, а також паралелізму розумових
процесів [19, с. 117119].
Перейдемо до розгляду необоротності як характерної риси нелінійної (дисипативної) динамічної
системи. Подібно «хаосу метафікції» [20, с. 93], текст «ФП» чинить опір спробам установити семантичну
ієрархію між лексичними й структурними елементами та обʼєднати їх у межах інтегрального смислу. Це
явище можна описати відомим неологізмом деконструктивістів (Ж. Дерріда): «differance» (розрізнення 
спізнення) [1, c. 805].
Авторефлексивність розуміємо (із певним ступенем узагальнення) як демонстрацію своєї
матеріальної природи або як руйнацію кордонів між конструюванням ілюзії за принципом «немовби» й
оголюванням процесу створення цієї ілюзії (докладніше про це в [3]). Репертуар авторефлексивності
роману «ФП» є досить широким. Запозичивши термінологію B. Стоунхілла, назвемо лише типові ознаки
авторефлексивності твору: стрибки від однієї події до іншої; конструювання сюжету за певним штучним
принципом; текст у тексті; відхилення від сюжетної лінії (ендонаративи, екзонаративи); архітектонічні
закриті структури, які створюють світ, віддалений від реальності; наявність дійових осіб, які
усвідомлюють свій статус дійових осіб уявного світу й звертаються до автора з проханням допомогти їм
стати реальними; автопародії, паралакс (нарочите маніпулювання перспективами); гіпертрофований
стиль; графічні новації (анаграми, паліндроми) [21].
Нелінійність, необоротність та авторефлексивність сприяють самоорганізації художнього тексту.
Нагадаємо, що читач такого твору, як «ФП», є інтегрованим у структурну стратегію тексту; текст стає
своєрідною матрицею потенційних векторів читання. Якщо це так, то самоорганізацію «ФП» потрібно
розглядати в нерозривному звʼязку прагматичної установки автора й літературної компетентності того,
хто читає або інтерпретує цей твір.
Згідно із синергетичним поглядом головним чинником самоорганізації дискурсу є конкурентність
атрактора та репелера, які задають протилежні напрями рецепції роману. Зміст репелера прагне створити
стійку форму дискурсу, а зміст репелера  додати формі й змісту гнучкості й динаміки, утілити творчий
задум автора [5, с. 520552].
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Розглянемо приклад: Jinnyland, whither our allies winged by duskfoil from Mooreparque, swift sanctuary
seeking, after Sunsink gang (Oiboe! Hitherzither! Almost dotty! I must dash!) to pour their peace inpartial (floflo
floreflorence), sweetishsad lightandgayle, twittwin twosingwoolow. Let everie sound of a pitch keep still in
resonance, jemcrow, jackdaw, prime and secund with their terce that whoe betwides them, now full theorbe, now
dulcifair, and when we press of pedal (sof!) pick out and vowelise your name [14, с. 359360].
Очевидно, що синтаксис цього уривка є досить нормованим, попри наявність парантетичних
внесень і дублювання синтаксичних позицій. Інстанція анонімного мовця маркується займенником
першої особи в множині.
Отже, синтаксис виконує функцію стабілізації й упорядкування хаотичної картини світу та
полегшує сприйняття твору читачами. З огляду на нормативність синтаксичних конструкції твору, їх
можна трактувати як репелери.
Можна стверджувати, що лексико-семантичний та текстуальний рівні твору, які характеризуються
невизначеністю, нечіткістю та дифузією, виступають у функції атрактора. Останній конкурує із
репелером, утіленим у синтаксичній складовій твору.
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Еволюцію творчої манери Джеймса Джойса
можна характеризувати як перехід від упорядкованого хаосу до впорядкованого хаосу.
Різниця між збіркою «Дублінці» й «ФП» полягає в тому, що першому з двох творів притаманні такі
характеристики нелінійної динамічної системи, як біфуркація, фрактальність, чутливість до початкових
умов, фіксовані та дивні атрактори. Усі ці характеристики підпорядковані законам картезіанськоньютонівської наукової парадигми.
«Фіннеганові поминки», натомість, характеризуються рисами хаотичної системи на вищому рівні
абстракції, такими як нелінійність, необоротність, авторефлексивність і самоорганізація.
Синергетичний ефект «ФП» залежить від кореляції атракторів (здебільшого лексичні елементи) та
репелерів (здебільшого синтаксична структура). Упорядкованість цього роману залежить від реципієнта,
«вбудованого» в матерію твору.
Діапазон факторів детермінованості «ФП»  безмежний. Наша спроба усвідомити впорядкованість
цього твору крізь призму теорії хаосу є лише однією з численних спроб пояснити те, що Джойс влучно та
стисло назвав «хаосмосом».
У «Дублінцях» актуалізується впорядкованість (система, лад, схема, геометрія, закономірність,
стабільність); хаос генерується як наслідок, тло, супроводжуючий чинник.
У «Фіннеганових поминках» дестабілізаційний механізм, хаос на всіх рівнях тексту є максимально
актуалізованим, тоді як порядок, упорядкованість формується щоразу, коли читач (інформований,
ідеальний, неінформований) установлює свої власні критерії сприйняття й / або розуміння та аналізу.
Еволюція прози Джойса демонструє «ефект метелика»: від досить простих початкових елементів
(тобто домінуючих ознак класичного наративу) до колосальної нелінійної динамічної системи,
інтерпретація якої є недосяжною, але водночас привабливою метою.
Перспективи дослідження передбачають розширення матеріалу дослідження (романи «Портрет
митця замолоду» й «Улісс»), а також зʼясування кореляції теорії хаосу з когнітивною поетикою
(стилістикою).
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Беляков Александр. Эволюция прозы Джойса: от упорядоченного хаоса к упорядоченному хаосу. В статье
анализируется эволюция повествовательной манеры Джеймса Джойса сквозь призму теории хаоса (хаологии,
хаотики). Намечены перспективы и возможности транспонирования хаологии в сферу литературоведческой
критики и интерпретации художественного текста. Материалом исследования послужили сборник рассказов
«Дублинцы» и последний роман Джойса «Поминки по Финнегану».
Рассказы «Дублинцев» проанализированы как нелинейные динамические системы, в которых действуют такие
их особенности, как бифуркация, аттрактор, фрактальность. Эти явления определяются замыслом (прагматической
установкой) автора: сконструировать такую эстетическую реальность художественного произведения, которая бы
служила полем реализации постулатов картезианской и эвклидовой картины мира.
В «Дублинцах» наблюдается процесс актуализации (foregrounding) порядка, хаос же имеет вторичный характер
и является следствием этой актуализации. В «Поминках по Финнегану» хаотические, дестабилизирующие процессы
занимают доминирующую определяющую позицию, порядок формируется в зависимости от тех критериев,
которые устанавливает (или которыми руководствуется) реципиент (читатель или критик) в процессы рецепции или
анализа этого произведения.
Ключевые слова: нелинейная динамическая система, упорядоченный хаос, фрактал, бифуркация, необратимость, авторефлексивность, самоорганизация, хаосмос, эволюция.
Belyakov Oleksander. Evolution of Joyceʼs Prose: from Ordered Chaos to Ordered Chaos. The article is focused
on the evolution of James Joyceʼs manner of writing. This evolution is described as a transition from ordered chaos
(foregrounding the first component of the phrase) in «Dubliners» to ordered chaos (foregrounding the second component of
the phrase) in «Finnegans Wake».
The stories in «Dubliners» are analyzed in the lens of the theory of chaos with due regard to bifurcation, attractor,
fractal. These phenomena are determined the authorʼs pragmatic allusion: to construct an objective correlate to the Cartesian
and Euclidean paradigm.
«Finnegans Wake» generates such constitutive characteristics of a no-linear dynamic system as irreversibility, autoreflexivity and self organization. A synergetic effect of his novel depends (among other factors) on the correlation between
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Joyceʼs syntax with its function as a repeller and lexical innovations with its function as an attractor. In «Finnegans Wake»
chaotic destabilizing processes dominate whereas order is «in the eyes of the mediator». In other words it is established or
perceived by a specific recipient (a reader and/or a professional scholar).
Key words: non-linear dynamic system, orderly chaos, fractal, bifurcation, irreversibility, autoreflexivity, selforganization, chaosmos, evolution.

Стаття надійшла до редколегії
30.03.2016 р.

УДК 811.112.2ʼ25:811.112.2ʼ38
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Вербальна актуалізація снобізму як соціальної,
психологічної та лінгвопоетичної категорії
У статті снобізм потрактовано як багатоаспектну категорію, яка відображає способи адаптації індивіда в
соціумі, як манеру презентувати себе й оцінювати інших, а також як шлях до самопізнання та самоідентифікації.
Снобізм розглянуто в межах психоаналізу тексту, який дає можливість розкрити авторське світобачення.
Проаналізовано вербальні репрезентанти категорії снобізму, що розкривають його багатозначність. Категорію
снобізму досліджено на прикладі другої частини «À lʼombre des jeunes filles en fleurs» епопеї «À la recherche du temps
perdu» Марселя Пруста. Стверджено, що поняття «снобізм» не статичне, а динамічне як у свідомості й поведінці
людини, так і в суспільстві загалом. Воно наповнюється новими значеннями в процесі пізнання, сприйняття, в
оцінці себе й інших. Вербальними репрезентантами поняття «снобізм» слугують модель поведінки, демонстрація
різних іпостасей, навʼязування стереотипів, відповідність / невідповідність соціальному прошарку, маніпуляція, які
розкривають його як соціальну, психологічну й філософські категорії та вводять у систему бінарних опозицій
снобізм / вада – доброта / чесноти. Дослідження багатоаспектності снобізму викликано тим, що він не перестає
бути актуальним у сучасному суспільстві, трансформуючись у різновиди, як, наприклад, «офісний снобізм»,
«прихований снобізм», «професійний снобізм» й ін.
Ключові слова: снобізм, категорія, психоаналіз, пізнання, вербальний репрезентант, бінарна опозиція.

Постановка наукової проблеми та її значення. У сучасних наукових розвідках поняття снобізму
розглядають переважно як соціальну та психологічну проблему, тобто снобізм потрактовано як спосіб
адаптації людини в суспільстві, як манеру презентувати себе чи оцінювати інших. Снобізм не виник
несподівано та не зникав, він існує стільки, скільки існує домінантність одного прошарку суспільства чи
особистості над іншими, набуваючи нових форм і проявів. І до сьогодні снобізм проникає в усі соціальні
відносини, змушує людину реагувати / не реагувати на них. Однак в енциклопедичних і тлумачних
словниках термін «снобізм» трактують досить узагальнено. Саме тому в цій статті розглянемо поняття
«снобізм» як багатоаспектну й багатозначну категорію, залучивши доробки відомих письменників,
зокрема Марселя Пруста.
Аналіз досліджень цієї проблеми. У соціально-психологічному аспекті феномен снобізму трактують як бажання індивіда наслідувати певний ідеал, який, на його думку, «соmme il faut» в усіх
відношеннях, розпізнавати собі подібних, відмежовувати «недостойних». Насправді це прояв нездатності
до самооцінки й самопізнання, залежності від оцінки інших. Звідси протиріччя – позбутися снобізму
можна лише за допомогою самопізнання, саморозвитку, вироблення власних моральних цінностей.
Традиційно снобам протиставляються інтелектуальні, творчі особистості. Саме тому, напевно, ряд
письменників прагнули пояснити це поняття.
Особливо цією проблемою зацікавилися письменники середини ХІХ – початку ХХ ст., тобто в
особливо відчутний період кризи між особистістю й суспільством, крахом раціонального та необхідності
духовного. Так, проблему снобізму розкривали такі письменники, як В. М. Теккерей (1811–1863),
Т. Гарді (1840–1928), Г. Джеймс (1843–1916), О. Уайльд (1854–1900), Дж. Б. Шоу (1856–1950), Р. Роллан
(1866–1944), М. Пруст (1871–1922), Ж. Амаду (1912–2001). В. М. Теккерей у своїй роботі «Книга снобів»
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