
 

 

альма 

Серію 

заснов
ано в 
1999 
році 

матер 

 

 
 

В. П. Іванишин 

 

 

 

Нариси 

з теорії літератури    

 

 

Навчальний посібник  
 
  

 
 

 

 

 
 

 
 Київ 

Видавничий центр 
«Академія» 
2010 

 
 

 



 

 
ББК 

83.3У
к 1-19 

 Зміст 

 

 

 

 
 

Рекомендовано до друку Вченою радого 
Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка 
(Протокол № 3 від 20 березня 2008 року) 

«Нариси з теорії літератури» ■— плід 
багатолітньої праці В. Іванишина над 
концептуалізацією й інтерпретуванням 
базових для студента-філолога теоретико-
літературних знань. Написаний цей 
навчальний посібник з урахуванням 
досягнень вітчизняного і зарубіжного 
літературознавства, передусім — 
національно-екзистенціальної методології. 
Смислову структуру його утворює розгляд 
проблем, що стосуються літературної 
історіографії, літератури як виду мистецтва, 
літературного твору як естетико-інтеиціо-
нальної системи, літературного процесу, 
літературної генології тощо. Виклад 
теоретичного матеріалу доповнений 
прикладами з художньої літератури, 
термінологічним словником. 

Адресований студентам вищих 
навчальних закладів. Корисним буде 
вчителям-словесникам, учням старших 
класів, усім, хто цікавиться теоретичними 
проблемами буття літератури. 

Упорядкування тексту  

доктора філологічних наук, професора П. 

В. Іванишина 

Рецензенти: 
доктор філологічних наук, 
професор С. М. Квіт; доктор 
філологічних наук, професор Г. Д. 
Клочек; доктор філологічних наук, 
професор Т. Ю. Салига 

 

І 

 
Праця його життя 

1. Літературознавство як філологічна наука 

 

1,1. Предмет і структура літературознавства     9 
 
1.2. Теорія літератури і методологія 

літературознавчих досліджень                         12 

1.3.Основні аспекти і принципи вивчення 

літературних феноменів                             16 

1.4.Поетика і жанри теорії літератури19 

2. Історіографія   літературознавства 

 2.1. Генеза і становлення літературознавства   21 
Осмислення явищ мистецтва в античну епоху 22 
Християнська екзегетика в добу Середньовіччя 26  
Естетика й літературознавство епохи Відродження 
28 
Проблеми поетики в працях 
теоретиків бароко 29 

Герменевтика Нового часу 30 

Естетика класицизму 31 
Теорія літератури в працях просвітників. 
Преромантичні тенденції  33 
Естетичні теорії в німецькій класичній 
філософії.Романтизм 35 

 

 

 

 

978-966-580-310-
2  978-966-580-
313-3 

7 

 



 

2.2.Основні етапи розвитку 
давнього і класичного 
українського літературознавства37 

Зародження і розвиток національного 

літературознавства (XI—XVIII ст.)

 3

7 

Українське літературознавство 

перших десятиліть XIX ст.

 4

1 
Розвиток українського 
літературознавства середини XIX ст. 
Герменевтична традиція 
Т. Шевченка
 4
6 
2.3.Загальні тенденції розвитку 
літературознавства у XIX—XX ст.
 52 
Основні літературознавчі академічні 
школи XIX—XX ст.
 5
2 
Основні методології сучасного світового 
й українського літературознавства
 5
7 
3.Література як вид мистецтва 

3.1.Сутність,специфіка і призначення художньої 

літератури71 

Мистецтво як форма суспільних 
свідомості та підсвідомого і засіб 
естетичного освоєння дійсності
 7
1 

Література в системі мистецтв

 7

8 

Мистецтво як освоєння світу 

за законами краси і добра

8

0 

С

у

с

п

і

л

ь

н

а

 

а

к

т

и

в

н

і

с

т

ь

 

м

и

с

т

е

ц

т

в

а

8

5 

М

е

т

одологія та філософія 

творчості 90 

3.2.Критерії художності 

твору 94 

Атрибутивн

і критерії 94 

Супутні критерії 95 

Акцидентні критерії. 

Художній смак 99 

3.3. Образна природа 
художньої 
літератури 100 

Художній образ 100 
Класифікація образів 105 
Образ і знак 106 
Національні архетипи, 
екзистенціали, 
коди                                                   
 109 

3.4. Види художніх 

узагальнень 110 

Ідеалізація як вид 
художнього 
узагальнення 111 

 

 

 

 

 
 



 

4. Літературний 

система 

Типізація в художньому узагальненні112 

Типове й індивідуальне 

в художньому образі 113 

Умовність і узагальнення 

в літературному творі 115 

3.5. Література і життя суспільства 117 
Функції літератури 117 
Культурологічний потенціал мистецтва 120 
Національна специфіка літератури123 
Предмет літератури 128 
Форманти художнього твору і літератури    131 

4.1. Художній твір як цілісність 137 
Творчий процес 137 
Твір як форма буття літератури          140 
Системний характер твору                 140 
Текст і твір 143 
Змістоформа літературного твору 147 

4.2.Макроструктура літературного твору. 
Зовнішня форма 148 

Художня комунікація 149 

Літературна мова і мова 

художньої літератури 151 

Автоматизація й актуалізація 

в комунікації і образотворенні            154 

Рівні, прийоми актуалізації 
і образотворення 156 
Художнє мовлення                            158 
Версифікація 160 
Ритміка 161 
Метрика 162 
Строфіка 163 
Теорія рими 164 

4.3. Внутрішня форма (ейдологічна система) 

літературног
о твору 166 

Позатексту

альні 

елементи 

композиції 167 

Текстуальн

і елементи 

композиції 168 

4.4.Зміст 

літературног

о твору 173 

4.5.Смисл 

(сенс) твору 178 



 

 

 

4.6.Художній світ як «інша 

реальність» 181 
4.7. Інтерпретація художнього твору 184 
Пізнання літературного твору 184 
Наукова інтерпретація 
творів літератури 186 

Художня інтерпретація 

літературного твору 191 

Політична інтерпретація 

літературного твору 192 

Аматорська інтерпретація 

літературного твору 193 

Аудіальна інтерпретація 

літературного твору 193 

5.1. Сутнісна специфіка 

літературного процесу 196 
Літературна творчість 196 
Літературне життя 197 

Письменник і читач 198 
Літературний процес 200 
Традиція і новаторство 203 

5.2. Стиль, творчий метод, тил творчості 205 

Стиль як художньо-літературна категорія 

205 
Творчий (художній) метод 
Тип творчості 

5.3. Літературний напрям 

Зміст і сутнісні 
ознаки літературного 
напряму 

Основні літературні напрями 
Нового часу 

6.1.Роди, види і жанри 

літератури 

6.2.Епос 

6.3.Лірика 

6.4.Драма 

6.5.Суміжні змістоформи генерики 

Термінологічний 
словник Література 

 

 

5. 
Літературни
й процес і 
його основні 
закономірно
сті 

 

6. 
Генерика 
і 
генологія 
літератур
и 

 

208 

209 

212 

212 

213 

226 

228 

229 

230 

230 

232 
249 



 

Пра
ця 
йог
о 
жит
тяСт

воренн

ям 

«Нари

сів з 

теорії 

літера

тури» 

Васил

ь 

Іванип

іин 

зайняв

ся в 

останн

і роки 

свого 

життя. 

Можл

иво, 

під час 

подаль

шої 

праці 

він у 

чомус

ь 

скориг

ував 

би, 

збагат

ив би 

їх, але 

зробит

и 

цього 

не 

встиг, як і побачити їх надрукованими. 

Значною мірою «Нариси з теорії літератури» — 

праця всього його життя. Адже багато років 

викладав він у Дрогобицькому педагогічному 

університеті теорію літератури, вступ до 

літературознавства, історію української літературної 

критики, спецкурси «Методика і методологія 

системного аналізу», «Аналіз літературного твору», 

неодноразово виступав із цих питань із трибун 

наукових зібрань, у наукових виданнях, літературних 

часописах. Добре знав давньогрецьку й німецьку 

класичну філософію, фундаментальні праці з питань 

націології, методології та історії, ґрунтовно 

досліджував втілені в літературній творчості 

різноманітні естетичні системи, не приховуючи своїх 

симпатій до структуралістських та герменевтичних 

ідей. 
У цій праці В. Іванипіин закумулював і яскраво 

репрезентував свої інтелектуальні надбання і 
світоглядну, громадянську позиції. Це пристрасна 
праця, у якій автор не приховує своєї 
націоцентричної позиції, а по-



 

Праця його життя 

декуди темпераментно виявляє її. Хтось би відразу од-
нозначно пристав на його бік, когось би власне розумін-
ня порушених В. Іванишиним проблем спонукало б до 
інтелектуальної полеміки з ним. І та полеміка стосува-
лася б корінного для літератури і, відповідно, літерату-
рознавства питання — в чому сенс мистецтва слова? 

В. Іванишин — одержимий і пристрасний виразник 
погляду на літературу як художню основу будь-якої на-
ціональної культури, фундаментальну естетичну систе-
му індивідуалізації, соціологізації та націоналізації 
людини. І ця його позиція проглядається у тлумаченні 
всіх принципових для літературознавства питань: ме-
тодології літературознавчих досліджень, основних ас-
пектів і принципів аналізу літератури, літературознав-
чої історіографії, сутності і призначення письменства, 
критеріїв художності літературного твору як естетич-
но-інтенціональної цілісності, макроструктури твору, 
закономірностей літературного процесу та ін. 

Є у цього видання кілька беззаперечних фундамен-
тальних позитивних особливостей: у ньому обсервовано 
найсучасніші тенденції теоретико-літературної науки; 
оригінальна в нього структура; кожний новий концепт 
глибоко осмислений. Водночас В. Іванишин врахову-
вав, що це — адресоване студенту-філологові навчальне 
видання, тому має дати йому оптимум доступно інтер-
претованої фахової інформації. У цих намаганнях йому 
вдалося справді багато. А головне, що цей навчальний 
посібник спонукатиме студента думати, солідаризую-
чись чи дискутуючи з автором, шукати відповіді на по-
рушені чи обійдені ним питання, творити свою візію 
сутності, завдань літератури і ролі письменника в ду-
ховному розвитку свого народу, людства. 

Григорій Клочек, доктор філологічних 
наук, професор 

1.
 

Літературознавство як філологічна 

наука 

1.1. Предмет і структура літературознавства 

Літературознавство є системою наукових знань про 
мистецтво слова, тобто художню літературу. Ці знання 
мають не суб'єктивно-інтуїтивну чи пророче-дивіна-
торну природу (це — право митців), а сформувалися пе-
редусім як результат об'єктивного пізнання й логічно-
го осмислення літературних явищ, а тому їх природа — 
суто наукова. 

До предмета літературознавства належить не 
тільки художня література, а й уся художня словес-
ність: письмова (наприклад, рукописна література) й 
усна (фольклор). 

Як і кожна система, літературознавство має власну 
структуру — внутрішню будову з певними взає-
мозв'язками частин. Його структурними елементами є 
основні та допоміжні літературознавчі дисципліни, тіс-
но пов'язані між собою. Це не означає, що одні з них ва-
жливі, інші — несуттєві. Усі вони необхідні для нор-
мального функціонування і розвитку науки про літера-
туру. Цей поділ тільки констатує, що в системі наук 
про мистецтво слова є дисципліни базові, через які лі-
тературознавство виконує свою основну функцію — 
вивчає, осмислює та оцінює літературу, і допоміжні, 
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завдання яких — забезпечувати ефективну діяльність 
основних. 

Базові літературознавчі дисципліни рівнозначно 
важливі для наукового освоєння літератури. Ними є іс-
торія літератури, літературна критика і теорія літерату-
ри. Кожна з них давно викристалізувалась, сформува-
лась і розвинулась як окремий вид науково-творчої 
діяльності. У кожної — власна сфера зацікавлень і свої 
завдання та функції. Так, історія літератури займа-
ється діахронією, минулим літератури; об'єктом її пі-
знання є історико-літературний процес — від найдавні-
ших часів до сьогодні. Сфера зацікавлень літературної 
критики — синхронія літератури; об'єкт її пізнання — 
сучасний літературний процес, усі його учасники, яви-
ща і закономірності. Теорія літератури досліджує сут-
ність літературних явищ і виявляє закономірності літе-
ратурної творчості, функціонування і розвитку худож-
ньої літератури, узагальнює досвід історії літератури 
та літературної критики. Вона є ідейно-світоглядною 
основою та науковим інструментарієм іеторико-літе-
ратурної та літературно-критичної діяльності. Без неї 
історія літератури та літературна критика приречені 
на описовість, поверховість, суб'єктивізм суджень. 

Теорія літератури постала як результат тривалої пі-
знавальної діяльності літературознавців, відкриття й 
узагальнення того, що становить специфіку літератури, 
зумовлює її вплив на людину й суспільство, забезпечує 
її буття в часі. 

У сучасному літературознавстві широко використо-
вують термін «метакритика», під яким розуміють лі-
тературознавчі праці, об'єктом аналізу, інтерпретації 
та оцінки яких є не літературні твори, а їх історико-лі-
тературні, літературно-критичні, методологічні та тео-
ретичні дослідження. Тобто метакритика — це «крити-
ка критики». 

Систему допоміжних літературознавчих дисциплін 
утворюють: 

а) бібліографія (грец. ЬіЬПоп — книжка і £гарпб — 
пишу). її призначенням є виявляти, обліковувати, систе-
матизувати і поширювати інформацію про рукописні та 
друковані твори, складати покажчики, розробляти тео-
ретичні питання джерелознавства та принципи бібліо-
графічної роботи. Бібліографію поділяють на літератур- 
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ну (дає інформацію про літературні твори) і літературоз-
навчу (охоплює відомості про літературознавчі праці); 

б) біобібліографія. Поєднує вивчення біографії з бі 
бліографією творів митця чи літературознавця. Резуль 
татом роботи біобібліографів стають довідкові видання, 
що містять біографічні та бібліографічні матеріали, які 
стосуються письменників, літературних критиків, істо 
риків і теоретиків літератури; 

в) текстологія. Ця наука вивчає і встановлює історію 
тексту творів фольклору, літератури, рукопирних та 
друкованих документів з метою їх подальшого дослі 
дження; 

г) літературознавча історіографія. Вона дає змогу 
ознайомитися з розвитком літературознавчих ідей, ме 
тодів, методологій, доробками і здобутками попередніх 
дослідників; 

ґ) палеографія (грец. раіаіоз — давній і дгарпб — 
пишу). Об'єктом її вивчення є датовані й недатовані, ло-
калізовані та нелокалізовані пам'ятки давньої писемно-
сті певного народу, вона виявляє їхні особливості, час і 
місце створення. Завдяки їй стають доступними тексти 
давноминулих епох. 

Дискусії про самодостатність герменевтики і компа-
ративістики як літературознавчих дисциплін сприяють 
глибшому усвідомленню їх суті та пізнавальних можли-
востей. Вони обидві успішно використовуються в літе-
ратурознавстві і є цінними для процесу вивчення літе-
ратури та її функціонування в суспільстві. 

Герменевтика (грец. пегтепеиііке — мистецтво 
тлумачення) — це теорія і практика інтерпретації літе-
ратурних творів, яка має свої сферу застосування і функ-
ції в системі наук про художню літературу. Деякі вчені 
пропонують виокремити її як науку. Однак інтерпрета-
ція твору — тільки завершальний етап його історико-лі-
тературного, літературно-критичного чи теоретичного 
пізнання й осмислення, а теорія інтерпретації вписуєть-
ся в теорію літератури як одна з літературознавчих мето-
дологій. Тому доцільніше, на думку інших дослідників, 
вважати герменевтику складовою теорії літератури. 

Літературознавча компаративістика (лат. сот-
раго — порівнюю) — теорія і практика порівняльного 
вивчення літератур крізь призму художніх запозичень 
та міграцій і типологічної схожості. Зіставлення і по- 
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рівняльне вивчення різних літератур — це водночас 
і окремий вид наукової діяльності, і продовження 

пізнавального процесу: перехід від вивчення 
літературного явища в системі національної літератури 
до пізнання його в межах регіональної чи світової 
літератури. Тобто йдеться не про окремий вид пізнання, 
а про застосування ще одного методу — іномовного 
аналітичного контексту. 

1.2. Теорія літератури і методологія літературознавчих 

досліджень 

У системі наук про літературу теорія літератури 
посідає особливе місце. 

Теорія літератури — розділ літературознавчої 
науки, що вивчає специфічні властивості та 
особливості художньої літератури, її естетичну і 
суспільну природу, закономірності її розвитку, 
структуру і сутність літературних творів, рівні, 
аспекти і принципи, методологи, методи і 
методики їх пізнання, інтерпретації та 
оцінювання. 

Предметом теорії літератури є методологічні, тео-
ретичні здобутки історії літератури, літературної кри-
тики і художня література як вид мистецтва, літератур-
ний твір як естетично-інтенціональна система, законо-
мірності літературного процесу, генерика та генологія 
літератури. Основна функція теорії літератури полягає 
в постійному розвитку наукових основ літературознав-
ства, передусім історії літератури та літературної кри-
тики, узагальненні досвіду, здобутків практики істори-
ко-літературного процесу, пізнавальних досягнень ін-
ших наук (мистецтвознавства, мовознавства, естетики, 
філософії, психології тощо). 

Теорія літератури як науковий інструментарій до-
слідження тісно пов'язана з методологією, яка визначає 
ідеологію, стратегію і тактику пізнавальної діяльності. 

Методологія (грец. теіпобоз — спосіб 
пізнання і Іо£оз — учення) — сукупність 
методів дослідження, пізнання; вчення про 
методи наукового пізнання і діяльності; система 
регулятивних принципів мислення; ідейно-наукова 
основа світогляду митця чи дослідника; 
організуючий, системотвірний центр, Ідейно-
світоглядне ядро логічної матриці наукового 
пізнання та інтерпретації літературних явищ. 

Теорія літератури і методологія літературознавчих 

досліджень 

У теорії літератури, як і в будь-яких 
дослідженнях, важливу роль відіграє правильно 
дібраний теоретично застосовуваний метод — спосіб 
пізнання дійсності; прийом, система прийомів 
досягнення мети; логічна матриця пізнання та 
інтерпретації явищ художньої творчості. Особливо 
значущий творчий (художній) метод — цілісна система 
основних принципів художньої творчості 
письменника, групи письменників, літературної 
школи, течії, напряму. 

У практично-пізнавальній площині з, методами 
пов'язана методика літератури, яка охоплює методи-
ку викладання літератури й методику пізнання та ін-
терпретації літературних явищ і закономірностей. 

При виборі методології, методів і методики пізнання 
та інтерпретації літературних явищ визначальними 
факторами є характер, художня структура явища, мета 
й адресат дослідження (інтерпретації). Наприклад, іг-
норування націоцентричного, націозахисного та націо-
творчого характеру творчої спадщини Т. Шевченка і за-
стосування методологій із класовою чи демолібераль-
ною домінантою є непродуктивним, оскільки повноцін-
но пізнати її можна лише з позицій витвореної митцем 
національно-екзистенціальної методології. Марно ви-
корисовувати сюжетно-композиційний метод під час 
вивчення ліричних творів, у яких сюжет відсутній. Ва-
жливо враховувати також мету дослідження, бо якщо 
йдеться, наприклад, про віршове розмаїття поетичної 
збірки, то для його вивчення і систематизації не допо-
може жанровий чи стилістичний аналіз, бо для цього 
потрібен версифікаційний аналіз. І завжди слід 
враховувати вимоги, можливості реципієнта, адреса-
та: для якого видання (наукового, навчального, попу-
лярного), для якої аудиторії призначена інтерпрета-
ція твору. 

Для теорії літератури і методології як ідейно-науко-
вої основи світогляду дослідника, митця фундаменталь-
не значення мають такі поняття, як «аналіз» і «синтез». 
Адже вивчення складного цілого, яким є художній твір, 
передбачає детальне ознайомлення з його частинами, 
їхніми якостями, значеннями та функціями, на чому 
формується власне судження про ціле. Ця загальнонау-
кова вимога реалізується шляхом аналізу (грец. апаїу- 
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8І5 — розкладання) стратегії дослідження, що 
полягає в мисленому чи практичному розчленуванні 

цілого на частини, і синтезу (грец. зупіпезіз — 
з'єднання, складання) — вивчення предмета 
дослідження в його цілісності, неповторності. У 
літературознавчій практиці термін «аналіз» вживають 
не лише у вузькому значенні, а й у широкому — як 
синонім до слів «вивчення», «пізнання», 
«дослідження». 

Процес пізнання літературних явищ неминуче су-
проводжується їх оцінкою. Його кінцевий результат 
безпосередньо залежить від ціннісних орієнтирів (аксіо-
логії) дослідника, комплексу його попередніх знань про 
предмет дослідження (тезаурус). 

Тезаурус (грец. Йіезаигоз — скарб) — сукупність по-
нять із певної галузі науки, нагромаджених людиною 
чи колективом; передзнання, із яким дослідник підхо-
дить до вивчення конкретного явища. 

Зрештою, увесь курс теорії літератури покликаний 
витворити у свідомості реципієнта певний мінімум 
знань (передзнання), необхідний для самостійного пі-
знання літературних явищ. Впливає на цей процес і ак-
сіологічна (ціннісна) система дослідження. Ниці ідеали 
роблять людей і результати їх старань ганебними; хиб-
ні, фальшиві — духовно калічать людей, навіть народи. 
На шляху до високих ідеалів люди духовно збагачу-
ються, переростаючи себе. 

Німецький мислитель Іммануїл Кант (1724—1804) 
зауважив, що «в явищі немає розрізнення дійсності». 
Явище, помічене як факт у процесі дослідження, ще ні-
чого не означає і нічого не доводить. Його суть розкри-
вається тільки в певному оточенні (контексті), через 
виявлення й пізнання (аналіз) його зв'язків із цим ото-
ченням. 

У дослідженні літератури аналітичний контекст — 
природне для досліджуваного явища оточення, через 
характер зв'язків із яким розкривається його зміст і 
роль. Суть, значення, функція будь-якого літературно-
го явища (наприклад, елементу твору) проявляються 
тільки через його зв'язки з іншими елементами, зіста-
влення з іншими аналогічними об'єктами пізнання, 
тобто в певному контексті. Мистецтво аналізу внутріш-
ньої будови літературного твору як функціонального ці-
лого полягає в умінні встановлювати наявне та моделю- 

Теорія літератури і методологія літературознавчих 

досліджень 

вати власне, але природне для досліджуваного 
явища оточення, тобто аналітичні контексти, у яких 
проявляються реальна суть, естетична якість цих явищ 
(елементу твору, твору загалом). 

У радянські часи в суспільному мисленні, гума-
нітарних науках, зокрема в літературознавстві, у ху-
дожній творчості панував методологічний монізм 
(грец. піопоз — один, єдиний) — філософський прин-
цип, який бере за основу одне начало: матерію (мате-
ріалістичний монізм) або дух (ідеалістичний монізм). 
Домінували тоді марксистсько-ленінська методоло-
гія і творчий метод соціалістичного реалізму, тобто 
матеріалістичний монізм у комуністичній інтерпре-
тації. Усе інше вважали хибним, злочинним. Спроби 
вийти за межі цих «методології» і «методу» суворо 
карали. 

У сучасній Україні поступово утверджується про-
тилежний до методологічного монізму гносеологічний 
(пізнавальний) принцип — методологічний плюра-
лізм (лат. ріигаііз — МНОЖИННИЙ), ЗГІДНО З ЯКИМ кожен 
науковець чи митець вільний на власний розсуд визна-
чати, з яких методологічних позицій аналізувати 
предмет свого дослідження, якими методами користу-
ватися, що надає особливого масштабу пізнавальній і 
творчій діяльності. Однак іноді праця при цьому втра-
чає логічну єдність і стрункість, без чого неможливо 
досягти необхідних результатів. Отже, в умовах мето-
дологічного плюралізму щоразу потрібен організую-
чий, системотвірний чинник, яким є методологічна 
домінанта. 

Методологічна домінанта — ОСНОВНИЙ 
орієнтир, принцип, якому підпорядковані всі інші 
способи і прийоми дослідження, творчості, задля 
утвердження якого їх використовують, який 
визначає інтерпретацію, характер, наукову, 
естетичну суть, значущість дослідження чи 
художнього твору. 

Для марксистсько-ленінської методології визна-
чальними були принципи класовості і партійності. 
Тому вчені і митці змушені були знаходити ознаки кла-
сової боротьби скрізь і всюди, дбаючи при цьому, щоб 
результати їхньої праці неодмінно відповідали інтере-
сам комуністичної партії, до того ж тим, які озвучував 
черговий вождь. Із зміною їх чи партійної політики ці 
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інтереси могли кардинально стати іншими, і тоді праця 
пропадала намарне. 

Для національно-екзистенціальної методології, яка 
широко використовує класичні та модерні методи і ме-
тодології, методологічною домінантою завжди є прин-
цип націоцентричності. 

1.3. Основні аспекти і принципи 

вивчення літературних феноменів 

Завдання кожної науки полягає у зведенні до міні-
муму суб'єктивізму дослідника, щоб давати об'єктивні 
знання яро дійсність. Для мінімізації суб'єктивізму 
вченого використовують дослідницькі інструменти, 
прилади, механізми, технічні комплекси, навіть якщо 
предметом дослідження є об'єктивна реальність, її кон-
кретні об'єкти і явища. Ця проблема особливо загострю-
ється у сфері мистецтвознавства, зокрема літературоз-
навства. Адже тут дослідник часто стикається із потрій-
ною суб'єктивністю: власною — як живої людини; ху-
дожнього твору, який завжди є суб'єктивним образом 
зображуваного; предмета зображення, яким може бути 
не тільки реальний, об'єктивний, а й суб'єктивний, 
уявний, видуманий світ чи внутрішній світ, почуття, 
переживання людини. 

Теорія літератури як наука покликана давати лі-
тературознавству такий науково-інтелектуальний 
інструментарій (тезаурус), який допоміг би дослід-
нику проникнути у глибини літературного твору, за-
безпечити його повноцінне вивчення й осмислення, 
мінімізувати неминучий дослідницький суб'єкти-
візм у пізнанні та оцінюванні явищ літератури. Для 
забезпечення належної повноти вивчення явищ літе-
ратури дослідник має подбати про багатоаспектність 
пізнавального процесу, розглядаючи їх у різних ра-
курсах і з різних точок зору. Теорія літератури наці-
лює дослідника на такі основні аспекти (точки зору, 

перспективи сприйняття)  вивчення літературних 
явищ: 

1. Історико-генетичний. Передбачає вивчення гене- 
зи (походження, «родоводу») твору, історичних перед 
умов його задуму і характеру, історії його написання та 
побутування, можливих змін у сприйнятті твору вна 
слідок змін у суспільному бутті і свідомості, авторських 
чи редакторських змін у творі, місця твору у творчості 
митця тощо. ; 

2. Структурно-функціональний. Зобов'язує до ви 
вчення твору як художнього цілого, естетичної системи, 
тобто через виявлення і дослідження всіх його структур 
них елементів та відношень (ієрархії, взаємозв'язку та 
взаємозумовленості) між ними і їхніх формотворчих, об 
разотворчих, змістотворчих та смислотворчих функцій. 

3. Історико-функціональний. Налаштовує на ви 
вчення чи прогнозування (для новотворів) місця і ролі 
твору в сучасному історико-літературному процесі, ро 
звитку естетичної думки, літератури, культури, духов 
ності народу. 

При цьому важливу роль відіграють основні прин-
ципи вивчення літератури, якими має керуватися до-
слідник у пізнавальному процесі, щоб уникнути суб'єк-
тивізму: 

1) принцип естетичності. Суть його полягає у сприй 
нятті і трактуванні літератури як явища передусім есте 
тики, мистецтва. В оцінюванні твору визначальними 
мають бути саме естетичні підходи і критерії. Відповід 
но малохудожній твір жодних інших функцій виконати 
не зможе; 

2) принцип   інтенціональності   (лат.   іпіепідо   — 
намір, прагнення). Згідно з ним необхідно враховувати, 
що кожний художній твір спрямований на читача, роз 
рахований  на  сприйняття  іншими,   вплив  на них. 
Обов'язок дослідника — виявити й оцінити інтенціо- 
нальність, ідейну спрямованість, духовнотворчу телео- 
логічність твору відповідно і до ідеї самого мистецтва, і 
до стану, інтересів та актуальних завдань нації. Іноді ін- 
тенціональність виявляється як акцентована ідейність, 
яка може бути властива не тільки окремому творові чи 
творчості конкретного письменника, а й літературам за 
галом. Наприклад, чітку інтенцію мала нова українська 
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література: захист, духовне пробудження, національне 
звільнення і духовну підтримку народу на його шляху 
до свободи і власної державності; 

3) принцип іманентності (лат. іттапепз — власти 
вий). Визнання його зобов'язує до сприйняття літера 
тури як атрибутивного, неодмінного явища національ 
ної духовності й культури, яке має власні естетичні,  
духовнотворчі, людинотворчі та націотворчі цілі й зав 
дання. Тому оцінювати літературу, її твори слід саме за 
якістю виконання іманентних для неї функцій, а не за 
пропагандою чужих ідей і гасел, здатністю догоджати 
невибагливим смакам духовно вбогої публіки чи за мо 
жливим зиском від продажу художніх книг; 

4) принцип історизму. Об'єктивне дослідження має 
розглядати, вивчати явища літератури в історичному 
контексті. Тільки так можна належно оцінити оригі 
нальність, новаторство і реальний внесок письменника 
в літературу; 

5) принцип структурованості. Літературний твір — 
складне ціле, структуроване на різних рівнях. Тільки 
пізнавши образну структуру,  макроструктуру і всі  
структурні елементи у їхніх взаємозв'язках, можна на 
лежно оцінити його як функціональне ціле; 

6) принцип системності. Художній твір — складна 
естетична система, що водночас є елементом системи 
національної культури, ширше — духовності, а тому 
стратегія його пізнання вимагає вивчення з позицій си 
стемності, комплексності та всебічності дослідження; 

7) принцип контекстуальності. Структурні елемен 
ти твору і твір як ціле можуть бути належно пізнані й 
оцінені лише контекстуально, через вивчення їх у най 
різноманітніших, але природних для них аналітичних 
контекстах; 

8) принцип націоцентричності. Усвідомлення його 
налаштовує аналізувати й оцінювати твір як явище на 
ціональної свідомості, духовності, культури. Із них твір 
постає і на них впливає — позитивно чи негативно. Сенс 
літературознавчої діяльності полягає в культивуванні 
позитивного впливу і протиставленні негативному. Без 
урахування цього принципу література втрачає сутніс- 
ний орієнтир, звужує творчу спроможність, знижує сус 
пільний статус і може перетворитися на словесну гру, 

на самовдоволеного носія чужих правд із «чужого 
поля». Ігнорування принципу націоцентричності спу-
стошує й літературознавство, перетворює його на від-
стороненого і бездумного реєстратора, коментатора зро-
бленого в літературі, запопадливого перед усім, що по-
дається як «нове», «західне» тощо. 

 

1.4. Поетика і жанри теорії літератури 

 

Центральним у теорії літератури, літературознавстві 
взагалі є вивчення літературного твору, .його поетики, 
оскільки твір, сукупність творів національної літерату-
ри і є формою її буття. Без поетики неможливе системне, 
комплексне і всебічне пізнання літературного твору. 

Поетика (грец. роібііке — майстерність 
творення) — складова теорії літератури, що 
вивчає шляхи, засоби й принципи побудови 
літературних творів, специфіку літературних 
родів, видів і жанрів, течій і напрямів, стилів і 
методів, а також суть, властивості, закони 
художнього цілого — літературного твору. 

Загалом термін «поетика» вживають з античних ча-
сів і в різних значеннях. Окрім основного, яке розгля-
дає поетику як частину теорії літератури, цей термін 
означає, наприклад, окремий жанр теоретико-літера-
турних студій. Вживають його також як синонім до 
термінів «теорія літератури», «художня стилістика». 
Існують різні типи поетик, із більшістю яких озна-
йомлюють історія літератури та історіографія літерату-
рознавства: загальна (теоретична або систематична — ма-
кропоетика); окрема (поетика конкретного твору — 
мікропоетика); нормативна; історична, функціональна 
поетики; рецептивна поетика (поетика сприйняття). 
Вживають термін «поетика» і в словосполученнях типу 
«поетика притчі», «поетика назви твору» тощо. 

Теорія літератури має свої жанри. Основні з них: мо-
нографія, стаття, рецензія, огляд, есе та ін. 

Вивчення теорії літератури передбачає засвоєння іс-
торіографії літературознавства, літератури як виду ми-
стецтва, літературного твору як естетично-інтенціо-
нальної системи, літературного процесу і його основних 
закономірностей, генерики і генології літератури. 
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Запитання. Завдання 

1. Охарактеризуйте сутність та структуру 

літературознавства. 

2. У чому виявляється специфіка допоміжних 

літературознавчих 

дисциплін? 
3. Чим вирізняється теорія літератури серед 

основних літерату 
рознавчих наук? 

4.Визначте предмет, функції та жанри теорії 
літератури. 
5. Яку роль для формування ідейно-наукової основи 

світогляду 
дослідника чи митця відіграють такі поняття, як «аналіз» і 
«синтез», «ак 
сіологія» і «тезаурус-, «аналітичний контекст»? 

6. Охарактеризуйте основні аспекти та принципи 
вивчення літе 
ратурних явищ та закономірностей. 

7. Яке місце посідає поетика серед теоретико-
літературних роз 
ділів? 
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 2.1. Генеза і становлення літературознавства 

Літературознавство виникло завдяки необхідності 
розуміння словесних творів. Адже людей уже в давнину 
цікавила магія слова, особливо художнього, — його 
здатність відтворювати світ і творити нову дійсність, 
впливати на людину, виховувати і надихати її. Винят-
кові, часто дивовижні властивості слова, художнього 
тексту потребували осмислення, пояснення, тлумачен-
ня. В античну епоху люди опинилися перед необхідні-
стю розуміння релігійних і художніх творів. Багато 
витворених у давнину, записаних із переказів текстів 
рясніло незрозумілими назвами, забутими подіями, по-
няттями і символами. Витлумаченням їх займалися му-
дреці у Вавилоні, Єгипті, Китаї, Індії, Греції та Римі, у 
давньоєврейському релігійному середовищі, арабо-му-
сульманському світі. Вона вимагала широкого світогля-
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ми, методики, методи і методології тлумачення. З 
часом стало очевидним, що кваліфікованої інтер-
претації потребують не тільки давні тексти, а й новотво- 



л 

22 Історіографія 

літературознавства 
Генеза і становлення 

літературознавства 
23 

 
ри, бо різні люди по-різному сприймають текст. Твір, 
виявляється, живе в часі, і часто нове покоління від-
криває в ньому нові смислові грані. Кожна епоха по-
своєму актуалізує зміст твору, бо в нових культурно-
історичних умовах той самий зміст може набирати 
якісно іншого сенсу — часто дуже далекого від автор-
ського задуму. 

Поступово в межах філософії, естетики, мистец-
твознавства, герменевтики сформувався специфіч-
ний комплекс знань літературознавчого (історико-лі-
тературного, літературно-критичного та теоретико-літе-
ратурного) характеру. У XIX ст. літературознавство 
остаточно постало як окремий науково-культурний 
феномен. 

Осмислення явищ мистецтва в античну епоху 

Особливо розвивалися естетика та літературознав-
ство у Давній Греції. Саме тут сформувалася герменев-
тика як практика, теорія і мистецтво інтерпретації. 
Виникнувши з необхідності тлумачення давніх тек-
стів, передусім поем Гомера, герменевтика розвивала-
ся сама і збагачувала естетичну та літературознавчу 
думку в логічних вправах «учителів мудрості» (софі-
стів), працях Стесімбротуса, Феогена, Кратета, Шфа-
гора, Геракліта, Емпедокла, Демокріта, Арістофана, 
Сократа, Платона. Максимальної повноти, системно-
сті та довершеності набула вона у творах Арістотеля 
(384—322 до н. є.) «Поетика», «Риторика» та «Про ін-
терпретацію». 

Давньогрецькі мислителі, зокрема Піфагор (580— 
500 до н. є.) і його послідовники, уперше поставили пи-
тання: що таке мистецтво і яка його природа; що таке 
прекрасне, має воно якесь об'єктивне підґрунтя чи є 
наслідком тільки суб'єктивних вражень; яка суспільна 
вартість і визначальна функція мистецтва і як можна 
використати магію мистецтва слова «для виправлення 
душі» та виховання громадян. Намагаючись збагнути 
природу мистецтва та об'єктивувати розуміння пре-
красного, піфагорійці оголосили мистецтво наслідуван-
ням природи й окреслили його сутність через термін 
«мімезис» (наслідування). 

Фундаментальне значення для розуміння мистецтва 
мало уточнення поняття «мімезис», яке зробив Гера-
кліт (544—483 до н. є.). Осмислюючи співвідношення 
між об'єктом зображення та його образом, він наголо-
шував, що художнє зображення не зводиться до копію-
вання натури, митець відтворює не всі прикмети зображу-
ваного, а тільки деякі — сутнісні й промовисті, і саме ця 
вибірковість вирізняє твір мистецтва. Подібні міркуван-
ня висловлювали згодом Емпедокл (487—424 до н. є.) 
та Демокріт (прибл. 460 — прибл. 370 до н. є.). Античні 
мислителі вивели естетичну думку на актуальні доте-
пер проблеми художнього узагальнення і типізації, схе-
матизації та умовності зображення, творчого переосми-
слення реальності тощо. 

Демокріт, крім того, привернув увагу до виняткової 
ролі натхнення як особливого душевного стану митця у 
творчому процесі, тобто безпосередньо вийшов на про-
блему психології творчості. А драматург Арістофан 
(прибл. 445 — прибл. 385 до н. є.) у своїй комедії 
«Жаби» започаткував плідні дискусії про суспільний 
ідеал особистості та його втілення в образі літературно-
го героя, ідеальне і реальне в поезії, ідеалізацію і типі-
зацію в літературі, суспільну роль мистецтва і його прі-
оритетні функції тощо. 

Оригінальну, але вкрай суперечливу, контроверсій-
ну концепцію мистецтва запропонував Платон (427— 
347 до н. є.). Він теж поділяв думку про наслідування 
мистецтвом природи, але, на відміну від попередників, 
саме через це скептично оцінював суспільну вартість 
мистецтва. Його скепсис випливав із уявлень про світо-
будову. Він вважав, що є ідеальний світ, де побутують 
духовні, вічні ідеї — «види», які становлять справжнє 
буття. Із цього світу приходять у життя душі людей, 
втрачаючи при цьому пам'ять про нього. Світ, який 
люди вважають реальним, є тільки відображення, тін-
ню світу ідей. Навіть створені людьми речі, які, на від-
міну від ідей, піддаються чуттєвому сприйняттю, з'яв-
ляються внаслідок не самостійної творчості людей, а 
анамнезису (грец. апатпезіз — згадування) — випадко-
вого згадування душею ідеї речі. Тому краса, прекрас-
не — не в дійсності чи речах, які є тільки тінню світу 
ідей, а в самих ідеях. Проникнути у світ ідей, осягнути 
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прекрасне можна тільки розумом, а не через чуттєве 
сприйняття, характерне для мистецтва. 

У міркуваннях Платона про світобудову закорінене 
заперечення ним мистецтва: 1) воно є тільки «тіндю ті-
ней» і вводить людей в оману, бо пізнати справжній світ 
(світ ідей) можна лише розумом, а це — сфера діяльно-
сті мислителів, а не митців; 2) оскільки мистецтво не 
спроможне відтворювати світ ідей, який є духовною ос-
новою життя, то й належно впливати на формування 
повноцінного громадянина воно не може. Тому в раціо-
нальній Платоновій теорії ідеальної держави не було 
місця для мистецтва з його емоційністю, чуттєвістю й 
естетичним освоєнням та переживанням дійсності. Ви-
няток він зробив тільки для релігійних гімнів, здатних, 
на його думку, залучати людей до світу ідей, а також 
для гімнастики, яка тоді вважалася одним із видів ми-
стецтва і могла бути корисною для фізичного вдоскона-
лення громадян придуманої ним держави. 

Цінність раціональної теорії Платона — не в його су-
дженнях, оцінках і висновках, а в тому, що вона поста-
вила перед сучасниками і наступними поколіннями 
кардинальні питання, суттєві для розуміння і функціо-
нування мистецтва. Одна їх група охоплює широке коло 
естетичних проблем — сутності, природи, людинотвор-
чої спроможності мистецтва тощо. Друга пов'язана із 
суспільним буттям мистецтва, його статусом і роллю в 
державі. Платон був першим, але не останнім із тих, хто 
в теорії чи на практиці займається проблемами держа-
вотворення, намагаючись пристосувати мистецтво до 
утилітарних потреб. За такого підходу ігнорується те, 
що мистецтво — це одна з форм суспільної свідомості і 
специфічний вид людської діяльності, який має власні 
закони та сфери буття і властиві тільки йому завдання, 
можливості та функції. Не всі враховують цю іманентну 
сутність мистецтва, не завжди усвідомлюють, що муд-
рість полягає не в тому, щоб втиснути мистецтво у 
штучно створену політичну схему, змінити його від-
повідно до потреб держави (насправді — влади), а в при-
стосуванні державного устрою до природних потреб лю-
дини і народу, серед яких естетичні потреби — суттєва і 
необхідна складова повноцінного буття і духовного здо-
ров'я народу. Боротьба за іманентність мистецтва, його 
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належне місце в суспільстві і людській свідомості про-
довжується. 

Найґрунтовніпшм запереченням уявлень Платона 
про мистецтво було вчення його учня Арістотеля, який 
уважав «подвоєння світу» неправомірним і непродук-
тивним — таким, що нічого не пояснює і не наближає до 
розуміння суті мистецтва. За його словами, дійсність не є 
«тінню* видуманого світу ідей, а мистецтво не є «тінню» 
цієї «тіні» — наслідуючи реальний світ, мистецтво 
творить не його копію, а нову,  художню, дійсність. 
Тому, підтримуючи ідею мімезису, Арістотель звернув 
увагу на його суттєву особливість: процес наслідування є 
не механічним, а творчим. Він перший зауважив ви-
няткову роль уяви, домислу, фантазії в художньому 
творі, перевівши увагу з об'єкта наслідування на сам 
твір і на митецький потенціал автора як суб'єкта твор-
чого процесу. По-іншому він трактував й основну кате-
горію естетики — «прекрасне». Якщо в Платона воно є 
результатом більш-менш точного копіювання ідей, «ви-
дів», то Арістотель прекрасне розумів як «порядок», 
пропорційність і визначеність, гармонію і симетрію. 
Таке трактування було продуктивнішим, випливало з 
усвідомлення внутрішньої організації художнього тво-
ру, скеровувало думку в напрямі пізнання зображаль-
но-виражальних ресурсів художньої літератури, суво-
рої структурованості явищ мистецтва, що з часом мало 
привести до усвідомлення твору як складного функціо-
нального цілого — естетичної системи. 

Арістотель не обмежився критикою естетичних по-
глядів Платона. Він узагальнив і синтезував у цілісне 
вчення естетичні, теоретико-літературні здобутки ан-
тичної думки, суттєво доповнив, розвинув і системати-
зував їх. Так була створена його «Поетика» — перший 
фундаментальний твір з теорії літератури. 

Арістотель окреслив та обґрунтував принципову від-
мінність між науковим і художнім мисленням, історією 
і поезією, поезією та філософією, філософським суджен-
ням і художнім образом. Він заклав основи генології, 
дав наукове пояснення генерики літератури — її поділу 
на три роди: епос, лірику та драму. У «Поетиці» і «Ри-
ториці» Арістотель висловив свої міркування про есте-
тичні ресурси художньої мови, зокрема про тропи, 
наголошуючи на ролі метафори — і як особливості по- 
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етичного мовлення, і як характерної ознаки поетичного 
мислення,таланту. 

Міркуючи про призначення поезії, роль мистецтва в 
суспільному житті, його виховну функцію, Арістотель 
запровадив категорію «катарсис» — «очищення» душі 
під впливом естетичних переживань, що зумовлює 
психологічне розвантаження людини і розкриття її кра-
щих якостей. 

«Поетика» Арістотеля мала значний вплив і на сучас-
ників, і на наступні покоління теоретиків літератури, 
стала зразком для багатьох праць із теорії літератури. 

Плідне осмислення проблем естетики і теорії літера-
тури відбувалося також у Давньому Римі (Псевдо-Лон-
гін, Сенека, Марк Аврелій, Лукрецій, Цицерон, Гора-
цій, Квінтіліан та ін.). Особливої уваги заслуговує вір-
шовий твір-послання Квінта Горація Флакка (65— 
8 до н. є.) «Наука поезії* («Послання до Пізонів»). Це 
перший зразок практичної поетики, ґрунтований на то-
гочасних естетичних уявленнях. Він містить конкретні 
поради письменникам, що і як писати, чого прагнути, у 
чому полягає майстерність поета, як добирати відповід-
ний предметові зображення стиль, досягти художньої 
досконалості, і визначає мету мистецтва — «розважаю-
чи, повчати». Пізніше такі нормативні поетики стали 
звичним явищем в історико-літературному процесі. 

Християнська екзегетика в добу Середньовіччя 

Античну та християнську герменевтики називали 
екзегезою (грец. ех§£еикоз — викладання, роз'яснення, 
вказівка). Тому цей термін вживають іноді як синонім 
до герменевтики чи інтерпретації. Найвідомішими ін-
терпретаторами сакральних (священних) текстів на той 
час були Оріген, Фотій, Ієронім, Григорій Великий, Ав-
релій Августин (Августин Блаженний), Боецій, Бона-
вентура, Тома Аквінський, Вільям Оккам, Домінік 
Сото, Флацій Іллірієць та ін. 

Першим християнським герменевтом вважають Орі-
гена (182—251) — автора ґрунтовного аналізу перекла-
дів біблійних текстів із давньоєврейської мови на грець-
ку. Плідними для наступних поколінь теоретиків літе-
ратури стали його роздуми про духовно-психологічну 

специфіку рецепції (сприймання) та інтерпретації тек-
сту (обов'язкова наявність «божественного натхнен-
ня»); про такі критерії оцінювання твору, як його інтен-
ціональність, духовнотворча телеологічність (боже-
ственні писання «слід оцінювати не за нікчемністю 
мови, а за божественністю Святого Духа, котрий нади-
хає до їх написання»); про наявність не тільки змісту, а 
й сенсу, внутрішнього смислу твору («внутрішній смисл 
як смисл божественний відкривається тільки за посе-
редництвом благодаті»). 

Своєрідним підручником з біблійної (християнсь-
кої) герменевтики стала праця Аврелія Августина 
(354—430) «Про християнську науку». Саме з його 
діяльністю пов'язане зародження семіотичної концеп-
ції. Він запропонував ідею знака (зі^пит) як універ-
сального засобу, на основі якого здійснюється повідо-
млення будь-якого виду чи рівня, класифікував знаки 
на власні та переносні, привернув увагу до такої інтер-
претаційної проблеми як однозначність і багатознач-
ність слова, уперше поставив проблему історизму тощо. 

Середньовічні уявлення про мистецтво були підсу-
мовані й розвинуті в томізмі — науковій системі Томи 
(Фоми) Аквінського (1225/26—1274). Він, як і Авгу-
стин Блаженний, вважав, що людська, тілесна краса не 
є повноцінною, оскільки справжньою є лише духовна 
краса, пов'язана з Богом як основою світової гармонії та 
ясності. 

Корисними для розвитку теоретичної думки були 
критика католицької інтерпретаційної традиції у про-
тестантській герменевтиці Флація Іллірійця, його су-
дження про якість аргументації (апеляція до здорово-
го глузду, а не до церковного авторитету), розмежу-
вання ним двох видів інтерпретації — граматичної та 
реальної. 

Здобутками середньовічних екзегетів було також 
виявлення різних смислів у Біблії (буквальний, алего-
ричний, моральний, анагогічнии тощо), перші визна-
чення герменевтичного кола (розуміння частини, вихо-
дячи з контексту цілого, і навпаки), студії природи знака, 
дослідження мистецтва як форми пізнання, судження 
про чотири підвалини мистецтва (слово, серце, майстер-
ність, розум) тощо. 
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Естетика й літературознавство епохи Відродження 

Активно формувалися теоретико-літературні уяв-
лення в естетиці. Потужний розвиток європейського 
мистецтва, естетичної і теоретико-літературної думки 
відбувався в добу Відродження, характерною ознакою 
якої був своєрідний дуалізм у теорії мистецтва і худож-
ній практиці. 

Немало вчених, наприклад італійці Марсіліо Фічі-
но, Джордано Бруно (1548—1600), дотримувалися ан-
тичних (платонівських) уявлень про мистецтво, його 
специфіку, природу прекрасного. Водночас поступово 
утверджувався арістотелівський погляд на природу ми-
стецтва, оприлюднювали теоретичні дослідження іта-
лійців Данте Аліг'єрі (1265—1321), Джованні Боккач-
чо (1313—1375), Леонардо да Вінчі (1452—1519), які 
вивели мистецтво на якісно інші шляхи й відкрили пе-
ред ним нові перспективи. Церква зберігала свій вплив 
на естетичне мислення, але церковний канон із харак-
терним для нього аскетичним геоцентризмом (богоцен-
тризмом) зазнав суттєвої трансформації в бік чуттєвого 
антропоцентризму (людиноцентризму) І титанізму. По-
ряд із теїстичним звеличенням Бога утвердилося гума-
ністичне звеличення людини як творця духовних 
надбань. Продовжувалося християнське заперечення ан-
тичного язичництва, але в мистецтві, зокрема церков-
ного характеру, відродилася антична увага до людсько-
го тіла як ідеалу довершеності і краси. Культ страждань 
уживався з утвердженням повноти життя. 

Визначальний вплив на розвиток усієї європейської 
культури мало теоретичне обґрунтування Данте Алі-
г'єрі в трактаті «Про народну мову» необхідності писа-
ти літературні твори не латиною, а національними мо-
вами. Він створив чудові зразки літератури рідною 
мовою, його послідовниками були італійці Франческо 
Петрарка (1304—1374) і Дж. Боккаччо. Невдовзі цей 
рух охопив усю Європу. Епоха Відродження започатку-
вала формування національних літератур. 

Плідними були міркування визначних діячів Відро-
дження про принципи художнього відображення дій-
сності, співвідношення віршової та прозової мови, 
специфіку жанрів літератури і художній потенціал 
окремих жанрів, природу та суспільне призначення ми- 
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стецтва, критерії художності, активну роль митця у 
творчому процесі і його право на власну інтерпретацію 
прекрасного, про вищість людини над природою і пере-
вагу творів людини над витворами природи тощо. 

Проблеми поетики в працях теоретиків бароко 

Бароко стало надзвичайно яскравим, явищем євро-
пейського мистецтва XVII—XVIII ст., хоч заявило про 
себе вже в XVI ст. Його специфічні ознаки і принципи 
сформувалися спочатку в живописі та скульптурі, зго-
дом поширилися на архітектуру та інші види мистец-
тва, у т. ч. й літературу. Бароко як напрям у мистецтві і 
тип творчості не створило цілісної естетичної теорії, але 
праці його видатних теоретиків і практиків містять ба-
гато постулатів цього напряму. 

Так, Л. Верніні наголошував на ролі величини, роз-
міру предмета як умови прекрасного, вважав, що при-
рода наділяє свої предмети якістю прекрасного,  а 
завдання митця — відкрити, розпізнати прекрасне в 
природі. Більше того, обов'язок генія — не тільки ово-
лодіти здобутками природи, а й творчо перемогти її. 
Т. Коррео обґрунтував думку про виправданість пору-
шення природного порядку речей на користь художно-
сті. Це фундаментальне спостереження не тільки ди-
станціювало прототип і його образ, оригінал і художній 
твір, не тільки утвердило принцип поетичної вільності — 
воно випередило час, збагатило теоретичну думку усві-
домленням того, що художній твір, у т. ч. літературний, 
якраз і виникає внаслідок послідовних, регулярних, си-
стематичних та цілеспрямованих відхилень і від зразка 
(прототипу), і від мовної норми. П. Капріо трактував по-
етичне слово як образ і як поняття, виводячи з цього 
здатність поезії зображувати світ реальний і творити 
світ ірреальний, створений фантазією митця. Італійсь-
кий філософ Франциск Патриці (1529—1597) заперечував 
дидактичну функцію поетичного мистецтва, вважаючи, 
що «предметом поезії має бути те, у що неможливо 
повірити»,  постулюючи незвичайність як основний 
предмет поезії. 

Представники бароко вважали, що література має не 
тільки просвітлювати маси, а й створювати для них пев- 
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 ну ілюзію, дивувати і приголомшувати читачів незви-

чайними картинами і сценами, каскадом образів, крас-
номовством героїв. Це було обґрунтуванням вишукано-
сті, барвистості, панегіричності поетичного мовлення у 
творах. Ілюзорність була основним принципом естети-
ки бароко. 

Герменевтика Нового часу 

У XVII—XVIII ст. герменевтика активно розвивала-
ся у працях таких учених, як Дж. Поінсот, Т. Гоббс, 
Дж. Локк, Кемпбел, Т. Рід, лорд Монбоддо, Гарріс, 
Г.-В. Лейбніц, X. фон Вольф, Й.-М. Хладеніус, Мейєр, 
Й.-Г. Гердер, Й.-А. Ернесті, Ф. Аст, А. Бек, Ф. Шлейєр-
махер та ін. У той час відбулися часткова секуляризація 
(вихід за межі релігійної проблематики) та структуру-
вання герменевтики (поділ її на теологічну, логічну, іс-
торичну, філологічну, граматичну тощо), спостерігало-
ся переважання семіотичних ідей. 

Суттєво вплинули на розвиток герменевтики, теорії 
літератури взагалі дослідження природи знака, вихід 
на філософію мови (Локк, Кемпбел, Рід, Монбоддо, 
Гарріс, Лейбніц, Вольф); розуміння проблеми смислу 
як проблеми кореляції знак/значення; повернення у 
психологізмі Локка до схоластичної ідеї про взає-
мозв'язок пізнання зі словом (значення слова є уявлен-
ням ідеї в душі того, хто говорить); розуміння мовних 
звуків як зовнішньої форми і значення як внутрішньої 
(Гарріс); ідея всезагальної герменевтики (Мейєр); істо-
рико-філологічна інтерпретація та два основні завдан-
ня герменевтики (розуміння й пояснення), сформульо-
вані Ернесті; розкриття історичної природи слова 
(Бек); троякість розуміння (історичне, граматичне, ду-
ховне) і дух як предмет розуміння (дух — остання реаль-
ність, кінцевий принцип і смисл усієї дійсності) (Аст) 
(«Історичне розуміння пізнає, що утворює дух, грама-
тичне — як він це утворює, і духовне зводить ці "що" і 
"як", зміст і форму до їх первісного узгодженого життя 
в духові»); власне науковий (а не теологічний) харак-
тер історико-філологічної герменевтики (Ернесті) 
тощо. 

В Україні елементи герменевтичної традиції просте-
жуються в латиномовних поетиках Феофана Прокопо-
вича (1681 — 1736) та Митрофана Довгалевського й епі-
зодично у т. зв. художньому літературознавстві: творах 
Івана Вишенського, Григорія Сковороди, І. Котлярев-
ського, Т. Шевченка та ін. 

Основоположником герменевтики як науки розу-
міння (зачинателем вважають Ернесті) є німецький ре-
лігійний мислитель Фрідріх Шлейєрмахер (1768— 
1834). Завдяки йому герменевтику перестали розгляда-
ти як частину теології, містики, граматики, риторики, 
логіки чи загалом філософії. Герменевтика постала як 
комплексна методологія інтерпретації, філологічна 
дисципліна, що активно використовує здобутки філосо-
фії, історії, психології, естетики тощо. 

Шлейєрмахер виокремив методи інтерпретації — 
об'єктивно-історичний і суб'єктивно-дивінаторний (ін-
туїтивний, пророчий). Загалом інтерпретація, за його 
твердженням, має психологічний характер і рухається 
по « герменевтичному колу» (від цілого до частини і нав-
паки). «Жоден твір, — писав Шлейєрмахер, — не може 
бути повністю зрозумілим інакше, як у взаємозв'язку з 
усім обсягом уявлень, з яких він походить, і через знан-
ня всіх життєвих стосунків як письменників, так і тих, 
для кого вони писали. Будь-який твір належить до су-
купного життя, частиною котрого він є, так само, як 
окреме речення — до всієї промови чи твору*. Так гер-
меневтика дійшла до усвідомлення необхідності си-
стемного, комплексного і всебічного пізнання літера-
турного твору. 

Естетика класицизму 

Естетиці класицизму (XVII—XVIII ст.) притаманні 
суворий раціоналізм, методологічна довершеність, су-
вора регламентованість та елітарність. Його філософсь-
кою основою було картезіанство — раціоналізм фран-
цузького філософа Рене Декарта (1596—1650) («Ком-
пендіум»), а основні теоретичні постулати сформулював 
французький письменник Школа Буало (1636—1711) 
(«Мистецтво поетичне»). Теорія класицизму викладена 
і розвинута  в   «Поетиці»   Ж.   Шаплена,   «Поетиці» 
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Ю.-Ц. Скалігера, вченні М. Опіца, «Досвіді критичного 
мистецтва і поезії для німців» Й.-К. Готшеда та ін. У ху-
дожньо-творчій практиці її втілювали Ф. де Малерб, 
П. Корнель, Ж. Расін, Мольєр, Ф. де Ларопіфуко, Ж. де 
Лабрюйєр, Ж. де Лафонтен тощо, пізніше — просвітни-
ки Вольтер, Ж.-Ж. Руссо та ін. 

Класичною, ідеальною, а отже, гідною наслідування в 
художній творчості класицизм проголошував античну 
літературу, у теорії — античну поетику («Поетику» Арі-
стотеля). В ієрархії жанрів найважливішими було визна-
но античні епопею, трагедію, поему, оду, байку, сатиру. 

У художній практиці втілювалася ідея Декарта про 
очищення філософської думки від людського, гумані-
стичного, привнесеного в неї в добу Відродження. 
Сприйняття краси ототожнювалося з раціональним пі-
знанням. Основним класицисти вважали дидактичний 
потенціал твору, а не його здатність викликати естетич-
ні переживання, приносити естетичну насолоду. Пред-
метом зображення та ідеалом літератури була не люди-
на в її суспільних зв'язках, а сконструйований митцем 
узагальнений людський тип — носій ідеї чи якості, 
представник вищих кіл суспільства. Художній образ 
трактували як зовнішню оболонку для раціональної, 
переважно етичної ідеї. Роль натхнення ігнорували, ос-
кільки понад усе цінували норму — в поведінці героїв і 
організації літературного твору. Звідси — категоричні 
приписи: відповідність мовлення твору теорії трьох сти-
лів, дотримання в драматургії правила трьох єдностей — 
єдності часу, місця і дії тощо. Художність оцінювали не 
за естетичною якістю твору, а за його відповідністю нор-
мативним вимогам, ключовий критерій — заснований 
на певних правилах аристократичний смак, життєвою 
правдою вивищувалися абстрактні ідеї та уявлення. 

Цінним у класицизмі були його орієнтація на антич-
не мистецтво, створення кращих зразків європейської 
літератури, вимога осмисленості творчого процесу, по-
треба в літературному навчанні, поглиблене розуміння 
жанрової специфіки, піднесення художнього рівня тво-
рів національних літератур, наголошення на важливо-
сті теорії в розвитку мистецтв. Класицизм увиразнив і 
по-своєму мотивував художньо-творчий процес. Його 
чіткі, безапеляційні вимоги зробили цей напрям цілі-
сним та впізнаваним і водночас сковували літературу, 

заважали її зближенню з життям, зупиняли рух до сві-
домості і сердець людей. Це відчували й самі представ-
ники класицизму, і вже Мольєр заявляв: якщо доскона-
лі з точки зору дотримання норм п'єси не подобаються 
глядачам, потрібно змінювати ці норми. Саме з крити-
ки класицизму постали нові напрями розвитку літера-
тури — Просвітництво, сентименталізм, романтизм. 

Теорія літератури в працях просвітників. 
Преромантичні тенденції 

Просвітництво як літературний напрям сформува-
лося наприкінці XVII — у XVIII ст. і швидко пошири-
лось в країнах Європи. Його філософські основи, мето-
дологію й теоретичні засади випрацювали англійські 
мислителі Ф. Бекон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Юм, лорд 
Шефтсбері, Хатчесон, Е. Берк, французькі Воль-
тер, Ш.-Л. Монтеск'є, П.-А. Гольбах, К.-А. Гельве-
цій, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дідро, німецькі Г.-Е. Лессінг, 
Й.-Г. Гердер, Й.-Й. Вінкельман та ін. Сам термін «прос-
вітництво» поширився після появи статті І. Канта «Що 
таке Просвітництво?» (1784), хоча перед тим викори-
стовувався у працях Вольтера та Гердера. 

Просвітництво — особливе явище в розвитку есте-
тичної думки, оскільки його ідеї та концепції не обме-
жувалися митецькою теорією і практикою, а часто без-
посередньо виходили на проблеми організації суспіль-
ного життя. 

Вихідною для нього була філософська теза про «ро-
зумність світу». З неї випливала впевненість, що шля-
хом просвіти і морального вдосконалення людей мож-
на докорінно змінити світ, побудувати суспільство на 
засадах справедливості і досягти загальної свободи, 
рівності, братерства. Добром вважали тільки те, що 
сприяло утвердженню доктрин просвітників, а злом — 
усе інше: церкву, монархію, окремі «зайві» класи, ста-
ни, людей... Інший аспект — декларована Просвітниц-
твом шкала цінностей. Якщо гуманізм епохи Відро-
дження проявлявся в намаганні одухотворити, підня-
ти, зблизити, навіть зрівняти людину з Богом, то в 
Просвітництві, особливо французькому, домінувала 
інша тенденція: утвердження через критику церкви 
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антирелігійного, атеїстичного гуманізму, який 
на місце Бога ставив людину, сконструйовану, 

доктриналь-ну, — носія ідей, які пропагували 
творці цього вчення. 

У політичній практиці ідеї і доктринальний 
спосіб мислення Просвітництва стали 
теоретичною основою французької революції, 
підготували ґрунт для появи марксизму-ленінізму 
і призвели до непередбачуваних самими 
просвітниками наслідків, найбільш катастро-
фічними з яких були якобінський терор у Франції, 
більшовизм у Росії, гітлеризм у Німеччині, маоїзм 
у Китаї, червонокхмерський геноцид у Камбоджі 
тощо. 

Із доктрини про «розумність світу» випливали 
такі основні естетичні засади Просвітництва: 

а) місія літератури, мистецтва — засуджувати 
вади і 
зло в суспільстві; 

б) мистецтво має бути зорієнтоване на високі 
ідеали 
(Дідро: «Хоч би якою високою була майстерність, 
без 
ідеалу немає справжньої краси»); 

в) необхідна демократизація мистецтва, 
зближення 
його з народом через відображення життя нижчих 
станів; 

г) основні закони мистецтва — правда й 
виразність; 
ґ) літературний герой має бути провідником 
певних 

суспільних ідей; 
д) наслідування античних зразків мистецтва 

недо 
цільне (Лессінг); 

є) Платон не мав рації, стверджуючи, що 
мистецтво є наслідуванням природи (Дідро). 

Просвітники поглибили осмислення 
специфіки жанрів, особливо драматичних творів, 
ввели нові жанрові категорії. Наприклад, 
французький філософ Дені Дідро (1713—1784) 
виокремлював такі різновиди драми: весела 
комедія сатиричного характеру; серйозна комедія, 
яка зображує зразки доброчинності та обов'язку; 
буржуазно-міщанська трагедія чи драма, 
побудована на побутових сюжетах; висока 

істор
ична 
траге
дія. 
Ні-
мецьк
ий 
естет
ик 
Готхо
льд-
Ефраї
м 
Лессі
нг 
(1729
— 
1781) 
нагол
ошув
ав на 
уніве
рсаль
ності 
поезії 
як 
виду 
мисте
цтва, 
оскіл
ьки їй 
під 
силу 
відтв
орити 
будь-
яке 
явищ
е 
дійсн
ості, 
непос
ильне 
для 
інших 
мисте
цтв. 
Та-
кож 
вона 

може і повинна творити своїх героїв у динаміці і 
розвитку, на що неспроможні, наприклад, скуль-
птура і живопис. 
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Першими критиками деяких аспектів 
естетичної системи Просвітництва були учасники 
суспільно-культурного преромантичного руху 
«Буря і натиск» (Німеччина). Передусім це 
стосувалося трактування особистості, потреби в 
поглибленій індивідуалізації та національній 
конкретизації літературних героїв, зображення 
характерів у їх історичній неповторності тощо, а 
також обстоювання права кожного народу на 
національну літературу. Так, німецький філософ 
Йоганн-Готфрід Гердер (1744—1803) вважав 
літературу виявом національного життя, а оскільки 
обставини життя кожного народу, природа, 
державний устрій, менталітет, звичаї, традиції, 
естетичні смаки, мова різних країн різні, то й літе-
ратури їх різні. Неоднаковими мають бути і 
підходи до їх дослідження. Ці ідеї Гердера поділяв 
і німецький історик Йоганн-Йоахим Вінкельман 
(1717—1768). Пояснюючи унікальний культурно-
митецький феномен античності, він дійшов 
висновку: «Свобода, що царювала в управлінні та 
державному устрої країни, була однією з основних 
причин розквіту мистецтва в Греції». Гердер 
заперечував теорію міметизму і доктринальну 
моральну заданість просвітницького літературного 
героя, утверджував засади народності, художньої 
цінності фольклору та історизм як принцип 
пізнання. Його часто називають «першим 
літературознавцем». Сформульовані ним 
теоретико-літературні ідеї суттєво позначились на 
розвитку літературознавства і становленні теорії 
літератури як самостійної науки багато з них ак-
туальні та продуктивні нині. 

Естетичні теорії в німецькій класичній філософії. 
Романтизм 

Наприкінці XVIII — на початку XIX ст. теорія 
літератури суттєво збагатилася завдяки 
естетичним концепціям німецьких митців і 
мислителів. Більшість із них представляла 
романтичний чи близький до романтичного 
спосіб мислення: Ф. Шиллер, Й.-В. Гете, І. 
Кант, Ф. ПІлегель, Г.-В.-Ф. Ге гель та ін. Вони 
заперечували приписи нормативної естетики 
класицизму, шукали, обґрунтовували і 
використовували нові' ідеї естетичного освоєння 

дійсн
ості 
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літера
турно
ї 
творч
ості. 
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Так, німецький письменник Фрідріх ПІиллер (1759— 

1805) розглядав мистецтво як засіб формування гармо-
нійної особистості, яка спонтанно творить добро. Він 
вважав, що потреба внутрішньої, духовної свободи при-
родна для людини і тільки мистецтво допомагає їй 
досягти справжньої свободи. Його драматургії і філо-
софській ліриці притаманні людяність, протест проти 
свавілля, глибинне зображення почуттів і характерів. 
Драма «Розбійники» стала зразком для письменників-
романтиків різних країн Європи.    , 

Великий поштовх для розвитку філософської і тео-
ретико-літературної думки дали ідеї Канта. В етиці він 
проголосив основним законом категоричний імпера-
тив — вимогу керуватися таким правилом, яке могло 
б стати загальним законом поведінки. Також він за-
провадив принцип самоцінності кожної особистості, 
яку не слід приносити у жертву навіть в ім'я добра сус-
пільства, бо тільки за власною волею людина може 
жертвувати собою в ім'я вищих ідеалів, а не хтось жер-
твувати нею. Прекрасне він тлумачив як «те, що подо-
бається без всякого інтересу». Зумовлюється воно 
тільки досконалістю форми, незалежно від того, існує 
чи не існує реально зображений у творі предмет. Най-
вищим видом мистецтва Кант проголосив поезію, ос-
кільки вона здатна підніматися до рівня зображення 
ідеалу. 

Творцем всеохопної естетичної системи, заснованої 
на послідовному застосуванні діалектики, був німець-
кий філософ Георг-Вільгельм-Фрідріх Гегель (1770— 
1831) («Лекції з естетики»). Основоположним у його 
філософській системі було поняття «абсолют» — ду-
ховний і розумний первень. У Гегеля він має різні наз-
ви: «абсолютна ідея о, «світовий розум* чи «світовий 
дух». Абсолют саморозкривається спочатку в мистец-
тві, пізнаючи себе через вільне споглядання, далі в релі-
гії — через благоговійне уявлення, нарешті у філософії 
— через пізнання в поняттях. Мистецтво виникає, 
коли духовна сутність життя знаходить своє втілення 
в зображенні окремих людей. З усіх видів мистецтва 
Гегель особливо поціновував літературу за її універ-
сальність, оскільки вона «має незмірно більше поле, 
ніж у всіх інших мистецтв», і як «абсолютно істинне 

 

мистецтво духу», а в самій літературі — поезію. Ідея 
становить зміст, а образ — форму мистецтва. Худож-
ній образ — це ідеал, у якому через зовнішнє явище 
розкривається дух. Основним предметом художнього 
перетворення дійсності є характер, який виявляє себе 
в національній та історичній сутності. Ключовий 
закон художнього пізнання життя — узагальнення че-
рез типізацію. 

Заслугою Гегеля є ґрунтовне опрацювання і система-
тизація основних літературознавчих категорій та ху-
дожньо-творчих ресурсів літератури. Його теоретичні 
напрацювання залишаються актуальними і в сучасному 
літературознавстві. 

2.2. Основні етапи розвитку давнього і класичного 

українського літературознавства 

Зародження українського літературознавства було 
зумовлене кардинальними змінами в суспільному ми-
сленні, передусім релігійному та естетичному, потреба-
ми в тлумаченні та адаптації засад християнства, про-
блемами націокультурного освоєння іномовних творів, 
розвитком національної світської літератури. Українсь-
ке літературознавство як складова європейського роз-
вивалося в тісному зв'язку з ним. 

Зародження і розвиток національного 
літературознавства (XI—XVIII ст.) 

Найдавніші рукописні книги, які дійшли до сьогод-
ні, належать до XI ст., а тому немає документальних 
джерел, які б засвідчили наявність і рівень літературно-
го мислення у давні часи. Однак пізніші літературні 
твори й усна народна творчість із передхристиянського 
періоду демонструють високий естетичний розвиток 
предків українців, їхню схильність до поетизації явищ 
дійсності та різних сфер життя, навіть усталену культу-
ру книгописання і книгочитання. Перші книжки (Ос- 



 

тромирове євангеліє (1057); Ізборники 
Святослава (1073, 1076); Псалтир Егеберта 
Трирського; четьї; коментарі до Святого Письма; 
житія святих; різні збірники; найдавніші літописи) 
окреслюють реалії тогочасного життя і коло 
зацікавлень тодішніх читачів, засвідчують 
ставлення до книжки як невичерпного джерела 
знань, порад і добрих прикладів для наслідування.  

В Ізборниках Святослава вражає, як автор із 
високим пієтетом ставиться до літературного 
слова, книжки: «Добро є, братіє, почитання 
книжне, паче всякому християнину:  блаженні ті,  
хто всім серцем взискує його. Бо сказано: звідай 
того... Кажу бо: узда коневі є правитель, а 
праведнику — книги. Не складається бо корабель 
без гвіздя, ані праведник без почитання книжного. 
Як окраса воїнові зброя і кораблю — вітрила, так 
і праведнику — почитання книжне». Автор ознайо-
млений з особливостями людського сприйняття, йому 
відомі закономірності «другого прочитання», 
«повільного читання», а тому він дає змістовні 
практичні поради щодо методики сприйняття ї 
глибинного осмислення тексту: «Коли читаєш 
книги, не поспішай борзо дійти до іншої глави, але 
порозумій, що глаголять книги і словеса ті, і тричі 
повертайся до тієї ж глави». За його настановами, 
метою читання має бути не поверхова ерудиція, а 
формування високодуховних засад і правильних 
переконань: «Сказано бо: в серці моєму сокрив 
словеса Твої да не согрішу проти Тебе. Не сказано: 
істочи уста, глаголячи, а в серці сокрий — да не 
согрішу проти Тебе. І розуміючи, що писання істинне, 
праведними стаємо по цьому*. 

Критерієм «істинності» книг стала їх релігійна 
належність: автор пропагує духовну літературу з 
викладом християнського вчення і застерігає від 
читання не-канонічних апокрифів, творів з 
елементами язичництва («поганства»).  

Усвідомлення важливості теоретичних основ у 
розвитку вітчизняної літератури підтверджує 
включення в Ізборник Святослава вільного 
перекладу трактату Георгія Херабоска «Про 
образи», що є першою спробою створити на основі 
античної термінології літературознавчу давньою 

українською мовою.  
Наявність у тогочасній 

художній практиці різних 
творчих манер (Боянової та 
нової), міркування про їх 

виражальні можливості, мотивації їх вибору є у 
«Слові 
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про Ігорів похід». Це суто теоретичні проблеми, 
осмислення їх навіть у художньому творі переконує, 
що становлення української літератури відбувалося 
не наосліп, а було природним результатом розвитку 
теорети-ко-літературної думки із давніх часів.  

Багатий і різножанровий фольклор, перші 
письмові твори літописного, дидактичного і 
художнього характеру, зацікавлення здобутками 
теоретико-літературної думки інших народів 
(зокрема, обізнаність із тогочасною європейською 
філософією) свідчать *про високий розвиток 
естетичної свідомості та культури словесної 
творчості у княжу добу. Його суттєво загальмували 
й ускладнили татаро-монгольська навала, втрата 
державності та незалежності, тривала окупація, 
маргіна-лізація мови і культури народу, У цих 
випробуваннях народ мусив навчитися виживати, 
розвиватися, творити свою культуру і літературу в 
умовах бездержавності, окупацій. 

Із середини XV ст. почало активно розвиватися 
українське книгодрукування, задовольняючи 
духовно-культурні потреби всього православного 
слов'янства. Друковані в українських братствах і 
монастирях книжки церковного, шкільного і 
повчального характеру мали широкий попит. 
Тільки в Московії церковні і державні власті 
боролися проти українських книжок — аж до 
спалення окремих видань. 

Втрата власної державності, постійні окупації, 
по-лонізаційний, русифікаторський тиск на 
українську культуру зробили українське 
книгодрукування останнім рубежем опору і 
національного збереження. Саме такий характер 
мала, наприклад, просвітницька діяльність 
Василя Тяпинського (прибл. 1540 — прибл. 1604), 
який переклав «на просту руську мову» Євангеліє і 
видав його зі своєю передмовою, зазначивши в 
ній, що він «не влох, не німець, не доктор, и 
ниякий поставлений межи попьі, а русин, своєй 
Руси услугую-чий». Для «науки дітей» він видав 
короткий катехізис. 

Ефективну форму націокультурної діяльності 
створив князь Василь Острозький, об'єднавши 
Острозьку академію, друкарню, школу і гурток 
інтелектуалів. Ця модель була успішно застосована 
у Львові, Стрятині, Києві. 
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 Новий сплеск зацікавлення проблемами літерату-

рознавчого (літературно-критичного) характеру викли-
кала релігійна полеміка, яка породила т. зв. полемічну 
літературу XVI—XVIII ст. В центрі уваги опинилися 
питання аналізу й оцінювання змісту твору, його фор-
ми, визначення мети, інтенції, ідейно-смислової спря-
мованості тексту. Найповніше досягнення тодішньої лі-
тературно-критичної думки полемістів проявилися в 
працях Йова Княгиницького (прибл. 1550—1621). 

Поява і поширення в Україні книгодрукування зумо-
вили виникнення таких літературознавчих жанрів, як 
передмова та післямова до книг. І вже Острозька Біблія 
супроводжувалася передмовою Костянтина Острозько-
го (1526—1608); Іван Федоров (прибл. 1510—1583) на-
писав передмову до Нового Завіту і післямову до Апо-
стола. З часом такі супровідні тексти стали звичними у 
книгах. Вони містили короткі анотації до змісту книг, 
інформацію про автора, поради щодо сприйняття і за-
своєння прочитаного тощо. 

З актуалізацією потреби у вітчизняній бібліографії, 
яка б допомагала орієнтуватися в наростаючому потоці 
книг, побачила світ праця Єпіфанія Славинецького (?— 
1675) «Оглавление книг, кто их сложил», що містить 
перелік та анотації до півсотні книг. 

Учені багато уваги приділяли питанням поетики. 
Так, Лаврентій Зизаній (Тустановський) (? — після 
1633) у «Граматиці» першим узагальнив досвід укра-
їнського віршування. Пізніше Мелетій Смотрицький 
(прибл. 1578—1636) започаткував вчення про худож-
ність та образність, художню специфіку поетичного 
слова, а його «Граматика слов'янська» із розділом «Про-
содія віршова» була популярним підручником XVII— 
XVIII ст. 

Із нормативних поетик збереглися майже тридцять 
рукописів. У них помітний вплив теоретико-літературної 
думки античності та епохи Відродження. Уже в працях 
Мелетія Смотрицького та Андрія Римші простежуються 
барокові елементи, розвинуті пізніше професорами Киє-
во-Могилянської академії. Бароко міцно утвердилося в 
українській літературній практиці; позиції його не підір-
вали латиномовні книги Феофана Прокоповича «Ми-
стецтво поетики» та «Мистецтво риторики», які відчутно 
вплинули на розвиток російської літератури. 

Григорію Сковороді (1722—1794) належить особли-
ва роль у розвитку українського філософського та літе-
ратурознавчого мислення. Він був останнім європейсь-
ким мандрівним філософом, який, за античною тради-
цією, життям і діяльністю ілюстрував своє філософсь-
ко-етичне вчення. Він утверджував «філософію серця», 
людиноцентричні просвітницькі засади творчості, ду-
ховнотворчу інтенціональність мистецтва, критичний 
підхід до проблеми митецьких і теоретичних запози-
чень, привертав увагу митців до української традиції, 
орієнтував їх на використання у творчості українських 
народних елементів. 

Українське літературознавство 
перших десятиліть XIX ст. 

Проблеми, які постали перед українським літерату-
рознавством у XIX ст., довелося розв'язувати в не-
сприятливих умовах. Україна втратила рештки своєї 
державності, стала «південною окраїною Російської ім-
перії» . Український народ, його мова і культура офіцій-
но вважали російським історичним казусом, що виник 
унаслідок негативних польських впливів, який потріб-
но негайно виправити. Про організоване протистояння 
такій ідеології і політиці не могло бути й мови: на той 
час було знищено всі інституції формування українсь-
кої суспільної думки, центри організації опору, будь-
яку перспективу українського державотворення. Запо-
розьку Січ було зруйновано, а козацтво як українську 
військову силу знищено. Українці залишилися без сво-
їх монархів, національна аристократія, шляхта були 
ополячені або зрусифіковані. Українське православ'я — 
розгромлене, зросійщене — стало часткою Російської 
православної церкви, Українська греко-католицька 
церква знемагала в боротьбі з латинізацією та ополя-
ченням. Києво-Могилянську академію було трансфор-
мовано в релігійно-освітній російський заклад, унікаль-
ну в Європі українську всеохопну систему початкової 
освіти — ліквідовано, а решту навчальних закладів — 
русифіковано. Такою була доля й української інтеліген-
ції. В ярмо кріпацтва потрапили селяни. 
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Знищення Русі відбувалося і в Західній Україні: лік-

відовували українські інституції; відсторонювали укра-
їнців від державної служби, торгівлі, ремісничих і ку-
пецьких цехів, освіти; узалежнювали їх від сваволі 
польських вельмож та їхніх посіпак; проводили насиль-
ні латинізацію та полонізацію віруючих-уніатів; спою-
вали селянство. Унаслідок такої політики українці ста-
ли наприкінці XVIII ст. «народом попів і хлопів», як 
жартували деякі поляки. 

Над знекровленим, розділеним кордонами, нещадно 
гнобленим українським народом'нависла небезпека ка-
нути в небуття. І саме за цих умов було змушене розви-
ватися українське літературознавство. Та якщо до того 
центром теоретико-літературної думки підросійської 
України була Києво-Могиляяська академія, глибоко за-
корінена в релігійно-православну традицію, то в XIX ст. 
такими осередками стали світські і зорієнтовані на 
європейську науку Харківський і Київський універси-
тети. Це давало нечисленній українській інтелігенції 
певні шанси для опору хоча б в інтелектуальній сфері. 

Визначальним фактором розвитку українського лі-
тературознавства у перші десятиліття XIX ст. було ста-
новлення нової української літератури, яка зародилася 
після появи «Енеїди» Івана Котляревського (1769— 
1838). Відтоді пріоритетними для українського літера-
турознавства стали ідейно-світоглядні, філософсько-ме-
тодологічні проблеми, пов'язані з необхідністю обстою-
вати і розвивати нову національну літературу, а отже, і 
право українського народу на існування. Митецькі та 
наукові пошуки і розв'язання теоретичних проблем від-
бувалися в силовому полі утвердження національної 
специфіки української літератури. 

Харківський університет, відкриття якого домага-
лася українська інтелігенція, був закладом імперсь-
ким, покликаним готувати інтелектуальні кадри для 
потреб Російської держави, а його професорсько-викла-
дацький і студентський склад був поліетнічним. Однак 
йому судилося відіграти винятково важливу роль у ро-
звитку української літератури і науки про неї. Уже пер-
ший його ректор Іван Рижський (1761 — 1811), автор на-
писаних із позицій класицизму підручників («Досвід 
риторики», 1802, 1805; «Наука віршування», 1811; 
«Уведення в коло словесності», 1816), утверджував над- 

звичайно важливу для української культури, зокрема 
літератури, думку про пріоритет національного над чу-
жим, якщо воно ні в чому не поступається йому. Для ук-
раїнських літераторів це був вагомий аргумент в об-
стоюванні права української літератури на існування. 
Важливими для них були і судження І. Рижського про 
ідею мистецтва, його призначення й місію в ушляхет-
ненні людини і суспільства. Це давало переконливий 
критерій розрізнення понять «мистецтво» — «не-ми-
стецтво», теоретичну основу для боротьби з таким яви-
щем як «котляревщина», оскільки сліпе і бездарне на-
слідування «Енеїди» дезорієнтувало українську творчу 
молодь, створювало негативне сприйняття нової укра-
їнської літератури, давало її противникам аргументи 
для заперечення можливості творити серйозну літера-
туру українською мовою. Суттєвим для утвердження 
права писати рідною мовою, творити власну літерату-
ру було вчення І. Рижського про нерозривний зв'язок 
людини з природою (дійсністю), її властивість цю дій-
сність відображати, трансформуючи за законами ми-
стецтва. 

Його учні й послідовники А. Могилевський, І. Срез-
невський, Є. Філомафітський, М. Пасен де Совіньї, 
В. Джунковський, А. Гевлич, І. Кронеберг розвивали і 
доповнювали ідеї свого вчителя, розбудовуючи теоре-
тичні основи українського літературознавства. Поміт-
ними явищами були посібники з риторики А. Могилев-
ського та І. Срезневського, праці В. Джунковського 
«Про красні мистецтва у греків та їх вплив на мораль-
ність», Є. Філомафітського про синтетичний та аналі-
тичний підходи до пізнання художнього твору, суджен-
ня А. Гевлича про естетичний ідеал та національну спе-
цифіку мистецтва слова, критика класицизму в працях 
І. Кронеберга, фольклорні студії М. Максимовича тощо. 
Ці вчені вели активний науковий пошук, критично ос-
мислювали здобутки вітчизняного та європейського лі-
тературознавства, творчо використовували продуктивні 
ідеї європейських мислителів. Особливо плідним було 
засвоєння німецької класичної філософії, представники 
якої обґрунтовували національну самобутність народів. 
Це означає, що теоретичні основи нової української лі-
тератури розбудовувалися відповідно до потреб вітчиз-
няної науки про літературу, на наукових засадах і з 



44 Історіографія 

літературознавства 

Основні етапи 

розвитку... 
45 

 
урахуванням досягнень новочасного європейського лі-
тературознавства. 

Ідеї українських літературознавців перегукувалися 
з поглядами творців нової української літератури — 
І. Котляревського, П. Гулака-Артемовського, Г. Квіт-
ки-Основ'яненка, Є. Гребінки, підтверджувалися їх-
ньою художньою практикою. 

Популярність «Енеїди» викликала великий інтерес 
до української мови, фольклору, етнології, історії, пра-
гнення читати і писати українською мовою. Водночас 
це породило «котляревщину» — рух епігонів, які пе-
реймали версифікацію і поетику, гумористичний па-
фос, побутову атрибутику «Енеїди». Прагнучи будь-що 
розсмішити читача, своїми писаннями вони утверджу-
вали примітивне сміхацтво як нібито невід'ємну ознаку 
української мови,  літератури,  народного характеру. 
«Котляревщина» стала основним аргументом тих, хто 
доводив неможливість існування серйозної і повноцін-
ної національної літератури українською мовою. Свої-
ми художніми творами І. Котляревський («Ода князю 
Куракіну»,   «Москаль-чарівник»,   «Наталка Полтав-
ка»), П. Гулак-Артемовський, Є. Гребінка, Л. Боровиков-
ський, поети-романтики заперечували таку позицію, на-
рощуючи літературно-креативний,  художньо-творчий 
потенціал нової української літератури. Особлива за-
слуга в цьому Григорія Квітки-Основ'яненка (1778— 
1843), який суттєво розширив творчі можливості укра-
їнської літератури, утвердивши в ній україномовну про-
зу, переконував у невичерпному образотворчому потен-
ціалі української мови, художньо-креативній спромож-
ності української літератури. 

Певні можливості, перспективи розвитку націо-
нальної літератури з'явилися в Західній Україні, пе-
редусім у Галичині. У другій половиш XVIII ст. сягнула 
апогею полонізація цих земель. Однак порівняно з Над-
дніпрянщиною тут збереглася Українська греко-като-
лицька церква (УГКЦ) — єдина на той час національна 
інституція українців. Після першого поділу Польщі 
(1772) і встановлення в Галичині влади Австрії, а з нею — 
інших державного укладу, національної і конфесійної 
політики, УГКЦ стала основою українського національ-
ного відродження і визначальним фактором розвитку 
нової української літератури. 

Польсько-шляхетську сваволю було обмежено жор-
сткими австрійськими законами. Значно рідшими ста-
ли знущання над українським населенням — цісарю 
потрібні були спокій у краю і регулярні надходження в 
державну скарбницю. Австрійська влада узгодила ре-
альні потреби польських віруючих та кількість костьо-
лів і монастирів. Тому більшість із них, призначених 
передусім для ополячування українців, було ліквідова-
но, а їхні землі — конфісковано на створення державно-
го релігійного фонду. Українська греко-католицька 
церква була зрівняна в правах із римо-католицькою, її 
духовенство одержало суттєве матеріальне забезпечен-
ня — щомісячну платню з релігійного фонду. Україн-
цям, зокрема бідняцькій молоді, було відкрито доступ 
до середньої та вищої освіти через релігійні навчальні 
заклади. Українці отримали змогу здобути освіту спо-
чатку в австрійських, а згодом у власних навчальних 
закладах, де студенти-богослови мали повне матеріаль-
не забезпечення. Так заходами австрійської влади і ста-
раннями керівництва УГКЦ було створено систему 
формування української високоосвіченої (духовної і 
світської) інтелігенції, оскільки частина студентів-бо-
гословів не прагнула висвячуватися і робити церковну 
кар'єру. 

У 1783 р. було відкрито україномовну греко-като-
лицьку Львівську духовну семінарію, яка стала цен-
тром національного відродження в Галичині, а через 
рік — Львівський університет («всеучилище»), у якому 
митрополит Ангелович домігся організації студій для 
українців їхньою мовою із богослов'я та філософії. У 
1787 р. тут почав працювати «Руський науковий інсти-
тут». Священик Іван Могильницький, мовознавець, що 
обстоював самобутність української мови, заснував 
культурно-освітнє товариство. 

Митрополит Михайло Левицький у 1816 р. утворив 
«Товариство галицьких греко-католицьких священиків 
для поширення письмами просвіти і культури серед вір-
них на основах християнської релігії» із завданням ви-
давати книжки «мовою простою, уживаною по селах». 
У 1817, 1821, 1836 рр. він опублікував меморіали «в 
обороні державного управнення і самостійності укра-
їнської мови». Його стараннями були засновані украї-
номовні «Просвітнє товариство священиків» та «Інсти- 
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тут для образовання дякоучителів». У 1821 р. він видав 
пастирський лист кирилицею й українською мовою, що 
викликало незадоволення в поляків. 

У той час ректор Львівської духовної семінарії професор 
теології Венедикт Левицький видав розпорядження: «Пи-
томцям... займатися читанням рідної історії, наукою 
руської мови, збиранням словаря сеї мови, випрацьову-
ванням проповідей в рідній мові та виголошуванням їх до 
народу, перекладами пожиточних економічних книжок 
або таких, які потрібні для ужитку парафіяльних шкіл*. 
Ці слова взято із праці В. Щурата. «На досвідку нової 
доби», у якій ідеться і про залочаткування перекладів «на 
руську мову творів Томи з Кемпісу про наслідування Хри-
ста... Один з-поміж питомців [М. Шашкевич] виготовив 
читанку для парафіяльних шкіл >>. 

Становлення нової української літератури в Захід-
ній Україні відбувалось у специфічних умовах: із 1772 
і до 1918 рр. держава тут була австрійською, але місцева 
влада — всуціль польською, вкрай ворожою до будь-
яких спроб українського національного самоутвер-
дження. Польські чиновники і духовенство негайно до-
повідали в Рим і Відень про український конфесійний 
чи політичний сепаратизм. Цим зумовлена реакція ке-
рівництва УГКЦ на альманахи «Руської трійці*. Укра-
їнський патріотизм, національна соборність, органічна 
і глибинна народність, слов'янський солідаризм, на-
ціональний активізм, культурологічна революційність 
(І. Франко), секуляризація, націоцентричність літера-
тури, утвердження провідної ролі в суспільному житті 
національної літератури, а не церкви тощо — усе це 
споріднювало нову українську літературу на Заході і 
Сході. 

Розвиток українського літературознавства середини XIX 
ст. Герменевтична традиція Т. Шевченка 

У 40-ві — 60-ті роки XIX ст. розвиток нової укра-
їнської літератури та літературознавства набув особли-
вої сили. То був час проникнення з Європи в Україну 
ідей тираноборства, інформації про успіхи національно-
го відродження у слов'янських країнах, захоплення ро-
мантизмом із його несприйняттям існуючого ладу і по- 
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шуком ідеалу. Українські літератори передчували якіс-
ні зміни, прагнули і наближали їх. 

Саме за таких умов у літературу прийшли М. Косто-
маров, П. Куліш, Т. Шевченко, Л. Боровиковський, 
М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький. Було до-
ведено можливість творення літератури українською 
мовою, обстояно право українського народу на власну 
літературу, визначено мету, принципові засади і шляхи 
її розвитку. Відтоді українська література надовго ста-
ла для українців єдиним голосом, захисником і вчите-
лем народу, націотворчим фактором, духовним, інте-
лектуальним, часто політичним проводом нації на 
шляху до свободи, незалежності, державності. 

Фундаментальне значення для розвитку українсько-
го літературознавства мали історико-літературні, літе-
ратурно-критичні праці Миколи Івановича Костомаро-
ва (1817—1885). Проблеми літератури він розглядав у 
широкому історико-культурному контексті, увів у 
практику збирання і наукове опрацьовування першо-
джерел, сформував теоретичні засади історико-генетич-
ного пізнання української літератури та літературно-
критичного осмислення творів. 

М. Костомаров обстоював національну сутність, са-
мобутність і самодостатність української мови, обґрун-
товував генетичну та історичну окремішність українсь-
кого народу, переконував, що український фольклор є 
одним із джерел пізнання історії народу. Генезу укра-
їнської літератури він виводив із літератури Київської 
Русі. Визначальною її ознакою вважав народність, 
ґрунтовану на рідномовній основі. Найповніше втілен-
ня принципу народності вбачав у поезії Т. Шевченка, 
яку розглядав як ідеальне поєднання особистісного та 
національного, національного та універсального, най-
вищий вияв художності, що вивело українську літера-
туру на світовий рівень. 

Особливу увагу М. Костомаров приділяв проблемі іс-
торизму як принципу художнього пізнання, відобра-
ження дійсності і як принципу наукового дослідження 
літератури. Основними критеріями художності він вва-
жав правдивість, оригінальність відображення націо-
нального життя, конкретно-історичного національного 
характеру персонажів твору. Аналізуючи відмінність у 
поведінці головних героїнь повістей Г. Квітки-Основ'я- 
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ненка «Маруся» та «Козир-дівка», він наголошував на 
суспільно-історичній зумовленості змін у традиційному 
національному характері та необхідності створення пев-
них обставин твору для увиразнення рис характеру пер-
сонажа. 

Перу М. Костомарова належать історико-літератур-
ні та літературно-критичні праці, у яких він підсумову-
вав набуток нової української літератури, аналізував і 
оцінював її найпомітніші художні явища, узагальню-
вав творчий досвід. Ці праці суттєво вплинули на по-
дальший розвиток українського літературознавства, 
прислужилися наступним поколінням дослідників. 

На ті самі роки припадає надзвичайно плідний пе-
ріод письменницької, літературознавчої та видавничої 
діяльності Пантелеймона Куліша (1819—1897), який 
не лише брав активну участь у розвитку української лі-
тератури, а й усвідомлював свою роль як організатора 
літературного життя України на засадах, які вважав до-
цільними, корисними і перспективними. Він став 
першим українським професійним літературним кри-
тиком. Свої міркування про літературу викладав у 
численних літературно-критичних та історико-літера-
турних працях, листуванні, спілкуванні з письменни-
ками. Реалізовував їх і у своїх художніх творах, видав-
ничій політиці та практиці. Намагався залучити до тво-
рення української літератури якомога більше здібних 
людей, дбав про їх літературне навчання і творче зро-
стання, редагував, видавав і рецензував їх твори. Об'єк-
тами його постійної уваги були Т. Шевченко та Марко 
Вовчок. 

П. Куліш захищав самобутність української мови й 
право українців на власну літературу, дбав про її всебіч-
не утвердження. її перспективу бачив не в кількісному 
вимірі, а в постійному розвитку, вдосконаленні і твор-
чому пошуку, стильовому і жанровому збагаченні. Зако-
номірно, що саме він — поет, критик, історик, знавець 
української та європейської літератури — став основопо-
ложником українського історичного роману («Чорна 
рада»). П. Куліш усвідомлював виняткову важливість 
літературознавства та фольклористики для повноцінно-
го розвитку літератури і переконував у цьому інших. Ці 
дисципліни трактував як «науку самовзнання народ -
нього», форму народознавства. І також закономірно, що 

його літературознавчі погляди стали теоретичним 
підґрунтям етнографічно-побутової школи в українсь-
кій літературі (А. Свидницький, Ганна Барвінок, Ми-
тро Омелькович, О. Стороженко, Д. Мордовцев). 

Основними критеріями досконалості літературного 
твору П. Куліш визначив «вірність живопису знатури», 
«глибину сердечного почуття», досконалість і вишука-
ність форми, органічну єдність форми і змісту. Зраз-
ком гармонії форми і змісту вважав поему «Наймичка» 
Т. Шевченка. 

Наголошував П. Куліш на визначальній ролі митця 
у художній творчості, а талант трактував як неодмінну, 
але недостатню умову досягнення літературної доскона-
лості. Досконалі художні твори, стверджував, виходять 
лише з-під пера талановитого письменника за умови 
його невтомної праці над пізнанням законів творення 
прекрасного, розвитком свого таланту, своєю творчою 
майстерністю, твором. 

Своєрідний характер, часта і різка зміна позицій, без-
апеляційність суджень ускладнювали спілкування 
П. Куліша з письменниками, інтелігенцією. Він не зав-
жди переконував, але виявляв проблеми, пробуджував 
дискусії. 

Центральною постаттю в тогочасному українському 
культурному, зокрема літературному, житті був Тарас 
Шевченко (1814—1861). Він дотримувався глибинного, 
буттєво-історичного, тобто герменевтичного, типу ху-
дожнього й нехудожнього мислення. Однак більшість 
теоретико-естетичних ідей містить передусім його по-
етична спадщина. У свідомості ліричного протагоніста 
Т. Шевченка поезія поставала як істинне мовлення 
(«слово», «мова», «думи», «сльози», «пісні» та ін.), ар-
хіважливе в бутті окремої людини (людинотворення, 
виховання національної особистості) і народу (націотво-
рення). Це помітно насамперед у творах, де осмислюєть-
ся феномен художньої творчості: поезія І. Котлярев-
ського (спів «кобзаря», спів «про Україну», що весе-
лить, утішає, «добру навчає»), порівнювана із традицій-
ним і глибокосимволічним в українській народній 
культурі «щебетом» соловейка, ушляхетнює всіх —-
«багатого», нещасного «сироту», закохану «дівчину», 
навіть жорстокого,   «лютого злодія», даруючи красу 
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(сяйво буття як сяйво вічної «слави») і наближаючи до 
по-християнськи священного: «І світ Божий як Велик-
день, / І люди як люди!» («На вічну пам'ять Котлярев-
ському», 1838). 

У різних аспектах проявляється збагнення лірич-
ним героєм сутності поезії саме як джерела національ-
ної екзистенції, як охорони й нового започаткування 
української історії. Найпромовистіші образи, котрі ви-
водять на таке сенсове значення, є у творах Т. Шевчен-
ка періоду «трьох літ» («Чигирине, Чигирине...», 1844) 
та незадовго до смерті («Не нарікаю я на Бога...», 1860). 
У них письменницька творчість порівнюється із земле-
робським оранням ниви, збиранням плодів, що витлу-
мачується як основа майбутнього вільного буття Украї-
ни. У посланні «Чигирине, Чигирине...» герой в умовах 
тотального окупаційного спустошення (коли Україна в 
«болоті серце прогноїла») готовий викувати зі свого 
«тихого слова» «новий леміш і чересло» до «старого 
плуга» (як національно-визвольної справи), зорати пе-
реліг, посіяти «свої сльози» (за прогаяною державністю 
і за знищуваною батьківщиною), дочекатися револю-
ційного врожаю («ножів») — державотворчого, еманси-
пуючого козацького чину (символізованого «чистою» і 
«святою» «козацькою кров'ю»), котрий оновить, визво-
лить тут-буття народу (тоді й «встане / Правда на сім 
світі»). 

Та сама смислова ідея виражена в медитації «Не на-
рікаю я на Бога...», де протагоніст теж оре і засіває сло-
вом («добрим житом», як «волею» і «розумом») «свій 
переліг — убогу ниву», ставлячи в пряму залежність 
майбутні «добрі», «веселії жнива» (самобутнє і вільне 
національне буття-у-світі) від власного «химерного доб-
рого слова», здатності «охоронців-людей» (женців) його 
розуміти. У цьому творі наголошується також на 
обов'язковій охороні творіння людьми-женцями, котрі 
повинні зібрати посіяне героєм-поетом «жито» — слова-
розум-волю. 

Митець витлумачувався Т. Шевченком як передусім 
захисник самобутності народу. Це розуміння стало ос-
новоположним для української культури. Поет (сут-
ність якого узагальнено зображають «кобзаро, «крот-
кий пророк», співець «слави козацької», «Перебендя», 
«Волох», Котляревський, Основ'яненко, Марко Вовчок 
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та ін.) для Т. Шевченка — самотній мислитель-герме-
цевт, справжній посередник між Господом і народом, 
який серцем «по волі з Богом розмовля» («Перебендя», 
1839), викоханий Музою «на могилі серед поля» 
(«Муза», 1858), духовний батько (вищий ступінь охо-
ронця буття), смерть якого спричинює загальне сиріт-
ство («сиротами кинув») усього національного сущого; 
тому «гори», «море», «діброви» — «все сумує, / Як руї-
ни Трої» («На вічну пам'ять Котляревському»). Основ-
ним сенсом, метою, призначенням тут-буття поета, на 
думку Шевченка, є пастирство, охорона, оберігання на-
ціонального буття в істині. 

Подає Т. Шевченко чітку інтерпретацію протилеж-
ного щодо мистецького типу творчості'— власне анти-
мистецького. Для його героя, наприклад, таким типом 
творчості є далека від творення істини кон'юнктурна по-
езія «тупорилих віршомазів» («Сон», 1844), покликана 
обслуговувати імперську політику російського царизму, 
а значить, національно-буттєво знекорінювати читача. 

Шевченківські ідеї стали провідними для формуван-
ня українського літературознавства на основі власного 
філософсько-методологічного підґрунтя і «наукової 
іскри» (Л. Білецький). Свідченням цього є праці О. Ко-
ниського, М. Драгоманова, І. Нечуя-Левицького, Олени 
Пчілки, О. Потебні, Б. Грінченка, Т. Зіньківського, 
І. Франка, Лесі Українки, С. Єфремова, М. Грушевсько-
го, М. Євшана, С. Смаль-Стоцького, В. Сімовича, Г. Ко-
стельника, М. Зерова, А. Кримського, Д. Донцова, 
Є. Маланюка, Ю. Липи, Юрія Клена, Б.-І. Антонича, 
М. Гнатишака, Д. Чижевського, В. Державша, Ю. Бой-
ка, Ю. Шереха та ін. Ці ідеї допомагали у XX ст. долати 
псевдонаукові приписи радянського марксистсько-ле-
нінського (соцреалістичного) літературознавства, за-
сновані на ленінській тезі про літературу як «коліщат-
ко і гвинтик загальнолролетарської справи». Іншими 
елементами цієї доктрини були тези про «народність», 
«партійність» та «класовість» літератури, яка має бути 
«національною за формою, соціалістичною за змістом, 
інтернаціональною за духом»; утвердження соцреаліз-
му як «найпрогресивнішого» художнього методу. Шев-
ченківська естетика (Д. Донцов) допомагає долати й 
інші політико-космополітичні теорії у сфері літерату-
рознавства. 
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2.3. Загальні тенденції розвитку літературознавства у 

XIX—XX ст. 

У XIX і XX ст. літературознавство конституювалось 
як окрема філологічна наука. Методи і теоретичні шко-
ли, що виникли у цей час, становлять корпус класич-
них ідей науки про літературу. 

Основні літературознавчі, 
академічні школи XIX—XX 
ст. 

У XIX ст. заявили про себе й отримали розвиток різ-
номанітні літературознавчі напрями і школи (відповід-
но і методи) — міфологічна, біографічна, культурно-іс-
торична, еволюційна, порівняльно-історична (компара-
тивістична), а на межі XX ст. — психологічна, філоло-
гічна та духовно-історична. 

На початку XIX ст. у німецькому літературознавстві 
та фольклористиці сформувалася міфологічна школа 
(романтичного типу), зорієнтована на ідеї Й.-Г. Герде-
ра, романтичну естетику Фрідріха-Вільгельма-Йозефа 
Шеллінга (1775—1854) та братів Августа (1767—1845) і 
Фрідріха (1772—1829) Шлегелів. Вони обстоювали дум-
ку про міф як необхідну умову мистецтва, ядро поезії. 
Романтичне усвідомлення сутності «народної душі» ос-
таточно оформилось після видання «Німецької міфоло-
гії» братів Якоба (1785—1863) і Вільгельма (1786— 
1859) Грімм. Міфологічна школа, представники якої 
займалися проблемою народності мистецтва, мала ети-
мологічний (лінгвістична реконструкція міфу з допомо-
гою «палеолітичної* методології) і демонологічний (по-
рівняння подібних за змістом міфів) напрями. Найпо-
мітнішими серед їх представників були А. Кун, 
М. Мюллер, Ф. Буслаєв, В. Шварц, О. Афанасьєв та ін., 
були в Україні — І. Срезневський, М. Максимович, 
О. Бодянський, М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Голо-
вацький, М. Костомаров, А. Метлинський, частково 
О. Потебня та ін. 

Основоположником біографічного методу та школи, 
що виникла на його основі, був французький учений 
Шарль Сент-Бев (1804—1869). Визначальними момен- 
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тами у творчості його представники вважали біографію 
та особистість письменника, основним критичним жан-
ром — імпресіоністичний портрет автора. Продовжува-
чами біографічного методу вважають І. Тена та Г. Бран-
деса. В українській науці в такому руслі працював 
О. Огоновський (1833—1894), що написав «Історію лі-
тератури руської». У ній художній твір розглядався як 
прояв елементів біографії автора. 

Становлення культурно-історич/іої школи відбува-
лося під впливом історизму, біографізму, позитивізму, а 
також ідей німецького філософа Й.-Г. Гердера. Пред-
ставники цієї школи досліджували твори мистецтва у 
зв'язку із середовищем, що їх породило. Основополож-
ник культурно-історичної школи — французький філо-
соф та літературознавець ІпполітТен (1828—1893), відо-
мий як теоретик реалізму та натуралізму. Свої погляди 
він виклав у працях «Критичні досліди*, «Філософія 
мистецтва» та «Історія англійської літератури». Одним 
із основних принципів цієї школи взято детермінізм, що 
спонукав до пошуків «причин» появи літературного тво-
ру, виявлення за літературними фактами їх «невиди-
мих» першооснов. Такими першоосновами І. Тен вва-
жав: расу (вроджений національний темперамент); сере-
довище (природу, клімат, соціальні обставини); момент 
(досягнутий рівень культури, традицію). Основним 
предметом історії літератури проголошувався літератур-
ний процес. Послідовниками цієї школи були Ф. Бру-
нетьєр, Г. Лансон, Г. Брандес, В. ІЛерер, Г. Гетнер, 
Ф. де Санктіс, О. Пипін, М. Тихонравов, С. Венгеров та ін. 

У XX ст. ідеї культурно-історичної ніколи знайшли 
втілення як у класичному, так і в специфічному «новому 
історизмі», який проявився у 80-ті роки XX ст. в аме-
риканському літературознавстві як реакція на структу-
ральні та постструктуральні прочитання твору. «Нові 
історики» акцентують на неможливості вивчення будь-
якого літературного явища поза історичним процесом. 

Із українських науковців до культурно-історичного 
методу зверталися М. Петров, М. Дашкевич, І. Франко, 
представники народницького напряму: М. Комаров, 
В. Горленко, В. Доманицький, Б. Грінченко, С. Єфре-
мов, О. Терлецький та ін. Як стверджує сучасний до-
слідник Ігор Михайлин, «українська критика ще у пе- 
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ріод свого становлення, в 1840—1860 рр., власними зу-
силлями виробляє саме таку методологію, яку Європа 
пізніше, в добу І. Тена, назве культурно-історичною*. 
Йдеться про роботи М. Костомарова та П. Куліїна. Од-
нак закінченої літературознавчої системи їм витворити 
не вдалося. 

У 60—80-ті роки XIX ст. на основі культурно-істо-
ричної школи виник еволюційний метод, що ґрунтував-
ся на нехтуванні іманентними ознаками літератури. За-
снував його послідовник І. Тена Ф. Брунетьєр — автор 
книги «Еволюція жанрів в історії літератури» (1890). 
Під час вивчення художніх творів він застосовував ме-
тоди природознавства (дарвінізму), згідно з якими літе-
ратурний процес — це боротьба літературних жанрів 
«за існування*. Згодом він трактував розвиток літера-
турних напрямів і стилів крізь призму впливів та особи-
стих уподобань митців. Еволюційну концепцію поділяв 
київський дослідник В. Сиповський, котрий розглядав 
літературний твір як організм, що переживає свою 
юність, зрілість і старість. 

Порівняльно-історичний метод (компаративісти-
ка) розвивався впродовж XIX—XX ст. під впливом фі-
лософії романтизму та позитивізму. Він передбачав 
порівняльне вивчення фольклору, національних літе-
ратур, їх взаємозв'язку, взаємодії, взаємовпливів на ос-
нові порівняльно-історичного підходу. Велике значен-
ня для його розвитку мали праці Я. Грімма, Т. Бенфея 
(1809—1881) та О. Веселовського (1838—1906). В Укра-
їні засади компаративістики активно використовували 
М. Драгоманов, М. Дашкевич, І. Франко, у XX ст. — 
Ю. Бойко, Г. Вервес, Д. Наливайко, Р. Гром'як та ін. 

Психологічний напрям у літературознавстві започат-
кований у середині XIX ст. передусім у працях Е. Енне-
кена, В. Вундта, Е. Ельстера та ін. Мистецтво його пред-
ставники трактували як сублімацію (перехід) авторської 
психології в художні образи, що є моделлю душі, психі-
ки творця. За словами Еннекена, не існує жодного есте-
тичного мотиву у творі, який би не визначався психікою 
автора, котра є соціально зумовленою. Аналіз твору має 
містити естетичний, психологічний та соціологічний ас-
пекти. Суттєвим внеском у теорію літератури представ-
ників психологічного методу було акцентування на 
тому, що сила художнього твору визначається не просто 
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важливим змістом (проблематикою), а гнучкістю, багат-
ством художньої форми, яка здатна викликати в реципі-
єнта поліфонію змісту, розмаїття вражень і переживань. 
Основні представники психологічної школи в українсь-
кому літературознавстві — О. Потебня, Д. Овсянико-Ку-
ликовський, І. Франко; у XX ст. — Б. Навроцький, 
О. Білецький, О. Костюк, Р. Шхманець та ін. 

Особливо вплинула на розвиток літературознавства 
психолінгвістична теорія Олександра Потебні (1835— 
1891). У роботі «Думка і мова» (1862) він системно ви-
клав психологічні ідеї стосовно художньої творчості, роз-
глядав мову як пізнавальну діяльність, засіб освоєння 
світу, доводив, що мова є не «засобом вираження готової 
думки, а її створення». За його вченням, структура слова 
і літературного твору складається із зовнішньої форми 
(членороздільного звука), внутрішньої форми (образ яви-
ща, яке виявляється у звучанні) та значення (змісту). На 
внутрішній формі ґрунтується художня творчість. 

Е сто психологічний (функціонально-естетичний ) 
метод сформувався внаслідок осмислення проблеми 
«письменник і читач», тобто рецептивної естетики. 
Його розвивали Е. Еннекен, М. Рубакін, Борис Грінчен-
ко (1863—1910), намагаючись теоретично обґрунтувати 
ступінь популярності різних творів серед читачів й ана-
лізувати твори з погляду суспільної психології. 

Філологічна школа, початок формування якої при-
падає на середину XIX ст., ґрунтувалася на вченні 
Олександра Баумгартена (1714—1762) про естетику як 
теорію чуттєвого пізнання художніх явищ. За цими іде-
ями основним критерієм оцінювання твору мистецтва є 
краса, а не його суспільна корисність. Так вважали 
Ш. Сент-Бев, Т. Готьє, «парнасці» (Леконт де Ліль, Ере-
діа, Прюдом) та ін. 

Найвідомішими теоретиками філологічного напря-
му на початку XX ст. були француз Анрі Бергсон 
(1859—1941) та італієць Бенедетто Кроче (1866—1952). 
За їх переконаннями, не раціональне і логічне важливі 
в пізнанні, а інтуїція та підсвідомість, здатні проникати 
в глибину художніх візій та образів. Б. Кроче називав 
твір «естетичним фактом», який слід тлумачити тільки 
з точки зору форми. 

Філологічний семінар Володимира Перетца у Київ-
ському університеті стимулював розвиток філологічної 
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школи на початку XX ст. у російському (формальна шко-
ла ОПОЯЗ — В. Жирмунський, Ю. Тинянов, В. Шклов-
ський, Б. Ейхенбаум, О. Брік, Л. Якубинський та ін.) та 
українському (М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара 
та ін.) літературознавстві. В українській науці до філоло-
гічного напряму так чи інакше належали Б. Лепкий, 
М. Вороний, М. Євшан, М. Сріблянський, Л. Білецький, 
М. Рудницький, Д. Чижевський, Ю. Шевельов (Шерех), 
І. Качуровський, І. Кошелівець та ін. . Наприкінці XIX 
ст. сформувалась духовно-історична (культурно-
філософська) школа. її' теоретичною основою були 
класична герменевтика, «філософія життя» (споріднена з 
українською «філософією серця») та романтична 
естетика. Основоположник її — німецький філо-соф-
герменевт Вільгельм Дільтей (1833—1911). Його ідеї 
вибудовувались на усвідомленні єдності часу та нації, іс-
торичного духу, що виникає завдяки могутності генія, на 
поєднанні історичного й психологічного в переживанні 
митця, об'єктивованому через поетичну форму в цілісну 
поетичну реальність. Щодо цього Дільтей писав: «З ка-
меня, мармуру, музичних звуків, з жестів, слів, почерку, 
вчинків, з господарського ладу і настроїв озивається до 
нас людський дух і вимагає витлумачення...». 

Методом літературознавства має бути не пояснення 
(як у природничих науках), а розуміння (тотожне тлу-
маченню та інтерпретації), тобто процес, у якому на ос-
нові чуттєвих проявів духовного життя відбувається 
його пізнання шляхом співпереживання (емпатії), здат-
ності дослідника вживатися у досліджувану добу, ста-
вити себе на місце автора. Своїми міркуваннями 
В. Дільтей розширив традиції наукової герменевтики 
Ф. Шлейєрмахера, розглядаючи предмет інтерпретації 
«не лише як певний митецький феномен, а також 
обов'язково як історичний феномен». 

Розквіт духовно-історичної школи припадає на 20-ті 
роки XX ст. Основні її представники — Ф. ШтрІх, 
Г. Корф, Г. Цізарц, Р. Унгер, Ю. Петерсон, Е.-Р. Кур-
ціус та ін. В українському літературознавстві близьки-
ми до ідей духовно-історичної школи були О. Потебня, 
І. Франко, С. Смаль-Стоцький, Д. Донцов, Є. Маланюк, 
Ю. Бойко та ін. 

Деякі дослідники виокремлюють інтуїтивізм як 
методологічну і теоретичну основу естетичного мислен- 

ня, пов'язану з ідеями О. Потебні. Родоначальником 
його був А. Бергсон («Пам'ять і матерія», «Творча ево-
люція», «Сміх»), який обмежував функції розуму прак-
тичною діяльністю, наголошував на домінуючій ролі ін-
туїції, підсвідомості в осягненні глибини поетичних 
візій та образів. Із позицій ірраціоналізму він заперечу-
вав утилітарний підхід до мистецтва і творчості, акцен-
тував на самодостатності мистецтва, яке є індивідуаль-
ним актом і не відтворює дійсності. Художній твір 
А. Бергсон трактував як «естетичний факт», у тлума-
ченні якого абсолютна роль належить формі. 

Думки А. Бергсона розвивав італійський учений 
Б. Кроче («Естетика як наука про вираження І як за-
гальна лінгвістика»). Відгомін ідей інтуїтивізму є у тво-
рах Б. Лепкого, В. Пачовського, С. Твердохліба, О. Лу-
цького, М. Рудницького та ін. 

Основні методології сучасного світового й 
українського літературознавства 

Багато сучасних інтерпретаційних методологій 
XX ст. започатковані ще у XIX ст. До таких належить 
феноменологія (грец. рпаіпотепоп — те, що з'являєть-
ся, і 1о£оз — учення). В її основі — феноменологічна фі-
лософія, засновником якої був німецький філософ Ед-
мунд Гуссерль (1859—1938), а продовжувачами — 
М. Гайдеггер, М. Шелер, Н. Гартман, М. Мерло-Понті 
та ін. Феноменологічну методологію у літературознав-
стві розробляли польський естетик Роман Інгарден 
(1893—1970), а також — П. Рікер, А. Пергер, Ю. Клай-
нер, Ж. Старобінський, Ж.-П. Рішар, Ж. Пуле, М. Дю-
френ, Г. Башляр та ін. Із українських науковців ідеї фе-
номенології послідовно втілював Іван Фізер. 

Р. Інгарден розглядав художній твір як інтенціо-
нальний предмет, тобто як об'єкт свідомості поза реаль-
ними взаємозв'язками. Водночас твір постає як багато-
ніарова формація, у якій він виокремив чотири онтоло-
гічні шари (рівні): 1) рівень фонічної оркестрації тексту 
і побудованих на ній синтаксичних конструкцій вищого 
Ряду; 2) рівень значення; 3) рівень усхематизованих ас-
пектів; 4) рівень представлених предметів. Феномено- 



58  Історіографія 

літературознавства 

Загальні тенденції розвитку 

літературознавства у XIX—XX ст. 

59 

 
логічна теорія вплинула на формування інших літера-
турознавчих методологій. 

Онтологічну (філософську) герменевтику започат-
кував учень Е. Гуссерля німецький філософ Мартін Гай-
деггер (1889—1976). Його теоретична система розвива-
ла попередні герменевтичні традиції, залучаючи також 
можливості онтології, феноменології та екзистенціаліз-
му. За твердженням Гайдеггера, сутністю людського 
буття є мова, а сутністю мови — поезія. Фундаменталь-
ний для герменевтики принцип пошуку смислу особли-
вого значення набував у літературознавстві, оскільки 
саме в художньому творі віддзеркалюється істина як 
приховане розкриття сущого. Використовуючи струк-
туру герменевтичного кола, Гайдеггер вважав переду-
мовою інтерпретації наявність передрозуміння (тезау-
руса) — попереднього уявлення про досліджуваний фе-
номен. Він запропонував онтологічно-екзистенціальне 
формулювання інтерпретаційного кола («кола розумін-
ня»): у кожному розумінні світу зрозумілою є екзистен-
ція і навпаки. Літературу, зокрема поезію, Гайдеггер 
вважав потужною націотворчою діяльністю — джере-
лом звершено-історичного тут-буття народу. Поета 
(письменника) він розглядав як «голос народу», посе-
редника між Богом і народом. 

Засад онтологічної герменевтики дотримувався й 
учень Гайдеггера, основоположник філософської герме-
невтики Ганс-Георг Гадамер (1900—2002). Він свого 
часу писав: «Скрізь, де ми намагаємося збагнути світ, де 
відбувається подолання відчуженості, де здійснюється 
засвоєння, де видаляється незнання і незнайомство, 
скрізь здійснюється гермекевтичний процес збирання 
світу в слово і в загальну свідомість». 

Окрім онтологічного (філософського) у XX ст. актив-
но розвивалися й інші герменевтичні напрями, які ак-
туалізували класичні ідеї минулого. Серед їх представ-
ників — Е. Корет, Е. Штейгер, Е. Ауербах, Е. Бетті, 
П. Рікер, Е.-Д. Гірш, Ф. Кермоуд, В. Ізер, К. Гірц, 
У. Еко та ін. В українській науці до онтологічної та кла-
сичної герменевтики зверталися С. Смаль-Стоцький, 
Д. Донцов, Є. Маланюк, М. Бондар, С. Квіт, Л. Бондар, 
Б. Кир'янчук, П. Іванишин, 3. Лановик та ін. 

Як своєрідне продовження психологічної школи за-
явила про себе у XX ст. психоаналітична інтерпрета- 

ція (фройдизм). її основоположник — австрійський 
психіатр Зигмунд Фройд (1856—1939). Психоаналіз 
розгортається на основі теорії сублімації (явища куль-
тури створюються внаслідок витіснення сексуального 
бажання), що ґрунтується на тришаровій структурі 
людської психіки: супер-его (над-Я, моральний закон), 
его (Я, свідомість) та ід (Воно, індивідуальна підсвідо-
мість). Критики фройдизму небезпідставно зазначають: 
«...зведення всіх аспектів людської поведінки та діяль-
ності до проявів сексуальності засвідчило обмежений 
характер біологічного детермінізму фройдівського пси-
хоаналізу»1. Наприклад, велич Гете Фройд зводить до 
«розшифрованих» ним ненависті письменника до брата 
і сексуального потягу до матері. Подібні тлумачення отри-
мали творчі досвіди Леонардо да Вінчі, В. Шекспіра, 
Ф. Достоєвського, Т. Мана та ін. 

До основних послідовників Фройда щодо інтерпре-
тації явищ мистецтва зараховують Ж. Лакана, 
Ж. Дельоза, Ф, Гваттарі, М. Кандоре, П.-Л. Ассуна, 
І. Бреса та ін. Із українських літературознавців ідеями 
психоаналізу послуговувались С. Балей (у 1916), Г. Гра-
бович, С. Павличко, Н. Зборовська та ін. Особливо по-
пулярний психоаналіз серед постмодерністів. 

Одним із різновидів психологічного напряму є архе-
типна критика. її зачинатель — швейцарський психо-
лог Карл-Тустав Юнг (1875—1961), концепція глибин-
ної (аналітичної) психології якого ґрунтувалася на тео-
ріях Платона, Августина, Дюркгейма, Леві-Брюля, 
частково Фройда та ін. Юнг вважав, що творча енергія у 
процесі художнього творення походить не лише від ін-
дивідуального, а передусім від колективного несвідомо-
го (підсвідомості певного класу, народу, нації, раси, 
людства загалом). Структуру цього підсвідомого утво-
рюють архетипи (грец. агспе — початок і іуроз — 
зразок) — першообрази. Творчий процес є одухотворен-
ням, художнім розгортанням архетипів. Метод психіч-
ної феноменології Юнга розвивали Б. Нойман, Дж. Хілл-
ман, Д. Шарп, Р. Дезольє та ін. 

Основоположником архетипної критики вважають 
канадського науковця Нортропа Фрая (1912—1991). 

Зубрицька М. Психоаналіз // Антологія світової 
літературно-критичної думки XX ст. — Львів: 
Літопис, 1996. — С. 83. 
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З виходом у світ його книги «Анатомія критики: чоти-
ри есе» (1957) пов'язують утвердження архетипної ме-
тодології. Архетипна критика використовувала крім 
аналітичної психології К.-Г. Юнга ідеї культурної ан-
тропології (етнології) Дж. Фрейзера. У своїх досліджен-
нях Фрай розрізняв антропологічний, психологічний, 
літературний архетипи і визначав оригінальність авто-
ра на основі архетипної взаємопов'язаності літератур-
них творів. Загалом архетипний аналіз дає змогу прочи-
тати всю літературу з допомогою небагатьох першообра-
зів. До представників архетипної критики зараховують 
М. Бодкін, Р. Грейваса, Дж. Кемпбелла та ін. 

Суголосні архетипній інтерпретації міфо-ритуальна 
та семантико-символічна критики, які водночас про-
довжують ідеї міфологізму XIX ст. Міфо-ритуальна 
критика (Г. Меррей, Р. Керпентер, Е. Міро, Я. де Фріс, 
Ж. Дюмезіль та ін.) постала як синтез етнології і юнгі-
анства. Пріоритетним для неї стало віднаходження ри-
туально-міфологічних моделей в літературі. Основні на-
прями досліджень: виявлення міфо-ритуальних коре-
нів героїчного епосу, ритуальної основи чарівної казки, 
дослідження ритуальних витоків античного театру, мі-
фологічна інтерпретація «вічних образів» тощо. Семан-
тико-символічна критика (М. Форс, Ф. Вілрайт, 
Л. Найті, К. Берк, Е. Лагуардіа та ін.) виникла на осно-
ві теорій символу (Е. Кассірер, С. Лангер) та «нової кри-
тики» . Для цього методу характерне зведення інтерпре-
тації до відшуковування семантично протилежних слів, 
символів, структур. Кожен дослідник обґрунтовував 
власну концепцію тлумачення, наслідком чого стала не-
уніфікованість термінології, тобто своєрідне витлума-
чення понять «символ», «метафора», «семантика» 
тощо. Сукупно архетипна, міфо-ритуальна та семанти-
ко-символічна критики формують специфіку такої 
методології як неоміфологізм (міфокритика). Укра-
їнський неоміфологізм репрезентують С. Андрусів, 
Н. Колесніченко-Братунь, Т. Мейзерська, Ю. Мосенкіс, 
Л. Плющ, Я. Поліщук, Н. Слухай, Л. Скупейко, О. Сло-
ньовська та ін. 

Важливими напрямами літературознавчих студій у 
XX ст. стали семіотика і структуралізм. Засновниками 
семіотики (грец. зепіеібгЬіке — учення про знаки) були 
швейцарський лінгвіст Фердинанд де Соссюр (1857— 

1913), який використовував термін «семіологія», та 
американський філософ і математик Чарльз Пірс 
(1839—1914), хоч її елементи є в античній та середньо-
вічній герменевтиках (Августин Блаженний, Дж. ПоІн-
сот, Дж. Локк). Появу семіотики наприкінці XIX ст. 
стимулювали праці В. фон Гумбольдта та О. Потебні. 

Загалом семіотику (семіологію) розглядають як нау-
ку про функціонування інформаційних знакових си-
стем, з допомогою яких здійснюється людське спілку-
вання, а також спілкування тварин. Літературознавча 
семіотика передбачає передусім дослідження художніх 
творів як цілісних явищ у сукупності змістових, фор-
мальних характеристик стосовно реальної чи уявної 
дійсності, використовуючи при цьому поняття «знак», 
«код», «семіозис», «актант», «дискурс», «ідеологія», 
«наративність», «трансформація» тощо. Інтерпретація 
у семіотиці — це передусім процеси декодування, роз-
шифрування знаків. Основні представники семіотичної 
методології — В. Морріс, Ц. Тодоров, А. Греймас, 
Р. Варт, У. Еко, частково М. Фуко, Ж. Лакан та ін.; в 
українській науці — С. Андрусів. 

Структуралізм (лат. зігисїига — розміщення, бу-
дова, порядок) — літературознавча методологія (за ба-
гатьма твердженнями — підрозділ семіотики), котра 
передбачає системно-функціональне вивчення літера-
тури як мистецтва слова з допомогою понять «елемент», 
«структура», «система», «функція», «модель», «домі-
нанта», «паралелізм», «текст», «бінарні опозиції» 
тощо. Найхарактерніше із численних визначень струк-
тури належить Ж. Шаже: структура — це модель, що 
відповідає таким умовам: цілісність (підпорядкування 
елементів цілому, незалежність цілого); саморегулю-
вання (внутріпінє функціонування правил у межах си-
стеми); трансформація (упорядкований перехід однієї 
підструктури в іншу). 

Основоположником структуралізму вважають ро-
сійського вченого Володимира Проппа (1895—1970) — 
автора дослідження «Морфологія казки» (1928). Ґрун-
тувався цей підхід крім семіотичних ідей на здобутках 
формальної школи (О. Вальцель, В. Шкловський, 
В. Жирмунський, Б. Томашевський, Ю. Тинянов, 
Б. Ейхенбаум, Р. Якобсон тощо). Згодом структураль-
ний напрям отримав розвиток у діяльності Празького 
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гуртка (В. Матезіус, Я. Мукаржовський, Б. Трнка, Н. Тру 
бецькой, С. Карцевський, Р. Якобсон) і працях науков-
ців 50—60-х років XX ст., коли структуралізм набув най-
більшого розквіту: К. Леві-Строса, К. Бремона, Ж. Шаже 
та ін.; в Україні — частково в М. Коцюбинської, Л. Плю-
ща, Г. Клочека, послідовно в М. Ласло-Куцюк та ін. 

Структуралісти старалися наблизити літературо-
знавство до точних наук, щоб уникнути розпливчасто-
сті та суб'єктивізму, характерних, наприклад, для інту-
їтивістської та психологічної шкіл. Ідеї семіотики і 
структуралізму органічно поєднувались у досліджен-
нях літературознавців (Р. Варт, Ю. Лотман, М. Ласло-
Куцюк). З огляду на це існує думка про структурально-
семіотичну літературознавчу методологію. Струк-
туралізм спричинив появу постструктуралізму, нарато-
логії, дискурс-аналізу тощо. 

Екзистенційна інтерпретація ґрунтується на філо-
софії екзистенціалізму (лат. ехівіеіШа — існування), 
заснованій на вченні про людське буття, екзистенцію 
(за термінологією М. Гайдеггера — «тут-буття»). За-
початкував екзистенційну інтерпретацію данський 
мислитель Сьорен К'єркегор (1813—1885), її осново-
положником вважають М. Гайдеггера. їх послідовни-
ки — М. Бердяєв, М. де Унамуно, Л. Шестов, К. Яс-
перс, Г. Марсель, X. Ортега-і-Гасет, М. Мерло-Понті, 
Ж.-П. Сартр, А. Камю, Н. Аббаньяно, М. Бубер та ін. 

По-різному використовували екзистенціалістичний 
метод вивчення художньої літератури М. Гайдеггер, 
Г. Марсель, А. Камю, Ж.-П. Сартр та ін. Кожен з них 
розробив певну систему екзистенційиих модусів (екзи-
стенціалів) — способів людського існування. Такими 
екзистенціалами є турбота, жах, страх, смерть, бороть-
ба, свобода тощо, через пошук та аналіз яких у літера-
турному творі здійснюється екзистенціалістичне тлума-
чення. Продуктивними ідеями екзистенціалістів 
можна вважати розгляд мистецтва як надзвичайно сут-
тєвого фактора в бутті народу та кожної людини 
(М. Гайдеггер — «Джерело художнього творіння*), 
критику нігілістичного мистецтва, літератури («Бун-
тар» А. Камю), ідею заангажованої літератури («Що таке 
література?* Ж.-П. Сартра) тощо. 

В українській науці використання екзистенціалі-
стичного методу можна спостерегти в О. Тарнавського, 

М- Коцюбинської, С. Андрусів, О. Пахльовської, Л. Се-
ника, Л. Коломієць, М. Тарнавського, Г. Токмань та ін. 

Терміном «нова критика» найчастіше позначають 
новий стиль інтерпретації, що склався в Англії та США 
в 30-ті — на початку 40-х років XX ст. (Т.-С. Еліот, 
Ф. Лівіс, Л.-В. Емпсон, А. Річардсон). Він протистояв 
тодішній академічній критиці, котра ґрунтувалася пе-
реважно на позитивістських ідеях XIX ст. «Новокрити-
ки», використовуючи потенціал феноменології, розгля-
дали літературний твір як самостійний поетичний 
феномен й аналізували його без опори на суспільні, істо-
ричні й біографічні фактори. Семантичне трактування 
тексту основувалось на методі докладного прочитан-
ня — ретельного виявлення конкретного змісту в по-
етичному тексті, з'ясування його багатозначності. Най-
видатніїні представники «нової критики» — Д. Том-
псон, В. Найт, Дж.-К. Рейсом, А. Тейт, К. Брукс, 
К. Берк та ін. 

Іноді терміном «нова критика» окреслюють сукуп-
ність французьких літературознавців екзистенціалі-
стичного, неомарксистського, психоаналітичного, фе-
номенологічного спрямування, котрі наприкінці 50-х — 
упродовж 60-х років XX ст. протистояли т. зв. універси-
тетській критиці позитивістського типу (Лансон, Пікар 
та ін.). Крім Р- Варта до французьких «новокритиків» 
зараховують Ж.-П. Сартра, Г. Башляра, Л. Гольдмана, 
Ж. Пуле, Ж. Старобінського, Ж.-П. Вебера, Р. Жирара, 
Ж.-П. Рішара. 

Школа рецептивної (лат. гесерїіо — сприйняття) 
естетики набула популярності в німецькому й амери-
канському літературознавствах 70-х років XX ст. Вона 
зосереджувалася на проблемі сприйняття художніх тво-
рів, їх впливу на читача (вивчали рівень свідомості чи-
тача, його здатності при читанні тексту творити влас-
ний твір) і використовувала «новокритичний» метод до-
кладного (повільного) прочитання. 

Теорія рецептивної естетики обґрунтована і розви-
нута німецькими науковцями з Константського універ-
ситету Гансом-Робертом Яуссом та Вольфгангом Ізером. 
Американський варіант цієї інтерпретаційної системи 
(критика читацької реакції) розвивали Дж. Каллер, 
Е. Гірш, С. Фіш та ін. Кожен із них створював власну 
концепцію, використовуючи різні методології: герме- 
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невтику, формалізм, марксизм, феноменологію, 
пост-структуралізм, діалогічну теорію М. Бахтіна 
тощо. 

У 60-ті роки XX ст. в українській науці проблему 
читача, спираючись на праці О. Потебні, І. 
Франка та О. Білецького, розробляли Б. 
Кубланов, Г. Сивокінь, Р. Гром'як, В. 
Брюховецький, М. Ігнатенко; у сфері історії 
літератури — В. Дончик, М. Яценко, В. Смілянсь-
ка, Г. Клочек та ін. В українському 
літературознавстві за кордоном ідеї рецептивної 
естетики певний час використовував Г. Грабович. 

У середині XX ст. у світовій науці почав 
утверджуватися постмодернізм 
(постс/пруктуралізм) як нігілістична теорія і 
практика новітнього мистецтва. Його витоки беруть 
початок у модернізмі, зокрема авангардизмі 
(середина XIX — початок XX ст.). В основі цієї 
методології — ідеологія лібералізму (ліберальної 
демократії). Основні теоретики постмодернізму — 
Ж. Батай, Ж.-Ф. Ліо-тар, М. Фуко, Ж. Дерріда, 
пізній Р. Барт, А. Альтюсер, Ж. Дельоз,  Ж. 
Бодріяр, Ж. -П. Фай, Ф.  Гваттарі ,  П. де Ман, 
Ю. Крістева, Дж. Стейнер, Р. Рорті та ін. 

Систему провідних ідей постструктуралізму 
утворюють: ідея деструкції (відчуття вичерпності 
історії, естетики, мистецтва); релятивний 
еклектизм (стирання меж між мистецтвом і 
немистецтвом, що призводить до руйнування 
художньої системи — використання програмно 
беззмістовного слова у поезії, надмірного циту-
вання, чорного гумору, перманентної іронії, 
«холодного еротизму», гедонізму, імітаторства, 
головного персонажа — маргінала (злочинець, 
божевільний, наркоман, гомосексуаліст тощо) та 
ін.); апофеоз самовираження («безмежне 
самоутвердження» — термінологія Д. Бела, 
нехтування ідеалами краси, добра, правди, 
людяності, релігійності, національної єдності 
тощо) та ін. 

Постмодерністи зосереджені на таких проблемах, 
як «війна цілісності», «активізація розбрату» (Ж.-
Ф. Ліо-тар); «мовна спіраль» (неопозитивіст Л. 

Вітгенштейн); «смерть автора» (Р. Барт і М. 
Фуко); «фашизм мови» (Р. Барт); «ліберальний 
іронізм» (Р. Рорті); «втеча від слова» (Дж. Сейнер) 
тощо. 

Найпомітніші серед постмодерних інтерпретацій 
— деконструктивізм, неофемінізм та 
«неоміфологізм». 

За основу постструктуралізму взято 
деконструктивізм — теоретичну концепцію, 
націлену на розгляд се- 



міотичних структур (текстів) як  носіїв залишків 
«метафізичних ілюзій», які необхідно виявити. 
Основоположником деконструктивізму є 
французький філософ Жак Дерріда (нар. 1930), 
погляди якого сформувалися під впливом ідей 
Шціие, Гайдеггера, Гуссерля, Левіна-са, 
семіотичної теорії тощо. Внутрішня 
суперечливість його концепції проявляється в 
тому, що вона, передбачаючи децентрування 
інтелігібельної (мисленнєвої) структури, 
утверджуючи «відсутність центру», водночас 
ґрунтується на ідеї деконструкції, перетворюючи її 
на свій центр. 

Деконструкція пов'язана з такими операціями 
(ступенями): 

1) виявлення в тексті елементарної бінарної 
опози 
ції (наприклад, світло — темрява, наявність — 
відсут 
ність, добро — зло, божественне — диявольське 
тощо); 

2) виокремлення негативного терміна на 
зразок 
«темрява», «відсутність», «зло», «диявольське» 
таін.; 

3) інверсія (переставлення) термінів 
(«темряви» на 
місце «світла», «зла» на місце «добра» тощо);  

4) демонстрування однорідності термінів і доказ 
рів 
ності негативного терміна позитивному; 

5) фіксація спільної нейтральної передумови;  
6) руйнування європейської свідомості як «білої 

мі 
фології», що надає першочергове значення 
позитивним 
термінам. 

До цієї популярної в сучасній науці 
інтерпретації так чи інакше вдаються П. де 
Ман, Д.-Х. Міллер, Г. Блум, Ю. Крістева, в 
українському літературознавстві.— Г. Грабович, 
С. Павличко, Т. Гундорова та ін. 

Феміністична критика (неофемінізм, 
феміністичний постструктуралізм) 
ґрунтується на ідеології постмодернізму, ідеях 
жіночої емансипації та екзистенціалізму 
(переважно атеїстичного). Наприкінці 60-х років 

XX ст. у феміністичній критиці окреслилися дві 
течії: 1) французька (С. де Бовуар — засновниця, 
Ю. Крістева, Л. Ірігерей, Г. Сікту та ін.), 
зосереджена на обґрунтуванні концепції 
інакшості жінки, жіночого письма, 
бісексуальності, критиці фалоцентризму; 2) ан-гло-
американська (К. Міллет, Е. Шовалтер, Б. Моерс, 
М. Елман та ін.), основана переважно на ідеях 
деконструктивізму. 



 

Більшість студій феміністок 
інтердисциплінарні у своїй методології (запозичують 
концепції з різних теоретичних моделей), але 
підпорядковуються постмодерній філософії та 
феміністичній традиції: реконструювання жіночої 
історико-літературної традиції та історіографії; 
перегляд патріархальних принципів та досвіду 
лесбіянства; актуалізація природи жіночого тексту; 
боротьба проти патріархальної (фалічної) культури. 
Українську феміністичну критику представляють С. 
Павличко, О. Забужко, рання Н. Зборовська, В. 
Агеєва, Т. Гундорова та ін. 

Неоміфологізм (псевдонєоміфологізм, вульгарний 
неоміфологізм) еклектично використовує ідеї міфокри-
тики, деконструкції та фройдівського психоаналізу, 
частково — герменевтики, архетипної критики, семіо-
тики, рецептивної естетики тощо. Його стрижневою 
ідеєю є деконструювання національних класиків та їх-
ніх творів, представлення фундаментального націо-
нального дискурсу не як фактора національного буття 
(буття людини, держави чи нації), а як чогось вторинно-
го, апріорного, утопічного, міфічного. Такі тенденції 
помітні у працях засновника неоміфологізму Григорія 
Грабовича («Шевченко як міфотворець»), О. Забужко 
(«Шевченків міф України»), С. Павличко, публіциста 
О. Бузини та ін. 

Інтертекстуальність (міжтекстовість) зосере-
джена на вивченні міжтекстових співвідношень літера-
турних творів. Традиція інтертекстуальності започат-
кована компаративістикою, діалогічною теорією 
М. Бахтіна та «монтажним принципом» Ю. Лотмана. 
Основоположники інтертекстуальної методології — 
Р. Варт та Ю. Крістева; розвивали її С. Стевард, 
М. Грессе, Л. Дзіллербах, Е. Брус та ін. 

Систему основних типів інтертекстуальних повідо-
млень утворюють: 

— інтертекстуальність (пряме вживання тексту в 
тексті: цитати, алюзії, плагіат тощо); 

— паратекстуальність (вмонтовані в текст комента 
рі до нього: авторські передмови, післямови, заголовки, 
епіграфи тощо); 

— метатекстуальність (використання в  тексті ко 
ментарів, що стосуються іншого тексту); 

— гіпертекстуальність (автоінтертекстуальність)  — 
встановлення прямого зв'язку між гіпертекстом (тек- 
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стом Б) і гіпотекстом (текстом А), 
створеним перед тим. Обидва 
тексти належать одному автору; 

— архітекстуальність (текст завжди скеровує до-
слідника до певних правил, літературних законів, згі-
дно з якими його створено). 

Постколоніальна критика сформувалась у літера-
турознавствах народів Азії, Африки, Америки, Австра-
лії, а також Європи, які звільнилися від колоніального 
гніту. Методологічно постколоніальна критика стано-
вить різнорідне поєднання різноманітних інтерпрета-
ційних традицій переважно XX ст. (від феноменології 
до постструктуралізму). Утворюють її дві течії: 1) пост-
модерна (Е. Саїд, Г. Співак, в українській науці — су-
часні неофеміністки, псевдонеоміфологісти, а також 
М. Павлишин), для якої характерні боротьба з куль-
турним імперіалізмом, самовираження через сповіду-
вання постмодерної ідеології; 2) націозахисна (націо-
центрична, антиколоніальна) (Е. Саїд, С. Слемон, 
Г. Тіффін, Г. Бгабга, А.-її. Мукгерджі, А. Агмад, 
С. Дюрінг, Е. Томпсон, М. Шкандрій та ін.), в основі 
якої — ідея поборення імперіалізму і його наслідків, 
утвердження культури власної нації, власної націо-
нальної ідентичності, культурної традиції. Однак най-
частіше у конкретних дослідницьких дискурсах поєд-
нуються космополітично-постмодерні та націоцентрич-
ні елементи (праці американо-палестинського вченого 
Б. Саїд а). 

Американський дослідник індуського походження 
Гомі Бгабга пропонує «вивчати націю через її розпо-
відність» і критикує постмодерну теорію: «Вимоги зе-
млі, виживання раси, культурне відродження — усе 
вимагає зрозуміння і відповідей на самі концепції та 
структури, які академіки постструктуралізму з'ясову-
ють у мовних іграх, і мало хто з них знає про політич-
ну боротьбу реальних людей поза тими дискурсивними 
межами». По-своєму розвивав цю думку Арун Мукгер-
джі: «...наша культурна продукція витворюється від-
повідно до наших потреб, і ми маємо набагато більше 
потреб, крім потреби постійного "пародіювання" імпе-
ріалістів». Австралійський науковець Саймон Дюрінг 
стверджує: «...я переконаний, що сьогодні твори такої 
колонії першого світу, як Австралія, мають бути на-
ціоналістичними»; «...що ж, як не культура, захищає 
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від культурного, економічного і військового імпе-
ріалізму?». 

Українська постколоніальна критика націозахи-
сного типу ґрунтується на концепції національно-ек-
зистенціальної методології, яка є іманентною укра-
їнській герменевтичній традиції системою регулятив-
них принципів національного мислення, ідейною 
основою національного світогляду. Випливає вона з 
класичної філософії національної ідеї та онтологічно-
екзистенціальної інтерпретації сенсу національного 
існування і спрямована на освоєння-, вивчення, захист 
буття нації. В основу цієї методології покладено теоре-
тичні надбання філософії нації (Гердер, Руссо, Фіхте, 
Гегель, Маміямі, Манчині, Мадзіні, Карлейль, Ніцше, 
Дільтей, ІПпенглер, Морра, Гайдеггер, Рамос, Юнг, 
Хюбнер та іи.), націології (Старосольський, Бочков-
ський, Ребет, Гумільов, Андерсон, Сміт, Гантінгтон, 
Касьянов та ін.), філософії та ідеології українського 
націоналізму (Т. Шевченко, Олена Пчілка, Г. Конись-
кий, І. Нечуй-Левицький, Б. Грінченко, І. Франко, 
Леся Українка, М. Міхновський, В. Липинський, 
Д. Донцов, Ю. Вассіян, Є. Маланюк, А. Кримський, 
М. Сциборський, С. Ленкавський, Олег Ольжич, С. Бан-
дера, Я. Отецько та ін.)- 

Визначальним у національно-екзистенціальній мето-
дології є національний імператив: усе, що утверджує бут-
тя нації в часі і не суперечить релігії, є добром, а все те, що 
шкодить нації і релігії, — злом. У гуманітарній царині, 
зокрема у літературознавстві, це означає, що позиція до-
слідника має бути верифікована (звірена) з релігійними 
нормами та ідеєю свободи народу; науковець зобов'яза-
ний осмислювати дійсність (у т. ч. текстуальну) передусім 
у контексті захисту, відтворення і розвитку нації. 

В Україні основоположником національно-екзи-
стенціальної методології є Т. Шевченко. По-своєму 
розвивали цю методологію в руслі літературознавства 
М. Костомаров, П. Куліш, О. Кониський, І. Нечуй-Ле-
вицький, І. Франко, Леся Українка, Д. Донцов, 
С. Смаль-Стоцький, Л. Білецький, Г. Костельник, 
Б.-І. Антонич, А. Кримський, Є. Маланюк, Ю. Липа, 
Олег Ольжич, О. Теліга, ранні У. Самчук та Ю. Шерех, 
Ю. Бойко, О. Тарнавський, С. Гординський; нині — 
С. Андрусів, О. Баган, М. Бондар, О. Вертій, І. Дени- 

сюк, В. Дончик, М. Жулинський, П. їванишин, С. Квіт, 
Г. Клочек, В. Моренець, Л. Мороз, М. Наєнко, В. Панчен-
ко, В. Пахаренко, Т. Пастух, О. Пахльовська, Т. Салига, 
Л. Сеник, Г. Сивокінь, Л. Скупейко, Н. Шумило та ін. 

Типовим прикладом національно-екзистенціально-
го мислення є методологічний принцип Івана Франка 
(1856—1916): «Все, що йде поза рами нації, се або фари-
сейство людей, що інтернаціональними ідеалами раді 
би прикрити свої змагання до панування одної нації над 
другою, або хворобливий сентименталізм фантастів, що 
раді би широкими «вселюдськими» фразами покрити 
своє відчуження від рідної нації»1. 

До помітних інтерпретаційних методологій сучасно-
сті ще зараховують: неопозитивізм —.А. Річардс, 
Ч. Огден, Т. Манро, М. Дессуар, Дж. Дьюї, С. Лангер, 
М. Вейц та ін.; неотомізм (католицька критика), що є 
підвидом христології (христологічної інтерпретації), — 
Г.-К. Честертон, Дж. Сантаяна, Ж. Марітен, Г. Мар-
сель, Е. Жильсон, Дж. Коук та ін.; неомарксизм — 
Т. Адорно, Л. Гольдман, Ю. Габермас, Ф. Джеймсон, 
Д. Лукач, М. Горкгаймер, Л. Альтюсер, Т. Іглтон та ін.; 
наратологію — Р. Барт, Л. Долежел, Ж. Женет, 
М. Валь, В. Шмід, Дж. Прінс, С. Четман, Ю. Мюзарра-
Шредер, Я. Лінтвельт та ін. 

Процес виникнення нових та модифікації класич-
них літературознавчих напрямів, шкіл, методологій 
невпинно триває. 

Запитання. Завдання 

1. Охарактеризуйте причини появи такої науки як 
літературознавство. Яку роль у цьому процесі відіграли 
філософія, естетика та герменевтика? 

Франко І. Поза межами можливого // Франко І. 
Зібрання творів: У 50-ти т. — К.: Наукова думка, 
1986. — Т. 45. — С. 284. 

Детальніше про христологічну інтерпретацію 
див.: їванишин П. Художня герменевтика Івана 
Франка: пролегомени до христологічної інтерпретації 
(на матеріалі «Святовечірньої казки») // Франкознавчі 
студії. — Дрогобич: Вимір, 2002. — Вип. 2. — С. 205—
227; їванишин П. В. Аберація християнства, або 
Культурний імперіалізм у шатах псевдохристології 
(основні аспекти національно -екзистенціального 
витлумачення): Монографія / Іл. Г. Доре. —
Дрогобич: ВФ «Відродження», 2005. — 268 с. 
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2. У чому полягає різниця у поглядах на мистецтво 

слова в Плато- 
на та Арістотеля? 

3. Охарактеризуйте специфіку християнської 
екзегетики. 
4. Поясніть відмінність естетичних поглядів епохи 

Відродження, 
бароко та класицизму. 

5. Чим вирізняються теоретико-літературні та 
естетичні ідеї доби 
Просвітництва? 

6. Назвіть особливості зародження та розвитку 
українського літе 
ратурознавства порівняно із західноєвропейським. 

7. Обґрунтуйте європейський характер українського 
літературо 
знавства на основі його розвитку протягом XI— XVII! 
ст. 

8. Як вплинула культурно-історична ситуація 
бездержавності на 
розвиток українського літературознавства у XIX—XX 
ст.? 

9. Доведіть, що літературно-герменевтичні ідеї Т. 
Шевченка про 
дуктивно використовуються і в сучасному 
українському літературо 
знавстві. 
 

10.Охарактеризуйте основні академічні 
літературознавчі школи 
XIX—XX ст. 

11.У чому полягає специфіка теоретичних концепцій 
новітніх літе 
ратурознавчих методологій? 

12.Чим вирізняється серед інших теоретичних шкіл 
національно- 
екзистенціальна методологія? 
 

. 

 

• 

Література як вид мистецтва 

3.1. Сутність, специфіка і призначення 

художньої літератури 

Культура є об'єктивацією духовності та історичного 
досвіду народу, а тому завжди специфічна, неповторна. 
Вона становить сукупність матеріальних і духовних 
цінностей, створених і творених людством у процесі сус-
пільно-історичної практики, у т. ч. творчої діяльності, а 
також способи їх застосування і передавання. Залежно 
від результатів об'єктивації ЇЇ надбань розрізняють ма-
теріальну культуру (техніка, споруди, речі, виробни-
чий досвід, створені в процесі виробництва матеріальні 
цінності) і духовну (форми і рівні духовності, моралі, ос-
віти, науки, мистецтва тощо). 

 
 Мистецтво як форма суспільних свідомості та 

підсвідомого і засіб естетичного освоєння 
дійсності 

Органічною частиною культури є мистецтво — 
специфічна (художня) форма суспільної свідомості, 
людської діяльності, у якій поєднується образне піз-
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Будь-яке мистецтво твориться і функціонує як 

продукт людської свідомості. Однак генеза його глиб-
ша. К.-Г. Юнг розглядав твір мистецтва не лише як 
«свідомий продукт», а і як «подію, породжену підсві-
домою природою*. У цьому розумінні художній твір 
починається не тільки в особистому несвідомому (під-
свідомості) письменника, а й у колективному несвідо-
мому — «сфері несвідомої міфології, чиї первісні об-
рази (архетипи) є спільним спадком людства»1. Під-
свідоме завжди присутнє в людській психіці — воно 
тільки проявляється та реалізується на рівні форм 
свідомості. 

Навколишній світ і світ людини, усвідомлюваний 
нею і закумульований у її підсвідомості, світ, що був, є і 
буде, — усе це ще античні філософи окреслили як дій-
сність, те, що може бути об'єктом пізнання людської 
свідомості. 

Людська свідомість — явище складне, і в її повному 
вияві легко побачити і виокремити багато взаємопов'я-
заних, але відносно самостійних форм: побутову, релі-
гійну, пізнавальну, філософську, етичну, національну, 
естетичну свідомість тощо (рис. 3.1). Кожна із цих форм 
суспільної свідомості — не випадкова, а закорінена в 
глибинах людської психіки. Поява кожної умотивована 
життєвими потребами людини, у кожної з них — свої 
функції у життєзабезпеченні людини як істоти, виду, 
частки ширших суспільних утворень (сім'ї, роду, пле-
мені, народу, нації, людства). 
 

. _________________________________ * ___ , 

| Філософська [ 

Національна     Естетична 

Рис. 3.1. Форми суспільної свідомості 

1 Юнг К. Г. Об отношении аналитической 
психологии к поз-зии // Юнг К. Г. Сознание и 
бєссознательное: Сборник. — СПб.: Университетская 
книгаД997. — С. 325, 331. 

Усі форми свідомості потрібні людині, суспільству. 
Першочергове значення серед них має побутова свідо-
мість. Вона формується під тиском необхідності для 
людини вижити, освоїтись у побуті, зумовленому ро-
звитком цивілізації, вжитися в конкретно-історичний 
націокультурний соціум, в якому вона народилася і у 
якому їй належить формуватися і діяти як суспільній 
одиниці. На побудову свідомості людини впливають пе-
редусім сім'я, дитячі заклади, література. Наприклад, 
вірш про хлопчика-замазуру й роман Ж. Берна «Діти 
капітана Гранта» мають спільну мету: вірш культивує в 
дитячій свідомості елементарні правила гігієни, а в ро-
мані через образ вченого Паганеля подано застережен-
ня, до яких небезпечних наслідків може призвести 
нерозвинута побутова свідомість, особливо тоді, коли 
людина вирвана обставинами зі звичного середовища. 

Важливу роль у житті людей відіграє релігійна свідо-
мість. Релігія — це скеровані на духовне вдосконален-
ня людини віра і віровчення. Релігійна свідомість фор-
мується на здатності людини вірити. Не менш суттєвим 
її чинником є віровчення — виклад основних положень 
релігії, узгоджені з нею систематизація і тлумачення 
явищ дійсності, мотивація і коригування мислення, 
людської поведінки та діяльності. Релігія озмістовлює 
життя, надає людському існуванню сенсі, коригує пове-
дінку, стимулює до морального і духовного вдоскона-
лення, робить життєвий шлях осмисленим і цілеспря-
мованим тощо. 

Природна і необхідна людині пізнавальна (наукова) 
свідомість. Людина здатна вчитися, пізнавати, дослі-
джувати, нагромаджувати знання і досвід, використо-
вувати їх у практичній діяльності, передавати іншим. 
Довершено ці якості проявляються в науковій діяльно-
сті. В основі науки — дослід, її сила — в логічності, ар-
гументованості, обґрунтованості суджень і висновків, її 
функція — давати системні знання, які допомагають 
пізнати світ і якими можна користуватися в різних сфе-
рах діяльності. Це стосується і літературознавства, яке 
допомагає пізнавати літературу, а через неї — життя і 
себе в ньому. 

Філософська свідомість ґрунтується на здатності 
людини узагальнювати розрізнену інформацію, бачити 
цілісну картину світу і місце людини в ньому, виявляти 

Дійсність Свідомість 
І 

Релігійна) Пізнавальна Побутова 
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закони розвитку суспільства і способи адекватного пі-
знання сущого. Це настільки споріднює філософію з лі-
тературою, передусім із поезією, що, як зазначає 
польський естетик В. Татаркевич, її ще в давні часи, «а 
ще більше за часів Середньовіччя... мали за різновид фі-
лософії чи віщунства, а не за мистецтво»1. Звичайно, не 
кожен філософ — поет, зате кожен справжній поет — 
неодмінно філософ. «Філософія і поезія стоять на проти-
лежних вершинах, але промовляють одне і те саме», — 
наголошував М. Гайдеггер. Сутнісна відмінність між 
ними полягає в тому, що філософське узагальнення 
здійснюється науково-логічним способом і через чітко 
окреслені й термінологізовані поняття та категорії, а 
поетичне — переважно інтуїтивно-дивінаторним спосо-
бом і через художні образи. Крім того, філософ свої су-
дження може захистити — аргументувати фактами, до-
казами, авторитетами. Поезія із своїми узагальненнями 
і прозріннями беззахисна. Щоправда, вона виграє в до-
ступності. Однак в обох випадках істина не лежить на 
поверхні: з філософських трактатів, з літературних тво-
рів її необхідно добувати. Нерідко література залиша-
ється останнім форпостом національної духовності і 
першим речником доленосних для народу істин. Як 
стверджує Л. Костенко: «Ще не було епохи для поетів, 
але були поети для епох». 

Етична свідомість унормовує стосунки між людь-
ми і побутує як мораль і правова свідомість (реалізуєть-
ся як звичаєве право і закон). Етична свідомість ґрунту-
ється на необхідності для людини вжитися в соціум і ви-
жити в ньому. її функція передусім соціологізуюча. 
Етичні норми, моральні засади, право і закони — націо-
нально-конкретні та історично змінні. Однак вони зав-
жди покликані гармонізувати взаємодію особистості і 
соціуму. Щодо цього надзвичайно широке поле діяльно-
сті відкривається для літератури. Адже людині дано 
тільки одне життя, і тому власного досвіду може за-
бракнути, щоб уникнути багатьох помилок у взаєминах 
з іншими. А література вчить жити. Вона дає змогу оз-
найомитися з безліччю обставин, із життям багатьох 

1 Татаркевич В. Історія шести понять: Мистецтво. 
Прекрасне. Форма. Творчість. Відтворництво. 
Естетичне переживання / Пер. з пол. В. Корнієнка. — 
К.: Юніверс, 2001. — С. 19. 
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людей — реальних і витворених уявою письменника. 
Цей процес може бути цікавим і повчальним, застере-
жливим і стимулюючим. 

На певному ступені розвитку людини і суспільства 
сформувалася національна свідомість, набувши форми 
суспільно-політичного ідеалу — національної ідеї. Ко-
ріння її — у сивій давнині, коли людина вперше збагну-
ла свою належність до певної групи (роду, племені, на-
роду, врешті — нації, людства), усвідомила себе її ча-
стинкою, ідентифікувала себе з нею, диференціювала 
себе від інших. І вже тоді для одних людей було досить 
любити своє оточення і почуватися безпечно і комфорт-
но в ньому, а інші відчували не тільки любов до свого 
племені, території, поселення тощо, а й відповідаль-
ність за них. 

В основі національної свідомості — родова пам'ять і 
почуття патріотизму, її визначальна функція — куль-
тивування і реалізація особистої та колективної відпові-
дальності за долю нації, її буття в часі. 

Естетична свідомість проявляється як усна народ-
на творчість (фольклор) і як мистецтво (культивована 
художня творчість). Для людини природними і необхід-
ними є глибокі позитивні переживання — без них нер-
вова система швидко виснажується і руйнується. Ще на 
початках своєї історії люди відкрили невичерпне дже-
рело позитивних емоцій від переживання «іншої реаль-
ності» — відображеної, змодельованої чи витвореної зі 
знайомих або впізнаваних образів нової (художньої, 
естетичної) дійсності. 

«Інша реальність» виникала в уяві, її можна було 
викликати повторюваними в певній послідовності зву-
ками кістяної сопілки, бубна чи співу тятиви лука, на-
скельними малюнками, активними мімікою, жестами, 
танцювальними рухами, навіть словом. Образи в уяві 
ставали все чіткішими, свідомість оживляла їх, людина 
вживалася в цей уявний світ, переживала те, що було 
хвилюючим та інформативним, іноді драматичним, але 
все те не було реальним, а тому не могло зашкодити їй. 
І саме в цьому полягало задоволення — пережити, не 
ризикуючи насправді. 

Засобів витворити «іншу реальність» знаходилось 
усе більше, всі вони викликали у свідомості живі, кон-
кретні образи, які нагадували дійсність, переносили 

ж^^.  
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людину в уявний, але зрозумілий, доступний і цікавий 
світ. Так виникло мистецтво. З часом уміння викликати 
такі переживання стало професією, а мистецтво пере-
творилося на потужний засіб передавання ідейно-есте-
тичної інформації, суттєвий фактор розвитку і вихован-
ня, зближення і вдосконалення людей, спосіб творчого 
самовираження і впливу на інших. 

Отже, в основі естетичної свідомості — задоволення 
від естетичних переживань, визначальна її функція — 
естетичний, духовний та світоглядний розвиток й 
ушляхетнення людини і суспільства. 

Мистецтво може бути відображенням (відтворен-
ням) дійсності і новою дійсністю. У першому випадку 
митецький твір є моделлю (наслідуванням) дійсності 
(міметична теорія мистецтва), у другому — небувалою 
знаковою реальністю (феноменологічна позиція). Пред-
ставлений у літературному творі художній світ може 
бути максимально наближеним до видимого (реалізм, 
натуралізм) або максимально відрізнятися від нього — 
бути фантастичним, містичним, міфічним тощо (науко-
ва фантастика, фентезі та ін.). А загалом мистецтво є 
послідовним мімезисом — відтворенням дійсності, до-
ступної раціональному сприйняттю та ірраціональним 
візіям автора. 

Мистецтво (передусім література) «передає від однієї 
людини до іншої або до інших певні ідеї, певні інфор-
мації»1. Тобто воно має не лише моделювальний чи кре-
ативний (творчий) характер, а й семіотичний (знако-
вий), оскільки передає інформацію. 

Творчість є результатом поєднання у творчому акті 
свідомого, раціонального і підсвідомого, ірраціонально-
го, стихійного начал письменника. Залежно від того, 
що саме домінує, визначають тип творчості: світогляд-
ний, раціональний, за Ф. Ніцше — аполлонійський; ір-
раціональний (діонісійський). 

Загалом мистецтво як вияв естетичної свідомості, 
колективного та індивідуального підсвідомого є яви 
щем природним і необхідним для людини, суспільства, 
людства. Як і кожна форма свідомості, воно витримало 
 ___________  

1 Ласло-Куцкж М. Питання української поетики. 
Спеціальний курс. — Бухарест: Мультиплікаційний 
центр Бухарестського університету, 1974. — С. 11. 

випробування часом і продовжує залишатися субстан-
ціональною ознакою людства, передаючись від поколін-
ня до покоління. Цю ідею втілює формула античного 
митця-мислителя Гіппократа: Аге Іоп^а, уіїа Ь^еVІз! 
(Мистецтво вічне, а життя коротке). 

Мистецтво утворюють різні його види, часто відмінні 
між собою: музика й архітектура, театр і численні об-
разотворчі мистецтва (живопис, графіка, скульптура 
та ін.), кіно і балет, опера і література.(рис 3.2). 

Естетична свідомість 

(Фольклор) Мистецтво  
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Рис. 3.2. Види мистецтва 

Основним інтегрувальним чинником мистецтва є об-
разна природа кожного його виду, здатність викликати 
в людській уяві художні образи і через них передавати 
від автора до реципієнта (особи, яка сприймає) ідейно-
художню інформацію і впливати на почуття та свідо-
мість. Образна природа визначила сутність мистецтва у 
всіх його виявах, виокремила його з-поміж інших форм 
свідомості, спричинила появу різних його видів. 

Виокремлює кожен із видів, диференціює їх, робить 
відмінними один від одного специфіка образотворен-
ня — спосіб творення образу в кожному з них. Музика, 
наприклад, викликає в уяві образи з допомогою звуків 
і тонів, архітектура — організації просторових відно-
шень, живопис — ліній і кольорів тощо. У синтетичних 
видів мистецтва своя специфіка образотворення, ос-
кільки в них синтезуються різні засоби і впливи. Так, 
театральні образи постають із тексту п'єси, гри актора, 
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символіки декорацій, одягу дійових осіб, гри 
світла, музикального супроводу, таланту режисера. 

Оперні образи виникають із лібрето, якості вокалу й 
акторської гри співака, ефектів декорацій, світла, 
музики, режисури та ін. 

Отже, кожен вид мистецтва має характерну тільки 
для нього специфіку творення художніх образів, яка й 
відрізняє його від інших мистецтв. 

Література в системі мистецтв 

Особливий статус у системі мистецтв належить літе-
ратурі. З іншими видами мистецтва її об'єднує образна 
природа, а факторами виокремлення є характерна тіль-
ки для неї специфіка образотворення, синтетичність, 
предмет та універсальність. Свої образи література ви-
кликає, витворює в людській уяві за допомогою мови, 
мовних виражальних ресурсів усіх рівнів — від звуково-
го до семантичного та стилістичного. Тому для окреслен-
ня специфіки літератури як виду мистецтва необхідно 
розглядати її в мовно-образотворчій площині. 

Література творить свої образи з допомогою другої 
сигнальної системи — мови. Першою сигнальною систе-
мою людини є її відчуття: зір, слух, нюх, дотик, смак, 
завдяки яким вона отримує інформацію про оточення, 
формує поняття про предмети і явища, пізнає світ. Ви-
никнення мови надзвичайно розширило пізнавальні 
можливості людини. Виявилося, що слово, мова здатні 
подавати мозку сигнали, інформувати про дійсність, 
формувати уявлення про неї без прямого контакту з 
нею. Саме на здатності мови викликати уявлення і ґрун-
тується її образотворча роль, а використання усіх її ви-
ражальних ресурсів для творення образів становить об-
разотворчу специфіку літератури, вирізняє її з-поміж 
інших видів мистецтва. В. Домбровський, стверджував, 
що література — це мистецтво, в якому ідея виражаєть-
ся у звукових словесних образах. 

Часто літературу називають мистецтвом слова. Це 
правильно лише за умови, що «слово» насправді озна-
чає «мова», «ресурси мови». Нерозуміння цього утруд-
нює усвідомлення природи й особливості літератури, 
ролі мови в літературному образотворенні, специфіки 
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художнього тексту, відмінностей між текстом і 
твором тощо. Особливо негативно ця неусвідомлена 
фігуральність позначається на творчості літераторів, 
переконаних, що творити, наприклад, поезію означає 
наповнити текст вірша якомога більшою кількістю 
незвичних слів. 

Види мистецтва можна класифікувати за особливо-
стями сприйняття, оскільки кожен із них сприймається 
або зором (візуальні мистецтва), або слухом (аудіальні 
мистецтва). На цій підставі літературу розглядають пев-
ною мірою як синтетичний вид мистецтва, оскільки 
вона може сприйматися і зором, і на слух, апелює до 
пам'яті всіх органів чуття, у т. ч. і до «шостого чуття» 
(інтуїції, ірреального, трансцендентного). Щоправда, 
застосування терміна «синтетичний» щодо літератури є 
умовним, бо за основною ознакою (способом образотво-
рення) література не належить до видів мистецтва, які 
свої образи творять на інтегрувальній, синтетичній ос-
нові (театр, кіно, опера, оперета, балет тощо) і тому пра-
вомірно названі синтетичними видами. 

Часто літературу називають людинознавством, наго-
лошуючи, що предметом її пізнання та зображення є 
людина — в її відносинах з усім, що існує в реальності 
чи уяві, через ставлення до чого вона формується, реалі-
зується, проявляється. Навіть коли в літературних тво-
рах ідеться про тварин, пейзажі, предмети, події, яви-
ща чи процеси, минуле чи фантастичне майбутнє, автор 
показує їх так, як сприймає, як до них ставиться і як 
при цьому розкриває свої якості, свою сутність людина. 
Тому предмет літератури, який визначає її людинознав-
чу і людинотворчу роль, теж виокремлює її з-поміж ін-
ших мистецтв. 

Універсальність літератури як виду мистецтва ви-
являється в її здатності передавати ідейно-естетичну ін-
формацію, яку несуть інші види, однак усі вони, навіть 
разом узяті, не можуть вичерпати змісту літературного 
твору. Крім того, основою для багатьох видів мистецтва 
є літературні твори: вірш — для пісні, вокалу; п'єса — 
для театру; лібрето — для опери та балету; сценарій — для 
театралізованих дійств, кіносценарій — для кіно; ху-
дожній текст — для естрадної сатири та гумору. На-
ціональна література є основою культури, духовності 
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народу. Втрату жодного з мистецтв культура не пережи-
ває так болісно, як нищення літератури. 

Широковживане словосполучення «література і ми-
стецтво» є не протиставленням цих понять і не вилучен-
ням літератури зі сфери мистецтва, своїм змістом воно 
наголошує на особливій (основній) ролі літератури в си-
стемі мистецтв і в системі національної культури. 

Мистецтво як освоєння світу 
за законами краси і добра 

Образність є визначальною, але не єдиною спільною 
ознакою видів мистецтва. Об'єдну вальними (інтеграль-
ними) ознаками всіх видів мистецтва є: відповідність 
творів меті та ідеї мистецтва; наявність естетичного іде-
алу; закоріненість у духовність, культуру, традиції, 
проблеми народу; національна сутність, самобутність і 
самодостатність; художнє узагальнення; спільність сус-
пільних функцій тощо. 

Спільною властивістю всіх видів мистецтва, як і ми-
стецтва загалом, є здатність до освоєння світу за закона-
ми краси і добра. 

Художній твір — це завжди результат зіткнення сві-
домості автора з дійсністю. Відбувається воно за певних 
обставин, за певного емоційного стану митця — людини 
із особливим баченням життя, загостреним відчуттям 
краси, добра, правди, справедливості тощо. Це зіткнен-
ня стає духовною пригодою для творчої особистості, 
зумовлюючи виникнення у свідомості автора того, що 
потім стане художнім твором. 

Митець завжди є носієм двох взаємопов'язаних ком-
плексів уявлень, які утворюють його ідеал. Через цей 
ідеал митець сприймає та оцінює дійсність, з його пози-
цій творить новий (художній) світ. Одним із них є ком-
плекс краси і добра — власні уявлення про добро і зло, 
мораль і право, правду і кривду, прекрасне і потворне, 
піднесене і нице, трагічне і комічне тощо. Це комплекс 
ідеальних естетичних та етичних уявлень, які визнача-
ють особливості таланту, параметри творчої особистості 
митця, сутність мистецтва. Генетичну пов'язаність ми-
стецтва з добром і красою англійський поет Ф. Томпсон 
окреслив такими словами: «Диявол може робити чима- 

ло речей. Але диявол не може творити поезію. Він може 
зіпсувати поета, але він не може створити поета». 
Т. Шевченко, наголошуючи на позитивній, добротвор-
чій місії мистецтва, писав: «Знать, од Бога і голос той, і 
ті слова Ідуть меж люди!..». 

Водночас митець завжди є носієм комплексу норми — 
власної системи уявлень про те, як мало б бути у приро-
ді, людині, взаєминах людей, суспільстві тощо. Відхи-
лення від цієї норми впадають в око ми,тцеві, змушують 
його реагувати, переживати, втручатись, тобто спону-
кають до творчості, іноді — і до практичної діяльності. 
Ця норма може бути особистісною, а може виражати 
ставлення, прагнення певної соціальної групи, суспіль-
ства, нації, людства. 

Обидва комплекси співіснують у свідомості митця, 
визначають його художній світогляд, що ґрунтовно 
розкрив німецький філософ Ф.-В. Шеллінг, розмірко-
вуючи про відчуття норми і необхідності. їх наявність 
розширює діапазон сприйняття світу, мотивує до оці-
нювання явищ дійсності, допомагає помітити недосту-
пне іншим, є джерелом переживань, часом глибоких 
страждань, «світової скорботи» через недосконалість 
світу. Тому митець частіше і гостріше реагує на різні 
прояви дійсності, ніж інші люди. У цьому розумінні 
твердження Л. Первомайського, що вірш починається 
не з великої літери, а з великого болю, є не тільки по-
етичною метафорою. 

Творчість як результат неспівмірності авторського 
«як має бути» із реальним «як є» охарактеризував 
В. Стус: «Якби було добре жити, я б віршів не писав»; 
«коли світ нам усе дужче болить», тоді «творчість — то 
тільки гримаса індивідуального болю», що зумовлює 
«естетику страждання», у якій — «вся філософія ми-
стецтва і вся його велич з таємничими феноменами ка-
тарсису». 

Ще далі пішли в усвідомленні цього розриву між не-
досяжним для них особисто, але життєво необхідним 
для народу ідеалом української національної держави 
письменники-«вісниківці» — Ю. Дараган, Ю. Липа, 
Є. Маланюк, Л. Мосендз, О. Кандиба (Ольжич), О. Телі-
га, О. Лятуринська, Юрій Клен, О- Стефанович та ін. 
Спираючись на притаманний українцям онтологічний 
оптимізм як архетипальний принцип національного 
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мислення і світовідчуття, вони витворили етику, 
в основі якої — боротьба за свободу і 

державність нації як імператив української моралі, 
та естетику «трагічного оптимізму» (Д. Донцов) з її 
культом ідеї та чину, боротьби і подвигу, героїзму і 
мужності, особистої жертви і смерті в ім'я 
національної справи. 

«Красиво намалювати старця — не обов'язково 
означає намалювати красивого старця», — писав 
російський теоретик Г. Плеханов. Однак предмет 
зображення, його риси і якості впадають в око 
митця саме тому, що не тотожні канонові чи 
ідеалу. І весь світ, створений і творений 
представниками різних мистецтв, є результатом 
освоєння світу за цими вищими, ідеальними зако-
нами краси і добра. 

Чим розвиненіший митець естетично і духовно, 
тим повнішими, змістовнішими і чіткішими є 
уявні комплекси ідеального світу в його 
свідомості. І чим сильніше за певних обставин 
взаємодіє ідеальний світ краси і добра зі світом 
реальним, тим повновартіснішим та зна-чущішим 
буде ідейно-естетичний результат цієї взаємодії — 
новий художній твір. І навпаки — невизначеність, 
хаотичність, «розмитість» і приземленість цього 
ідеального світу автора зумовлює появу художньо 
слабких, поверхових, банальних творів.  

І тут виникає питання: для чого, з якою метою 
творить митець? Адже творчість — виснажлива 
праця, одну з особливостей якої виражає 
висловлювання «творчі муки». То для чого митець 
мучиться сам і змушує переживати, часом до сліз, 
свого реципієнта (читача, глядача, слухача)? Адже 
навряд чи можна думати про задоволення у 
звичному розумінні слова, коли йдеться про 
сприйняття, наприклад, новели В. Стефа-ника 
«Новина». Однак він написав цей текст у душе-
вних муках, як і все інше («Василю, не пиши так, 
бо вмреш!» — застерігав тесть О. Гаморак, 
вражений його змордованим виглядом після 
чергової творчої ночі). А читач сприймає цей текст 
і переживає його. Дехто перечитує... І щоразу не 
тільки відкриває для себе щось нове, раніше не 
помічене, не осмислене, а й виходить із художнього 
світу твору кращим, просвітленим, готовим діяти, 
щоб люди жили інакше, краще, щоб їм ніколи не 
доводилося стояти перед жахливим вибором Гриця 
Летючого. 

Сутність, специфіка і призначення художньої літератури 

Уява автора, його комплекси краси і добра, 
ідеалу і норми в цьому разі зіткнулися з 
потворною дійсністю. І народився трагічний твір. 
В іншому разі автор може зіткнутися з чимось 
прекрасним, близьким до його ідеалу, а то й 
вищим за нього. І тоді можливе народження 
твору-пісні, твору-оди цьому прекрасному, як у 
поемі Л. Костенко «Маруся Чурай»: 

Буває, часом сліпну від краси. 
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, 
— оці степи, це небо, ці ліси, усе так 
гарно, чисто, незрадливо, 

усе як є — дорога, явори, усе 
моє, все зветься — Україна. 
Така краса, висока і нетлінна, 
що хоч спинись і з Богом 
говори. 

Зіткнення ще буває з кимось або чимось не 
поміченим чи незаслужено недооціненим людьми. 
І в митця виникає бажання відновити 
справедливість, розкрити красу і значущість цього 
звичного, буденного, непримітного. Тоді 
з'являються такі змістовні і зворушливі твори, як, 
наприклад, вірші В. Симоненка «Дід умер», 
«Жорна», «Піч» чи І. Гнатюка «Сліди», «Хата», 
«Вікно», «Поріг» та ін. У кожному з таких 
випадків твір не мине безслідно для того, хто його 
сприймає. Він обов'язково щось змінить у людині 
на краще, навіть якщо це буде тільки маленький 
характерологічний чи світоглядний штрих. Бо 
головне — напрям, тенденція змін у людині, а 
щодо твору — його відповідність основному, 
фундаментальному для мистецтва — меті та ідеї. 

Для розуміння мети мистецтва можна 
скористатися тлумаченням мети поезії російським 
дослідником Ю. Лотманом: суть її — у «пізнанні 
світу і спілкуванні між людьми, самопізнанні, 
самобудові людської особистості в процесі 
пізнання і суспільних комунікацій». Бо твір 
мистецтва — це унікальний за глибиною і 
потужністю «діалектичний механізм пошуку 
істини, витлумачення навколишнього світу й 
орієнтування в ньому»1. 

 
Лотман Ю. Анализ позтического текста. Структура 

стиха. — .: Просвещение, 1972. — С. 131. 
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Кожна підміна цієї високодуховної людинотворчої 

мети меркантильністю, утилітаризмом, кон'юнктур-
щиною чи пустим естетизмом, кожна спроба сильних 
світу цього перетворити митця-співця на їхнього оспі-
вувача нищать твір і талант, збіднюють культуру, де-
формують духовність народу, знесилюють його, галь-
мують його розвиток і поступ. 

Ідея мистецтва — це найзагальніше окреслення 
його сутності і призначення, спрямованості його інтен-
ції на вдосконалення людини, її естетичний, мораль-
ний, духовний, інтелектуальний, світоглядний розви-
ток, ушляхетнення її через естетичні переживання, ду-
ховну пригоду від зіткнення уяви з художнім світом 
твору як «іншого реальністю». Ідея (сутність) мистец-
тва постає як художність, тобто естетичність та інтен-
ціональність твору, які по-різному проявляються у 
кожному виді мистецтва, але разом із образністю є не-
від'ємними субстанціональними ознаками художнього 
твору. Це — закон усіх видів мистецтва. Література — 
один із них, і тому справді художнім і високохудожнім 
може бути лише літературний твір, що відповідає ідеї 
мистецтва. Усе інше — не-література, псевдолітера-
тура, анти література. Аналогічно і в інших видах ми-
стецтва. 

Естетичність (грец. аізігіеїікоз — чуттєве 
сприймання) — вияв художності твору, який 
характеризує його когезійний, формальний 
аспект — естетичну довершеність його 
зовнішньої форми (художнє мовлення) і 
внутрішньої (ейдологія, образна система). 

Вона є субстанціональною ознакою мистецтва, її не 
слід плутати з естетизмом як ідеологією деструкції, 
руйнування мистецтва, сутність якої — у запереченні 
інтенціональності і телеологічності мистецтва. 

Інтенціональність (лат. іпїепііо — прагнення) — 
вияв художності твору, який характеризує його 
когерентний, змістово-смисловий аспект— ідейну 
спрямованість та оригінальність, вагомість і зна-
чущість змісту. 

Інтенціональність окремого твору може бути латент-
ною, прихованою у підтексті або явною, навіть акценто-
ваною. У першому випадку потрібне іноді неабияке ми-
стецтво інтерпретації, тлумачення, щоб виявити ідей-
но-змістову спрямованість твору (інтенцію). У другому 

випадку твори називають «ідейними»,  «тенденційни- 



ми» (І. Франко), «заангажованими» (Ж.-П. Сартр). Ві-
домі непоодинокі намагання довести існування третього 
типу — безідейного мистецтва. Прихильники тенден-
ційного мистецтва вважають, що воно інтенціональне 
дефінітивно, це його субстанціональна ознака, інакшим 
воно не може бути і не потрібне людям. їх опоненти пе-
реконують, що мистецтво має бути вільним від будь-
яких суспільних зобов'язань, ідейність шкідлива для 
художності, тенденційність перетворює,мистецтво на 
ординарний засіб пропаганди. 

Насправді мистецтво завжди інтенціональне, спря-
моване на реципієнта, розраховане на його реакцію і змі-
ни в його ставленні до себе і світу. Крім того, справжній 
митець завжди ставить собі надзавдання — формотворчі 
й ідейно-художні. Шкодить мистецтву не ідейність, а 
невміння чи неспроможність цю ідейність виразити в 
досконалій образній формі. У літературі яскравими вия-
вами високохудожньої ідейності, виразно тенденційного, 
але естетично високовартісного мистецтва є, наприклад, 
творчість Т. Шевченка, Лесі Українки, Л. Костенко. 
Складніше із творчістю І. Франка, у якій високохудож-
ні, хоч і виразно тенденційні, заангажовані твори сусі-
дять з олітературеними (прозовими чи віршованими) 
агітками. Однак не інтенціональність перекрила їм 
шлях до вершин художньої досконалості, а «злоба дня», 
яка штовхала письменника до активного і негайного 
втручання в суспільне життя, творчого поспіху, навіть 
ціною свого митецького авторитету. «Бо скрізь лежав 
обліг», — пояснював І. Франко своє не завжди художньо 
досконале творче втручання в суспільне життя. 

 

Суспільна активність мистецтва 

З'ясування співмірності естетичного й інтенціональ-
ного в митецькому творі виводить на проблеми світогля-
ду митця, суспільної активності мистецтва. Особливо 
значущі вони для літератури. 

Безперечно, художня творчість зумовлена світо-
глядом митця. Однак твердження, що всі люди, у т. ч. 
письменники, мають світогляд, не цілком однозначне. 
Адже світогляд є сформованою на основі різних форм 
свідомості  цілісною   і   внутрішньо   несуперечливою 
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системою поглядів, уявлень і переконань про світ і міс-
це людини в ньому. Він ідеологізує свідомість письмен-
ника, тобто вводить його творчість у простір певної ідео-
логії чи виводить за межі її (що сталося з багатьма пись-
менниками-шістдесятниками, а також за часів «перебу-
дови*, коли національна свідомість митця вступала в 
суперечність із радянською дійсністю і її ідеологією). Бо 
ідеологія -ї- теж система поглядів, ідей (соціальних, по-
літичних, економічних, правових, моральних, релігій-
них, філософських, естетичних тощо), підпорядкова-
них певній усвідомленій меті (політичній, професійній, 
художньо-творчій тощо). 

Функції ідеології як суспільного світогляду перед-
усім нормативно-стимулюючі. Залежить це від характе-
ру ідеології. Ідеологія міфологічна (націонал-соціалізм, 
комунізм, соціалізм, демолібералізм тощо) основана на 
утопічній доктрині, а ідеологія візіонерська (концепції 
Шевченка, Мадзіні, Франка, Герцля, Донцова) — на 
відкритті іманентних закономірностей буття людини, 
націй, людства. Французький теоретик Р. Варт, «роз-
вінчуючи» ідеологію, водночас відзначав її «натуралі-
зуючу» функцію. Бо вона справді «не продукт культу-
ри, а природна річ» — якщо це результат візії, а не мі-
фотворення. 

Письменник формується, живе у світі певних погля-
дів, переконань, які відображаються в його літератур-
них творах. Щось із наявного в житті письменник своїм 
твором утверджує, а щось заперечує, ігнорує чи щось 
пропонує читачеві і суспільству. Звичайно, він може 
безпосередньо втручатися в мистецьке, громадське, по-
літичне життя, але суть суспільної активності літерату-
ри (мистецтва) — в іншому. Творчість — основна форма 
вираження суспільної позиції письменника, його впли-
ву на особистість, життя, і саме в цьому полягає та реа-
лізується суспільна активність мистецтва, літератури 
зокрема. 

Дискусії стосовно тенденційного (заангажованого) і 
чистого (незаангажованого) мистецтва мають у своїй ос-
нові різні бачення ідеологічності мистецтва. Тенденцій-
ністю є прагнення привести читачів до певних виснов-
ків, свідоме ставлення до чого-небудь, що є основою 
ідеологічності художніх творів, яку письменник свідо-
мо втілює в системі створених образів. Властива вона не 

тільки мистецтву, зокрема літературі. Бо навіть най-
об'єктивніша історія (історична праця) завжди є ідеоло-
гічною картиною минулого, а не його вербальною фото-
графією. Чисте мистецтво є творчістю за принципами 
теорії «мистецтва для мистецтва», обґрунтованої у 
XIX ст. французьким філософом Віктором Кузеном 
(1792—1867). Це не просто деідеологізоване (деполітизо-
ване), а звільнене від будь-яких суспільних зобов'язань 
мистецтво. Митець постає як автор лише естетичного 
продукту. 

Естетична й ідеологічна функції є іманентними (ор-
ганічно притаманними, питомими) функціями митець-
кого твору. Якщо «тенденційний» письменник, за 
І. Франком, «виходить від якоїсь соціальної, політич-
ної чи загалом теоретичної тези, котру йому хочеться 
висловити, поширити між людьми», то письменник, 
який представляє літературу як чисте мистецтво, відпо-
відно до природи митецького твору, також змушений у 
художній формі обґрунтовувати власну теоретичну 
тезу, але робить це або приховано, або несвідомо. Крім 
того, за будь-яких прагнень він не може відмежуватися 
від суспільства хоча б тому, що «користується словом»1. 

Отже, так чи інакше тенденційним є кожний письмен-
ник. Просто не кожен усвідомлює, які ідеї він обстоює у 
художній формі, а дехто не хоче з певних причин від-
верто про них заявити, ховаючись за тези про чисте ми-
стецтво, абсолютну незалежність митця від суспіль-
ства, індивідуальний художній світ тощо. 

Дехто з прихильників чистого мистецтва посилається 
при цьому на творчість «неокласиків» М. Рильського, 
М. Зерова, Юрія Клена (О. Бургардта), П. Филиповича, 
М. Драй-Хмари, М. Могилянського. Вони справді 
обстоювали іманентність літератури і своє право бути 
митцями, а не пропагандистами й агітаторами комуні-
стичного режиму. Уникали тем, розкриття яких змусило б 
їх засвідчити своє неприйняття радянської дійсності. їх 
справді звинувачувала радянська критика у сповідуванні 
ідеї чистого мистецтва, громадянській пасивності, від-
сутності чіткої соціальної позиції. Однак вони створили 
високомистецькі зразки поетичної творчості, які макси-
мально відповідають меті та ідеї мистецтва і найвищим 

1 Масловська Т. Соціальна заангажованість 
літератури // Слово і час. — 1998. —№9—10. — С. 
43. 
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критеріям художності. І позиція їхня однозначна, хоч і 
не декларована: бути співцями, а не оспівувачами, мит-
цями, а не співучасниками більшовицької політики. 

В історії української літератури є випадки естетич-
ної «неповноцінності» ідеологічної, тенденційної літе-
ратури. Наприклад, літературний рух епігонів Т. Шев-
ченка, національно-захисні твори яких були естетично 
слабкими. Багато малохудожніх творів належить і 
письменникам-соцреалістам. 

Українська література XX ст. має приклади висо-
коестетичної і відверто заангажованої літератури: 

— патріотична стрілецька лірика, значна частина 
якої стала текстами стрілецьких пісень, більшість яких 
із часом перетворилися на народні пісні; 

— творчість міжвоєнного покоління письменників- 
«вісниківців» (Празької школи) — Ю. Дарагана, Є. Ма- 
ланюка, Ю. Липи, Юрія Клена, Олега Ольжича, О. їелі- 
ги,  Л.  Мосендза,  О.  Стефановича, О.  Лятуринської, 
Н. Лівицької-Холодної, І. Ірлявського та ін. їхні висо 
кохудожні, інтелектуальні твори наснажені ідеологією 
українського націоналізму; 

— твори письменників-шістдесятників, дисидентів, 
наповнені ідеями та ідеалами періоду хрущовськоі «від 
лиги», — В. Симоненка, Л. Костенко, М. Вінгранов- 
ського, В. Стуса, Ігоря та Ірини Калинців, Є. Гуцала,  
П. Скунцята ін. 

Зорієнтована на чисте мистецтво Нью-Йоркська гру-
па (Б. Рубчак, Б. Бойчук, Ю. Тарнавський та ін.) дала 
твори переважно невисокої художньої вартості, що під-
тверджує тезу, за якою естетизм як ідеологія не рятує 
від художньої неповноцінності. Крім естетичної насоло-
ди художній твір має підводити читача до певної ідеї, 
впливаючи на його життя І на життя суспільства, в іде-
алі — ушляхетнюючи їх. Свідома втеча від ідеології ча-
сто обертається втечею від художності. Бо, як писав 
англійський письменник і теоретик літератури Т.-С. Елі-
от, якщо поезія «не дає насолоди і не впливає на життя, 
це просто не поезія»1. 

Мистецтво завжди активне, бо кожен його твір зали-
шає слід у свідомості, душі людини. У цьому виявля- 

1 Злиот Т, С. Социальное назначение поззии // 
Злиот Т. С. Назначєние поззии. Статьи о литературе. 
■— К.: АігЬапсі, 1996. — С. 184. 
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ються його телеологічність (грец. іеіоз — мета і 1о£оз — 
вчення) — доцільність, інтенціональна цілеспрямова-
ність, кінцева мета, а також художнє надзавдання 
митця — естетично чи інтенціонально значуща мета, 
якій він підпорядковує свої творчі зусилля. Таким 
може бути формотворче надзавдання: освоїти мандрів-
ний сюжет (байки Л. Глібова) чи запозичену художню 
форму (середньоазійські рубаї, японські хоку); надати 
запозиченій формі нової функціональності (викори-
стання італійського сонета І. Франком); розкрити тему 
в оригінальній, максимально ускладненій формі (вінок 
сонетів, роман у новелах, роман у віршах тощо); оха-
рактеризувати середовище не через зіткнення сил добра і 
зла, а через дії негативних персонажів («Лис Микита» 
І. Франка чи «99% » («Човен хитається») Я. Галана) 
тощо. 

Письменник може поставити перед собою й естетичні 
надзавдання: довести всесилля слова в «поетизації 
непоетичного», тобто спроможність поезії естетизувати 
дійсність — опоетизувати те, що, здавалося б, неспро-
можне надихнути на творчий акт («Балада ДНК», «Ба-
лада про відро», «Балада про випрані штани» І. Драча); 
утвердити виняткову роль та значущість поезії в сус-
пільному житті. Такі завдання реалізовано у вірші 
Б. Стельмаха «Археологічне дослідження»: 

Поет — зоря, що між 
планет Сія в пітьмі 
навкруг. Поет — це 
птаха вільний лет, 
Людини вічний рух. 

 
Поет — це прапор над 
бійцем У битві світовій І сам 
боєць, що ниць лицем Упав у 
битві тій. 

Поет — це пісня поміж 
скель Про юну Суліко. Поет 
— це виграна дуель З 
Мартиновим і Ко. 

Поет —• це синь еллінських 
вод, Це шум троянських 
бур. Поет є — значить, є 
народ. Або, принаймні, був. 

__ 
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Іноді письменник відверто декларує своє ідейно-ху-

дожнє надзавдання, як Т. Шевченко («Возвеличу малих 
отих рабів німих...*), Г. Франко («Каменярі», «Мой-
сей»), О. де Бальзак (багатотомна «Людська комедія»). 

Методологія та філософія творчості 

Літературознавство досліджує методи вивчення 
літератури (герменевтичний, феноменологічний, струк-
турально-семіотичний, архетипаль'ний, національно-
екзистенціальний, біографічний, культурно-історич-
ний, формальний тощо) і творчі (художні) методи (баро-
ко, класицизм, сентименталізм, романтизм, реалізм, 
натуралізм, модерністські та постмодерністські методи 
тощо). 

Пізнання літературного твору, за твердженням ро-
сійського дослідника М. Бахтіна, яке перегукується із 
судженням основоположника філософської герменевти-
ки Г.-Г. Гадамера, полягає в тому, щоб не лише зрозумі-
ти його так, як «розумів його сам автор, не виходячи за 
межі його розуміння», а й «використати своє часове і 
культурне позазнаходження: включення у новий (чу-
жий для автора) контекст»1. Принциповими елемента-
ми процесу пізнання є: 

1) виявлення художнього методу автора.  Напри 
клад, під час вивчення творів українських письменни- 
ків-соцреалістів важливо з'ясувати, чи вдавалось авто 
ру вириватися за ідеологічні межі, створюючи повно- 
вартісні артефакти (М. Рильський), чи він був свідомим 
і вірним апологетом соцреалізму; 

2) вибір найадекватнішого і найпродуктивнішого 
для конкретного твору методу (системи методів) дослі 
дження. 

Методологія пізнання художнього твору пов'язана з 
філософією творчості — світоглядною основою літера-
турної творчості, яка визначає коло і характер зацікав-
лень письменника, його увагу до універсальних аспек-
тів буття, світобудови, сенсу людського існування, долі 
народу тощо. Методологія творчості є конкретизацією 

1 Бахтин М. М. Из записей 1970—1971 годов // 
Бахтин М. М. Зстетика словесного творчества. ■— М.: 
Искусство, 1986. — С. 369. 

філософії творчості через встановлення узгодженості 
світогляду письменника з певною філософською систе-
мою та способом творення. Цим зумовлена залежність 
ідеології та методології від філософії. 

Світоглядна база митця може бути обмежена, напри-
клад, до особистісних, конфесійних, класових, партій-
них тем, і тоді його творчість цікава лише для однодум-
ців, людей подібного лсихо- чи соціотипу. В іншому разі 
філософія творчості може бути настільки загальною, що 
конкретна людина рідко матиме з нею точки зіткнення. 
Наприклад, ідеї, проблематика космополітичної літера-
тури, яка виростає з абстрактної світоглядної концеп-
ції, не викликаючи різкого заперечення і навіть будучи 
чимось привабливим для змучених протиріччями своєї 
доби людей, ніколи не стають пасіонарними (панівни-
ми, захоплюючими) для покоління, що прагне якісних 
змін у долі свого народу (твори Дж. Джойса, Ж.-П. Сар-
тра, С. Беккета та ін.). 

Кардинальну і гостроактуальну для нації проблема-
тику містить націозахисна філософія творчості. В істо-
рії української літератури відомі три основні способи і 
наслідки реалізації такої філософії: 

1) література критичного реалізму (Марко Вовчок, 
А. Свидницький, Панас Мирний та ін.). Вона аналізувала 
з народолюбних позицій, критикувала суспільно-політич 
ні умови, у яких жив народ, вимагала для нього кращої 
долі. Апелювала передусім до «власть імущих», іноді — до 
ідейно-інтелектуального проводу народу, однак не зверта 
лася до нього самого, не розкривала кращої перспективи 
національного життя, не передбачала якісної зміни особи 
стості як передумови якісних змін у долі народу; 

2) поєднання гостроти, актуальності, кардинально- 
сті порушуваних літературою загальнонародних про 
блем з певною ідеєю, через реалізацію якої їх можна 
розв'язати. Таким був тенденційний реалізм І. Франка 
(роман «Борислав сміється», у якому втілені ідея і кон 
цепція організованої боротьби, які автор наче підказує 
тодішньому поколінню). Ця література (філософія) не 
передбачає радикальної зміни людини, яка має змінити 
життя народу. Вона пропонує концепцію діяльності, по 
сильну для існуючого типу особистості; 

3) націоцентрична,   національно-екзистенціальна 
філософія творчості. її основоположник — Т. Шевчен- 
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ко. Репрезентує її й творчість письменників-«вісників-
ців». Ця філософія передбачає такі світоглядні і духов-
ні зміни особистості, таке її зростання під час націо-
нально-визвольної боротьби (від Яреми — до Галайди), 
які зроблять цю особистість здатною реалізувати наро-
дорятівну ідею (для «вісниківців» — національну ідею), 
приведуть до вирішення всіх «проклятих питань» буття 
нації. Перед такою людиною категоричним імперати-
вом стоять вимоги: дорости до Ідеї, захопитися «пози-
тивним фанатизмом» (беззастережною жертовністю), 
відважитись на боротьбу за свої права і права народу. 
Ця філософія творчості має людинотворчий (гомокреа-
тивний), націотворчий та державотворчий характер. 

Філософія і методологія літературної творчості допо-
магають збагнути ідейну зорієнтованість художньої лі-
тератури як елементу культури. Адже, як зазначав 
французькийгерменевтП. Рікер, «утворах, настановах, 
пам'ятках культури... об'єктивується життя духу»1. 
Цьому духовному феноменові деякі сучасні дослідники 
прагнуть надати універсального, космополітичного, за-
гальнолюдського характеру, коли йдеться про культуру 
позанаціональну, спільну для всіх народів. 

В опозиції до цього підходу — націоцентрична гер-
меневтична настанова Гердера: «Дайте нам іти своєю 
дорогою... нехай усі люди добре або зле відгукуються 
про наш народ, нашу літературу, нашу мову: вони наші, 
це ми самі, і нехай цього буде досить». На пізнавально-
му значенні саме національного підходу, «власних 
очей», а не «чужого пристрою, що не підходить до ні-
мецького ока» («Промови до німецької нації») наголо-
шував німецький філософ Й.-Г. Фіхте. Заперечував на-
явність загальнолюдських цінностей і В. Дідьтей. Ро-
сійський філософ М. Бердяєв писав: «Культура ніколи 
не була і ніколи не буде абстрактно-людською, вона зав-
жди конкретно-людська, тобто національна, індивіду-
ально-народна, і лише в такій своїй якості вона сягає за-
гальнолюдськості»2. Подібних висновків доходили й 
українські дослідники. «По своїй суті колена культура є 

1 Рикєр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о 
герменевти- 
ке.— М.: Медиум, 1995. — С. 34. 

2 Бердяєв Н.  Національність і людство // 
Сучасність.   — 
1993. — №1. — С. 155. 
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національна»1, — писав Олег Кандиба-Ольжич; «Без-
національної культури немає»2, — стверджував Є. Ма-
ланюк. 

Якщо врахувати той загальновизнаний факт, що ми-
стецтво є важливим структурним елементом культури, 
то слід говорити і про національний (а не універсаль-
ний) характер самого мистецтва, у т. ч. й мистецтва сло-
ва. Література є не просто фактом культури, а й факто-
ром цього національного духовного феномену. Ав-
стрійський філософ Е. Шаргафф вважав її однією з най-
важливіших і наймасовіших сфер культури. Бо саме з 
нею пов'язують минуле, батьківщину, рідну мову — те, 
що забезпечує національну ідентичність, без чого нема 
народу, нації. 

Фундаментальне філософське обґрунтування ми-
стецтва (літератури) як фактора національного буття — 
«джерела звершено-історичного тут-буття народу» — 
дав М. Гайдеггер. Художній твір, на його думку, роз-
криває істину, суть буття людини, котре основується на 
таких поняттях, як «світ народу» і «земля народу»^. Су-
голосні з цим твердженням настанови дагестанського 
письменника Гамзата Цадаса своєму синові — пись-
меннику Расулові Гамзатову: «.. .Твій стиль, твоя мане-
ра, тобто твій норов і характер мають стояти у віршах 
на другому місці. На перше ж місце слід поставити но-
ров і характер свого народу. Спершу ти горець, ава-
рець, а потім уже Расул Гамзатов... Якщо ж твої поезії 
будуть чужі духу горців, їх характеру, то твоя манера 
обернеться в манірність, твої вірші перетворяться на 
гарні, хоча, може бути, й цікаві цяцьки... Звідки візь-
меться Расул Гамзатов, якщо не буде Аварії й аварсько-
го народу? Звідки візьмуться твої власні закони, якщо 
не буде загальних для народу законів, вироблених віка-
ми?»4. 

1 Ольжич О. Українська культура // Ольжич О. 
Незнаному 
Воякові: Заповідане живим. — К., 1994. — С. 205. 

2 Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. — 
К., 1992. — 
С. 9. 

3 Хайдеггер М. Исток художественного творення // 
Зарубеж- 
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ная  зстетика и  теория литературьі XIX—XX  вв.   
Трактатьі, 
статьи, зсее. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. — С. 
307. 

4 П'янов В. Слово про Расула Гамзатова // 
Гамзатов Р. Висо 
кі зорі: Вірші й поема. — К.: Дніпро, 1968. — С. 10—
11. 



 
3.2. Критерії художності твору 

Художність є визначального і 
субстанціональною ознакою мистецтва, яка не 
підлягає' кількісному оцінюванню. Адже 
неможливо визначити рівень художності, 
наприклад, літературного твору за кількістю в 
ньому метафор, епітетів, інверсій, асонансів, 
поетиз-мів тощо. Основу художності становить 
образність. Однак наявністю та естетичною якістю 
образів вона не вичерпується. Як і не можна 
вважати твір високохудожнім тільки тому, що в 
ньому порушується важлива тема чи 
пропагується значуща ідея. Тому для пізнання 
та оцінювання художності слід застосовувати 
інші підходи. 

Сутність художності, її якість і рівень 
розкриваються через естетичність та 
інтенціональність — нерозривні і взаємозумовлені 
аспекти ідеї мистецтва. Відповідно до цього 
розрізняють два рівні пізнання й оцінювання 
художності твору: естетичний ~ із субрівнями 
зовнішньої («техне» — майстерність, мистецтво) і 
внутрішньої (ейдологія) форм; інтенціональний 
(телеологічний) — із субрівнями змісту і сенсу 
(смислу) твору. 

Науково обґрунтувати художність як 
визначальну якість твору і досягти максимальної 
об'єктивності в її оцінюванні дає змогу 
вмотивоване застосування атрибутивних, супутніх 
та акцидентних критеріїв. 

Атрибутивні критерії 

Атрибутивні (лат. аигіЬио — надаю, постачаю) 
критерії художності забезпечують об'єктивність 
суджень про художність твору та її оцінювання. 
Такими критеріями є: 

— «техне». Це перший із неодмінних критеріїв 
оцінювання художності твору на субрівні 

зовнішньої фор- 
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Саме на основі аналізу основних архетипів-
симво-лів, через аналіз національної образності 
літератури вдається розглянути всю розмаїтність 
культури. Бо кожна нація має власний 
неповторний образ світу. 
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ми (художньо-мовна майстерність автора). Ідеться 
про явлену у творі досконалість «творчого ремесла» 
письменника (І. Франко), його мовно-образотворчу, 
художньо-мовленнєву, версифікаційну 
майстерність; 

— ейдологічність. Передбачає оцінювання 
художно 
сті твору на субрівні внутрішньої форми 
(образотворча 
майстерність автора). Предметом уваги 
дослідника є 
естетична якість, функціональна навантаженість, 
но 
визна й інформативність образів твору та його 
ейдоло- 
гічної системи, художньо-комунікативна 
доцільність, 
своєрідність, оригінальність їх компонування;  

— духовнотворча телеологічність.  Цей 
критерій 
застосовують для оцінювання художності твору 
на ін- 
тенціональному  рівні   (духовнотворча  
майстерність 
автора). Складовими його є доцільність, мета, 
ідейно- 
змістова і смислова сутність твору, інтенціональна 
ціле 
спрямованість — ідеологічність, тенденційність (І. 
Фран 
ко), узгодженість з ідеєю та функціями мистецтва, 
лю 
дино- і націотворчий потенціал твору. 

Художній твір — унікальна за глибиною і 
потужністю духовнотворча система, 
«діалектичний механізм пошуку істини, 
витлумачення навколишнього світу й 
орієнтування в ньому» (Ю. Лотман). Саме 
досконалість цього «механізму» і результат його дії 
оцінюють за атрибутивними критеріями 
художності. 

Супутні критерії 

Супутні критерії художності є якостями та 
ознаками, які не завжди усвідомлюються, однак їх 
характер впливає на сприйняття й оцінювання 
читачем рівня художності і твору загалом. До 
таких критеріїв належать: цілісність твору (єдність 
його форми і змісту); художня правда; 
актуальність проблематики; експресивність 
форми; фантазія, візія, видіння-пересторога; 
оригінальність творчої манери, своєрідність стилю; 
художнє відкриття, інтрига; драматизм твору 
тощо. 

Художній твір є складною сукупністю 
формальних і змістових елементів.  Цілісності 
йому надає системність, яка забезпечує і 
гармонізує єдність форми і змісту. Сприймаючи 
справді художній твір, наприклад вірш  Т.  
Шевченка  «Садок вишневий коло хати...»,  
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читач не помічає ні того, що текст написаний 
строфічним віршем, ні однотипності його 
синтаксичних конструкцій, ні автологічності 
слововживання, ні того, як із перших рядків у його 
уяві постає картина весняного надвечір'я в 
українському селі, яка поступово доповнюється, 
деталізується, природно переходить в іншу, котра, 
у свою чергу, змінюється наступною. Так у свідо-
мості формується мегаобраз, який викликає 
глибокі почуття, переживання, роздуми. І навпаки 
— формальна неоковирність, перенасиченість 
зайвими поясненнями, описами і розумуваннями, 
нав'язливі повчання та інші фактори дисгармонії 
форми і змісту негативно впливають на оцінку 
художності твору, заважають його сприйняттю. 

Художня правда характеризує відповідність 
художнього світу твору реальній дійсності чи 
правді буття. Осмислюють її ще з античних часів, 
по-різному трактують з позицій міметизму, 
ізоморфізму, гомоморфізму, феноменології, у 
реалізмі та романтизмі тощо. Реальна дійсність — 
важливе, але не єдине джерело мистецтва, а від 
твору реципієнт очікує не копії, а художньої інтер-
претації дійсності з вищих позицій, ніж подібність-
не-подібність. 

Художність — це завжди певний відступ від 
реального життя, передусім через умовність твору 
як «іншої реальності», але цей відступ не може 
призводити до деформації чи фальшування 
дійсності. Фальш знищує художність. Поетична 
вільність (Іісептла роеїіка) — це можливий відступ 
від конкретних реалій життя, але не від сутностей і 
сутності (істини) буття. 

У контексті художньої правди слід 
осмислювати і проблему анахронізму. Чужорідні 
для зображуваного часу включення, привнесення в 
текст невластивих певній добі поглядів, думок, 
звичаїв, слів тощо теж негативно впливають на 
художність та її оцінку. Особливо тоді, коли вони 
є помилкою автора. Якщо вони включені в текст 
свідомо (наприклад, для досягнення комічного 
ефекту в гумористичних та сатиричних творах), 
тоді вживання анахронізмів стає художнім 
прийомом, а їх наявність є художньо виправданою. 

Суттєвим фактором оцінювання художності є 
актуальність проблематики твору, її важливість 
не тільки для автора, певної соціальної групи чи 
влади, а й для 
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всього народу. Наприклад, рядки з вірша І. Франка 
«Не покидай мене, пекучий болю...»: 

Не покидай мене, пекучий болю, Не 
покидай, важкая думо-муко, Над 
людським горем, людською журбою!.. 

...Ночами і днями 
Шепчи над вухом: «Ти слуга нещасних! 
Працюй для них словами і руками        » 
Без бажань власних, без вдоволень власних!». 

Експресивність (лат. ехргеззиа — виразний) 
форми — загальний закон мистецтва. У літературі 
вона проявляється як здатність художнього 
мовлення і художніх образів, твору загалом 
створювати певний настрій, впливати на нього, 
викликати в реципієнта відповідні почуття. Вона є 
медіатором (посередником) між його психікою та 
свідомістю, унаслідок чого пробуджується уява, 
формуються образи, картини тощо, їх оцінка і 
певне ставлення до них. 

Художня правда пов'язана із проблемою 
фантазії. Без неї ніяка творчість не можлива, вона 
допомагає долати природну схематичність та 
умовність мистецтва, оживляти історію, іноді з 
дивовижною проникливістю заглядати в майбутнє, 
передбачати, готувати ґрунт для сприйняття 
нового тощо. У радянський час фантастику, як і 
художню історіографію, іноді використовували для 
вираження ідей та поглядів, які виходили за межі 
дозволеного комуністичною ідеологією. 

Авторська фантазія найконцентрованіше про -
являється у творах фантастичних, футуристичних, 
містичних, жанрі фентезі тощо, у яких вона є 
основою реалізації творчого задуму. Незвичність, 
розкутість, змістовність творчої фантазії автора 
приваблює читачів і позитивно впливає на оцінку 
художності твору. 

Із проблемою авторської фантазії пов'язана 
здатність твору пробуджувати  фантазію 
реципієнта, що активізує та розвиває його 
пізнавальний, творчий потенціал та світогляд. 
Наприклад, твір Д. Дефо «Ро-бінзон Крузо» не 
фантастичний, а пригодницький, але його 
здатність стимулювати творчу фантазію підлітків 

не слабне з віками. 
Проблема художньої правди з особливою 

гостротою постає, коли доводиться мати справу з 
візіонерськими 97 
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прозріннями митця. Візія (лат. уізиаііз — зоровий) — 
це суб'єктивно-дивінаторний (інтуїтивний, пророчий) 

спосіб проникнення в суть буття на основі пізнаних 
чи інтуїтивно відчутих його закономірностей, що 

приховуються за явищами життя. Такими є, 
наприклад, численні передбачення майбутнього 
України в поезії Т. Шевченка, пролозі до поеми І. 
Франка «Мойсей», історіософських творах Є. 
Маланюка та ін. 

Візіонерські судження завжди несподівані, навіть 
фантастичні для сучасників митця не тому, що вони є 
наслідком фантазії, а через прогалини в причинно-на-
слідковому ланцюзі між дійсним станом речей і передба-
чуваним у візії. Подолати це можна логічним шляхом, 
обґрунтувавши об'єктивність візії, розкривши умови і 
визначивши шляхи її реалізації. Основна особливість ві-
зії — неминучість її здійснення у зв'язку з невідворотні-
стю впливу причин і закономірностей, які її породили. 

Часто візію несвідомо чи свідомо плутають із міфом 
(грец. птуїпоз — слово, сказання) — інтерпретацією ре-
альності поза її межами на основі наївної віри і фанта-
зії; результатом заміни об'єктивності сприймання та 
пізнання суб'єктивно-апріорними переконаннями. Мі-
фічний — означає вигаданий, казковий. В основі міфу — 
явище, надія, вчинок, випадок, диво (інтерпретація 
життя). В основі візії — закономірність, тенденція, не-
минучість (логіка буття). Тому візія і міф — антиноміч-
ні поняття в осягненні смислу твору, а спроби ототож-
нити їх знецінюють пророчу і одухотворювальну роль 
візіонерських передбачень. 

Надає значущості твору і часто використовуваний у 
художній літературі, передусім у поезії, прийом видін-
ня-перестороги (віщуваппя) — антиутопічної, агіока-
ліптичної картини майбутнього, навіяної передчуттям 
небезпеки, що нависла над людиною, суспільством, на-
цією, державою, яка має застерегти, спонукати до сут-
нісної зміни власної поведінки, активного протистоян-
ня загрозі. Спільним у візії та віщуванні є те, що вини-
кають вони на основі реальних закономірностей буття. 
Однак окреслене у видінні-пересторозі не є неминучим: 
його не можна ігнорувати, але йому можна і потрібно 
протиставитись. Яскраві приклади апокаліптичних ві-
щувань є в «Осії. Главі XIV» Т. Шевченка, «Зловісно-
му» Є. Маланюка, «Берестечку» Л. Костенко тощо. 

 

Критерії художності твору 

Позитивно впливає на рівень художності твору на-
явність у ньому художнього відкриття — новаторства 
форми і змісту, коли художня новація відкриває нові 
можливості для літератури чи стає фактором змін у сус-
пільному мисленні. 

Суттєвими супутніми критеріями художності є не-
звичність, оригінальність творчої манери письменника, 
своєрідність стилю, наявність інтриги, захоплюючий 
драматизм тощо. 

Акцидентні критерії. Художній смак 

До акцидентних (лат. ассісіепїїа — випадковість) 
критеріїв художності належать суб'єктивні, іноді ви-
падкові фактори, які впливають на фасцинацію (прива-
бливість), рецепцію і подальше оцінювання твору: літе-
ратурна мода; популярність письменника чи твору; 
«живучість» твору в часі; авторитет, індивідуальність 
автора і симпатія чи антипатія до нього; стан тексту тво-
ру, у якому він потрапляє до читача (критика, редакто-
ра), — рукописний, машинописний, відредагований. 
Для багатьох читачів має значення естетика видання, 
суттєву роль відіграє їх настрій тощо. 

Комбінація атрибутивних, супутніх та акцидентних 
критеріїв визначає художній смак читача. 

Художній смак — симпатії реципієнта до творів 
певного типу; здатність реципієнта визначати 
художню якість твору; зорієнтова-ність 
реципієнта на високохудожні зразки мистецтва. 

Для більшості людей саме їхній художній смак є 
визначальним і єдиним критерієм художності твору 
мистецтва, тому важливо культивувати в суспільстві 
високі та об'єктивні критерії оцінювання мистець-
ких явищ. 

За всієї суб'єктивності сприйняття літературного 
твору художність — феномен об'єктивний, піддається 
науковому окресленню, осмисленню та оцінюванню. 
Окрема читацька оцінка художності може бути неаде-
кватною (надто хвалебною чи нищівною), однак вона не 
є визначальною. Бо рівень художності зумовлює і три-
валість життя твору в часі — низькопробні швидко зни-
кають з читацького обрію, а високохудожні не гублять-
ся в історії. 
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Саме художність як органічна і гармонійна єдність 

естетичного та інтенціонального є основою розрізнення 
понять «література*, «не-література», «псевдолітерату-
ра», «антилітература» тощо. 

3.3. Образна природа художньої 

літератури 

Література — один із видів мистецтва, з якими її по-
єднує спільна образна природа, а вирізняється вона з-
поміж них передусім специфікою образотворення, 
тобто творенням літературних образів з допомогою 
мови. Образ є ланкою, що пов'язує текст і твір в органіч-
не ціле. Виникає він на основі текстуального мовлення і 
формує твір у свідомості читача. Письменник словом 
(текстом) пробуджує уяву читача і викликає, «малює* в 
ній картину, котра допомагає пізнати і світ, і себе. 

Художній образ 

Термін «образ» у широкому розумінні означає відоб-
раження зовнішнього світу у свідомості людини. Наука 
пізнає буття з допомогою образів-понять. Поняття — 
відносно адекватне відображення світу в мисленні, че-
рез яке відбувається пізнання сутності об'єктів, явищ, 
процесів, узагальнення їх сутнісних аспектів та ознак. 
Наука апелює передусім до раціональної, розумової 
сфери людини та оперує беземоційними поняттями, ми-
стецтво — до чуттєвої і пізнає, відображає дійсність з 
допомогою художніх образів. 

Художній образ — специфічна форма 
естетично-чуггєвого освоєння (сприйняття і 
відображення) і перетворення (узагальнення, 
моделювання) дійсності; конкретно-чуттєве 
уявлення, що діє водночас на почуття та 
свідомість. 

Образ є «сенсорним стимулятором» (Д. Ділі) уяви, 
свідомості, почуттів реципієнта, основою створення «ін-
шої реальності» — художньої дійсності з позицій певно-
го естетичного ідеалу в конкретній емоційно наснаже-
ній формі. Від звичайного пізнавального образу (понят- 

тя) художній образ відрізняється не лише характером 
узагальнення, а й властивою йому експресивністю, емо-
ційно-естетичною оцінкою митця, його естетичним та 
суспільним ідеалом і художнім смаком. 

Поява художніх образів ґрунтується на уяві — «ос-
новній силі людської природи» (Г. Башляр)1, яка є здат-
ністю не лише утворювати, а й змінювати образи2. Гене-
тично образ може основуватися на попередньому сприй-
нятті реальних речей, можливостях власної уяви, про-
будженої словами автора (йдеться про ірреальні образи, 
міфічних істот, легендарних постатей тощо). Хоча і в 
цьому разі художні образи мають не абстрактний, а кон-
кретно-чуттєвий характер. 

Отже, у виникненні та сприйнятті образу виняткова 
роль належить уяві. У цьому сенсі цікаво і повчально 
простежити формування образної системи першої стро-
фи вірша Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати...». 

Вірні не має назви. Відомо, що поет довго вагався і 
перебирав різні варіанти («Весняний вечір», «Майсь-
кий вечір», «Вечір»), але, врешті, пустив цей твір у світ 
без назви. Глибоке відчуття законів рецепції мистецтва 
не підвело його. 

Одна строфа. Одне речення, поділене на п'ять ряд-
ків. Жодного лексичного образу, поетизму, відсутність 
тропів: прикметники «вишневий», «вечірня» і «ма-
леньких» — не епітети, а звичайні означення за відно-
сністю. (У вірші взагалі єдині тропи — метафори «зі-
ронька встає» і «соловейко не дає».) Однак яка жива, 
динамічна, повнозвучна картина. 

При сприйманні першого слова — «садок» — спра-
цьовує друга сигнальна система — мова. Свідомість ре-
агує передусім на корінь сад-, і в уяві постає певна су-
купність дерев. Однак суфікс -ок- коригує це уявлення, 
і картина змінюється до декількох дерев. Починається 
непомітна, неусвідомлювана, але напружена робота 
уяви: який саме садок, з яких дерев, у яку пору року, у 
якому місці тощо. Усе це зринає в уяві, цей калей-
доскоп  гарячково  змінюється:   відбувається  пошук  

1 Башляр Г. Предисловие к книге «Позтика 
пространства» // Вопросьі философии. — 1987. — № 
5. — С. 121. 

5 Башляр Г. Предисловие к книге «Воздух и сньї» // 
Вопросьі философии. — 1987. — №5 . — С. 109. 
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потрібного аналога. Слово «вишневий? звужує його, 
частково конкретизує, а словосполучення «коло хати» 
доповнює і локалізує віднайдений, але ще не визначений 
образ садка. Дія відбувається в селі (у місті — будинки). 
В уяві виникає макрообраз сільського краєвиду (пей-
заж), але він лише намічений, бо не конкретизовано його 
центральний компонент — мікрообраз садка, який по-
різному виглядає влітку і взимку, восени і весною. І 
тільки наступний рядок («Хрущі над вишнями гудуть») 
завершує пошук, підказуючи час (травень) та вигляд 
(пора цвітіння) і цього мікрообразу, і пейзажу загалом. 

Наявність назви, наприклад, «Майський вечір», 
зробила б цю роботу уяви зайвою, а тому й сприйнят-
тя твору було б суттєво збідненим, статичним, моно-
тонним. 

Наступні рядки розширюють це уявлення до розмі-
рів картини сільського життя, залюднюють її — допов-
нюють макрообразами людей, визначають місце спосте-
рігача-обсерватора — очевидно, на вулиці, неподалік 
однієї з хат (чути хрущів), звідки добре проглядаються 
інші хати і перспектива вулиці. Он, важко ступаючи на-
томленими ногами, «плугатарі з плугами йдуть» (мак-
рообраз доповнений мікрообразом — «з плугами»), за 
ними, незважаючи на втому, «співають ідучи дівчата*, 
а ось, кожна коло своїх воріт чи на подвір'ї, «матері ве-
черять ждуть». 

Гудіння хрущів озвучує і цей красивий та мирний 
макрообраз (пейзаж), і цілу картину сільського надве-
чір'я після нелегкого трудового дня, навіває спокій і 
легкий сум, з яким так контрастує дзвінка пісня дівчат. 
Однак звідки береться і цей смуток, і цей контраст? 
Адже в тексті немає жодного слова, яке б налаштовува-
ло на мінорний лад. 

Звукова організація, фоніка строфи розкриває один 
із механізмів сугестії (лат. ви££е, від зи^его — на-
вчаю, навіюю), ЯКИЙ діє на читача. У цьому вірші 
Т. Шевченко застосовує те, що потім широко викори-
стовували символісти, — сугестивний потенціал різних 
звуків. Наприклад, коли в людини хороший настрій, 
вона щось наспівує, моделюючи переважно звук «а» 
(«ля-ля-ля» чи щось подібне), але ніколи «у» — звук не-
гативних відчуттів: втоми, тривоги чи суму. «Хрущі... 
гудуть»: тут асонанс на «у», тобто звук, який непомітно 

навіює легкий сум, може, тому що справжня краса зав-
жди сприймається з відчуттям її короткочасності, 
минущості. «Плугатарі з плугами йдуть»: тут у звуках 
«у» — і ритм важких кроків, і відтінок утоми. Тоді як 
інкантація (звукова, ритмічно-мелодійна організація, 
звучання) рядка «Співають ідучи дівчата» створює вра-
ження легкості, піднесеності, радості. Вони теж тяжко 
працювали в полі, але вони молоді. В останньому рядку 
(«А матері вечерять ждуть») через єдиний звук «у» в 
сприйняття цього образу вкрадається природна нотка 
суму. Бо мати і сум — нероздільні. Така суть мате-
ринства. 

Приблизно так уява, стимульована текстом, усього 
з чотирьох макрообразів (пейзаж, плугатарі, дівчата, 
матері) витворює у свідомості на диво прекрасний, ди-
намічний, промовистий і цілісний мегаобраз. Автор 
спеціально подбав, щоб сприйняття цього тексту не 
було фрагментарним, дискретним. Кожен його рядок 
виконує функцію окремого речення, на чому наголо-
шують початкові великі літери. Акцентуючи внутріш-
ню єдність зображуваного і спосіб його рецепції, поет 
не розділив їх крапками, а використав розділовий 
знак переліку, тобто — коми, граматично, пунктуа-
ційно, інтонаційно, графічно та фонічно (через риму-
вання) об'єднавши їх в одне складне речення. Це 
викликає у свідомості читача таке саме єдине образно-
смислове ціле — мегаобраз весняного надвечір'я в ук-
раїнському селі. 

Цей аналітичний етюд свідчить, що образ — фено-
мен складний, структурований. Зрозуміти багатознач-
ність та інтерпретаційну невичерпність художнього об-
разу допомагає його структура. 

Структура художнього образу — єдність у ньому 
об'єктивного й суб'єктивного, феноменального й ноуме-
нального, емоційного Й раціонального, сенсибельного 
(відчуттєвого) й інтелігібельного (розумового), мовного 
й художнього, почуттєвого й логічного, конкретного й 
абстрактного, безпосереднього та опосередкованого, оди-
ничного й загального, типового й індивідуального, випад-
кового й необхідного, зовнішнього й внутрішнього, час-
тини й цілого, реального й уявного, естетичного й інтенціо-
нального, формального й значеннєвого, експліцитного 
й імпліцитного,  текстуального й контекстуального, 
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конкретності й багатозначності, значення й змісту, змі-
сту й сенсу, пізнання й оцінки тощо. 

Художній образ завжди спрямований на читача, 
розрахований на його уяву і співтворчість, емоційну ре-
акцію та роботу думки. Він — основний носій ідейно-
естетичної інформації, форма буття змісту художнього 
твору. Осягнути зміст твору можна тільки через пізнан-
ня всіх його формальних елементів, усієї його образної 
системи. 

Особливо важливою в літературознавстві є проблема 
інформативності образу, адже носії інформації — це і 
текст, і образ. Однак їхні інформативні можливості різ-
ні, що можна простежити на прикладі вірша Т. Шевчен-
ка «Садок вишневий коло хати...», зосередившись на 
образі матері, оскільки автор тричі звертається до ньо-
го, наголошуючи на його концептуальній важливості. 

У тексті йдеться: «матері вечерять ждуть*, «мати 
хоче научати», «поклала мати коло хати маленьких ді-
точок своїх, сама заснула коло них». У кожному із цих 
трьох випадків зміст текстуальної інформації дорівнює 
сумі лексичних і граматичних значень слів, із яких 
складається текстове повідомлення. Загалом текстуаль-
на інформація вичерпується тим, що якась жінка разом 
з іншими очікувала повернення своїх рідних із поля, 
потім, під час вечері, хотіла повчати дочку, а після цьо-
го поклала спати дітей і сама заснула коло них. 

Значно більше дає образна інформація. В уяві постає 
мегаобраз твору. Уздовж вулиці — хати з квітучими 
вишневими садками, а біля кожних воріт — матері. Це 
жінки різного віку і вигляду, але уява вимальовує при-
ємні, симпатичні обличчя. Бо вони — матері, а всі мате-
рі — найкращі у світі люди. 

Вдивляємось у найближчу миловидну жінку. Стар-
ша її дочка повертається з батьком із поля, а дома ще 
кілька маленьких дітей. Вона — турботлива господиня, 
любить рідних дітей, водночас — вимоглива мати. Вона 
виглядає рідних із поля. У неї болить серце за натомлену 
працею дочку, але вечерю подає на стіл саме вона — її 
потрібно підготувати до заміжжя, виховати справжньою 
господинею. Мати намучилася за день, але вкладає спа-
ти «маленьких діточок своїх» без роздратування, з відчут-
тям ніжності до них. Це — мудра жінка. Бо мудрість — 
поєднання розуму з добротою. Саме ці якості проявля- 
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ються в її діях. А ще вона — високодуховна і 
чутлива до краси: за вечерею «хоче научати, та 
соловейко не дає». 

Зіставлення текстуального обсягу відомостей про ма-
тір із втіленим у її образі дає підстави для твердження, 
що художній твір є найпотужнішим носієм інформації. 

Отже, в літературному творі автор спілкується з чи-
тачем з допомогою не «слова» (мови, тексту), а худож-
ніх образів, які він творить, викликає в його свідомості, 
використовуючи різноманітні образотворчі ресурси 
мови. Слово, мова у художньому творі — засоби не спіл-
кування, а образотворення. 

Класифікація образів 

У створенні художнього образу крім уяви важливу 
роль відіграє фантазія митця. Брак фантазії призводить 
до наслідування, примітивного копіювання дійсності, 
що негативно впливає на художність, робить твір сірим, 
непривабливим. Надмірне абстрагування в образотво-
ренні утруднює його сприйняття, спричинює втрату ко-
мунікації, як, наприклад, у поетичній творчості футу-
ристів, живописі абстракціоністів тощо. 

Художні образи — багатоаспектні і багатозначні, що 
є підставою для їх класифікації за різноманітними озна-
ками: 

1) рецепцією (сприйняттям) — зорові (візуальні), 
слухові (аудіальні), аудіовізуальні, смакові, дотикові 
(тактильні), запахові; 

2) способом творення — лексичні (тропи), фонічні 
(звукові), ізопоетичні (у фігурних віршах), контексту 
альні (виникають тільки в художньому контексті, як, 
наприклад, у вірші «Садок вишневий коло хати...»); 

3) наявністю персонажів — пейзажі залюднені, без 
людні; 

4) відношенням до дійсності — мнемонічні (створені 
на основі досвіду, пам'яті, генетичної пам'яті), домислені 
(уява), вимислені (фантазія), візіонерські, інтертексту- 
альні (створені на основі історії, літератури, науки тощо); 

5) предметом зображення — образи людей (образи- 
персонажі,  образи-колективи, збірні образи),  образи 
сцен, картин, тварин, споруд, речей, явищ природи, 
краєвидів (сільські (пейзажі),  міські (урбаністичні),  
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промислові (індустріальні), морські 
(мариністичні), космічні, інтер'єри (внутрішній 
вигляд приміщень), екстер'єри (зовнішній вигляд 
тварин і споруд); 

6) метою зображення і характером оцінювання — 
по 
зитивні, негативні; героїчні, трагічні, комічні, 
водевіль 
ні, гротескні, сатиричні; епічні, драматичні, 
ліричні; 

7) функцією у творі —І основні, другорядні, 
епізо 
дичні; 

8) художнім методом і структурою — 
фольклорно- 
етнографічні, барокові, готичні, романтичні, 
символіч 
ні, реалістичні, сюрреалістичні, натуралістичні, 
футу 
ристичні тощо; 

9) масштабністю зображення  —  камерні 
(немас- 
пітабні, відображають невелику частину дійсності), 
мо 
нументальні (масштабні, ґрунтовні, величні);  
 

10) характером узагальнення — типові, 
виняткові, 
ідеальні, ідеалізовані, концептуальні  (образи-
концеп- 
ти),   архетипні   (образи-архетипи),    «вічні   
образи» 
незмінні фольклорні, емблематичні;  

11) семантикою — автологічні (денотативні); 
метало- 
гічні {інакомовні, конотативні), метафоричні, 
метоні 
мічні, алегоричні, образи-симоволи таін.; 

12) генезою моделювання — натуральні (з натури), 
іс 
торичні, літературні, міфологічні, апокрифічні, 
агіо 
графічні, біблійні, фантастичні, містичні, 
демонічні; 

13) ступенем новаторства — традиційні, 
стереотипні, 
схематичні, «стерті» (вторинні), оригінальні; 

14) місцем в естетичній системі — мегаобраз, 
макро- 

образ, мікрообраз. 
У різних видах мистецтв, родах літератури 

домінують відповідні їх специфіці види образів. 

Образ і знак 

Усе, що людина сприймає (суще), — це річ, 
істота, особа, знак. Конструктивним матеріалом 
для мистецтва є тільки знаки. І література у своїй 
зображально-виражальній діяльності користується 
словом саме як знаком. 

Знак — матеріальний чуттєво сприйманий 
предмет (явище, подія, слово), що фігурує у 
пізнанні як вказівка, означення чи представник 
іншого предмета (події, дії, суб'єктивного 
утворення). 

Вивченням знака займається наука семіотика 
(грец. зетеіоііке — вчення, про знаки). Вона 
розрізняє відно- 
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шення між знаками (синтагматика), відношення 
знаків до означуваного (семантика), відношення 
знаків до використовуваних ними знакових систем 
(прагматика). 

Знаки поділяють на мовні і немовні (знаки-
копії, знаки-ознаки, знаки-сигнали, знаки-образи 
тощо). Мовними знаками є: звуки, що позначають 
фонеми; букви, що позначають звуки; слова і 
словосполучення, що означають поняття; речення, 
що виражають думку, художні образи, що 
відображають дійсність'чи її частину. 

Суть будь-якого знака в тому, що він собою 
замінює щось (означає щось). Стає він знаком, 
якщо вступає у три семіотичні відношення, 
унаслідок чого проявляються три його аспекти: 

а) сигнальне «ім'я* (означувальний аспект 
знака). 
Сигнал — відношення знака до певної мови як 
знакової 
системи: природної (українська, англійська, 
латинська 
тощо) чи штучної (система дорожніх знаків, 
морський 
звід тощо). Щоб ця система спрацювала в 
комунікатив 
ному акті, необхідно, щоб індуктор (той, хто 
посилає 
сигнал) і реципієнт однаково розуміли значення і 
смисл 
знака-сигналу. Саме тому ведуть мову про  
конвенціо 
нальність (лат. СОПУЄПІІО — договір) знака — 
наявність 
прямої чи опосередкованої семіотичної 
домовленості 
між адресантом і адресатом; однакове трактування 
ін 
форматором та інформованим змісту і сенсу знака та 
зна 
кової системи. На цій основі відбувається творення 
тек 
сту як конфігурації знаків; 

б) значення знака (означуваний аспект знака). 
Зна 

чення — це відношення знака до дійсності 
(реальної, 
віртуальної, уявної). Щоб фігурувати як знак, те, 
що 
виконує його роль, має бути референтним (лат. 
гегего — 
доповідаю) — співвідноситись із замінюваною 
(модельо 
ваною) ним дійсністю. Значення знака — це завжди 
мо 
дель явища життя, а не саме життя, на яке знак 
вказує; 

в) смисл знака (актуалізувальний аспект). Смисл 
— 
відношення знака до свідомості, здатної 
розпізнавати 
не тільки окремі знаки мови, а й упорядковані 
конфігу 
рації знаків (тексти). Знак набуває смислу тільки в 
кон 
тексті — певній знаковій ситуації, у якій 
відбувається 
його використання (слово у словнику має значення, 
але 
позбавлене смислу), і тільки за умови розуміння 
його 
значення: предметного (означуваний ним об'єкт), 
сми 
слового (образ означуваного об'єкта), 
експресивного 
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(виражені ним почуття). Смисл знака — категорія 
змінна: у різних контекстах можуть проявлятися 
різні його смисли і грані (наприклад, слово 
«золотий» у висловах «золотий годинник», 
«золотий вік», «золотий характер» має різний 
смисл). 

Отже, знак — це завжди сигнал, значення і 
смисл. 
Кожен зв'язний текст наповнений 

потенціальними (можливими) смислами, які 
свідомість реципієнта має актуалізувати — виявити і 
зробити для себе дієвими, промовистими, 
концептуальними. Концептуальність (лат. соп-
сергдіе — думка, поняття) смислу передбачає його 
альтернативність (протилежність, нетотожність) 
іншому чи іншим можливим у цьому контексті 
смислам, вибір реципієнтом найбільш відповідного. 
Тому смисл не є ні об'єктивним (як значення), ні 
суб'єктивним (як емоційно-вольове відношення до 
дійсності). Він інтерсуб'єктивний — своєю 
концептуальністю об'єднує навколо себе тих, хто 
його приймає. Таким є, наприклад, образ Ґонти, 
трактування якого здійснюється на основі 
протилежних концептуальних підходів — 
позитивного (Шевченко) і негативного (деякі сучасні 
інтерпретатори). 

Знаки тісно пов'язані з процесом передавання 
інформації. Мистецтво має не тільки образну, а й 
знакову природу, оскільки воно є потужним носієм 
ідейно-естетичної інформації. Функцію знака в 
мистецтві виконує художній образ (Галайда — 
«безоглядний месник», Дон Жуан — «ловелас», 
Каліостро — «авантюрист»), іноді знаковим стає 
цілий твір (гімн держави) чи збірка творів (Святе 
Письмо, «Кобзар»). 

Художній образ має всі ознаки і властивості 
знака (суть, сигнал, значення, смисл; 
конвенціональність, ре-ферентність, 
концептуальність тощо). Особливості художнього 
образу як образного знака зумовлені специфікою 
літератури як виду мистецтва: він завжди вербаль-
но-естетичний, конкретно-чуттєвий, 
життєподібний, здатний пробуджувати уяву, 
спонукати до роздумів, викликати певний 
емоційний стан, виражати авторську ідею і 

ставлення до дійсності тощо. Художній образ від-
різняється від знака і поняття не лише характером 
узагальнення, а й властивою  йому 
експресивністю, здійснюваною митцем емоційно-
естетичною оцінкою, естетичним і суспільним 
ідеалом, художнім смаком. Художній образ і 
художня діяльність звернені до ментальних 
(духовно-практичних) можливостей сприйнят- 
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тя знаків внутрішнім зором, внутрішнім слухом, 
внутрішнім (не дискурсивним, граматично не 
оформленим) мовленням. Художній образ, на 
відміну від інших знаків і знакових систем, є 
найпотужнішим з усіх знаків носієм інформації, 
найточнішим виразником специфіки національної 
духовності. 

Національні архетипи, екзистенціали, коди 

Кожна національна література має свою 
оригінальну, неповторну, унікальну образну 
систему. Пізнання її пов'язане з історичними та 
національними особливостями мислення, яке 
обумовлює особливості образотво-рення. Люди в 
епоху Середньовіччя дещо інакше сприймали і 
розуміли світ, ніж нинішнє покоління, а світоба-
чення, світовідчуття, спосіб життя, культура 
туарега і якута істотно відрізняються. 

Взаємозумовленість образності та мислення, їх 
історична трансформація і національна специфіка 
розкриваються у процесі пізнання національних 
архетипів, ек-зистенціалів, кодів. 

Національні архетипи (грец. агспе — початок, 
походження і Іуроз — образ} — споконвічні, 
первинні образи у підсвідомості, духовності 
народу, які передаються від покоління до 
покоління впродовж тисячоліть, є основою 
етногенетичної пам'яті, визначають його на-
ціонально-духовну неповторність, мотивують 
сприйняття дійсності, поведінку і дії людини. 

Ними вважають також повторювані образи у 
творі чи творчості митця (Н. Фрай). Наприклад, 
козак, могила, кобзар, Дніпро, степ у Т. Шевченка. 
їх вважають другою (поряд з інстинктом) основною 
структурною одиницею колективного 
(національного) підсвідомого (К.-Г. Юнг) — 
національний Анімус (Дух), Аніма (Душа) та ін. 

Система архетипів, їх семантичне поле в кожній 
національній літературі різні. 

Поняттям «екзистенція» позначають спосіб 
буття, те, що становить і визначає центральне 
ядро внутрішнього буття людини, нації, їх 
конкретне неповторне Я. 

Національні екзисгенціали (лат. ехізіепііа — 
існування) — виражені в художньому творі 
способи (модуси) людського індивідуального та 
колективного буття (екзистенції), які 

допомагають пізнати національне тут-буття, а 
через нього — національне буття як основу сущого. 
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Серед екзистенціалів-експлікаторів у 
літературних творах розрізняють фундаментальні 
(Бог, батьківщина, свобода, істина, сенс, краса), 
основні (розуміння, туга, радість, жах, співбуття, 
турбота, історичність, доля, смерть, самість) та 
супутні (визвольна боротьба, охорона 
(вартування), самотність, розлука, освячення, 
похід, войовничість, прокляття, журба, тривога, 
щастя, любов, страх, відчуження, прощення, жаль, 
неми-лосердність, ворожість, дистанціювання, 
відновлення, убивство, вибачення, навчання, 
спустошення, байдужість, заступання, визволення 
та ін.)- Виокремлюють також автентичні та 
дефективні екзистенціали. Структуру 
автентичних {позитивних) екзистенціалів нека-
тегоріальиого типу (стосуються аналітики 
присутності) утворюють: розуміння, туга, радість, 
жах, турбота, співбуття, річ, смерть, часовість, 
історичність, доля, самість, істина (сенс), 
мистецтво, Бог, батьківщина, свобода, національна 
держава. Дефективні екзистенціали: самотність 
(протистоїть співбуттю), байдужість (протистоїть 
турботі), відчуження (протистоїть самості) тощо. 

Комплектність, змістове наповнення 
екзистенціалів кожного народу часто суттєво 
різняться, що й визначає їхню духовно-культурну 
самобутність. 

Культурний код слугує для забезпечення 
національно-духовної комунікації. Він є 
механізмом випрацю-вання націотворчих 
стереотипів. 

Національні (культурні) КОДИ — сукупність 
правил або обмежень, які забезпечують 
функціонування мовленнєвої діяльності націо-
нальної культури (літератури) як знакової 
системи. 

Наприклад, трактування образу жінки у 
французькій літературі суттєво відрізняється від 
іранської тощо. Існують різні коди в художній 
літературі: герменевтич-ний, символічний, код 
Адама тощо (Р. Варт). 

3.4. Види художніх узагальнень 

Характерною особливістю пізнавальної 
свідомості людини є здатність узагальнювати. 
Узагальнення — логічний процес переходу від 
одиничного до загального, від менш загального до 
більш загального знання і вираження сутності 
загального через окреме, одиничне. Цей 



процес завжди супроводжується певним 
спрощенням, схематизацією зображуваного. 
Наприклад, перехід від видових понять «Іван» чи 
«Марія» до родового поняття «вчитель» 
супроводжується абстрагуванням від зовнішніх та 
тендерних ознак, особливостей характеру, 
предмета викладання тощо, зосередженням лише 
на спільному, що об'єднує їх у поняття «вчитель». 

Здатність узагальнювати має як наука, так і 
мистецтво, література зокрема. Однак між 
науковим І літературним узагальненням є суттєві 
відмінності. Для науки характерне «емпіричне 
узагальнення» (В. Вернадсь-кий) — 
систематизація фактів, яка дає змогу описати, 
пояснити їх, сформувати на цій основі адекватне їх 
розуміння. Метою художнього узагальнення є 
типізація, конкретний, індивідуалізований образ, 
через який у художньому творі виражається 
загальне. Література використовує ідеалізацію і 
типізацію як основні види художніх узагальнень. 

Ідеалізація як вид художнього узагальнення 

Ідеалізацію широко використовують не тільки 
в мистецтві, а й у науці — як спосіб пізнання через 
абстрагування, коли шляхом схематизації 
(усунення несуттєвих, принагідних ознак) 
намагаються отримати ідеальне уявлення про 
предмет дослідження на основі його дифе-
ренційних, атрибутивних, сутнісних 
характеристик. 

Ідеалізація — ТИП художнього узагальнення 
через творення образів на основі оцінної 
(переважно позитивно-ідеальної) заданості, 
часто винятковості. 

Як художнє узагальнення ідеалізація 
передбачає творення образу на основі 
атрибутивних характеристик, властивих предмету 
зображення, які становлять його суть, зумовлюють 
і пояснюють його сприйняття обставин чи явищ 
життя. Вона може бути позитивною і негативною. 
Виявом принципово негативної ідеалізації 
персонажа є його демонізація — творення образу 
лише на основі негативної заданості. 

Ідеалізацією називають і художній недолік — 
невиправдане або надмірне «прикрашування» 
персонажа чи реалій життя. Своїми ознаками вона 

суттєво відрізняється від фальсифікації — 
свідомого і цілеспрямованого 
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спотворення образу дійсності для її прикрашування чи 
демонізації. 

У різноманітних відношеннях з ідеалізацією перебу-
ває схематичність образу — природний наслідок умов-
ності, узагальнення при образотворенні: спрощеність, 
стереотипність, стандартна заданість творення образу 
персонажа. Схематичними у соцреалістичній літерату-
рі були образи позитивних героїв (секретарів партійних 
комітетів, комуністів, комсомольців, піонерів, відмін-
ників навчання та передовиків виробництва). Образи 
негативних персонажів, які виникали на основі життє-
вих спостережень, часто вдавалися впізнаваними, пов-
нокровними, колоритними, цікавими і переконливими, 
іноді — навіть симпатичними. 

Типізація в художньому узагальненні 

У деяких літературних напрямах (реалізм) основ-
ним завданням письменника проголошується змальову-
вання типових характерів у типових обставинах, дотри-
мання правдоподібності. Такі можливості відкриває ти-
пізація як засіб художнього узагальнення. 

Типізація — художнє узагальнення певних 
ЖИТТЄВИХ ЯВИЩ на основі однакових чи подібних 
характеристик. 

Основою типізації можуть бути вікова, тендерна, 
професійна, класова, соціальна, виробнича, релігійна, 
національна, расова, інтелектуальна, ідеологічна, полі-
тична та інші ознаки. 

Часто літературні персонажі мають у реальному 
житті своїх прототипів (прообразів) — конкретних 
людей, зовнішність, факти життя чи риси характеру 
яких послужили авторові основою творення літератур-
ного образу. 

Результатом процесу типізації як літературного уза-
гальнення є тип — літературний образ, який в узагаль-
неній формі відображає ознаки, характерні для людей 
певної соціальної групи, за якими їх носія можна виріз-
нити з-поміж інших категорій людей. Його корінним 
атрибутом стає типовість — набір характерних ознак, 
за якими явище, особу зараховують до певного типу. У 
контексті типізації особливу роль відіграє образ-кон- 

цепт — образ персонажа, який є основним носієм ав-
торської ідеї-концепції. Таким, наприклад, є образ Ве-
недя Синиці в романі І. Франка «Борислав сміється», 
через який автор виражає власну концепцію організова-
ної боротьби робітників за свої права. Бенедьо Синиця — 
образ типовий: він має всі ознаки звичайного робітника-
будівельника, і саме як свого (робітника, хоча й іншого 
фаху — будівельника) сприймають його інші робітни-
ки — бориславські ріпники. Однак виникає цей образ 
саме як образ-концепт не шляхом відтворення чи збір-
ності ознак (робітників із таким рівнем свідомості ще не 
було в тогочасному суспільстві), а на основі авторського 
передбачення і моделювання. Бо характер і закономір-
ності суспільного розвитку неминуче мали породити, і 
невдовзі породили, такий тип робітника. Франків об-
раз-концепт випередив і стимулював його появу. 

Типове й індивідуальне в художньому образі 

Образ персонажа постає як єдність типового та ін-
дивідуального, бо саме такою є сутність людини. Од-
нак це непросто дається багатьом поетам-початківцям: 
ліричні образи їхніх творів, особливо про кохання, не 
можуть викликати ні уваги, ні співпереживання чита-
ча, оскільки вони позбавлені життєвої конкретики, 
типово людського, особистісного, неповторно-індиві-
дуального. 

Індивід — окрема людина, особа. Індивідом людина 
стає внаслідок самоусвідомлення, усвідомлення своєї 
окреміпіності. Індивідуальність — особа, наділена пев-
ними зовнішніми та характерологічними якостями, які 
вирізняють її з-поміж інших людей. Індивідуальності 
надають людині якості, які у своїй сукупності створюють 
її неповторність, упізнаваність. Елементом художньої 
типізації, способом розкриття індивідуальних, конкрет-
но-почуттєвих особливостей типового є індивідуаліза-
ція. Найголовніші засоби індивідуалізації персонажа — 
портрет, зовнішність, пряма (авторська) характеристи-
ка, опосередкована (надана іншими персонажами) 
характеристика, середовище побутування, коло заці-
кавлень, мовлення, ставлення до інших чи до чогось, 
вчинки. 



 

Література як вид мистецтва 

Увиразнюють, конкретизують розуміння 
співвідношення типового та індивідуального такі 
бінарні опозиції: 

а) індивід та особистість. Кожна людина — 
окремий 
індивід, але не кожен індивід є особистістю. 
Особисті 
стю окрема особа стає завдяки своїм внутрішнім 
яко 
стям, які роблять її повноцінною, цікавою і 
неповтор 
ною людиною (характер,  воля,  переконання,  
грома 
дянська позиція, вірність, надійність тощо);  

б) індивід і тип. Якщо індивід — окрема людина, 
то 
тип — це індивід, який є носієм ознак, 
характерних 
для представників певної соціальної групи, за 
якими їх 
носія можна вирізнити з-поміж людей інших груп. 
Ти 
повий образ — єдність загального та 
індивідуального; 

в) тип і характер. Тип — носій сукупності 
ознак, 
властивих певній групі людей, а характер — 
сукуп 
ність стійких психічних особливостей людини. В 
літера 
турі — це художній образ, що узагальнює типові 
риси 
певної групи людей і водночас уможливлює 
розрізнення 
їх у межах цієї групи за вдачею, твердістю, 
наполегли 
вістю, силою волі; 

г) типовість і винятковість. У цій бінарній 
опозиції 
типовість означає звичність, поширеність, 
нормаль 
ний стан; винятковість — наділення персонажа 
(си 
туації, обставин) ознаками, рисами, якостями, які 
різ 

ко виокремлюють його з оточення,  
контрастують зі  
звичним, нормативним. Типовість персонажів та 
обста 
вин — характерна ознака реалістичних творів. 
Винят 
ковість — неодмінний прийом у романтичних 
творах. 
Так,  у вірші Т.  Шевченка  «Садок вишневий 
коло 
хати...» зображені типові характери в типових 
обстави 
нах, а пейзаж («Реве та стогне Дніпр 
широкий...») у 
«Причинній*  змальований у дусі романтизму — 
за 
принципом винятковості; 

ґ) типізація і типологія. Типізація — це 
художнє узагальнення на основі спільного; 
літературна типологія — галузь теорії 
літератури, яка вивчає методи та принципи 
наукової систематизації, класифікації літе-
ратурних явищ за спільними ознаками.  

Загалом уміння бачити типове та індивідуальне 
відкриває простір для пізнання глибини, 
закономірностей життя, унікальності, 
неповторності життєвих ситуацій, людини. 

 

114 



Види художніх узагальнень

 11

5 

Умовність і узагальнення в літературному творі 

Твір літератури, як і кожного мистецтва, 
виникає на основі умовності та узагальнення. Це 
твердження часто аргументують таким жартом: 
опис у творі моря не дає підстав чекати, що з 
книжки потече вода. З іншого боку, художній 
образ, твір є завжди типізацією — узагальненням, 
поширенням зображуваного, окремих його ознак на 
весь клас однорідних явищ. З метою посилення 
виразності художнього зображення автор 
вдається до різних способів і прийомів 
образотворення: 

а) порівняння — троп, який виникає на основі 
зіста 
влення для пояснення одного предмета (явища) 
через 
інший, чимось подібний. Твориться з допомогою 
компа 
ративної зв'язки (єднальних сполучників типу як, 
не 
мов, наче, неначе, ніби, буцім тощо): «І блідий 
місяць на 
ту пору / Із хмари де-де виглядав, / Неначе човен в 
си 
нім морі, / То виринав, то потопав» (Т. Шевченко);  

б) паралелізм (грец. рагаііеііетоз — зіставлення, 
по 
рівняння) — стилістична фігура, яка будується на 
ана 
логії, уподібненні, спільності характерних ознак, 
рис 
або дії: «Не щебече соловейко в лузі над водою, / Не 
спі 
ває чорнобрива, стає під вербою» (Т. Шевченко); 

в) гіпербола (грец. ігурегЬоіе — перебільшення) 
— 
стилістична фігура або троп (вид метонімії), що 
виникає 
внаслідок художнього перебільшення для 
посилення ви 
разності, експресивності мови (протилежне — 

літота); 
г) літота (грец. Іііюїез — простота) — 

стилістична фі 
гура або троп (вид метонімії), протилежний 
гіперболі: 
«Я на секунду збігаю до Марії, а ти щопівгодини 
помі 
шуй, щоб не пригоріло»); заміна будь-якого 
виразу ін 
шим, рівнозначним, але заперечним («дозволяю» — 
«не 
бачу перешкод»); 

ґ) аналогія (грец. апаіо^іа — відповідність) — 
часткова схожість між предметами чи явищами;  

д) асоціативність (лат. аззосіо — приєдную, 
з'єд 
ную) — психічний зв'язок між окремими 
уявленнями, 
почуттями, думками, коли одне з них спричиняє, 
ви 
кликає, нагадує, навіює інше; 

є) фантазія (грец. рпапіазіа — уява) — уявлення, 
яке творить щось небувале і відзначається особливою 
силою, яскравістю І незвичайністю створюваних 
образів і картин; 

є) гротеск (франц. £гоїеедие — химерний) — 
художній прийом, що ґрунтується на свідомому 
перебільшен- 
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ні та поєднанні контрастного, несумісного: реального й 
химерного, трагічного й комічного тощо; 

ж) символ (грец.  зутЬоІоп — знак,  прикмета)  — 
предметний або словесний знак, який опосередковано 
виражає сутність явища і має філософську смислову на 
повненість, тому не тотожний знакові; 

з) алегорія (грец. аПе^огіа, від аііоз — інший і а£о- 
геио — говорю) — раціональне іносказання, втілення в 
конкретному образі абстрактного поняття чи прихову 
вання реальних осіб, подій, явищ'за конкретними ху 
дожніми образами, які однозначно розкривають суть 
приховуваного. На алегорії ґрунтуються притчі, аполо 
ги, параболи, літературні казки, сучасні химерно-міфо 
логічні та химерно-притчеві твори; 

и) контраст (франц. сопігаз^е — протилежність) — 
різко окреслена відмінність, протилежність у чомусь; 
створення бінарних образів (день і ніч, правда і кривда, 
Клод Фроло і Квазімодо); 

і) антитеза (грец. апШІіееіз — суперечність) — стилі-
стична фігура зіставлення протилежних явищ, образів для 
посилення враження. Наприклад, використання контра-
стів та антитез у вірші «На границі епох» Петра Скунця: 

Поет — як розумна 
дитина, або — як 
наївний дід. Коли у 
родині гостина, згадає 
вдовиний обід. Бо що 
таке бути поетом? 
Жбурнути журбу під 
тост, та знати, що завтра 
все то повинен прибрати 
хтось. Обняти безжурну 
дівчину, а зморшки її 
уявити. Побачити бабу 
скалічену, а давню красу 
вловити. Явитися 
чортом — 

добрим, 
явитися ангелом — 

злим. 

3.5. Література і життя 

суспільства 

Література є суспільним явищем не тільки генетич-
но (як одна із форм суспільної свідомості і колективного 
підсвідомого народу), а й функціонально. Вона — атри-
бутивна складова і потужний фактор духовності наро-
ду, що проявляється, об'єктивується через національну 
культуру, передусім художню. Відношення між твором 
і дійсністю, між літературою і життям — багатоаспект-
ні. Суспільне життя породжує твір; твір впливає на сус-
пільне життя. Література є активним учасником істо-
ричного процесу. Роль її в суспільстві — багатогранна, 
поліфункціональна. 

Функції літератури 

Різні дослідники по-своєму окреслюють функції ху-
дожнього твору, літератури. За словами чеського струк-
тураліста Яна Мукаржовського, літературна функція — 
«це вплив на суспільство в напрямі певної цінності»1. 

Література прямо чи опосередковано пов'язана з різ-
ними формами суспільної свідомості, вплив її на читача 
і на суспільну свідомість — багатоаспектний, тому й 
функцій у неї багато: аксіологічна, виховна, відобра-
жально-зображальна, візіонерська, гармонізуюча, гедо-
ністична, герменевтична, державотворча, дидактична, 
духовнотворча, евристична, естетична, етична, знако-
во-комунікативна, ігрова, ідеологічна, індивідуалізую-
ча, інформативна, катарсистична, компенсаторна, 
консолідуюча, креативна, культурозахисна, культуро-
носна (культуртрегерська), культуротворча, людиноза-
хисна, людинознавча, людинотворча, металінгвальна, 
мислетворча, містична, мнемонічна, мовотворча, моде-
лююча, націозахисна, націологічна, націотворча, освіт-
ня, пізнавальна, політична, практично-утилітарна, 
прогностична, пропагандистська, релаксаційна, розва- 

 
Перераховані основні способи і прийоми художнього 

узагальнення по-різному використовують у творах різних 
стилів і жанрів. 



1 Мукаржовский Я. Позтическое произведение как 
комплекс ценностей // Мукаржовский Я. 
Структуральная позтика. — М.: Школа «Язьши 
русской к-рьі», 1996. — С. 286. 
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жальна, розвивальна, свободотворча, соціологізуюча, 
соціологічна, соціотворча, терапевтична та ін. 

Основні функції літератури — естетична і духовно-
творча. Саме через них література реалізує ідею мистец-
тва і своє призначення: завдяки естетичним переживан-
ням розвиває, удосконалює, ушляхетнює людину і сус-
пільство. 

Визначальною є функція естетична, яка полягає 
у здатності твору викликати естетичні переживання, 
наданні читачеві неповторної естетичної насолоди від 
спілкування із прекрасним. Якщо твір не виконує 
естетичної функції, якщо він не привабить як явище 
мистецтва, не виконає він і інших функцій. Однак, як 
зазначає Т.-С. Еліот, «якщо б насолодою все вичерпу-
валось, сама б ця насолода була не вищого порядку»1. 
Тому поряд із естетичною у творі присутня й інша ос-
новна функція — духовнотворча (духовнотворчо-ін-
тенціональна): художній твір повинен не просто 
задовольняти естетичні переживання людини, а й ро-
бити її кращою, духовно багатшою, розвивати і вдо-
сконалювати її внутрішній світ, духовність, людя-
ність. Література скеровує людину (її свідомість, над-
свідомість і підсвідомість) у сферу духовного і в такий 
спосіб ушляхетнює її. Від духовнотворчої функції 
залежать ідеологічна, пізнавальна, освітня, містична 
та ін. 

Завжди література виконує ідеологічну {суспільну, 
суспільно-політичну, соціальну) функцію. Ідеологію 
тлумачать як суспільну свідомість, систему політич-
них, правових, етичних, художніх, філософських, релі-
гійних та інших поглядів. Завдяки цьому ідеологічна 
функція є основною для більшості допоміжних функ-
цій. Ідеологічність твору — це його вплив на читача з 
позицій певної ідеології. Адже будь-який твір, як і його 
автор чи реципієнт, є носієм певної ідеологічної систе-
ми. А намагання трактувати літературу як чисте ми-
стецтво, доводити необхідність аполітичності письмен-
ників не раз виявляли свою контрпродуктивність. Бо 
така позиція є своєрідним виявом прихованої ідеології. 
Це влучно охарактеризував німецько-американський 

1 Злиот Т. С. Социальное назначение поззии. — С. 

183. 
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психолог Еріх Фромм: «Усі люди — 
"ідеалісти"... Розрізняються люди саме за тим, у 
які ідеали вони вірять о1. 

Пізнавальна (гносеологічна) функція літературного 
твору полягає у тому, що він завдяки митецькій інтуї-
ції, творчому генію розширює межі людського пізнан-
ня, проникаючи і в недоступні для науки сфери. Пока-
зовими є наукові передбачення Ж. Берна, Г.-Дж. Веллс, 
Р. Бредбері, інших фантастів; історіософські передба-
чення Т. Шевченка, Є. Маланюка; глибокі* проникнен-
ня у сферу людської психіки В. Підмогильного, Б. Ан-
тоненка-Давидовича, К. Гамсуна, Ю. Місіми. Художній 
твір передає інформацію про новий досвід, нове витлу-
мачення відомого досвіду. Цим він збагачує духовний 
світ людини, розвиває її здатність до сприйняття навко-
лишнього світу. 

Освітню функцію літературний твір виконує через 
поширення інформації, що розвиває наукову свідомість 
індивіда. З цього приводу нідерландський мислитель 
Йоганн Гейзінга зазначав, що вже найдавніші грецькі 
поети «виконують яскраво виражену суспільну функ-
цію. Вони звертаються до народу як його навчителі, як 
порадники»2. 

Ідентифікуючись Із текстуальними суб'єктами, аб-
страгуючись від негативних персонажів, читач формує 
власний етос — систему етичних переконань, поведін-
кових норм. У цьому полягає виховна (етична) функ-
ція художнього твору. 

Ще однією із функцій літературного твору є транс-
цендентна (лат. їгапвсепсіепз — той, що виходить за 
межі), містична. В основі містичного характеру худож-
нього твору — містичне почуття, котре Ігор Качуров-
ський інтерпретує як «почуття єдності індивіда з Абсолю-
том; воно, як і всі явища в житті людства, підвладне зако-
нові хвиль чи коливань: у добу спокою й добробуту занепа-
дає, маліє й міліє, в часи катастроф поширюється й по-
глиблюється». Він розрізняє містику духовну, христи-
янську (до неї були близькими М. Зеров, М. Орест, 
М. Рильський, П. Филипович, В. Симоненко, О. Бердник 

1 Фромм З. Психоанализ и религия // Сумерки 
богов / Сост. 
и общ. ред. А. А. Яковлева. — М.: Политиздат, 1989. 
— С. 160. 

2 Гейзінга Й. Ното Ьшіепз. — К.: Основи, 1994. — 
С. 140. 
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та ін.) і антихристиянську (антирелігійну, 
бездуховну). Ознаки її, на думку І. Качуровського, 
помітні у творчості російських поетів «срібного 
віку» Клюєва, Брюсова, Блока, Гумільова1. До 
апологетів антихристиянської містики 
зараховують переконливих представників соц-
реалістичної літератури, авангардистів, 
постмодерних письменників та ін. 

Серед інших функцій художнього твору 
дослідники виокремлюють ще функції самого 
тексту (за Р. Яко-бсоном): 

— референційна (висловлювання (текст) 
викликає в 
уяві адресата предмети, з якими пов'язується 
висло 
влювання); 

— емоційна (висвітлення ставлення автора до 
пові 
домлення); 

— конативна (прагнення встановити контакт з 
ре 
ципієнтом); 

— фатична (встановлення, підтримка, 
припинення 
соціально-масового чи індивідуального контакту 
при 
спілкуванні); 

— металінгвальна (функція тлумачення);  
— поетична (скерованість на повідомлення як 

таке, 
концентрація уваги на повідомленні заради нього 
само 
го) тощо. 

Кожна функція літератури і певні їх поєднання 
виявляються завжди у неповторному зв'язку між 
твором і його читачем, який специфічно його 
сприймає, інтерпретує, використовує. 

Культурологічний потенціал мистецтва 

У вільних суспільствах і мистецтва 
розвиваються вільно, на основі власних законів, 

під дією внутрішніх чинників. У державах, де 
влада вивищується над народом, мистецтва, 
передусім література, завжди потрапляють під 
жорсткий контроль держави, залежні від її 
ідеологічних настанов, нормативів та заборон, 
сваволі 

Качуровський І. Містична функція літератури 
та українська релігійна поезія //Слово і час. — 1992. 
— № 10. — С 33 40—44. 



чиновників, використовуються владою для її 
збереження і самоутвердження, а багатіями — для 
ще більшого збагачення. Тому мистецтво завжди 
зацікавлене у свободі — політичній, суспільній, 
творчій. 

Свобода мистецтва не означає, що воно має бути 
кинуте державою напризволяще. Мистецтво — 
явище не тільки індивідуально-творче, а й 
суспільне. Воно виявляє себе в суспільстві, 
твориться для суспільства — його духовного 
оздоровлення і просвітлення, окультурення, 
ушляхетнення. Матеріальне забезпечення деяких 
видів мистецтва непосильне для митців. Тому 
свобода творення має не тільки політичний і 
культурологічний, а й матеріальний вимір. Влада,' 
якщо вона піклується про розвиток суспільства, 
зобов'язана надавати мистецтву всебічну 
підтримку для реалізації ним своїх функцій. 

Мистецтво є також унікальним засобом 
самореаліза-ції творчої особистості у сфері 
культури. Однак при цьому нікому причетному до 
мистецтва не гарантовано суспільного визнання, а 
мистецтву — збільшення творчого потенціалу за 
рахунок долучення ще одного митця. Усе залежить 
від того, хто і з чим приходить у мистецтво, як 
визначає свою творчу мету, яка інтенція його 
творчості, на кого він розраховує. Проявляється 
ця закономірність у всіх видах мистецтва, в 
літературі — особливо. 

За метою творчості розрізняють: 
а) літературу відображення — описову та 

аналітич 
ну літературу, що не сягає далі відтворення 
життєвих 
реалій і констатації сущого (безпретензійне  
«побу  
тописання», етнографізм, безстороння хроніка 
життя 
тощо); 

б) літературу вираження — літературу, яка 
аналі 
зує, змальовує, оцінює дійсність, займає щодо неї 
ак 
тивну позицію, намагається своїми творами 
вплинути 
на неї, запропонувати власні концепції 
вдосконалення 

людини і суспільства, відкрити перспективні 
шляхи 
суспільного розвитку. Вона виступає з певних 
позицій, 
утверджує суспільно значущі принципи та ідеали, 
оці 
нює стан речей, виражає конструктивні ідеї тощо;  

в) літературу самовираження — літературу, 
твори 
якої є передусім маніфестацією внутрішнього світу 
ав 
тора, його думок і життєвої позиції. Загалом 
кожен лі 
тературний твір так чи інакше розкриває 
особистість 
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автора, свідчить про міру його таланту, розумові 
здібності, психологічні особливості, ставлення 

до життя тощо. Однак для деяких авторів 
самоутвердження і самовираження є метою (не 
обов'язково основною) й організуючим центром: 
автобіографії, мемуари, спогади, щоденники, есе. Саме 
вони представляють літературу самовираження; 

г) літературу егоцентрично-формалістичну — літе-
ратуру (точніше тексти) словесної гри, основною метою 
творців якої є власні формотворчі амбіції, самовира-
ження через гру словом, формою, асоціаціями, чужими 
текстами тощо. Такі твори позбавлені значущої інтен-
ціональності, у них марно шукати тематику чи мотиви, 
проблеми чи ідеї. Суперечність з ідеєю мистецтва, при-
хована чи явна інтенція деструкції, маргіналізації та 
нищення національної літератури, мистецтва, духовно-
сті — характерні ознаки і сутність творів такого типу 
(авангардистських чи постмодерністських). 

Тому свобода творчої діяльності не може бути абсо-
лютизована — вона корисна для мистецтва і суспільства 
тільки за умови особистісної відповідальності митця пе-
ред мистецтвом і народом. В іншому разі свобода твор-
чості обертається безкарною сваволею «літературних 
яничарів» (Є. Маланюк). 

За функціями, характером творчості та місцем у си-
стемі культури розрізняють літературу описову, аналі-
тичну, розважальну, концептуальну, філософську, кри-
тичну, апологетичну, полемічну тощо. За адресатом-ре-
ципієнтом — літературу дитячу, для дітей та юнацтва, 
для старшого шкільного віку, жіночу тощо. За творчим 
методом — барокову, класицистичну, сентименталіст-
ську, готичну, просвітницьку, романтичну, реалістичну, 
модерністську, постмодерну тощо. За інтенціональні-
стю і телеологічністю: меліоричну (лат. теііог — кра-
щий) — з інтенцією на естетичний, моральний, духов-
ний, світоглядний розвиток, вдосконалення, ушляхет-
нення людини, суспільства, нації; амеліоричну — з ін-
тенцією приземленою, парамистецькою, егоїстичною, 
меркантильною, іноді — відверто антимистецькою. 

Мистецтво (література) наділене неабиякими куль-
турологічними можливостями в індивідуалізації (фор-
муванні ціннісної орієнтації, моралі, духовності, свідо-
мості, взагалі особистості) та соціалізації («окультурен- 

Національна специфіка літератури 

* 

Об'єктивне, повноцінне, наукове пізнання літерату-
ри неможливе без урахування її національної специфі-
ки — комплексу ознак, якостей, за якими розрізняють 
літератури різних народів. 

Література — породження, факт і фактор національ-
но-конкретної духовності. Тому й літератури різних на-
родів — специфічно відмінні, а література одного наро-
ду не може повноцінно замінити літературу іншому на-
родові. Національна специфіка літератури зумовлена 
різними факторами і має різні форми вияву, основними 
з яких є мова, адресат, принципова народність, націо-
нальна сутність, самобутність та самодостатність, пред-
мет, національна ідентичність як ідентичність культур-
на, національно-духовна ідентифікація та національно-
духовна диференціація. 

Усвідомлення формантів національної специфіки лі-
тератури допомагає розрізнити поняття: «література 
нації» — література як вияв національної духовності; 
«література для нації» — література, якою намага-
ються замінити національну літературу, щоб денаціона-
лізувати і знищити народ як націю. Так відбувається в 
імперіях. 

Основою національної літератури є національна 
мова як основний засіб спілкування, матеріалізована 
духовність, досвід, історія, ідеали, цінності та прагнен-
ня народу, зрештою, як «дім буття» (М. Гайдеггер). У 
мові закодована національна сутність народу — те, що 
надає йому самобутності і засвоєння чого робить люди-
ну носієм та маніфестантом, захисником і продовжува-
чем свого народу в часі. Мова для літератури — єдиний 
засіб образотворення і визначальна передумова успіху 
художньої комунікації автора з його головним читачем — 
народом. Тому література так реагує на утиски рідної 
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ні», вживанні в конкретний соціум) людини. Тому є 
глибока і незаперечна істина у твердженні: «Література 
вчить жити». 

Література має колосальний культуроносний (куль-
туртрегерський) потенціал — здатність бути носієм здо-
бутків культури, доносити їх до людини, суспільства. 
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мови, звуження ареалу її побутування, різноманітні 
форми лінгвоциду. 

Іноді саме національну мову використовують як 
прикриття деструктивних, нищівних антинаціональ-
них проектів. Так, політика радянської влади щодо ук-
раїнської мови мала два аспекти. Влада, виправдовую-
чи свою політику, постійно нагадувала українцям, що в 
дореволюційний час їхня мова утискувалася і забороня-
лася (понад 170 заборонних документів царської вла-
ди), а її дії спрямовані на розвиток мови. Певною мірою 
це спрацьовувало, оскільки русифікаторська політика 
усвідомлювалася небагатьма. По-друге, свою імперську 
ідеологію тодішній режим успішно прикривав тією са-
мою українською мовою. Аналогічною була політика в 
інших республіках. Загрози для національної мови ма-
ють і новітні космополітичні тенденції. Тому далеко не 
все україномовне є насправді українським. Бо мова є 
першим, але далеко не єдиним виявом національної 
специфіки літератури. 

Художній твір має значний, в окремих випадках 
колосальний, людинотворчий потенціал. Щоб запро-
грамовані автором його функціональні можливості 
були реалізовані, твір має знайти свого реципієнта і 
бути сприйнятим. Тому основними компонентами літе-
ратурного життя є автор, твір і адресат (читач). Відно-
сини автора і адресата завжди складні, багатоаспектні. 
їх вивченням займається прагматична поетика, од-
ним із постійних предметів дослідження якої є пробле-
ма «адресат і реальний читач». Це закономірно, оскіль-
ки національна специфіка літератури зумовлюється й 
основним її адресатом. Бо автор пише для читача, роз-
раховує на адекватне сприйняття написаного. Над ним 
постійно тяжіє можлива реакція читача («читач цього 
не зрозуміє», «читач може не так витлумачити», «чи-
тач цього не сприйме» та ін.). Він наполегливо працює 
над текстом, щоб зробити його прийнятним для можли-
вого реципієнта. Однак хто цей уявний читач? Адже 
читачами є люди різного віку, статі, освіти, професій, 
переконань тощо. У них свої смаки, вимоги до твору. 
Врахувати все це неможливо. Тоді які спільні характе-
ристики цього потенційного читача автор враховує, на 
які орієнтується? 

Уявний читач — не абстракція. Передусім автор 
розраховує, що це буде ідеальний читач — людина ро-
зумна, прониклива, з багатою уявою, витонченим ху-
дожнім смаком, здатна до співтворчості та співпережи-
вання. Залежно від характеру твору він може бути кон-
кретизований за віком, статтю тощо. Визначальним у 
характеристиці цього потенційного читача буде його на-
ціональна належність, з якою ідентифікує себе й автор. 
Саме національне (мова, історична пам'ять, менталь-
ність, духовність, свідомість, підсвідомість тощо) є тим 
спільним, що споріднює автора і читача, для якого він 
пише. Письменник пише передусім для своїх сучасни-
ків, твір народжується як відгук на їхні проблеми, ак-
туальні, а часом — доленосні на історичному шляху на-
ції. Іноді сучасне йому покоління не сприймає твору, а 
наступне — захоплюється ним. І це підтверджує тезу, 
що насправді головним і визначальним адресатом літе-
ратурної творчості є нація — нескінченна низка поко-
лінь «мертвих, і живих, і ненарожденних земляків» 
(Т. Шевченко). Саме національне визначає характер 
твору і культурологічну специфіку літератури — те, що 
вирізняє її з-поміж інших літератур. І саме національне 
надає літературі анагогічності — робить її цікавою для 
інших культур. 

Субстанціональною ознакою справді національної 
літератури є її народність. Термін «народність літера-
тури» переважно вживають на означення літератури за 
її відношенням до народу та свідомим позиціонуванням 
автора на боці народу в бінарних опозиціях типу «народ 
і влада», «народ і панство», «народ і глитаї», «народ і 
окупант», «народ і колонізатор» тощо. Народність — 
один із принципів інтенціональності літератури, за 
яким твір (творчість письменника) оцінюється як акту-
альний для народу. При цьому важливо, на чиєму боці 
симпатії автора: народу чи його визискувачів. Має зна-
чення і доступність для народу форми твору. У цьому 
розумінні «Наталка Полтавка» І. Котляревського від-
повідає усім критеріям народності. 

У радянський час принцип народності використо-
вували тільки до творів (творчості) дореволюційних 
письменників. Застосування його до більшості творів 
радянської літератури було неможливим, бо одразу ого-
лювався конфлікт Із «принципом класовості». Тільки 
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тоді, коли необхідно було теоретично легітимізувати ху-
дожній примітивізм і простацтво (пісні П. Тичини 30-х 
років, післявоєнний гумор Остапа Вишні), наголошува-
лося на «глибокій народності» і вичавлених владою із 
покаліченого таланту «оспівувань радянської дійсно-
сті» чи «дуже ідейної» писанини різних «одописців». 

На генетичному рівні літературу характеризує на-
ціональна сутність. Від своїх початків література 
відображає національну специфіку — мовну, менталь-
ну, психічну, характерологічну, конкретно-історичну, 
образну, змістову, формально-стильову, ідейну тощо, 
яка відрізняє її від літератур інших народів. Адже літе-
ратура — явище мистецтва, а мистецтво детерміноване 
передусім національною свідомістю, національним під-
свідомим, які різні в різних народів. Не випадково Ге-
гель проголошував мистецтво й істину «ідеальними 
формами, у яких дух народу пізнає самого себе»1. 

Митець (письменник) формується в певному світо-
глядному континуумі (єдності елементів, з яких склада-
ється розуміння світу). Він засвоює не тільки конкрет-
но-історичне свідоме, характерне для його покоління, а 
й форманти колективної свідомості, які проявляються 
в усіх поколіннях народу, роблять його єдиною нацією. 
Справді національний письменник у своїх творах фік-
сує (надає здатності долати час і простір), культивує, 
поширює і примножує їх. Так формується національна 
література. 

Однак, як наголошував К.-Г. Юнг, творча енергія у 
процесі художнього творення походить не лише від того 
індивідуального, що становить особистість митця, і не 
лише від колективного свідомого, а передусім від колек-
тивного підсвідомого (підсвідомості певного класу, на-
роду, нації, раси, людства). Колективне підсвідоме є ма-
трицею психічного життя людини, народу. Структуру 
його утворюють архетипи — першообрази. У кожного 
народу — свій набір їх. Тому творчість є процесом оду-
хотворення архетипів, їх художнім розгортанням. За 
словами К.-Г, Юнга, цей процес є «несвідомою актива-
цією архетипного образу». Національна література і є 

1Гегель Г. В. Ф. Зстетика: В 4-х т. — М.: 
Искусство, 1973. — Т. 4. — С. 361. 
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цим «розгортанням» національних архетипів, що и виз-
начає її сутність, оскільки митець, мистецтво (літерату-
ра) є найчутливішими індикаторами змін у колективно-
му підсвідомому свого народу. 

Органічна якість літератури, що характеризує її на 
субстанціональному рівні, полягає в національній само-
бутності. Предметом літератури завжди є національна 
людина в національному бутті. Вона, як і письменник, 
сприймає світ очима національної людини — через спе-
цифічні для кожного народу національні коди та моду-
си національної екзистенції (екзистенціали), які й виз-
начають національну самобутність літератури. Крім 
того, народжуючись (наприклад, як нова українська лі-
тература) на національному ґрунті з одного твору, літе-
ратура далі розвивається за законами анагенезу — шля-
хом поступового ускладнення своєї будови та функцій. 
Формується вона у специфічних умовах національного 
історико-літературного процесу. А взаємодія внутріш-
ніх і зовнішніх чинників розвитку літератури, динамі-
ка напрямів і стилів, літературних родів, видів та жанрів, 
взаємини і зміна поколінь, міжнаціональні літературні 
стосунки, видавнича справа, місце і роль літератури в 
суспільстві, відносини літератури з громадою, церквою, 
літературна політика влади, структура літературного 
процесу в кожній національній літературі різні. Ці від-
мінності формують і становлять національну самобут-
ність кожної літератури. 

На функціональному рівні літературу характеризує 
її національна самодостатність. Література кожного 
народу є породженням, фактом і фактором саме націо-
нальної духовності. її сутність та самобутність виразно 
національні, національними є її основний адресат та 
предмет художнього освоєння. Саме це зумовлює само-
достатність національної літератури на функціонально-
му рівні, яка полягає в тому, що тільки національна лі-
тература здатна найповніше актуалізувати національні 
архетипи, культивувати національні культурні коди, 
модуси національної екзистенції та національну аксіо-
логію, виражати і розвивати духовність народу, форму-
вати повноцінну особистість, духовно консолідувати на-
цію. Жодна інша література таких функцій у націо-
нальній культурній системі виконувати не може. Саме 
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національна література формує, викликає художньо-
літературні потреби суспільства, а потім задовольняє 
їх або готує передумови для сприйняття творів інших 
літератур. 

Національна література самодостатня і потенційно — 
своєю спроможністю формувати, розвивати, ушляхет-
нювати національну людину, суспільство. Вона може 
плідно розвиватися і функціонувати тільки у просторі 
національної духовності, творчо засвоюючи здобутки 
інших культур, вступаючи з* ними в художній діалог, 
забезпечуючи культурні потреби свого народу і тільки в 
такий спосіб набуваючи анагогічності (цінності націо-
нальних літературних явищ для інших культурних си-
стем, долучання до «предметів вічної слави» — Данте 
Аліг'єрі). Зовнішні втручання в цей природний процес, 
спроби довести неможливість саморозвитку національ-
ної літератури чи її принципову функціональну «не-
спроможність», «недостатність» є проявами культуро-
логічного імперіалізму. 

Предмет літератури 

Художню літературу часто називають людинознав-
ством. Загалом це правильно. Однак це також фігураль-
ний вислів, як і «література — мистецтво слова», який 
не дає змоги належно збагнути специфіку літератури за 
її предметом. Адже людинознавчими є й медичні, 
психологічні, педагогічні, суспільні науки. Виокреми-
ти з-поміж них літературу з допомогою такого визна-
чення неможливо. Крім того, література є не логічним, 
науковим, а мистецьким, художнім пізнанням, осми-
сленням і оцінюванням. 

Справді, література має найскладніший предмет пі-
знання та зображення — людину в системі її взаємовід-
носин із буттям (усім, що існує в реальності чи уяві). 
Вона пізнає не просто людину як біологічну істоту. 
Предметом літератури є людське в людині, яке про-
являється через її взаємини з іншими людьми, стосунки 
зі світом у всіх його виявах, ставлення до себе й інших 
людей, дійсності, минулого і сучасного тощо. 

І навіть коли у творах ідеться про пейзажі, події, 
тварин чи предмети, автор показує їх так, як їх сприй- 
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має людина. Бо «завжди на природу, на матеріальний 
світ проектується духовний стан людини, людська сві-
домість, — зазначає М. Ласло-Куцюк. — Навіть най-
більш могутня фантазія не може щось таке собі уявити, 
що було б незалежним від досвіду окремої людини і ці- 
лого людства» 

Предмет художнього пізнання і зображення літерату-
ри кожного народу або специфічно національний (націо-
нальна людина і національне середовище, наприклад у 
«Гайдамаках» Т. Шевченка), або — в процесі художньо-
го освоєння позанаціональних об'єктів — національно 
зумовлений, сприймається й оцінюється крізь призму 
національних стереотипів та критеріїв, духовності та сві-
тогляду митця («Кассандра», «Оргія» Лесі Українки). 

Найчастіше предметом літератури є онтологічно 
змістовний, адекватний тип національної людини, но-
сій рис і якостей, характерних для народу. Не менше лі-
тература переймається пізнанням онтологічно спусто-
шеного, дефективного, спотвореного типу національної 
людини. В українській літературі — це потурнак, яни-
чар, христопродавець, зрадник, хрунь, манкурт, хохол, 
«раб» (Т. Шевченко), «ботокуд» (І. Франко), «соціал-
ідіот» (Д. Донцов), «малорос» (Є. Маланюк), «патріот-
іскаріот» (П. Скунць) тощо. 

Предмет і національну специфіку літератури кон-
кретизують: 

1) національна ідентичність. Сучасний англійсь-
кий націолог Ентоні Сміт, розглядаючи людську особи-
стість як сукупність різноманітних «ідентичностей та 
ролей» (родинної, територіальної, класової, релігійної, 
етнічної, родової тощо), зазначає, що національна іден-
тичність (тотожність, самість) є основною в цій структу-
рі, їй підпорядковуються всі інші ідентичності2. Анало-
гічно стверджував Г.-Г. Гадамер: «Навіть той, хто 
прагне як уявного глядача історії стерти свою власну 
індивідуальність... залишається дитиною свого часу 
та сином своєї батьківщини»3. Нація як усвідомлена 

1 Ласло-Куцюк М. Питання української поетики. 
— С.166. 
2 Див.: Сміт Е. Д. Національна ідентичність. — К.: 

Основи, 
1994. — 224 с. 

3 Гадамер Г.-Г. Істина і метод / Пер. з нім. — К.: 
Юніверс, 
2000. — Т. II. Герменевтика II: Доповнення. 
Покажчики. — С. 23. 

 

128 129 



130 Література як вид 

мистецтва 

Література і життя 

суспільства 

131 

 
природно-соціальна єдність людей зумовлює характер 
різноманітних «ролей» індивіда. Тому соціаліст у 
Польщі відрізняється від соціаліста в Україні, статус 
дружини в арабському світі мало чим нагадує францу-
зький зразок тощо. 

За твердженням Любомира Сеника, термін «націо-
нальна ідентичність» у літературі — це «збереження 
найсуттєвіших національних ознак: мови, психології, 
мислення (свідомості), способу буття, звичаїв, релігії, 
осмислення сучасного і минулого у світлі національної 
ідеї, послідовне (або й стихійне) обстоювання політич-
них, культурно-духовних прав нації, державності як 
єдино можливої форми нормального існування націо-
нальної спільноти для її самоствердження, життєдіяль-
ності й розвитку»1; 

2) національно-духовна ідентифікація (ототожнен-
ня, прирівнювання, уподібнення). Найголовніша (стри-
жнева, аксіальна) тотожність людини — національна, 
котра визначає характер колективної свідомості та під-
свідомості кожного її індивіда. Формується вона у про-
цесі національної ідентифікації (ототожнення індиві-
дом себе із нацією). Цей процес може бути свідомим і не-
усвідомленим. Відбувається він і під час «спілкування» 
з літературним твором. Оскільки література належить 
до сфери культури, людського духу, важливу роль у ній 
відіграє національно-духовна ідентифікація, націо-
нальна емпатія (вчування) — підсвідомо-свідомий 
процес ототожнення індивідом себе із текстуальними 
суб'єктами та об'єктами як зразками, унаслідок якого 
формується національна ідентичність індивіда. 

Систему текстуальних суб'єктів та об'єктів утворю-
ють: образи людей як втілення певних національно-пси-
хічних констант (національного менталітету); історико-
культурні персоналі! (історичні діячі, митці, духовні 
батьки нації тощо); релігійні ідеї, церковні ритуали, то-
поси (місця) рідної землі, міфологічні символи, леген-
ди; митецькі твори (артефакти); моральні принципи; іс-
торичні події; природні феномени; національні цінності 

Сеник Л. Національна ідентичність української 
літератури в умовах тоталітаризму: 30-ті роки і 
пізніше (проблема літературної опозиції) // 
Літературознавство: Матеріали III конгресу 
Міжнародної асоціації україністів. — К., 1996. — С. 

44. 



(аксіси); фольклорна система; характер родинних зв'яз-
ків, традиції народу; загальнонаціональна мова (усі її 
структурні елементи) тощо; 

3) національно-духовна диференціація (національне 
розрізнення, абстрагування). Вона є протилежним про-
цесом стосовно національно-духовної ідентифікації і 
полягає у відмежуванні індивідом себе від негативних 
текстуальних суб'єктів та об'єктів, унаслідок якого теж 
формується його національна ідентичність* Наприклад, 
засудження ворогів України в історичних повістях 
А. Чайковського супроводжується бажанням читача на-
слідувати героїчних козаків — оборонців рідної землі. 
Так юний реципієнт формується як українець. 

Саме висока художність, глибока і чітка національ-
на конкретність концепції людини забезпечують твору, 
літературі справжнє міжнародне значення (анагогіч-
ність) — привабливість для інших культурних систем. 
У радянський час широко практикувалася політика 
нав'язаної (штучної) анагогічності, коли за видатний 
успіх, митецький шедевр видавалися малохудожні тво-
ри, які звеличували радянську дійсність, комуністичну 
партію чи її вождів. їх широко популяризували, пере-
кладали іншими мовами, за них нагороджували, дава-
ли привілеї тощо. Усе це дезорієнтовувало читачів і твор-
чу молодь, спотворювало художній смак, знецінювало 
саме поняття «художня література», було засобом коло-
нізації, денаціоналізації народів. Подібне спостеріга-
ється і нині, коли антихудожня, деструктивна писани-
на видається за шедеври європейського, а то й світового 
рівня, популяризується і винагороджується. 

Форманти художнього твору і літератури 

У художньому творі, мистецтві, історико-культур-
ному процесі завжди наявна діалектика особистісного, 
конкретно-історичного, національного і міжнаціональ-
ного. Це означає, що в конкретному творі, літературі за-
галом завжди присутній особистісний формант — те, 
що йде від творчої особистості (погляди, переконання, 
настрої, смаки, оцінки, обставини життя тощо) і визна-
чає формування твору як явища мистецтва. Літератур-
на творчість є індивідуальним процесом, і кожен твір 
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відображає індивідуальність автора, часто — його біо-
графію. Бувають і випадки успішного співавторства, 
коли твір має двох авторів. Співавторство практикують 
переважно у творах епічних чи драматичних, де наявна 
певна дистанція між зображуваним і образом наратора 
(оповідача, розповідача). У літературі така творча взає-
модія можлива тільки між духовно, світоглядно та есте-
тично близькими людьми. 

У радянський час були спроби колективної творчо-
сті, коли організовувались бригади письменників для 
створення «шедеврів», але жодна з них не вдалася. По-
яснюється це тим, що твори мистецтва є не копією дій-
сності, яка може бути адекватною зображуваному на-
віть тоді, коли її створює кілька людей чи колективи, а 
й тоді, коли кілька копій об'єкта чи явища роблять різ-
ні люди. Митець пропонує читачеві не «зліпок», «фото-
графію» чи копію дійсності, а її відображення у власній 
свідомості — образ, який сформувався під впливом на-
строю, світогляду, системи цінностей, національності, 
моменту, мети автора тощо. Ці фактори творчого про-
цесу різні в різних письменників. Привести їх до 
«спільного знаменника» практично неможливо у про-
цесі творення лірики, у якій предметом зображення є 
не дійсність, а її естетичне переживання творчою осо-
бистістю. 

Іншим чинником літературного твору є сучасне ав-
торові конкретно-історичне, властиве його епосі, з 
якого виростає й ознаки якого має твір: стан і реалії 
національного життя, актуальна суспільна проблемати-
ка, характерний спосіб мислення, система цінностей, 
рівень культури, духовності, стан і розвиток літерату-
ри, умови літературного життя тощо. Усе відображаєть-
ся у творі, виражає відповідний моментові його створен-
ня «дух часу». 

З особливою складністю проблема конкретно-істо-
ричного постає в художній історіографії (літературних 
творах на історичну тему), у якій поєднані два, а то й 
три часові пласти (роман Р. Іваничука «Шрами на ска-
лі») і де метою автора є: відтворення колориту та духу 
зображуваної епохи; доступність, зрозумілість історич-
них реалій для сучасного читача; відтворення цього ми-
нулого у формах сучасної літератури; актуалізація про-
блематики минулого для сучасників. 

Потужною формо-змістовою складовою літератури 
є національне — те, що йде не тільки від особистості 
письменника чи навіяне реаліями конкретно-історич-
ної епохи, а взагалі властиве національному характе-
ру, свідомості та ментальності, відображає сутнісні 
ознаки, тенденції та закономірності національного 
буття і відрізняє один народ від іншого. Саме вира-
ження і культивування національного робить літера-
туру потужним і незамінним фактором національного 
буття. 

Національне зумовлює бачення, сприйняття, осми-
слення та зображення дійсності окремим індивідом, 
у т. ч. письменником і реципієнтом, (читачем, слуха-
чем, глядачем). Особливо у творах живопису, передусім 
тих, що мають аналогічний предмет зображення. На-
приклад, за радянських часів у кожній радянській рес-
публіці творилася власна ленініана. Однак образ Леніна 
на портретах поставав різним. Кожен із них відображав 
не тільки творчу манеру художника, а й виразні, типові 
для конкретної нації антропологічні особливості, що де-
які портрети (наприклад, середньоазійських, китайсь-
ких митців) сприймалися в європейській частині дер-
жави як шарж. У літературі вплив національного на 
процес і результати творчої діяльності не так помітний, 
але наявність його незаперечна. 

У межах національної культури, зокрема україн-
ської, наявні й субкультурні особливості, які суттєво 
впливають на характер творчості митця. Важко не помі-
тити розлогості, панорамності художнього світу схід-
ноукраїнського роману (3. Тулуб, П. Панч, О. Гончар) і 
«тісного світу» західноукраїнського (І. Вільде, Р. Івани-
чук, Р. Федорів); характерного світосприймання, осо-
бливостей ментальності, місцевого колориту, соціуму в 
новелістиці представників «Покутської трійці» (В. Сте-
фаник, Л. Мартович, М. Черемшина) і А. Тесленка, 
М. Коцюбинського, С. Васильченка. Однак регіональ-
но-субкультурне урізноманітнювало творчість митців, 
але ніколи не набирало характеру протиставлення чи 
антагонізму щодо загальнонаціональної літератури. Істо-
рія засвідчує: наддніпрянець Т. Шевченко, наддністря-
нець М. Шашкевич, бойко І. Франко, волинянка Леся 
Українка, лемко Б.-І. Антонич, степовик Є. Маланюк, 
подоляк М. Стельмах, гуцул Р. Іваничук, донеччанин 
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В. Стус, киянка Л. Костенко, закарпатець П. Скунць і 
тисячі інших письменників з усіх куточків України — 
усі вони творили і творять єдину українську національ-
ну літературу. 

Суттєвим формантом художнього твору є міжнаціо-
нальне — те, що приходить у національну літературу з 
інших культурних систем. Міжнаціональне присутнє в 
літературі як субстанціонально-естетичне і як анагогіч-
но-митецьке. Субстанціонально-естетичним у літера-
турі є передусім те, що відрізняє її від праць, напри-
клад, істориків, соціологів чи філософів: естетичне 
освоєння дійсності, образна природа, мовна основа об-
разотворення, визначальність художнього таланту, іма-
нентно-естетична сутність, генологічна структурова-
ність і розмаїтість, людинознавча і націознавча, люди-
нотворча і націотворча роль тощо. Ці ознаки по-різному 
проявляються в різних літературах, але вони характер-
ні і спільні для будь-якої з них. Анагогічно-митецьке — 
те, що з'являється в національній літературі (творі) 
внаслідок художнього спілкування, зацікавлення, літе-
ратурних впливів та запозичень: митецькі та філософ-
ські ідеї, методологічні засади, творчі методи, способи 
образотворення, стилістичні прийоми, жанрові форми, 
версифікаційні зразки, сюжетні схеми тощо. 

Вільні, добровільні й осмислені взаємовпливи в межах 
світової літератури сприяють оновленню, збагаченню ху-
дожньо-креативного потенціалу окремої літератури. Тому 
міжнаціональне має бути постійним фактором формуван-
ня національної літератури. Однак присутність міжнаціо-
нального в національній літературі має певні межі, за яки-
ми починаються її переродження, виродження і занепад, 
коли своє витісняється чужим, а нація як основний адре-
сат літератури перестає сприймати її твори за свої. 

Форманти літератури не існують окремо у художньо-
му творі, а перебувають у складних діалектичних взає-
мозв'язках. Ігнорування чи творчо невиправдане доміну-
вання одного з них негативно впливає на характер та ху-
дожню якість твору. Так, цілеспрямоване ігнорування 
національного і тотальне витіснення його міжнаціональ-
ним художньо знецінили твори і навіть творчість ба-
гатьох талановитих українських письменників радянсь-
кого часу. Однак крайній егоцентризм, генералізація 
особистісного та абсолютизація деструктивних зару- 
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біжних зразків поставили складні запитання щодо 
творчості багатьох українських постмодерністів. 

Кожна національна література завжди не тільки від-
крита для культурних взаємин і запозичень, а й зацікав-
лена в них. Адже перед нею стоять завдання духовного, 
світоглядного розвитку й ушляхетнення людини, нації. 
Це спонукає до постійного вдосконалення творчої май-
стерності, пошуку, засвоєння і використання здобутків 
національної літератури й успішних мистецьких досвідів 
інших культурних систем. Важливо тільки, щоб при цьо-
му не втрачалася висока мета, в ім'я якої це робиться. В 
українській літературі особливо яскраві, продуктивні 
зразки цілеспрямованого творчого освоєння досягнень ін-
ших літератур, збагачення ними мистецького потенціалу 
власної літератури характерні для творчості І. Франка, 
Лесі Українки, М. Коцюбинського, ранніх українських 
модерністів, «неокласиків», письменників «розстріляно-
го відродження», «вісниківців», шістдесятників. 

Здобутки національного мистецтва кожного народу 
мають велике і визначальне значення для формування 
ширшого культурного континууму (епохи, регіону, ци-
вілізації). Тільки із сукупності національних літератур 
постають і такі регіональні культурні системи, як, на-
приклад, література слов'янська, скандинавська, євро-
пейська, латиноамериканська, світова. Світова літе-
ратура — це система всіх національних літератур, 
включених у світовий культурологічний обіг. Із цими 
процесами пов'язані такі тенденції, як духовна експан-
сія і культурологічний (чи культурний) імперіалізм. 

Духовна експансія (лат. ехрапбеге — 
розкривати) — природне прагнення кожного 
народу заявити про себе, ознайомити із собою, 
розповісти про себе, поширити здобутки своєї 
культури у світі. 

Іноді цей процес відбувається спонтанно, унаслідок 
анагогічності національних мистецьких явищ і зацікав-
лення ними представників інших культур, як це було 
свого часу, наприклад, із скандинавською драмою чи 
латиноамериканським романом. 

Культурологічний імперіалізм (лат. ітрегіит — 
влада, панування) — цілеспрямоване витіснення 
та нищення національної культури і нав'язування 
народу чужої з метою його денаціоналізації, 
обездуховлення та поневолення. 

Найбільш руйнівними проявами культурологічного 
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імперіалізму і засобами девальвації, маргіналізації та 
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деструкції національних культур є комуністичні (інтер-
націоналістські) і демоліберальні (космополітичні) 
вчення про наднаціональні цінності, нібито набагато 
вищі та кращі за національні. 

4.
 

 

Запитання. Завдання 

1. Окресліть поняття «художня література». У чому 
полягає її спе 
цифіка як виду мистецтва? 

2. Доведіть, що мистецтво, зокрема мистецтво слова, 
виконує ва 
жливу роль у житті суспільства. 

3. Визначте основні та супутні критерії художності 
літературного 
твору. 

4. Поясніть специфіку художнього образу. Як 
співвідноситься це 
поняття із поняття «знак»? 

5. Назвіть твори, у яких особливо помітною є 
актуалізація авто 
ром національних архетипів, екзистенціалів, кодів. 

6. Конкретизуйте, за якими критеріями виділяють 
різні види об 
разів. 

7. Назвіть види художніх узагальнень. Розрізніть 
ідеалізацію, ти 
пізацію, умовність. 

8. Які функції літератури доречно вважати 
основними, а які друго 
рядними? 

9. З'ясуйте специфіку культурологічного потенціалу 
художньої лі 
тератури. 
 

10.Поміркуйте, чи можлива безнаціональна художня 
література. 
11.Назвіть форманти художнього твору і літератури. 

Літературний твір 

як естетично-інтенціональна 

система 

4.1. Художній твір як цілісність 

Літературний твір можна досліджувати як явище 
духовності, культури, як елемент у системі мистецтв, 
окрему естетичну систему. Предметом вивчення мо-
жуть бути його макроструктурні елементи, методоло-
гія, стиль і творчий метод, жанрова специфіка тощо. 
Однак цілісне уявлення про твір дає тільки його систем-
не, комплексне і всебічне вивчення. 

 
 Творчий процес 

Художній твір є складним явищем, компоненти якого 
тісно переплетені між собою і становлять єдине ціле. Цілі-
сності твору надає його системність. Це означає, що літе-
ратурний твір — не просто сукупність елементів, а худож-
ня система елементів різного рівня, пов'язаних між собою 
відношеннями ієрархії, взаємозв'язку та взаємозумовле-
ності і спільною функцією. Виникає, постає ця художня 
цілість унаслідок творчого процесу. Усвідомити його 



складн
ість, 
шляхи 
форму
вання 
та 
функці
онуван
ня 
твору 
як 
худож
нього 
цілого 
немож
ливо 
без 
пізнан
ня 
таких 
ос-
новних 
форма
нтів 
літерат
урної 
творчо
сті: 



 

Літературний твір як естетично-інтенціональна 

система 

1) творчий імпульс — результат зіткнення 
авторсь 
кого ідеального світу з реальністю, позитивне чи 
нега 
тивне потрясіння, що стало першопоштовхом до 
творчо 
го задуму; 

2) творчий задум — етап творчого процесу, коли 
ви 
никає образно-емоційний зародок майбутнього 
твору, 
який буде розгортатися, конкретизуватися, 
набирати 
мовної, образної та жанрової форми, емоційності, 
змі 
стовності та смислу; 

3) творче натхнення — короткочасний стан 
митця, 
що характеризується особливим піднесенням його 
твор 
чих сил, активізацією психічних, інтелектуальних 
про 
цесів. Завдяки цьому творчий задум спонтанно 
розгор 
тається і кристалізується в художні образи та 
жанрово- 
стильові форми, придатні для текстуальної 
реалізації; 

4) творчий (робочий) стан — споріднений із 
натхнен 
ням особливий емоційно-психічний та 
інтелектуальний 
стан письменника, досягнення якого дає йому 
змогу пі 
сля перерви повернутись у творений ним художній 
світ, 
включитися в нього і продовжити роботу над 
реалізацією 
(написанням) твору. Уміння вводити себе у творчий 
стан 
має особливе значення для авторів масштабних 
художніх 
форм (романів, повістей, драматичних творів тощо), 

тек 
стуальна реалізація яких не може бути здійснена 
під 
впливом натхнення — як короткотривалий творчий 
акт; 

5) творчий пошук — підготовчий етап творчого 
про 
цесу, який може мати різне спрямування і мету: 
попов 
нення художньо-творчого інструментарію (пошуки 
но 
вих виражально-зображальних засобів, 
образотворчих 
прийомів, жанрово-стильових форм, 
версифікаційних 
новацій тощо); збирання інформації про об'єкт і 
предмет 
зображення (епоху, умови і реалії життя, заняття, 
ми 
слення і поведінку людей, біографічні деталі, 
технологіч 
ні процеси, одяг різних станів); пошук ідейно-
змістового 
плану (нові теми, проблеми, конфлікти, ідеї тощо); 
пошу 
ки в межах обраної теми (відштовхування від 
зробленого 
іншими, заглиблення в суть зображуваного, нові 
поворо 
ти теми, нове трактування, переоцінка вартостей) 
тощо; 

6) творчий акт — творча дія, момент чи етап 
творчо 
сті, який характеризується емоційним та 
інтелектуаль 
ним піднесенням митця, напруженням його 
творчих 
сил,  унаслідок  якого з'являється твір або 
суттєвий  
фрагмент твору; 

 

138 



 
Художній твір як цілісність 

7) творчий процес  — сукупність послідовних 
дій 
(творчих актів) митця від задуму до завершення 
твору — 
написання і викінчення художнього тексту. У 
різних 
письменників творчий процес відбувається по-
різному, 
часом драматично, що залежить від характеру 
творчо 
сті, творчих завдань, обставин, психології автора 
тощо; 

8) творчий (художній) експеримент — окремий 
вид 
новаторства, коли письменник свідомо відхиляє 
тради 
ційні, усталені, давно апробовані способи, прийоми 
тво 
рення і застосовує власні чи запозичені з метою 
дося 
гнення більшого художнього ефекту; 

9) психологія творчості — закономірності 
психічної 
діяльності автора у процесі творчості та 
зумовленість 
результатів творчої діяльності переживаннями, 
психіч 
ними станами митця. На межі психології, 
мистецтво 
знавства та соціології сформувалася 
міждисциплінарна 
наука, предметом якої є закономірності творення 
ху 
дожніх цінностей (природа і виявлення таланту, 
роль 
інтуїції та уяви, підсвідомого і свідомого у 
творчому 
процесі) та їх естетичного сприймання; 
 

10) філософія творчості — ідейно-світоглядна 
основа 
літературної творчості, що визначає коло і 
характер за 
цікавлень письменника, його увагу до 
універсальних 
аспектів буття, світобудови, сенсу людського 
існуван 
ня, долі народу тощо; 

11) методологія творчості — конкретизація 
філософії 
творчості через верифікацію світогляду 
письменника з 
певною філософською системою та способом 
творення; 
художній (творчий) метод письменника, система 
основ 
них принципів художнього узагальнення, 
відтворення 
або створення ним «іншої реальності», місце його 
твор 
чості в системі історико-літературних методів; 

12) історія твору — процес його виникнення: що 
по 
служило творчим імпульсом; як виник творчий 
задум; 
час та обставини його зародження і написання; 
можли 
ві аналоги і прототипи; стимули і труднощі на 
творчому 
шляху; трансформація первісного задуму; історія 
його 
опублікування і розповсюдження; 

13) життя твору — історія його функціонування в 
лі 
тературі, історико-літературному процесі, 
суспільстві: 
реакція на нього письменників,  критиків і 
читачів;  
оцінка твору владою; з'ясування факторів 
сприйняття 
чи несприйняття твору сучасниками; вплив 
твору на 
суспільство, творчість і долю автора; дослідження 
при- 
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чин живучості твору, мотивів повернення його в актив-
ний обіг наступними поколіннями тощо. Визначальний 
вплив на життя твору в часі має естетична та інтенціо-
нальна якість його художності. 

Лише врахування основних формантів літературної 
творчості може дати об'єктивне уявлення про творчий 
процес та окремий літературний твір як естетично-ін- 
тенціональну цілість. > 

Твір як форма буття літератури 

Художній твір є конкретною формою буття літера-
тури, яка існує в сукупності творів, що стали фактами, 
а деякі — і факторами її становлення та розвитку як 
естетичної системи. Поза літературними творами немає 
літератури. 

До читача авторський літературний твір приходить 
як художній текст, що ще не гарантує автоматичного 
виникнення художнього твору у свідомості читача. 
Текст — це лише запрограмована потенція, можливість 
твору, а щоб вона стала реальністю, потрібна вольова, 
емоційна та інтелектуальна співпраця читача з авто-
ром — співтворчість. 

Співтворчість читача є невід'ємним атрибутом рецеп-
ції, бо сприймати твір — означає під впливом художнього 
тексту уявляти і переживати його. Без уяви, «співуявлен-
ня» (М. Ломоносов) немає рецепції. Художні твори вини-
кають у свідомості автора, реалізуються — як можли-
вість — у художніх текстах, але оживають і живуть тіль-
ки у свідомості читачів. Співтворчість читача — це і його 
здатність трансформувати закодовану в художніх текстах 
образну ідейно-естетичну інформацію в мегаобраз тво-
РУ — уявну картину. У ній виявляється креативний по-
тенціал читача, його психічна та інтелектуальна спро-
можність сприймати і розкодовувати художній текст. 

Системний характер твору 

Літературний твір є не просто сукупністю різнорід-
них образів, а надзвичайно складним художнім явищем 
з усіма ознаками системності. 

 

Художній твір як цілісність 

Системність (системний характер) художнього тво-
ру означає: 

1) кожен художній твір — це складна естетично-ін 
тенціональна система, яка є втіленням авторського за 
думу і через яку відбувається спілкування митця із ре 
ципієнтом; 

2) твір чітко структурований, тобто складається із 
взаємопов'язаних елементів різних рівнів; 

3) структурними елементами твору.як естетично-ін- 
тенціональної системи є зовнішня і внутрішня форми, 
зміст і сенс твору, мікрообрази та макрообрази, які ста 
новлять єдине ціле — мегаобраз твору — і є носіями 
ідейно-естетичного змісту, а через ньогр — і сенсу (сми 
слу) твору; 

4) елементи твору як системи перебувають в ієрар 
хічній взаємозалежності, за якої одиниці нижчого рів 
ня (мікро- та макрообрази) є конструктивно-компози 
ційними елементами одиниць вищого рівня, а ті нада 
ють функціональної значущості елементам нижчого 
рівня (макро- та мікрообразам); 

5) елементи системи перебувають у відношеннях 
ієрархії, взаємозв'язку та взаємозумовленості; 

6) кожен елемент художнього твору суворо функціо 
нальний, переважно — поліфункціональний, а всі вони 
пов'язані спільною функцією твору як цілого, підпо 
рядковані їй і забезпечують її реалізацію; 

7) мовні ресурси і прийоми у творі слугують не для 
прямого спілкування автора з читачем, а для творен 
ня образів, через які й відбувається акт художньої 
(естетично-інтенціональної) комунікації митця та ре 
ципієнта. 

Функціональність елементу твору — це його здат-
ність виконувати певну роль у творі, бути носієм певно-
го значення (лексичного, граматичного, стилістичного, 
образного, композиційного, змістового, смислового 
тощо). Усі елементи твору переважно поліфункціональ-
ні — одночасно виконують кілька функцій. Безфунк-
ціональних елементів у творі немає; можливе втілення 
у них функцій, які читач ще не збагнув. 

Системний характер літературного твору розкри-
вається в образному та макроструктурному вимірах: 

1) образний вимір, що виявляється як образна си-
стема твору. Утворюють її художні образи всіх рівнів: 
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а) мегаобраз — ієрархічно найвища цілісна 
словес 
но-художня величина; це система наявних у творі 
мак- 
рообразів (із їхніми компонентами — 
мікрообразами) та 
окремих мікрообразів, які є художніми деталями і 
ма 
ють власні функції. Загалом мегаобраз — це весь 
ком 
плекс уявлень, переживань і думок, які викликає у 
сві 
домості читача художній текст; цілісна картина 
твору 
чи його окремої складової, котра має відносно 
самостій 
не значення.  Наприклад,  вірш Т. Шевченка  
«Садок 
вишневий коло хати...», який має-тільки три 
строфи, 
фактично є триптихом — його мегаобраз 
складається із 
трьох окремих і внутрішньо довершених картин — 
ме- 
гаобразів меншого масштабу; 

б) макрообраз — ієрархічно нижча, цілісна 
словес 
но-художня величина, до структури якої можуть 
нале 
жати тісно пов'язані між собою мікрообрази.  У 
ху 
дожньому творі макрообрази (образи людей, 
тварин, 
споруд, краєвиди, сцени, картини тощо) — те, що 
сприй 
мається як упізнаване функціональне ціле у складі 
ме- 
гаобразу. Наприклад, у вірші Т. Шевченка «Садок 
виш 
невий коло хати...» перший мегаобраз складається із 
чо 
тирьох макрообразів: пейзаж («Садок вишневий 
коло 

хати, Хрущі над вишнями гудуть»), плугатарі 
(макро 
образ доповнений мікрообразом «з плугами»), 
дівчата, 
матері; 

в) мікрообраз — найменша, елементарна 
художня 
величина, у якій художньо зображено маленьку 
частин 
ку буття і яка постає у творі як композит 
(композицій 
ний елемент) макрообразу чи окрема художня 
деталь 
мегаобразу. Наприклад, макрообраз пейзажу у 
вірші 
«Садок вишневий коло хати...» утворюють такі 
мікрооб- 
рази-композити: садок, хата, хрущі, вишні. У 
наступ 
ній строфі мікрообраз «вечірня зіронька встає» 
виконує 
більш самостійну роль — пейзажну художню 
деталь 
другого мегаобразу. Вона вказує на те, що між 
двома 
діями минув певний час (посутеніло, на небі 
з'являють 
ся зорі); 

2) макроструктурний рівень. У його розумінні 
дотримуються таких підходів: 

а) дихотомна макроструктура твору — 
виокремлення в ньому тільки форми і змісту. Таке 
загалом правильне, але надто загальне уявлення 
про макроструктуру твору унеможливлює чітке 
розмежування змісту по- 
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нять «літературна мова» і «художня мова 
(мовлення)», «текст» і «твір», «зміст» і «сенс 
(смисл)» тощо; 

б) чотирирівнева макроструктура — 
виокремлення у творі чотирьох макроструктурних 
елементів: зовнішньої форми (художня мова, 
художнє мовлення, естетичні ресурси та прийоми 
образотворення); внутрішньої форми (ейдологічна 
(образна) система, архітектоніка, композиція, 
система персонажів); змісту твору, сенсу (смислу) 
твору. Таке розуміння макроструктури літе-
ратурного твору описав Г.-В.-Ф. Гегель. Воно 
конкретизує, полегшує, поглиблює його пізнання й 
осмислення, дає змогу диференціювати і 
систематизувати знання про текст і твір. 

Текст і твір 

Текст фігурує як зв'язний запис на певну тему, 
щось записане. 

Художній (літературний) текст (лат. іехїит — 
тканина, зв'язок, побудова) — запис (рукописний, 
друкований) авторського твору в прозовій чи 
віршовій формі і в певному жанрі; знакова 
система, котра матеріалізує авторський художній 
твір і є матеріальною підставою для виникнення 
художнього твору реципієнта (читача, слухача). 

В акті художньої комунікації автора з читачем 
текст є постійним. Досконалість художнього 
тексту визначається не самооцінкою автора і не 
смаком читача, критика, а здатністю тексту 
пробуджувати уяву реципієнта, викликати і 
формувати в його свідомості заплановані автором 
образи, переживання, думки тощо. 

У сучасному літературознавстві як синонім 
терміна «текст» часто вживають термін «дискурс».  

Дискурс (лат. сіізсигвиз — міркування) — 
сукупність висловлювань, що стосуються певної 
проблематики і розглядаються у взаємозв'язках із 
нею та у внутрішніх взаємозв'язках. 

За смисло-стильовими ознаками розрізняють 
художньо-літературний, науковий, релігійний, 
політичний, правовий, філософський та інші 
дискурси. 

У межах дискурсу інколи вирізняють 

архетексти — конститутивні дискурси. З 
урахуванням цього виокремлюють похідні та 
вторинні дискурси. Наприклад, архе-текстами для 
християнського теологічного дискурсу є  
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Біблія, мусульманського — Коран, філософського — 
твори Платона й Арістотеля. Для шевченкознавства по-
хідним дискурсом, архетекстом є твори Т. Шевченка, 
вторинним дискурсом — тексти праць шевченкознав-
ців. Неправомірно розширене вживання терміна «дис-
курс» для ототожнення понять «текст» і «твір» утруд-
нює розуміння цих літературознавчих категорій. 

Твір — нова якість, витворена з елементів звичного; 
щось створене в уяві чи реальності. Художній (літера-
турний) твір є ідеальним образним утворенням, котре 
існує в уяві автора або читача і є носієм ідейно-естетич-
ної інформації. Це змодельований автором плід уяви, 
образна «інша реальність» — художній світ, втілений у 
художній текст. Фігурує він як «авторський твір» і «чи-
тацький твір». 

Авторський твір — творчий задум митця, який 
виник і реалізувався в його свідомості і який він 
пропонує читачам у вигляді худож-.}     нього тексту. 

Авторський задум рідко вміщується в текст у повно-
му обсязі — щось завжди залишається невисловленим, 
непоясненим тощо. 

Читацький твір — художній світ, що виник у 
свідомості читача під впливом художнього 
тексту. 

Читацький твір — явище змінне, бо кожне повер-
нення до художнього тексту, «друге прочитання» (Г. Си-
вокінь) уточнює, доповнює, розширює художній твір у 
свідомості реципієнта. 

Завдання літературознавства — якомога повніше і 
глибше збагнути авторський твір і закони рецепції, щоб 
з добутими знаннями допомогти читачеві зблизити свій 
читацький твір із авторським твором, якомога повніше 
сприйняти і пережити закодовану в авторському творі 
ідейно-естетичну інформацію. 

Текст і твір — об'єкти феноменальні, пізнавані, які 
можна вивчати, щоб спілкування читача з автором було 
якомога легшим та ефективнішим. Процес пізнання 
кожного з них має свої особливості. 

Специфіка вивчення тексту. Полягає вона в зосере-
дженні на мові, її виражальних ресурсах і мовних при-
йомах образотворення. У школі, наприклад, художні 
тексти вивчають, щоб розкрити учням виражальні мо-

жливості мови на всіх її рівнях; гармонізувати вира- 
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жально-образотворчі потенції художнього тексту із ре-
цептивними та інтелектуально-креативними можливо-
стями учнів різного віку; сформувати учнів як реципі-
єнтів і співтворців явищ художньої літератури. 

Текст можна вивчати з мовознавчих (лінгвістичних) 
і літературознавчих позицій. Лінгвістичний аналіз ху-
дожнього тексту здійснюється з метою з'ясування ви-
ражальних можливостей та естетичних ресурсів мови 
шляхом зіставлення ідіолекту письменника із мовною 
нормою — літературною мовою. Літературознавчий 
аналіз художнього тексту має на меті вивчити ідіолект 
письменника, специфіку використання ним образо-
творчого потенціалу різних виражальних ресурсів 
мови, улюблені прийоми актуалізації та образотворен-
ня, композицію, ідіостильові особливості (стилетвор-
чий діапазон, взаємодія стилетворчих факторів, стильо-
ві константи, стильова домінанта тощо). 

Предметом вивчення можуть бути: інтертексту-
альність (міжтекстуальність) — міжтекстові співвід-
ношення літературних творів (цитування, алюзії, ремі-
нісценції, пародіювання тощо чужих текстів); стилі-
зація — пряме наслідування чужих стильових власти-
востей і норм. 

Специфіка вивчення твору. Передбачає пізнання 
його як явища художньої комунікації. Мета вивчення 
художнього твору полягає в максимально адекватному 
декодуванні та освоєнні ідейно-естетичної інформації, 
закладеної автором в образну систему, якою є твір, тоб-
то у граничному зближенні авторського твору із читаць-
ким, гармонізуванні задуму з рецепцією. 

Наукове пізнання будь-якого літературного явища 
має бути різнобічним. Як правило, під час інтерпрета-
цій художніх явищ до уваги беруть їх когезійний (як?), 
когерентний (що?) і смисловий (в ім'я чого?) аспекти. При 
цьому розрізняють когезію (лат. сопаезив — зв'язаний, 
зчеплений), когерентність (лат. сопаегептла — зв'язок, 
зчеплення) тексту і когезію, когерентність твору. 

Когезія художнього тексту — мовна його організа-
ція, використані автором ресурси мови і прийоми обра-
зотворення (формальна сторона тексту). Когерентність 
художнього тексту — озмістовлення форми, генеруючі 
фактори і форманти змісту (значеннєва сторона). Коге-
зія художнього твору — формальний аспект змістоформи 
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твору (ресурси, способи, прийоми формування значень 
і змісту). Так, зовнішня форма твору є знаком його об-
разної системи, яка, в свою чергу, є знаком змісту, а 
зміст — знаком смислу твору. Когерентність художньо-
го твору — його змістова сторона, значеннєвий аспект 
змістоформи твору (компоненти і носії змісту твору). 

Повноцінні пізнання і використання художнього 
твору для духовного розвитку особистості та суспіль-
ства можливі тільки тоді, коли він стає фактом і факто-
ром літератури, ширше — культури, А стає він фактом 
національної літератури, будучи «включеним» у літе-
ратурний процес — опублікованим і поміченим читача-
ми, описаним дослідником, анотованим, рецензованим 
чи згаданим в літературно-критичному огляді тощо. 
Щоб твір став фактом для літературознавства, він має 
бути «включений» у науковий обіг, стати об'єктом нау-
кового осмислення. 

Малохудожні твори, які несуть відбиток часу, вва-
жають більше фактами історії, ніж фактами літерату-
ри. І оцінювати їх слід не за художніми критеріями (як 
художні твори), а за характером історичної інформації, 
носіями якої вони є як документи певного часу. 

В історії української літератури проблема твору як 
факту завжди була найважливішою. Адже впродовж 
століть імперська влада робила все, щоб унеможливити 
й функціонування української літератури як основи на-
ціональної культури, духовності, свідомості. Найдалі 
пішла Російська імперія, де українську літературу вва-
жали сепаратистською, антидержавною, тому заборо-
няли, як і українську мову. Заборонна система існувала 
і в радянський час. Передусім авторів піддавали пере-
вірці на лояльність, і письменникам, запідозреним в ан-
тирадянщині, націоналізмі, надрукуватися було не-
можливо. Не рятували ні заслуги, ні талант. Дехто ро-
ками не міг опублікувати свої твори. Наприклад, 
Л. Костенко вимушено «мовчала» шістнадцять років. 
Суворій цензурі піддавався сам твір: відкритому (рецен-
зент знав прізвище автора) і закритому (рецензування 
анонімного твору) рецензуванню. Оцінював його штат-
ний цензор. Твори на історичну тематику, крім того, пе-
ревіряли у відповідних відділах республіканських і 
центральних партійних комітетів, московські історики. 
Однак і це не давало гарантії виходу книжки у світ: до- 
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сить було навіть анонімного «сигналу», як її набір міг 
бути розсипаний, віддрукована книжка — пущена під 
ніж, вилучена із бібліотек та книгарень. 

Практикувалася індексація — включення книжки в 
реєстр (індекс) заборонених, і тоді навіть автор не смів 
подавати її в переліку своїх творів: О. Гончар — роман 
«Собор», Р. Іваничук — роман «Мальви». Тисячі книг 
десятиліттями лежали у спецсховищах, доступ до яких 
був суворо обмежений. Навіть читання «крамольних» 
книг вважали злочином і карали. Ніхто не зможе на-
звати, наприклад, точну кількість покараних за читан-
ня праці І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?» 
чи за те, що не донесли на тих, хто мав, поширював або 
читав її. 

Фактором літератури є літературне явище (твір, 
тенденція, творчий метод, стиль тощо), що впливає на її 
розвиток, викликає в ній позитивні чи негативні зміни. 
Передусім це мало б залежати від художньої якості та 
суспільної значущості твору. В умовах української ко-
лоніальної дійсності століттями вирішальну роль віді-
гравали позалітературні чинники: індексація; знищен-
ня письменників («розстріляне відродження»); цензу-
ра, яка викорінювала все українське з літератури (цикл 
віршів А. Малишка «Україно моя» перейменували на 
«Батьківщино моя», роман Р. Іваничука «Яничари» — 
на «Мальви»); витіснення української літератури зі 
ЗМІ; тотальна русифікація книжкового ринку; відсут-
ність державної політики відродження української ду-
ховності тощо. За таких умов чимало творів української 
літератури, не ставши її фактами, не змогли стати і фак-
торами її розвитку. А сама українська література не 
може повністю виявити свій людинотворчий і націо-
творчий потенціал, стати постійним чинником розвит-
ку національної свідомості, культури, духовності. 

Змістоформа літературного твору 

Художній твір є формо-змістовою єдністю (термін" 
А. Ткаченка) — системно-органічною цілісністю фор-
мальних і змістових елементів. 

Питання змісту і форми є загальнонауковим, філо-
софським, адже кожен предмет чи явище має свої зміст 
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і форму. Зміст — сутність, якісна визначеність, харак-
терні особливості предметів і явищ. Зміст літератур-
ного твору — ідейно осмислена тема; єдність теми та 
ідеї. Форма — спосіб існування предмета, спосіб вияву 
змісту, його внутрішня, значеннєва організація; те, що 
воєдино пов'язує елементи змісту, без чого неможливе 
його існування. 

Зміст і форма є діалектичною єдністю, і тільки в та-
кому разі доречні твердження про формо-змістову єд-
ність літературного твору. На думку Гегеля, «зміст є не 
що інше, як перехід форми у зміст, а форма є не що 
інше, як перехід змісту у форму». Тому будь-який 
зміст — формований, а форма — змістовна. На рівні 
тексту йдеться про взаємозалежність когезіиного та ко-
герентного пластів тексту. 

На основі вчення О. Потебні, розрізняють внутріш-
ню (художній образ) і зовнішню форми (засоби зобра-
ження і вираження) літературного твору. Художній об-
раз є формою щодо естетично-ідейного змісту твору і 
змістом стосовно зовнішньої словесної форми. 

Формальними чинниками літературного артефакту, 
тобто засобами розкриття ідейного змісту твору, є: архі-
тектоніка, композиція, сюжет, система персонажів, су-
купність образотворчих засобів, мова, поетика назви, 
епіграф тощо; чинниками змісту — тема, проблема (мо-
тив), ідея твору тощо. Окремий феномен — смисл (сенс) 
художнього твору. Усе це дає підстави розглядати твір 
як системну цілісність із складною макроструктурою. 

4.2. Макроструктура 

літературного твору. Зовнішня 

форма 

Погляд на літературний твір як на дихотомну мак-
роструктуру передбачає виокремлення в ньому лише 
форми і змісту. Конкретизована, деталізована чотири-
рівнева макроструктура літературного твору як есте-
тично-інтенціональної системи дає змогу побачити в 
ньому такі функціональні складові, як зовнішня і вну-
трішня форми, зміст, смисл (сенс). Змістовність зовніш- 
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ньої форми виражається через різноманітні значення її 
елементів, які утворюють внутрішню форму (ейдоло-
гію, образну систему) твору. Формування змісту відбу-
вається як сума, комбінація і взаємодія значень худож-
ньої форми: форма (зовнішня і внутрішня) є знаком змі-
сту. Із змісту випливає певний сенс твору. 

Художня комунікація , 

Зовнішня форма літературного твору охоплює його 
художню мову і художнє мовлення, прийоми образотво-
рення і перетворення ресурсів мови на художній текст. 
Вона — носій і генератор художніх значень, з яких фор-
муються образна система, зміст і сенс літературного 
твору. Вивчають її, послуговуючись поняттями «мовна 
норма», «поетичнавільність», «конотація», «актуаліза-
ція», «сильна позиція слова», «автологія», «металогія», 
«вірш», «проза», «метрика», «ритміка», «строфіка», 
«теорія рими», «ритмомелодика», «інкантація», «ідіо-
лект», «ідіостиль» тощо. 

Мова виникла з необхідності порозуміння як засіб 
спілкування між людьми. Через називання (номінацію) 
предметів, ознак, дій, станів, обставин тощо вона допо-
магає описати навколишню дійсність, світ людини — це 
означена мовою дійсність. Народжуючись і освоюючи 
життя, людина вживається в цей називаний, мовний 
світ, через нього сприймає, пізнає й осмислює дійсність. 
Не назване, не окреслене мовою не існує для людської 
свідомості. Мова — це «дім буття» самосвідомості люди-
ни і народу, онтологічно-екзистенційна система. За сло-
вами М. Гайдеггера, «буття є прихистком, котрий при-
криває людину, її екзистуючу сутність, у своїй істині, 
роблячи домом екзистенції мову... У помешканні мови 
живе людина. Мислителі і поети — хранителі цього по-
мешкання»1. 

Загальнонаціональна мова, яка забезпечує кому-
нікативні потреби народу, побутує в кількох основ-
них різновидах: діалекти (територіальні, соціальні),  

1 Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Хайдеггер 
М. Время и бьітие: Статьи и вьіступления / Пер. с 
нем. — М.: Республика, 1993. — С. 218. 
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розмовно-побутова мова, літературна мова, художня 
(поетична) мова. Загальнонаціональна мова і кожен її 
різновид мають не тільки комунікативні, а й естетичні 
ресурси — здатність пробуджувати уяву, творити образ 
предмета розмови, викликати емоційне ставлення до 
нього, впливати на його оцінку тощо. 

Спілкування розгортається як мовна і художньо-лі-
тературна комунікація. 

Мовна комунікація («комунікативний ланцюг») 
здійснюється за тричленною формулою: адресант — ін-
формація (повідомлення) — адресат. Найефективнішим 
способом комунікування в межах певної нації є літера-
турна мова. Цьому сприяє така її основна властивість, 
як унормованість на всіх рівнях — лексичному, фоне-
тичному, морфологічному, дериватологічному, синтак-
сичному, графічному тощо. Для діалектів загально-
прийнятої норми не існує. 

Художньо-літературна комунікація (літературне 
спілкування) відбувається за п'ятичленною формулою: 
письменник (автор) — авторський твір — художній 
текст — реципієнт (читач, слухач) — читацький твір. 

Авторський задум рідко повномасштабно і повно-
цінно втілюється в тексті — щось залишається неви-
словленим, недомовленим, непоясненим тощо. Оскіль-
ки читачі бувають різні за статтю, віком, фахом, 
ерудицією, уявою, можливостями сприйняття, суттє-
во відрізняються і читацькі твори, що виникають у їх 
свідомості. 

Ключовими є текст і твір, які співвідносяться як 
знак і образ (мегаобраз). Тобто під час художньої кому-
нікації спілкування між автором і читачем відбувається 
не з допомогою слова та інших ресурсів мови (вони є за-
собами творення образів), а через образну систему 
(твір), яка є основним носієм ідейно-естетичної інфор-
мації. За зовнішньої подібності авторські і читацькі тво-
ри суттєво відрізняються, тому найефективнішим спо-
собом зближення, їхньої уніфікації є літературознавча 
інтерпретація. Виникнення, конституювання твору у 
свідомості реципієнта (читацький твір) залежать і від 
якості художнього тексту (зовнішньої форми), і від вну-
трішнього світу реципієнта (тезаурусу, світогляду, 
життєвого досвіду, свідомості, підсвідомості, надсвідо-
мості, креативного потенціалу тощо). 

 

Макроструктура літературного твору. Зовнішня 

форма 

Літературна мова і мова художньої літератури 

Обидві знакові системи — літературна мова і мова 
художньої літератури — мають свої структурно-смисло-
ву специфіку, функції та сфери застосування. 

Літературна мова — унормована на всіх рівнях 
знакова система, основною функцією якої є 
комунікативна (розповісти про щось, запитати про 
щось, спонукати співрозмовника до певної дії). 

Тому за метою висловлювання речення поділяють на 
розповідні, питальні та спонукальні. Основною ознакою 
літературної мови є мовна норма. Упорядкованість її на 
всіх мовних рівнях допомагає долати діалектні особливо-
сті, робить її незамінним засобом загальнонаціонального 
спілкування. Характерні ознаки літературної мови: по-
нятійний характер, комунікативна функція, мовна нор-
ма, автоматизація висловлювання та сприйняття, ситуа-
тивність як формант висловлювання, домінування авто-
логічного слововживання, логічність викладу. 

Мова художньої літератури (художня, 
поетична мова) — знакова система, яка виникає 
внаслідок поєднання мовної норми із регулярними, 
послідовними, систематичними і цілеспрямованими 
відхиленнями від мовної норми на різних рівнях з 
ейдологіч-ною метою. 

Основні її функції — образотворення і написання ху-
дожнього тексту (у прозовій чи віршовій формі). Вона — 
«засіб найкомпактнішої передачі інформації» (К. Фро-
лова). Ознаки поетичної мови: образний характер, ейдо-
логічна функція, цілеспрямована деформація мовної 
норми, актуалізація висловлювання, конотація (наяв-
ність додаткових смислових, стильових відтінків), по-
єднання автологічного й металогічного слововживання, 
виразна ритмічність мовлення, реалізація у прозовій та 
віршовій формах, емоційність. 

У творенні художньої мови особливого значення на-
буває поетична вільність (поетична ліцензія) — свідо-
ме чи мимовільне незначне порушення мовного ладу у 
віршах задля дотримання віршового розміру; художньо 
доцільні відхилення від нормативної мови, які дають 
змогу письменникові творити художній текст. Адже, як 
свідчить літературна практика, художнє мовлення є ре-
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зультатом регулярних, послідовних, цілеспрямованих 
відхилень від літературної норми. 
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Поетична (художня) мова конкретизує зовнішню 

форму літературного твору. 
Основною функцією художньої мови, яка реалізу-

ється через художній текст, є образотворча (ейдологіч-
на). Художній текст виникає як результат свідомих і 
художньо виправданих відхилень письменника від мов-
ної норми (літературної, діалектної, розмовно-побуто-
вої тощо). Набуття ресурсами мови здатності творити 
образи, художній текст відбувається на рівні речення і 
(частково) віршового рядка. 

Перетворення мови з комунікативного на ейдологіч-
ний засіб відбувається на рівні речення. Саме в реченні 
формується контекст, у якому уможливлюється, стає 
ефективним застосування різних прийомів актуалізації 
та деавтоматизації висловлювання задля образотворен-
ня: «Клітинкою поетичного твору є речення» (Ж. Ласло-
Куцюк). Частковим аналогом речення є віршовий рядок 
(наприклад, тут, як і в реченні, три сильні позиції сло-
ва: на початку, під логічним наголосом і в кінці рядка). 

Специфіка мови художньої літератури увиразнюєть-
ся через конкретизацію понять «загальновживана 
мова» та «літературна мова». Одним із найпоширені-
ших різновидів загальнонаціональної мови є загально-
вживана (розмовна) мова — мова, що використовується 
для повсякденного спілкування в неофіційних жит-
тєвих ситуаціях. Залежно від обставин вона набуває 
більш побутового, діалектного чи більш літературного, 
професійного характеру. Розмовна мова активно послу-
говується діалектними та соціолектними елементами. 

Якісно вищий рівень комунікації забезпечується лі-
тературною мовою. Формується вона на високому рівні 
культурного розвитку нації, вбираючи в себе все най-
більш усталене, відшліфоване з усіх типів загальнона-
ціональної мови (розмовного, наукового, ділового 
тощо). Літературна мова — це мова літератури загалом, 
а не лише художніх текстів1. Тому її ще називають нор-
мативною мовою, мовою-стандартом. 

Художню мову лише частково можна вважати різно-
видом літературної мови. Метою літературної мови є пе-
редусім унормування комунікації (спілкування) в сус- 

1 Ткаченко А. О. Мистецтво слова (Вступ до 
літературознавства): Підручник для гуманітаріїв. — 
К.: Правда Ярославичів, 1997. — С. 212. 

пільстві, художньої мови — максимальна актуалізація 
висловлювання і створення художніх образів. Основна 
функція мови художньої літератури не інформативна 
чи комунікативна, а ейдологічна (образотворча), тобто 
художньо-інформативна. 

Крім того, «поетична мова не може бути названа різ-
новидом літературної мови, тому що вона має у своєму 
розпорядженні всі форми цієї мови з точки зору лекси-
ки, синтаксису і т. д. — часто різні стуцені її розвит-
ку»1, тобто використовує весь арсенал загальнонаціо-
нальної мови, у т. ч. заборонені для літературної мови 
діалектні та просторічні пласти. Деякі художні твори 
написані діалектом (М. Черемшина) чи злодійським 
жаргоном (окремі тексти Ф. Війона). Художня мова має 
і власну лексику та фразеологію, яка вживається тільки 
в поетичних творах: у Шевченка — «братія моя», «сизо-
крилий», «луда», «линути», «благоденствіє», «думи», 
«на сторожі коло їх», «марно сльози трачу» та ін. 

Водночас між літературною і художньою мовами є 
тісний взаємозв'язок. Адже в художній літературі саме 
літературна мова є тлом (фоном), на якому відбувається 
естетично вмотивоване, навмисне (свідоме) порушення 
норм літературної мови. 

Загалом у діалектичному зв'язку літературної та ху-
дожньої мов помітні два аспекти: 

1) відхід письменником для вираження особистого, 
неповторного, власних міркувань, змалювання власної 
художньої дійсності від норм літературної мови (актуа 
лізація, використання тропів, стилістичних фігур, зву 
копису, маркованої лексики тощо); 

2) орієнтація під час написання твору на норми літе 
ратурної мови (мова-стандарт), що особливо увиразнює 
оригінальність письма письменника. 

Письменник може багато зробити для унормування 
загальновживаної мови за відсутності її норм: творення 
німецької літературної (унормованої) мови М. Лютером, 
чеської — Й. Добровським, словацької — Л. Штуром та 
А. Бернолаком, російської — О. Пушкіним тощо. Зачина-
телем унормування української мови став І. Котлярев-
ський, основоположником нової української літератури і 
сучасної української літературної мови є Т. Шевченко.    , 

1 Ласло-Куцюк М. Питання української поетики. 



— С. 19. 
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Автоматизація й актуалізація

 

• 

в комунікації і образотворенні       ж

 

^ 

Мовлення і рецепція відбуваються завдяки автома-
тизації та актуалізації, які використовуються у різних 
сферах і для різних цілей. Під час оволодіння мовою як 
засобом спілкування, обміну інформацією (наука, про-
фесійні сфери, побут) метою є досягнення максимальної 
автоматизації мовлення й автоматичного, безперешко-
дного сприймання, рецепції. 

Автоматизація (грец. аиіотаіоз — самодіючий) 
— рівень володіння мовою, який забезпечує 
автоматичне, без обдумування, вживання 
окремих слів та виразів, а також автоматичне їх 
сприйняття й адекватне розуміння. 

Вона є метою в оволодінні літературною (загально-
вживаною) мовою. Автоматизоване мовлення характе-
ризується нормативністю на всіх рівнях мови, точністю 
понять і тверджень, використовує усталену терміноло-
гію. Термінологія і є результатом автоматизації (стерео-
типізації), коли «кожне, навіть найновіше поняття має 
своє точне визначення»1. 

У художній літературі важливо, щоб звичні слова і ви-
рази набули здатності породжувати в уяві реципієнта ху-
дожні образи, несли додаткову, ідейно-естетичну інфор-
мацію, викликали в нього певні емоції та почуття, настрої 
та роздуми. Тому метою художньої мови є максимальна 
актуалізація висловлювання, незвичного використання 
зображально-виражальних засобів художнього мовлен-
ня. Актуалізація постає в «обґрунтованих відступах» 
(Л. Щерба) від мовних нормативів, зумовлює смислове 
переінакшення мовних елементів у художньому тексті. 

Актуалізація (лат. асіиаііз — ДІЙСНИЙ, справжній) 
— деавтоматизація мовлення, надання звичним 
словам та виразам свіжості, '■ новизни шляхом 
використання різних прийомів на різних рівнях 
мови (стилістичному, семантичному, 
синтаксичному, морфологічному, 
дериватологічному, акцентологічному, лексичному, 

фонетичному, позиційному, контекстуальному). 

Якщо автоматизація робить мовні засоби механічни-
ми, актуалізація усуває механічний характер і сприяє 
свідомому вживанню мови. Вона є основним засобом до- 



сягнення конотації, образотворення і перетворення 
ресурсів загальновживаної мови на художній текст. 

Конотація (лат. соп — разом і поіаге — 
відмічати, позначати) — додаткове до 
основного, денотативного, значення знака 
(слова, речення), що міститься в художньому 
тексті. 

Явище конотації («прирощення смислу») є основою 
художнього мовлення, передусім тропів та фігур по-
етичного синтаксису. Прирощення смислу в норматив-
них виразах досягається тільки з допомбгою додатко-
вих слів, тоді як у художньому мовленні цього можна 
досягти через конотацію. Наприклад, у реченні «Я іду 
до лісу» зміст формується з допомогою лексичних і гра-
матичних значень слів, що його формують", і для приро-
щення змісту необхідно додати ще якесь слово. Худож-
нє речення «Іду я до лісу» містить ті самі слова, але воно 
інформативно багатше і пробуджує уяву, переносить 
реципієнта в іншу ситуацію, обіцяє продовження, роз-
повідь про якусь подію, драматичну чи гумористичну, 
викликає почуття настороженості тощо. Прирощення 

смислу відбулося виключно завдяки конотації, яка ви-
никла внаслідок застосування такого прийому актуалі-
зації на синтаксичному рівні як інверсія (лат. пгтегзіо — 
перегортання, перестановка) — відхилення від норма-
тивного порядку слів. Перетворити нормативне речення 
«Я іду до лісу» на художнє, досягти конотації, щоб про-
будити уяву реципієнта, можна й іншими способами: 
«Я — до лісу», «До лісу! До лісу!». При цьому не відчу-
вається його структурна неповнота, відсутність певного 
члена речення, а спроба додати його семантично збідни-
ла б речення. Наприклад, до слова «іти» можна дібрати 
понад 120 лексичних і контекстуальних синонімів, але 
жоден із них не виражає образно-значеннєвої суті того, 
що домислюється читачем у рядку Т. Шевченка: «Я — 
до школи, носити воду школярам...». 

У художньому творі актуалізуються не всі компонен-
ти мови, а лише деякі або лише один — відповідно до 
мети автора1. Однак за надмірного захоплення актуаліза-
цією, характерного для деяких модерністських і постмо-
дерних творів, наслідком є не художність, а формалізм, 

 
1 Ласло-Куцюк М. Питання української поетики. 

— С. ЗО. 

• Ласло-Куцюк М. Питання української 

поетики 

— С. 

32. 
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штучність, претензійність (книжки із «порожніми» 
сторінками, непов'язані між собою букви чи слова, над-
мірне цитування тощо). 

У кожному художньому творі одна сторона мови є 
більш актуалізованою, ніж інші, та утворює мовну до-
мінанту, якій підпорядковуються всі інші мовні компо-
ненти твору. «Інтонація, семантика, порядок слів, син-
таксис можуть бути підпорядковані ритму або навпаки, 
ритм, інтонація, порядок слів, синтаксис підпорядкова-
ні семантиці. Але можливі й інші комбінації»1. 

У художньому тексті гармонійно поєднуються авто-
матизм та актуалізація. Якщо для загальновживаної чи 
наукової мови характерне автоматичне мовлення із ав-
тологічним (у прямому значенні) вживанням слів, то 
художня література широко послуговується і метало-
гічним (інакомовним, у переносному значенні, з вико-
ристанням тропів) мовленням. Загалом у художньому 
тексті використовують автологічне і металогічне сло-
вовживання. 

Рівні, прийоми актуалізації і образотворення 

Перетворення виражально-зображальних ресурсів 
загальнонаціональної мови на художній текст, актуа-
лізація звичних слів і виразів, набуття ними здатності 
викликати, творити в уяві реципієнта художні образи 
відбувається на різних рівнях мови. Як правило, роз-
різняють такі мовні рівні, прийоми актуалізації та об-
разотворення: 

1) семантичний рівень. Поетична семантика є пе 
реосмисленням значення слів, унаслідок чого виника 
ють тропи — порівняння, епітет, метафора, метонімія, 
синекдоха, алегорія, іронія, гіпербола, перифраз, сим 
вол, синестезія, оксиморон та ін.; 

2) синтаксичний рівень.  Поетичний синтаксис — 
використання прийому ненормативного порядку слів у 
реченні (рядку), унаслідок чого виникають фігури по 
етичного синтаксису — інверсія, анафора, епіфора, 
кільце, паралелізм, градація,  ампліфікація, еліпсис,  

1 Ласло-Куцюк М. Питання української поетики. — 

С. 34—35. 

асиндетон, полісиндетон, риторичні фігури (запитання, 
ствердження, звертання, вигуки), епістрофа, хіазм, 
анаколуф та ін.; 

3) фонетичний рівень. Художній звукопис — вико 
ристання ненормативного поєднання звуків, внаслідок 
чого виникають різні види фоніки — алітерація, асо 
нанс, звуконаслідування, звукові повтори тощо; рима, 
види рим, звукописна і рекурентна функції рим; гармо 
нія і дисгармонія; евфонія і какофонія;        » 

4) акцентологічний рівень. Поетична акцентологія — 
ненормативне використання логічного,  діалектного, 
професійного, жаргонного наголосу; 

5) морфологічний рівень. Поетична морфологія — 
ненормативне використання категорій роду, особи, чи 
сла; 

6) дериватологічний рівень. Поетична дериватоло- 
гія — ненормативне словотворення (Л. Костенко: «Жін 
ка — твоя, та я — твоїша»); 

7) лексичний рівень. Поетична лексика — поетиз- 
ми,  історизми,  архаїзми,  діалектизми,  жаргонізми, 
вульгаризми, арготизми, професіоналізми, неологізми, 
авторські неологізми тощо; 

8) графічний рівень. Поетична графіка й орфогра 
фія — авторське використання великої та малої літер, 
розділових знаків, творення тексту без розділових зна 
ків, фігурні вірші, перенесення частини рядка («дра 
бинка») тощо; 

9) стилістичний рівень. Поетична стилістика — змі 
шування стилів для досягнення художнього ефекту 
(Б. Стельмах: «Прошу звільнити мене з роботи, бо я 
дуже втомився»); 
 

10) позиційний рівень. Розміщення слова в сильній 
позиції (на початку речення, під логічним наголосом, у 
кінці речення), штучне збільшення сильних позицій і 
пауз шляхом віршування (у кожному віршовому рядку 
стільки сильних позицій слова, як і в реченні; викори 
стання у кінці кожного віршового рядка паузи, як і в 
кінці речення); 

11) контекстуальний рівень. Поетичний (художній) 
контекст — досягнення конотації автологічних слів, ав 
томатизованих виразів та інтродукованих художніх і 
нехудожніх текстів шляхом включення їх у художню 
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тканину (контекст) художнього твору (автологічні сло-
ва у вірші Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати...»). 
Окреслені прийоми актуалізації та образотворення 
використовують автори нешаблонно, відповідно до спе-
цифіки їх власного твору. 

Художнє мовлення 

Основними різновидами художнього мовлення як 
практичного втілення художньої мови є вірш і проза. 

Вірш — різновид художнього мовлення, 
максимально віддалений від загальновживаної мови, 
в основі якого — звуковий ритм; ритмічно 
організоване мовлення з метою посилення його 
виразності •   ". та емоційності. 

Цим зумовлене часте його використання для відтво-
рення переживань і настроїв, тобто в ліриці, однак 
необґрунтовано ототожнювати його із поезією. Це — різні 
феномени, вірш, як і проза, — вид літературного мовлення 
(у середньовіччі віршами писали навіть наукові трактати). 

Поезія (грец. роіезіз — творчість) — вид 
літературно-художньої творчості, літературний 
жанр, який може бути реалізований у вір-....  шовій 
(переважно), прозовій формах. 

і   Іноді поезією називають віршовані твори поета, на-
ції чи епохи. 

Проза (лат. ргоза (огаііо) — проста (мова)) — 
різновид художнього мовлення, максимально 
наближений до розмовної мови, осно-■  вою якого 
є синтагматичний ритм; літературно-художній 
жанр, переважно епічних творів. 

На цій підставі дехто дотепер вважає, що у повсяк-
денному житті він користується «прозою». Однак попри 
подібність між прозовим (невіршовим) мовленням і роз-
мовною мовою, вони не є ідентичними. Основна функ-
ція загальновживаної мови — комунікативна, прози — 
образотворча. Розмовляють люди загальновживаною 
розмовною мовою, а якщо хтось заговорив би прозою, 
це справило б таке приголомшливе враження, як і за-
могильний п'ятистопний ямб Васисуалія Лоханкіна 

(І. Ільф та Є. Петров, «Дванадцять стільців»), бо свідчи-
ло б про ненормальність психічного стану людини. Про-
зове мовлення має свою складну і внутрішньо законо-
мірну структуру, яка принципово відрізняється від вір- 

 



шового ритму і загальновживаної мови, вимагаючи від 
автора не меншої майстерності, ніж вірш. 

Різняться між собою проза і поезія. їх основною 
метою є витворення художніх образів, однак послугову-
ються вони при цьому специфічними засобами. Поезія 
(переважно віршована) ґрунтується на звукових, проза — 
на синтаксичних паралелізмах. 

Тропи у прозі відіграють значно меншу роль, ніж у 
поезії. Для поетичного мовлення джерелом «художньої 
енергії» часто є взаємодія різноманітних тропів, для 
прозового характерна взаємодія різних мовних планів: 
мови автора, оповідача, персонажів. Важливе значення 
для прози має конфлікт, сюжет, характер обставин та 
персонажів, задіяних у творі. 

На практиці іноді трапляється неточне розуміння і ви-
користання понять, які виражають характерні особливо-
сті поезії і прози, творів загалом чи їх конкретних елемен-
тів: прозовий — написаний прозою; прозаїзм — слово, 
мовний зворот, які поетично не актуалізовані, а тому ви-
падають із художньої тканини твору, видаються неорга-
нічними в художньому контексті; прозаїчність — призе-
мленість, буденність вислову в літературному творі, яка 
контрастує з очікуваним пафосом твору; поетичний — 
належний до поезії; поетичність — а) ознака художньо-
го мовлення, що має підвищену емоційність, образність, 
насиченість тропами, фігурами поетичного синтаксису та 
фонічну милозвучність; б) образ, опис, монолог у літера-
турному творі, твори загалом (епічні, ліричні, драматич-
ні, прозові чи віршовані), для яких характерні особливий 
ліризм, емоційна піднесеність, задушевність тощо. 

Ліричні, епічні, драматичні твори можуть бути на-
писані віршованою мовою і прозою (епічний роман у 
віршах Л. Костенко «Маруся Чурай»). Хоча переважно 
епічні твори тяжіють до прозового вираження, ліричні, 
ліро-епічні — до віршованого. 

Специфічним літературним явищем є ритмізована 
проза — особливо експресивна, емоційно напружена, 
лірично схвильована, поетично образна, наділена пев-
ною ритмічністю проза. Ритм — характерна ознака ху-
дожнього (віршованого, прозового) мовлення. Ритм 
прози створюється відносно закономірним чергуванням 
однотипних або різних інтонаційно-смислових мовних 
одиниць — синтагм, певним розміщенням слів і слово- 
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сполучень у реченні, абзаці. Однак ліричні запитання, 
вигуки, повторення певних музичних прийомів мають у 
ритмізованій прозі емоційну природу. Саме емоційний 
зміст найчастіше підказує перехід до ритмізованої про-
зи. Автор використовує її в особливо ліричних місцях 
епічного твору. Вдавалися до цього прийому М. Гоголь, 
М. Черемшина, В. Стефаник, А. Головко, Ю. Янов-
ський, О. Довженко, О. Скляренко. 

Написаний прозою переважно невеликий за розмі-
ром ліричний твір називають, поезією в прозі (віршем у 
прозі), хоч логічніше його звати лірикою в прозі, яку 
особливо розвивали модерністи, в українській літерату-
рі — Дніпрова Чайка («Морські малюнки»), М. Черем-
шина («Симфонія»), О. Кобилянська («Рожі»), В. Сте-
фаник («Амбіції») та ін. 

Неримованість, нерівномірна наголошеність є перед-
умовами особливого сприйняття верлібру і вільного 
вірша. Верлібр (франц. уегзііЬге — вільний вірш) — різ-
новид вірша, ритмічна єдність якого ґрунтується на від-
носній синтаксичній завершеності рядків і на їхній інто-
наційній подібності. Він не поділяється на стопи, рядки 
його мають різну довжину, різну кількість наголосів, до-
вільно розташованих. У ньому немає рим, як правило, 
він не поділяється на строфи. Джерелом верлібру вважа-
ють фольклор, основоположником — американського 
поета Волта Вітмена (1819—1992). В українській літера-
турі його використовували М. Вороний, Олександр 
Олесь, М. Семенко, Ю. Тарнавський, Е. Андієвська, 
Р. Кудлик, В. Голобородько та ін. Верлібр став основним 
різновидом поетичного мовлення у постмодерній поезії. 

Вільний (вольний) вірш — це вірш, який, на відміну 
від канонічних нормативів силабо-тоніки, має довільну 
кількість стоп при збереженні традиційного римування 
та закономірного розподілу наголосів. Спочатку віль-
ний вірш фігурував у байках, що використовували не-
вимушену бесіду, живі інтонації, різну довжину фраз, 
рядків. Згодом він поширився на інші віршовані твори. 

Версифікація 

Поетичне мовлення розгортається на основі законо-
мірного повторення певних мовних елементів, які ма-
ють жанрову, культурно-історичну, навіть індивідуаль- 
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но-особистісну зумовленість.  У цьому проявляються 
закономірності, особливості і мистецтво версифікації. 

Версифікація (лат. Vе^8іїісаїюп, від уегзШсо — 
складаю вірші) — мистецтво віршування, тобто 
вираження думок у формі вірша; традиційна для 
конкретної літератури система організації 
поетичного мовлення, побудована на 
Цілеспрямованому і регулярному повторенні 
певних мовних елементів. 

Вивченням версифікації займається віршознавст-
во — теорія вірша. Вірш є художньо-мовленнєвою си-
стемою, організованою шляхом подвійного (мовного і 
ритмічного) кодування, унаслідок якого виникає вір-
шовий рядок. Віршована мова характеризується своє-
рідною інтонацією й особливим темпом, пов'язаним з 
великою кількістю пауз. У зв'язку з цим значно підси-
люються питома вага і змістове значення кожного слова 
в контексті вірша. Крім того, віршованій мові прита-
манна настанова на музичне звучання1, що зумовлює 
специфічну ритмомелодику вірша. Основними засобами 
організації вірша є ритм, стопа, розмір, рима, строфа 
(розрізняють ще астрофічний та різнострофічний вірші). 

Система вірша охоплює: а) віршовий рядок, який 
вивчають ритміка і метрика; б) строфи, які вивчають 
строфіка і теорія рими. 

Ритміка 

Одним із найсуттєвіших чинників вірша, який по-
своєму проявляє себе у різних системах віршування, є 
ритм. Вивчає цей феномен ритміка. 

Ритміка — розділ віршознавства, що вивчає 
ритм; ритмічний лад віршового твору (творів). 

Ритм, ритмічність — закон мистецтва, зокрема літе-
ратури. Тлумачать ритм (грец. гпуйітов — такт, розмі-
реність, узгодженість) як закономірне чергування у часі 
подібних явищ, упорядкований рух. У літературі він 
має естетичне значення. Це організований, упорядкова-
ний рух,  атрибутивна ознака художнього мовлення, 
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1 Лесин В. М., Пулинець О. С. Словник 
літературознавчих 
термінів. — К.: Радянська школа, 1971. — С. 73. ,=   ,  
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«можливість знайти подібне в різному і різне в подібно-
му» (Ю. Лотман). 

У прозі ритм має синтагматичну природу чергуван-
ня невеликих інтонаційно-смислових відрізків мовлен-
ня (синтагми, речення). У вірші ритм характеризується 
передусім звуковою — квантитативною (кількісною) і 
квалітативною (якісною) — природою (чергування на-
голошених та ненаголошених складів, стоп, пауз). 
Ритмізації віршового мовлення сприяють рими, спів-
віднесення рядків, строф. Тому на означення ритмічно-
го звучання вірша вживається термін ритмомелодика — 
побудова одиниць мовлення за семантично-інтонацій-
ними моделями. 

Віршовий ритм постає завдяки динамічному поєднан-
ню співмірних відрізків — віршів (віршових рядків — ще 
одне значення терміна «вірш»). Ритм може формуватися 
за рахунок довгих і коротких складів (античне віршуван-
ня), їх кількості (силабічне віршування, силабіка), наголо-
сів (тонічне віршування), чергування наголошеності і не-
наголошеності (силабо-тонічне віршування). У поезії ритм 
створює враження «плавності» або «стрімкості», різну ек-
спресивність, широкий спектр переживань. У ритмі відоб-
ражаються конкретно-історичні властивості (класична 
українська поезія відрізняється від античної чи давньо-
перської), особливості національного світосприйняття. 

Ритм вірша у характерній для української літератури 
силабо-тонічній системі зумовлюється чергуванням на-
голошених і ненаголошених складів, довжиною віршово-
го рядка (кількістю стоп), відсутністю або наявністю це-
зури (паузи) і видами клаузул (ритмічного закінчення 
рядка, починаючи з останнього наголошеного складу). 

Метрика 

Основні знання про віршові розміри, будову віршово-
го мовлення, правила версифікації акумулює метрика. 

Метрика (грец. теїгіке, від теігоп — міра) — 
розділ віршознавства, об'єктами вивчення якого є 
просодія і теорія віршових розмірів. 

Конструктивними елементами вірша є наголос і 
склад. Особливості наголосів, вимовляння довгих і ко-
ротких, наголошених і ненаголошених складів станов-

лять предмет дослідження просодії (грец. ргозоісііа — 
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— найкоротший відрізок віршового метра 
(розміру), сконцентрованого у групі складів з 
відносно незмінним ритмічним акцентом 
(наголосом). 

Залежно від кількості складів в 
українській силабо-тоніці найчастіше розрізняють 
двоскладові (ямб, хорей, пірихій, спондей), 
трискладові (дактиль, амфібрахій, анапест, бакхій, 
молос) та чотирискладові (пеон) стопи. Основною 
умовою структурування вірша є визначення його 
розміру (метра). 

Метр (грец. теігоп — міра) — віршовий розмір; 
умовна схема вірша, побудована на чергуванні 
наголошених і ненаголошених складів. 

У тонічній системі віршовий розмір характеризуєть-
ся кількістю наголосів; силабічній — кількістю скла-
дів; силабо-тонічній — кількістю стоп, їх характером та 
місцеположенням цезури (якщо вона є). Наприклад, 
вірш Л. Костенко «Сувид» написаний п'ятистопним ям-
бом із змінною цезурою після другої стопи: 

Тут Сувид скрізь. // Він ходить по росі. 
Учора він прикинувся сосною. 
То коней напуває у Десні, 
а то, як грім, // гуркоче за Десною. 

Метр визначає принцип організації внутрішньої 
мови, є схемою ритму. Це поняття використовують на 
позначення сукупності всіх ознак вірша, якими він від-
різняється від прози. 

Строфіка 

Кожен вірш складається зі строф, які мають вну-
трішню структуру, закономірності їх поєднання. Цією 
проблематикою переймається строфіка. 

Строфіка — розділ віршознавства, який 
досліджує особливості, внутрішню структуру 
строфи, зв'язки її із віршовим розміром. 

Цим терміном позначають строфічну будову певного 
твору, творів автора, стильової течії. Основною катего-
рією строфіки є «строфа». 
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Строфа (грец. зігорпе — поворот, зміна) — 
фонічно викінчена віршова сполука, яка 
повторюється в поетичному творі, об'єднана 
здебільшого спільним римуванням, представлена 
інтонаційною та ритміко-синтаксичною 
цілісністю, відмежована від аналогічних сполук 
помітною паузою та іншими чинниками 
(закінчення римо-вого ряду, відносна змістова 
завершеність тощо). 

У силабо-тонічній системі розрізняють такі зумовле-
ні структурою вірша види строф: одновірш (моновірш), 
двовірш (дистих), тривірш (терцина; трирядкова строфа 
у сонеті — терцет), чотиривірш (катрен), п'ятивірш 
(квінта), шестивірш (секстина), 'восьмивірш (октава), 
дев'ятивірш (нона), десятивірш (децима) та ін. 

Строфи, формальні ознаки яких закріплено традиці-
єю, набули статусу літературного канону. їх називають 
канонізованими (за І. Качуровським), або твердими, 
строфічними формами. До таких належать: сонет, тріо-
лет, рондо, рондель, рубаї, станси, ріторнель, балада, 
танка, хокку (гай-ку), шлока, бейт та ін. 

Поезії, які не поділяються на строфи, називають 
астрофічними (народні думи, Т. Шевченка «Поставлю 
хату і кімнату...» тощо). Поетичний твір, у якому поряд 
уживаються різні строфи, називається різнострофіч-
ним (поема Т. Шевченка «Гайдамаки»). 

Теорія рими 

Теорія рими є розділом віршознавства, об'єкт дослі-
дження якого становить рима. 

Рима — суголосся закінчень у суміжних і 
близькорозташованих словах. 

Вони можуть бути на місці клаузул (зовнішня рима) 
або перебувати в середині віршового рядка (внутрішня 
рима). У білому вірші рими відсутні. 

Основні функції рими — композиційна (організуван-
ня строфи), евфонічна (забезпечення милозвучності), 
естетична, мнемотехнічна (сприяння запам'ятовуван-
ню), магічна, інкантанційна (ритмоінтонаційна) і реку-
ренційна (здатність повертати читача, слухача до попе-
реднього рядка, який завершується подібним співзвуч-
чям, нагадувати в такий спосіб виражене в цьому ряд-
ку). Рекуренція (лат. гесиггепз — той, що повертається) 
допомагає долати лінійність мовлення і сприяє вини- 

кненню у свідомості реципієнта цілісної, об'ємної карти-
ни прочитаного чи прослуханого. Тому римі належить 
чільна роль у ліричній композиції та строфотворенні. 
Класифікують рими за багатьма критеріями: 

1) місцем ритмічного акценту (наголосу) в суголо 
сних словах — окситонні (чоловічі) і парокситонні (жі 
ночі), дактилічні та гіпердактилічні рими; 

2) якістю співзвуччя — багаті і бідні рими; 
3) повнотою суголосся — точні і приблизні рими; 
4) розташуванням у строфі — суміжні (парні), пере 

хресні, кільцеві (охопні), тернарні, кватернарні рими. 
І. Качуровський розрізняє ще такі різновиди рим: 

відкриті і закриті; нерівноскладові та різнонаголошені; 
омонімічні, тавтологічні і повторні1. Вирізняють також 
морфологічні рими — утворені від слів, що належать до 
однієї частини мови. їх вважають банальними, бідними, 
тому сучасні поети уникають їх. Однак це не поширюєть-
ся на метафоризовані рими, коли заримовують слова, що 
належать до однієї частини мови, вживаючи їх у перенос-
ному значенні. їх вважають повноцінними, багатими. 

Для визначення схеми римування однакові рими 
позначають однією і тією самою літерою: 

Садок вишневий коло хати, а 
Хрущі над вишнями гудуть, б 
Плугатарі з плугами йдуть, б 
Співають ідучи дівчата, а 
А матері вечерять ждуть. б ■ 

У цьому вірші римування відбувається за схемою 
аббаб. 

Важливу роль у побудові вірша, організації ритму, 
рим відіграють паузи. 

Пауза (грец. раизіз — припинення) — членування 
мовного потоку на окремі одиниці шляхом 
короткої перерви у мовленні; один із формантів 
ритму. 

Паузи сприяють виокремленню в мовному потоці 
слів, синтагм (інтонаційно-смислових частин речення), 
речень, фраз, віршових рядків, строф, піввіршів (частин 
віршового рядка) тощо. Особлива роль пауз у віршах, у 

1 Качуровський І.  Фоніка.  — Мюнхен:  УВУ,   
1984.  — С. 9—110. 
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яких вони посилюють й увиразнюють емоційно напру-
жене мовлення; полегшують рецепцію, даючи уяві мо-
жливість образотворення; сприяють осмисленню семан-
тично насиченого, «густого» поетичного тексту. Паузи 
класифікують на смислові, логічно-інтонаційні та рит-
мічні (цезурні — у віршовому рядку на місці цезури; 
пунктуаційні — на місці розділових знаків; констант-
ні — у кінці кожного віршового рядка чи піввірша). 

Архітектоніка, сприйняття вірша значною мірою 
залежать від інтонації, якою передається його зміст, то-
нальність, інформативна значущість тощо. 

Інтонація (лат. іпіопаге — голосно вимовляти) — 
ритмомелодійний лад мовлення, що залежить від 
підвищення чи пониження тону при вимові; тон, 
манера вимови, що виражає почуття, ставлення 
до предмета висловлювання. 

У художньому творі вона виконує комунікативну, 
образотворчу, структурну, аксіологічну, смислотворчу 
функції. Тому інтонаційне трактування (декламаційна 
інтерпретація) твору потребує особливої уваги. 

З інтонацією пов'язана інкантація — звукова, рит-
мічно-мелодійна організація, звучання рядка, вірша. 

Способи використання виражальних, естетичних 
ресурсів мови, прийомів актуалізації та образотворен-
ня, домінуючі віршові форми тощо неоднакові у різ-
них авторів художніх творів. Це надає своєрідності 
мові художніх текстів письменників, є критерієм вио-
кремлення і впізнання їх. Вони формують ідіолект 
письменника — сукупність мовно-стильових особли-
востей, які характеризують художнє мовлення його 
творів. 

4.3. Внутрішня форма (ейдологічна 

система) літературного твору 

Одним із елементів чотирирівневої макроструктури 
літературного твору є його внутрішня форма (ейдологіч-
на система). її елементи — архітектоніка (якщо твір має 
складну мегаобразну структуру), композиція, макрооб-
рази (персонажі, краєвиди, сцени, картини, образи спо- 

руд, тварин, явищ природи тощо) та мікрообрази (ком-
позити макрообразів, художні деталі мегаобразу). 

Образна організація літературного твору предста-
влена на рівні його архітектоніки та композиції. 

Архітектоніка (грец. агсЬііекіопіке — будівельне 
мистецтво) — будова художнього твору як 
єдиного ейдологічного цілого; інтегральний 
взаємозв'язок основних його складників. 

Утворюють її найзначніші елементи твору — мегаоб-
рази. Крім них, елементами архітектоніки є глави, роз-
діли, дії, частини тощо. Малоформатні твори (зокрема, 
ліричні), що ґрунтуються на одному мегаобразі, архі-
тектоніки не мають. 

Композиція (лат. сотрозіііо — складання, 
створення) — побудова твору, доцільне 
поєднання всіх його образних компонентів 
(чинників внутрішньої форми) у художньо-
естетичну цілісність, зумовлену логікою змісту. 

На відміну від архітектоніки, композицію мають усі 
без винятку художні твори. її складовими можуть бути: 
сюжет, фабула, позасюжетні елементи, розміщення 
персонажів, предметна деталізація, варіювання спосо-
бів оповіді тощо. Для зрозуміння своєрідності компози-
ції твору важливо виділити композиційну домінанту 
(композиційний фактор) — центральний персонаж, ос-
новний конфлікт, місце дії, від яких прямо чи опосеред-
ковано залежать усі інші компоненти. 

Елементи композиції поділяються на позатексту-
альні (надтекстуальні) і текстуальні. 

Позатекстуальні елементи композиції 

Часто художній текст супроводжується додатковими 
елементами, які суттєво впливають на сприйняття тво-
ру, оскільки імпліцитно пов'язані з його змістом і сен-
сом. Вони завжди графічно відмежовані від основного 
тексту. Такими позатекстуальними (іноді їх називають 
надтекстуальними) елементами літературного твору є: 

а) заголовок — назва твору або його частини, що пе-
редує тексту, має власну поетику і перегукується із те-
мою чи ідеєю твору. Багато поетичних творів не мають 
заголовка, тому для їхнього визначення користуються 



першим рядком вірша. Наявність чи відсутність заго- 
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ловка завжди вмотивовані характером, поетикою вір-
ша, способом розгортання образної системи, специфі-
кою його компонування тощо; 

б) присвята (посвята, дедикація) — короткий запис 
автора із вказівкою на особу чи подію, якій присвячено 
твір. Іноді присвята може міститися в тексті твору; 

в) епіграф (мотто) (грец. ері^гарпе — напис) — роз 
міщена перед текстом цитата з відомого тексту, афори 
стичний вислів, прислів'я чи приказка, які є ключем до 
сенсу твору; 

г) пролог (грец. рго — передмова і 1о£оз — слово) — 
ключ до задуму твору; вступна частина, у якій коротко 
викладено розгорнуті далі події або зображено одну по 
дію, яка проливає світло на основну дію, розкриває пер 
шопричини подальших колізій. В окремих творах (по 
ема «Мойсей» І. Франка) пролог мотивує ідейно-тема 
тичний задум автора, мету твору, але поєднується з ним 
не на текстуальному, сюжетному чи змістовому, а ви 
ключно на смисловому рівні; 

ґ) епілог (грец. ері — після і 1о£оз — слово) — ключ 
до значення твору; заключна частина твору, у якій 
ідеться про те, що сталося з персонажами через певний, 
іноді тривалий час після розв'язки. Відтінює домінанту 
в характерах, дає нову інформацію, авторську оцінку 
зображуваної моделі життя тощо; 

д) передмова — вступна стаття автора, упорядника 
чи літературознавця, покликана підготувати читача до 
сприйняття твору, зорієнтувати його у змісті; 

є) післямова — заключна стаття автора чи упорядни-
ка з узагальненням і коментарем висловленого у творі; 

є) супліка — звернення автора до читачів, видавця 
тощо з проханнями чи поясненнями. 

Наявність позатекстуальних елементів композиції 
загалом є необов'язковою. Автор використовує їх до-
вільно, відповідно до художніх завдань твору. 

Текстуальні елементи композиції н: . 

Основний текст складається із трьох груп текстуаль-
них елементів композиції — позасюжетних, сюжетних 
елементів та образів персонажів. 

Позасюжетні елементи композиції. Ними є портре-
ти, характеристики, описи, краєвиди (сільські, урбані- 

стичні, мариністичні, космічні), інтер'єри (внутрішній 
вигляд приміщень), екстер'єри (зовнішній вигляд тва-
рин, споруд), сцени (побутові, батальні тощо), картини, 
монологи, діалоги, полілоги, внутрішні монологи, лі-
ричні відступи, авторські відступи, вставні епізоди, 
вставні новели та ін. 

Сюжетні елементи композиції. Одним із найпродук-
тивніших композиційних чинників є сюжет (франц. 
зиіеі; — тема, предмет) — подія, система подій, покладе-
ні в основу епічних, драматичних, ліро-епічних творів; 
спосіб естетичного освоєння й осмислення, організації 
подій, рух характерів у неповторному художньому сві-
ті, часі та просторі. 

Оскільки сюжет постає як певна послідовність чер-
гування подій і ситуацій, динаміки надає йому кон-
флікт (лат. сопШсідіз — зіткнення) — зіткнення, бо-
ротьба протилежних поглядів, інтересів, що творять ос-
нову сюжету літературного твору. 

Залежно від динаміки зародження, визрівання, роз-
гортання, загострення і розв'язання конфлікту (етапів 
його розвитку) виокремлюють елементи сюжету, кожен 
з яких виконує специфічну функцію у творі. Систему 
сюжетних елементів композиції утворюють: 

а) експозиція (лат. ехрозШо — виклад) — вихідна ча 
стина сюжету художнього твору, у якій стисло подаєть 
ся ситуація, що логічно випереджає зав'язку. Як прави 
ло, у ній читач знайомиться з головними учасниками 
майбутніх подій, середовищем, часом і місцем дії. Ек 
спозиція може бути прямою (передує зав'язці), затрима 
ною (подається після зав'язки окремими деталями впро 
довж усього тексту) і зворотною (наприкінці твору); 

б) зав'язка — епізод чи декілька епізодів, з яких по 
чинається дія твору; початок конфлікту, перше безпосе 
реднє зіткнення сил, що дає поштовх наступному роз 
витку подій. Саме зав'язка виявляє основні сили, що 
конфліктують, причини їх зіткнення, протилежність 
поглядів, інтересів, устремлінь. Кожна макрочастина 
художнього твору (глава, частина, дія тощо) може мати 
свою зав'язку, підпорядковану основній; 

в) перипетія (грец. регіреі;еіа — несподівана подія) — 
раптова, несподівана переміна у перебігу подій і в долі 
персонажа, спричинена певним випадком. Зіткнення 
протилежних подій поглиблюється у розвитку дії. 
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Основну частину сюжету, що змальовує 
загострення конфлікту, який охоплює головних і 
другорядних дійових осіб, називають сюжетним 
коліном. У розвитку конфлікту найяскравіше 
виявляються риси характерів персонажів, їхнє 
світорозуміння й життєва позиція. Рушієм 
перипетій найчастіше є інтрига (лат. іггїгісаге — 
заплутувати, збивати з пантелику) — складне, 
заплутане розгортання подій з метою зображення 
гострої боротьби між персонажами, досягнення 
особливого напруження дії, зацікавлення читачів.  

Для уповільнення або затримання розгортання 
дії використовують ретардацію (лат. геіагсіаМо — 
затримка, уповільнення) — штучне гальмування 
розвитку сюжетної дії, що набула значного 
загострення. Досягають цього позасюжетними 
елементами композиції: ліричними, авторськими 
відступами, літературно-філософськими, 
публіцистичними роздумами, історичними 
сценами, екскурсами в минуле, статичними 
описами (розгорнутий пейзаж, інтер'єр, портрет, 
авторські характеристики), передісторіями та 
спогадами героїв, вставними епізодами (новели, сни, 
листи тощо), повторами однорідних епізодів з 
поступовим підсиленням і т. д.; 

г) кульмінація (лат. сиітеп — вершина) — 
найдраматичніша точка твору, момент найвищого 
піднесення, напруження, розвитку конфлікту, 
вирішального зіткнення характерів, мить 
перелому в сюжеті, з якої починається розв'язка. 
Це — найскладніше випробування для персонажів, 
котре визначає їхнє майбутнє. У деяких творах 
кульмінацій може бути кілька; 

ґ) розв'язка — вирішення конфлікту, показ його 
наслідків, остаточне визначення долі персонажів. 
Як правило, подається вона в кінці твору, хоча за 
задумом автора може бути і на початку (новела В. 
Стефаника «Новина»). 

Кожен елемент сюжету часто несе певне 
змістове навантаження: експозиція дає змогу 
визначити тему твору; зав'язка — його 
проблематику; розвиток дії розгортає тему, 
формулює ідею і розкриває авторське ставлення до 
зображуваного; кульмінація ще раз, більш 

узагальнено ставить проблему; розв'язка 
підпорядковується розкриттю концепта твору1. 

1 Задорожна С. В., Бернадська Н. І; Українська 
література (запитання і відповіді). — К.: 
Феміна,1996. — С. 177. 



Переставлення елементів сюжету чи відсутність 
одного з них має важливе змістове навантаження і 
залежить від задуму автора, логіки побудови 
твору. 

Сюжет є стрижневим формотворчим 
елементом епічних і драматичних творів. У 
ліричних творах сюжет в його епічному чи 
драматичному трактуванні відсутній, а формо-
змістова єдність структурних елементів у них 
компенсується наявністю мотиву, лейтмотиву, 
ліричного сюжету, настрою, пафосу тощо. 
Неможливо переказати сюжет ліричного твору. 
Під час читання його передусім вчувається голос 
ліричного героя, відкривається його внутрішній, 
духовний світ, постають не зовнішні, а внутрішні, 
суб'єктивні «події». Складовими ліричного 
сюжету є психічні процеси: переживання, 
почуття, думки ліричного героя, який чутливо 
реагує на те, що відбувається у навколишній 
дійсності. У ліро-епічних творах роль сюжету є 
допоміжною, оскільки основне у них — не дія, а 
переживання й оцінка.  

Із сюжетом співвідноситься фабула (лат. 
іаЬиіа — байка, переказ) — схема сюжету, що 
визначає композиційну послідовність подій у часі 
та просторі; оповідь про різні аспекти подій без 
уваги до їх деталей. Іноді сюжет і фабулу не 
розрізняють: сюжет — це авторське розташування 
зображуваних подій, фабула — їх хронологічна, 
природна послідовність. Вона сприймається як 
послідовність подій, що могли б відбуватися нас-
правді. Іноді автор твору, підпорядковуючись 
певним ідейно-художнім завданням, відходить від 
хронологічного (фабульного) розгортання подій 
(роман Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба 
ревуть воли, як ясла повні?»). Сюжет переказати 
неможливо (його можна лише дослівно 
повторити), а фабулу переказати легко. Вона 
постає лише в переказі, під час розповіді прочи-
таного. 

Недопустиме й ототожнення змісту твору з його 
сюжетом: сюжет — це формально-композиційний 
елемент, який характеризує естетичний аспект 
епічних і драматичних творів на субрівні їхньої 
внутрішньої форми; зміст — субрівень, що 
характеризує інтенціональ-ний (змістово-

смисловий) аспект твору. 
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Образи персонажів. Вони належать до 

найважливіших компонентів ейдологічної системи 
художнього твору. 

Персонаж (лат. регзопа — особа) — постать 
людини, зображена письменником у художньому 
творі, загальна назва будь-якої дійової особи 
(текстуального чи вербального суб'єкта) кожного 
літературного жанру. 

Персонаж переважно наділений яскравим характе-
ром, окреслений зв'язками із соціальним, національ-
ним, історичним контекстом. До цієї категорії також 
зараховують олюднені, оживлені образи речей, явищ 
природи, особин тваринного світу в казках, байках, 
притчах, фантастичних творах тощо. У ліриці персона-
жа називають ліричним героєм або ліричним суб'єктом. 

У масштабних творах фігурує система персонажів, 
яка постає внаслідок їх групування, здійсненого на ос-
нові взаємин між дійовими особами. Образи-персонажі 
в сюжетному творі, особливо масштабному, виступають 
не ізольовано, а в різноманітних, часто складних зв'яз-
ках. Групують персонажів за різними ознаками (прин-
ципами): політичними, національними, соціальними, 
віковими, родинними зв'язками, сусідством, психічни-
ми і психографічними (стиль життя) характеристиками 
тощо. Найтиповішим є поділ персонажів на: позитив-
них (втілення певних чеснот) — героїв; негативних (вті-
лення певних вад) — антигероїв; амбівалентних (поєд-
нують позитивні та негативні риси). Розрізняють також 
головних і другорядних персонажів. Персонажів, які 
фігурують тільки в окремих епізодах твору, називають 
епізодичними. 

Кількість персонажів зумовлена необхідністю вис-
вітлення проблематики, розкриття теми, вираження 
ідеї твору. Серед них немає «зайвих», а тому мотива-
ція появи кожного з них та їхня функція у творі 
обов'язково мають бути з'ясовані й враховані у проце-
сі аналізу твору. 

Під час творення образу персонажа письменник ор-
ганічно поєднує в ньому індивідуальні й типові риси, 
використовуючи можливості типізації (створення об-
разів, у яких окреме стає виразом загального) та інди-
відуалізації (надання образам своєрідних, неповтор-
них рис). 

Загальним в образі персонажа є передусім усе за-
гальнопоширене, притаманне групі подібних за певним 

критерієм (національним, соціальним, психічним, мо-
ральним тощо) осіб. Тому загальне є одним із складових 
типового. Індивідуальне походить від вроджених 
людських особливостей, набутих неповторних якостей, 
переплетіння вродженого, набутого та ситуативного. 
Основними засобами індивідуалізації персонажа є пор-
трет, пряма й опосередкована характеристики, середо-
вище побутування, вчинки, мовлення, культурний світ, 
ставлення до когось або чогось та ін. Визначальними в 
характеристиці персонажа є його вчинки. 

Характеристика внутрішньої форми поетичної збір-
ки, поеми в частинах, роману, роману в новелах, дило-
гії, трилогії, тетралогії тощо і творів із скритою струк-
турованістю на мегаобразному рівні вимагає чіткого 
розрізнення в них архітектоніки (їх членування на ме-
гаобразному рівні) і композиції (компонування тексту-
альних та позатекстуальних, сюжетних і позасюжетних 
елементів у єдине ціле — художній твір). 

Загалом зовнішня (художня мова, художнє мовлен-
ня) і внутрішня (ейдологічна система) форми є способом 
буття змістоформи літературного твору. 

4.4. Зміст літературного твору 

Зміст є одним із елементів чотирирівневої макро-
структури художнього твору. У ньому втілюються вну-
трішня сутність твору й особливості його структури. 

ЗМІСТ літературного твору — явне (експліцитне) 
або приховане (імпліцитне) значення твору, що 
безпосередньо випливає з його форми. 

Форма твору завжди змістовна, а зміст пов'язаний із 
формою. «Обговорення змісту твору без обговорення 
форми надає необмежені можливості для шахраюван-
ня», — зауважив німецький письменник Генріх Белль. 

Формантами змісту є: об'єкт і предмет зображення, 
проблема (проблематика), тема і тематика (у ліриці — 
мотив) твору, подія, характери, конфлікт, колізія, па-
фос, тенденція, концепт (концепція) автора, ідея твору. 
Об'єктивно сформулювати тему, ідею, окреслити зміст 
твору можна тільки після його системного, комплексно-
го, всебічного вивчення. 
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Аналізуючи художній твір, слід розрізняти 

об'єкт і предмет зображення. Об'єкт зображення 
— будь-яке явище (частина дійсності), яке автор 
художньо осмислює (війна, село, місто, кохання, 
національні чи соціальні взаємини тощо). Предмет 
зображення — проблема, яка безпосередньо 
подається й осмислюється в художньому творі. 
Наприклад, об'єктом зображення в новелі В. 
Стефаника «Новина» є покутське село, а предметом 
— трагедія сім'ї Гриця Летючого. Предмет зобра-
ження завжди пов'язаний з певною,соціальною 
проблемою (грец. ргоЬіета — задача) — складним 
питанням, що потребує вивчення, дослідження, 
розв'язання. Сукупність порушених у творі 
проблем формує проблематику твору — систему 
питань, поставлених автором перед собою, 
персонажами і читачем. Такі питання (проблеми) 
можуть мати різний характер — бути націо-
нальними, соціальними, психологічними, 
етичними, філософськими (онтологічними, 
гносеологічними, феноменологічними тощо), 
естетичними та ін. 

Порушені у творі стрижневі проблемні питання 
акумулюються у темі (грец. іііете — положення, 
основа) — колі подій, ЖИТТЄВИХ явищ, сторон 
людського життя, представлених в органічному 
зв'язку з проблемою, яка з них постає і потребує 
осмислення. Спрощено тему тлумачать як те, що 
зображається у творі, про що він написаний. Часто 
ведуть мову про наскрізну тему у творчості 
письменника (тема денаціоналізації у В. 
Підмогильно-го, тема буття українського селянина 
у М. Стельмаха) або основну тематику 
літературної школи, напряму, течії (тема 
національно-визвольної боротьби у пись-
менників-націоналістів, класової боротьби та 
побудови соціалістичного суспільства у 
соцреалістів, безглуздості людського існування в 
постмодерністів тощо). 

У масштабному творі (особливо великому) 
нерідко розрізняють основну (головну) і 
підпорядковані основній другорядні (побічні) 
теми. Разом вони витворюють тематику — 

сукупність основної й усіх залежних від неї 
побічних тем твору, а також сукупність тем, які 
розробляє у своїх творах автор. 

При визначенні теми ліричних творів часто 
вживають термін «мотив» (лат. тоіиз — рух) — 
усвідомлена причина написання твору, творчості 
письменника, зумовлена   його   світоглядом,   
життєвими   реаліями 



тощо. У музиці цей термін означає мелодію, 
наспів, найменшу музичну побудову, що становить 
характерну частину музичної теми. Провідний 
мотив (надмотив) фігурує як лейтмотив твору — 
основна тема, ідея, визначальна інтонація. 

Зміст літературного твору реалізується через 
події (систему подій) — акти, акції, вчинки, 
зіткнення людей — усе що порушує усталений, 
звичний хід життя, прямо чи опосередковано 
стосується проблематики і персонажів твору. 
Через систему подій відбувається розгортання 
фабули твору. 

Характер (грец. спагаИег — риса, 
особливість) — 1) своєрідна особливість людини, 
явища .тощо (наприклад, характер літературного 
героя, характер письма, характер місцевості); 2) 
сукупність стійких психічних властивостей 
людини, що формуються в процесі її виховання, 
навчання, діяльності; вдача; 3) твердість, сила 
волі, наполегливість у досягненні мети. 

У літературі, мистецтві — художній образ, що 
узагальнює типові риси певної групи людей; 
сукупність психічних особливостей, що 
становлять особистість персонажа. Характери — 
один із формантів змісту твору: це зображені у 
творі психологічні типи-персонажі, які є носіями 
певних якостей та ідей, чи уособленням життєвих 
позицій, зіткнення яких викликає конфлікт. 
Прикладом може бути характер націоналіста-
підпіль-ника у поемах Олега Ольжича «Незнаному 
Воякові» та «Грудень 1932». 

Нерідко зображені у творі події переростають у 
конфлікт — зовнішньо-подієве зіткнення 
протилежних інтересів і поглядів, напруження і 
крайнє загострення суперечностей, що призводить 
до активних дій, ускладнень, боротьби. Художні 
конфлікти класифікують за тематикою (політичні, 
виробничі, побутові, естетичні, моральні тощо), 
типовістю (типові, нетипові), питомою вагою у 
структурі твору (головні, другорядні), сферою 
побутування (зовнішні, внутрішні), гранями 
духовного світу (конфлікт між розумом і 
почуттям, обов'язком і честю тощо) та ін. 
Притаманні вони творам усіх літературних родів. 
Відмінності полягають у специфіці їх зображення: 
в епічному творі розповідається про конфлікт, у 
ліричному він відтворюється через переживання, 
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а в драматичному конфлікт представлений реципієнту 
через гру акторів. 

Складовою конфлікту є колізія (лат. соШзіо — сти-
каю) — гостра суперечність, зіткнення протилежних 
сил, інтересів, переконань, мотивів; ситуація внутріш-
ніх борінь в душі героя або гострі суперечності і зіткнен-
ня поглядів персонажів, що виявляються в зображених 
подіях. Вона — джерело конфлікту, форма його реаліза-
ції у художньому творі. 

У розв'язанні проблеми, розгортанні змісту твору 
проявляється певна тенденція (лат. іешіеге — прагну-
ти) твору — образне втілення авторського ставлення до 
зображуваного. Вона є підставою для висновків про його 
тенденційність — осмислену і чітко виявлену ідейну 
зумовленість твору, ставлення автора до порушених про-
блем. Наприклад, критика процесу обездуховлення су-
часного покоління американців формує тенденційність 
більшості фантастичних творів Рея Бредбері. 

Провідну (основну) думку твору, ядро задуму автора 
називають ідеєю (грец. ійеа — вигляд, ідея) літератур-
ного твору. У справді художньому творі вся система об-
разів, навіть найменші художні деталі, слугують роз-
криттю ідеї, створенню в реципієнта певного ставлення 
до зображеного. Іноді «читач може краще від самого по-
ета осягти ідею його твору, — зазначав О. Потебня. — 
Суть, сила такого твору не в тому, що розумів під ним 
автор, а в тому, як він діє на читача або глядача, отже, у 
невичерпному можливому його змісті». 

У великих творах найчастіше втілюється система 
ідей, підпорядкованих основній ідеї твору, яка «цемен-
тує» його. Паралельно з терміном «ідея» використову-
ють термін «концепт» (лат. сопсерідіз — думка, понят-
тя) — основна ідея твору, загальна думка. Якщо розгля-
дати твір як сукупність різноманітних текстуальних 
рівнів (діалогічного, синхроністичного, біографічного, 
генетичного, характерологічного, функціонального, 
асоціативного, анагогічного, екзистенційного, симво-
лічного, інформативного, хронотопного, емотивного 
тощо), то кожен рівень так чи інакше сприятиме вия-
вленню та окресленню концепту, ідейно-тематичної 
основи твору. 

Носієм основної думки твору, новаторської ідеї, яку 
автор задумав поширити в суспільстві через твір, може 
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бути один персонаж, що функціонує як образ-концепт 
(образ Ґонти у поемі Т. Шевченка «Гайдамаки»). 

З ідеєю безпосередньо пов'язаний пафос (грец. 
раШоз — почуття, пристрасть) твору — натхнення, під-
несеність, ентузіазм, запал, викликані ідеєю, подією 
тощо; пристрасть, що спонукає митця до написання 
твору, загальна емоційно-смислова тональність твору. 
Це — важливий формант змісту твору. А залежно від 
ідеї і змісту пафос твору може бути геррїчним, сатирич-
ним, гумористичним, трагічним, ліричним тощо. Вті-
люється він у глибоко розвиненому, яскравому характе-
рі, вчинках персонажа, який нерідко постає як образ-
концепт. З пафосом пов'язана тональність твору, яка 
може бути представлена як епічність, ліричність (лі-
ризм) та драматичність (драматизм). Епічність — 
об'єктивована, зовні нейтральна, стримана тональ-
ність, продиктована широтою та багатоплановістю опо-
віді («Іліада» Гомера). Ліричність (ліризм) — суб'єкти-
вована емоційна тональність мови автора, оповідача, 
персонажів твору (вірш «Ластівки літають, бо літаєть-
ся» М. Рильського). Драматичність (драматизм) — 
тональність напруги, інтенсивного переживання («По-
сланіє» Т. Шевченка, «Каменярі» І. Франка). 

Інколи художній твір може поєднувати текстуаль-
ний (актуальний) та підтекстовий (потенційний) змісто-
ві рівні. Підтекст (затекст) — прихований, неявний 
зміст висловлювання. У цьому зв'язку ще ведуть мову 
про імпліцитний зміст, який, на відміну від тексту, де-
монструє відкритий — експліцитний зміст. Виникає 
підтекст передусім завдяки конотації унаслідок дефор-
мації прямого змісту словесних значень під впливом 
контексту і позамовних факторів: відтворюваної ситуа-
ції, позиції, комунікативної мети мовця. Подібних зна-
ченнєвих модифікацій може набувати і система образів 
твору. Це залежить від суб'єктивних (неусвідомлене ба-
жання приховати явне значення твору), об'єктивних 
(бажання донести справжній зміст твору лише до тих, 
хто володіє кодом відчитування прихованого значення, 
дії зовнішніх, культурно-історичних, наприклад оку-
пація, цензура, чинників) чи жанрових (жанр деяких 
творів передбачає наявність підтексту: притчі, парабо-
ли, байки тощо) факторів. Про твори з виразним домі-
нуванням підтексту стверджують, що вони написані 
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«езопівською мовою» (від давньогрецького байкаря 
Езо-па (VI ст. до н. є.)) — натяками. Потужним 
прихованим змістом наділені «Великий льох», 
«Сичі» Т. Шевченка, «Каменярі» І. Франка, 
«Оргія» Лесі Українки, «Невеличка драма» В. Під 
могильного, «За ширмою» Б. Анто-ненка-
Давидовича, «Десь-не-десь, в якомусь царстві...» Л. 
Костенко, «На границі епох» П. Скунця тощо.  

Неодмінною передумовою формулювання 
висновків про тему, ідею, зміст твору є системне, 
комплексне і всебічне його вивчення. Важливість 
цього пояснюється тим, що суспільне значення 
твору не вичерпується його змістом і не завжди 
зводиться до нього: зміст — явний (експліцитний) 
чи прихований (імпліцитний) є знаком смислу 
(сенсу) твору. 

,  4.5. Смисл (сенс) твору 

Образно-емоційна суть, художня ідея, її 
«мисли-тельний еквівалент» (А. Ткаченко), 
загалом зміст будь-якого художнього твору 
постають як знак щодо його смислу (сенсу), який є 
одним із елементів чотирирівне-вої 
макроструктури художнього твору. 

І     Смисл (сенс) твору — надзмістове інтенційно-
ідеологічне значен-■ -■      ня твору, яке пізнається в 
контексті уявлення читача про зображувану в ньому 
дійсність та її зіставлення з мінливою реальністю, 
своїм сьогоденням. 

Смисл (сенс) є одним із трьох аспектів пізнання 
й оцінювання твору: когерентного (що?), 
когезійного (як?) і смислового (в ім'я чого?), тобто 
— що, як і в ім'я чого (для чого, з якою метою) 
створив автор. Основні смисло-творчі процеси — 
пізнання істини (сенсу) національного буття (М. 
Гайдеггер) і культивування національної 
духовності. Смисл виявляє себе на телеологічному, 
ак-сіологічному та гносеологічно-евристичному 
рівнях. 

Основними засобами і водночас рівнями 
актуалізації смислу (сенсу) художнього твору є: 
архетипи, національні екзистенціали (модуси 
національного існування), культурно-національні 
коди. Вони мають філософсько-психологічний, 

ейдологічний, моральний характер. 
Зміст твору постійний (якщо абстрагуватися від 

особливостей конкретної рецепції),  а смисл 
(сенс) його 



може зазнавати суттєвих трансформацій зі зміною 
істо-рико-культурного континууму. 

Питання сенсу завжди було одним із ключових 
у герменевтиці. Правда, на сучасному етапі 
непоодинокими стали намагання заперечувати 
пізнавальну цінність сенсу, деформувати, «не 
помічати» чи «не враховувати» його в аналітичних 
пошуках. Одним із проявів цього є нігілізм (лат. 
піпії — ніщо, нічого) — цілковите заперечення 
всього буттєвого, загальновизнаного, усталеного. 
М. Гайдеггер характеризував його як історичний 
рух «знецінення вищих цінностей», виражений у 
тезі «Бог помер». Він пов'язаний із запереченням 
надчуттєвих смислових концептів — ідеалів, 
принципів, норм, правил, цілей, цінностей. 

Нігілістичну тенденційність інтелектуальних 
течій 

XIX ст. продовжили ідейні послідовники 
нігілізму у 
XX ст., ідеологічно згруповані у комуністичному, 
на- 
ціонал-соціалістичному,  ліберальному 
середовищах. 
Особливо послідовно цей процес виражено у 
представ 
ників постмодернізму як  «фетишизація 
лібералізму» 
(С. Квіт). Численні проголошення «смертей» та 
«кін 
ців» — історії, філософії, автора, 
літературознавства, 

національної держави, нації, людини тощо — 
значною 
мірою коріняться у постструктуральному 
неприйнятті 
сенсу (при цьому постструктуралізм є 
методологічною 
основою постмодернізму). Ж.-Ф. Ліотар, 
наприклад, 
прямо визначає постмодерн як «недовіру до 
метанара- 
тивів», між ними — до гранднаративної 
«герменевти 
ки сенсу»1. 

Насправді феномен літератури тісно 
пов'язаний із сенсом. Переконує в існуванні сенсу 
сама художня дійсність. Особливо показовими є 
твори, у яких смислові питання виражені явно, 
експліцитно, де вони спонукають до 
інтерпретаційного діалогу із значеннєвою сферою 
на найбільш концептуальному рівні.  

Підтвердженням цього може бути творчість 
українських письменників, яка містить велику 
кількість смислових питань. Наприклад, історичні 
питання, що засвідчують наявність «вищих 
цінностей» та прагнення 

1 Ліотар Ж.-Ф. Постмодерністська ситуація // 
Після філософії: кінець чи трансформація? / Пер. з 
англ.; Упоряд. К. Байнес та ін. — К.: Четверта хвиля, 
2000. — С. 71—72. 
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«повноти сенсу», вчуваються у словах старого козака у 
вірші «Буває, в неволі іноді згадаю...» Т. Шевченка 
(«А як ми бились, умирали, / За що ми голови складали / 
В оці могили?»), запитанні ліричного героя Є. Маланю-
ка («Куди ж ведеш нас, віку невмолимий, / Сліпий во-
дій чи зрячий лиходій?» («Подебрадці»)), розповідача 
«Скіфської одіссеї» Л. Костенко («І хто вони? А ми хто? 
Хто ми? Хто ми?! / Хто наші предки? Прийшлі? Авто-
хтони?») тощо. При цьому персонажі передають інтер-
претаційну настанову, котра нагадує герменевтичне 
прочитання (сенсошукання) історичної дійсності, про-
тилежне деконструктивістській стратегії, покликаній 
не стільки пізнавати, скільки «розхитувати», нівелюва-
ти пізнавальний об'єкт. 

На філософськи глибокому рівні розгортає свої роз-
мірковування про сенс герменевтика. У «Бутті і часі» 
М. Гайдеггер, осмислюючи часовість, зазначав: «...сенс 
є те, у чому тримається зрозумілість будь-чого, без того, 
щоб сам він входив спеціально і тематично в огляд». 

Сенс — багатоплановий феномен, який охоплює: 
значення взагалі; глибинне («вище») значення, яке Ге-
гель характеризував як значення духовне; неприхова-
ність і спрямованість певного сущого, що проявляє себе 
герменевтично як істина, а метафізично — як спрямова-
ність, ціль (мета). 

Отже, сенс — глибинне інтенціональне значення лі-
тературного твору, що виявляє істину національного 
буття і може бути охарактеризоване як онтологічно-
екзистенціальна мета (спрямованість) цього твору; над-
змістове значення літературного твору і водночас його 
макроструктурний рівень, що містить це значення. На-
приклад, сенс творчості Т. Шевченка М. Костомаров ха-
рактеризував такими словами: «Я побачив, що муза 
Шевченка роздирала завісу народного життя. І страш-
но, і солодко, і боляче, і чарівно було заглянути туди!!!» 
(М. Костомаров). 

Відповідно до явного і прихованого змістів твору 
розрізняють явний (експліцитний) і прихований (імплі-
цитний) сенси. Значення, яке надавав своєму творові 
автор (авторський смисл), слід відрізняти від тих зна-
чень, котрі надають йому різні покоління реципієнтів 
(читацький смисл). При цьому необхідно враховувати 
відносну незмінність авторського сенсу (цей сенс моди- 

фікується лише протягом життя письменника) і постій-
ну змінність сенсу читацького. Потребують розрізнення 
національний сенс та анагогічний сенс (стосується арте-
фактів, котрі можуть мати міжнародне значення) різ-
них творів. 

4.6. Художній світ як «інша реальність» 

Пізнана і пізнавана людством дійсність утворює ре-
альний світ. Пізнається він кожною людиною, наука-
ми, мистецтвом, зокрема літературою. Залежно від цього 
він відображається в загальнонаціональній мові, науко-
вих поняттях і термінах, художніх (літературних) обра-
зах. Тому сприйняття (рецепція), пізнання і відтворення 
цього світу є істотно різними, як різною постає внаслі-
док цих процесів реальність. Однак у кожному випадку 
це буде одна і та сама реальність — об'єктивна дій-
сність, яка існує незалежно від суб'єкта сприйняття. 

Якісно іншим є художній світ, який постає в людсь-
кій уяві під впливом творів мистецтва, зокрема літера-
турних. 

Художній світ (художній універсум) — створена 
уявою письменника і втілена в художньому 
тексті образна картина, яка складається з подій, 
людей, їх висловлювань і виражених ними 
духовних феноменів (уявлень, думок, переживань 
тощо), а також зовнішньої дійсності; «інша 
реальність» (художньо-естетична), співвідносна 
із предметною, соціальною і психологічною 
реальністю; образне духовно-інтенціональне 
утворення з власною логікою. 

Усі компоненти художнього світу тісно пов'язані, 
їхня єдність, системність зумовлені авторською точкою 
зору. Це означає, що художній світ твору є цілісністю, 
ідейно-композиційним центром якої є образ автора. 
Навколо нього організовуються всі елементи його по-
етики, завдяки йому вони набувають свого ідейно-есте-
тичного призначення та комунікативної спрямованості. 
Погляди на реальний світ, природу прекрасного і прин-
ципи формування художнього світу — різні в різних 
митців, а тому неоднаковий художній світ, створений з 
позицій міметизму й ізоморфізму, символізму й аб-
стракціонізму, натуралізму й романтизму тощо. 
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Якщо письменник є автором тільки одного твору, 

природним може бути ототожнення художнього світу 
письменника із художнім світом цього твору. Загалом 
художній світ письменника розбудовується, розширю-
ється, конкретизується від твору до твору, і тільки вся 
його творчість, листи, висловлювання дають уявлення 
про його художній світ. Подібне і спільне у творчості 
кількох чи багатьох письменників є підставою для твер-
дження про художній світ літературної школи, течії, 
напряму, окремої літератури. 

Художній світ твору (створена уявою письменника 
«інша реальність») є складною образною системою, 
компоненти якої — соціум художнього твору і зображе-
ні в ньому природно-речові обставини дії. Соціум твору 
утворюють образи автора, дійових осіб, оповідачів, чи-
тача. Розрізняють їх, зважаючи на функції, які вони ви-
конують у творі, та його суб'єктно-об'єктну організа-
цію, за якою персонаж може виступати як суб'єкт і як 
об'єкт розповіді. 

Важливу роль у художньому світі літературного тво-
ру відіграє образ автора. Він моделюється письменни-
ком і створюється у свідомості читача. 

Образ автора — образ суб'єкта зображення 
(твору як цілого), яким він постає в уяві читача. 

Текстуальний образ автора і якості автора як реаль-
ної людини можуть суттєво відрізнятися. Часто автор у 
творі має своїх протагоністів (ліричних героїв або тих 
персонажів твору, які висловлюють думки і виражають 
позицію автора) та антагоністів (персонажів, які про-
тистоять авторській позиції, з якими полемізує автор 
чи протагоніст). 

Крім голосу автора у творі вчуваються і голоси його 
дійових осіб, персонажів, від імені яких відбувається 
оповідь чи розповідь і які постають в уяві читача як об-
рази оповідачів. 

Дійова особа в літературному творі — будь-який 
персонаж, котрий є об'єктом розповіді. Найчастіше 
це — образи людей. У казках чи байках дійовими осо-
бами можуть виступати олюднені (персоніфіковані) 
образи тварин, речей, явищ природи; у міфологічних 
творах — міфологічні персонажі; у фентезі — видумані 
істоти тощо. 

Образи оповідачів — образи текстуальних суб'єктів 
нарації (оповіді, розповіді). До них належать оповідачі, 
розповідачі, ліричні герої. Оповідач — персонаж, який 
є суб'єктом оповіді, від його імені ведеться оповідь. Роз 
повідач — персонаж, який є суб'єктом і водночас об'єк 
том розповіді (учасником тих подій, про які розповіда 
ється). Ліричний герой (ліричний суб'єкт) — персонаж 
у ліриці, який є суб'єктом мовлення в ліричному чи 
ліро-епічному творі. , 

У художній літературі використовують різні форми 
оповіді: від першої особи однини та множини, третьої 
особи однини. Пов'язане це із певними жанровими осо-
бливостями: у ліриці домінує оповідь від першої особи 
(Я, МИ); в епічних творах переважає оповідь відсторо-
нена — від третьої особи, іноді — від першої особи одни-
ни (Д. Дефо «Робінзон Крузо»), бувають випадки опові-
ді від першої особи множини (романи Ю. Смолича 
«Наші тайни» та «Вісімнадцятилітні»). 

Літературний твір має складну просторово-часову 
структуру, яка окреслюється терміном «хронотоп» 
(лат. спгопоз — час і іороз — місце) — взаємозв'язок 
часових і просторових характеристик явищ, які зо-
бражені у художньому творі. Час у художньому світі 
постає як багатовимірна категорія, у якій розрізня-
ють фабульно-сюжетний і нараційний (оповідально-
розповідний) час. Художній простір у творі теж вихо-
дить за межі місця події і засобами ретроспекції (згадки, 
спогади, сни, марення тощо) простягається у широ-
кий світ. 

З фактором часу пов'язані спосіб мислення, мовлен-
ня персонажів тощо, які виражають певну історичну 
епоху і відповідають їй. Порушення цієї відповідності 
спричинює появу анахронізмів — культурно-історич-
них, хронологічних та інших невідповідностей. Вони 
можуть бути мимовільними (помилки автора і недоліки 
твору), свідомо створеними для досягнення художнього 
(переважно комічного) ефекту. 

Художній світ літературного твору є складним 
об'єктом пізнання як естетична система, «інша реаль-
ність» і як образ часу та закономірностей буття. Тому 
пізнання особливостей і сенсу художнього світу твору 
потребує вдумливої, глибинної інтерпретації. 
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Людина — це «розуміюче буття» (М. Гайдеггер), ми-
сляча істота, здатна не просто фіксувати явища дійсно-
сті й оцінювати їх за принципами «безпечне — небезпеч-
не», «їстівне — неїстівне» тощо, а й пізнавати їх (здобу-
вати, тлумачити та систематизувати знання про них). 

Пізнання літературного твору 

Пізнання може відбуватися в різних системах — 
бути науковим чи художнім, філософським чи поетич-
ним, логічним чи христологічним тощо. 

Наукове пізнання — усвідомлення будь-якого об'єк-
та як сукупності і суми властивостей, системної і функ-
ціональної цілості; сприйняття стану об'єкта і змін у 
ньому; отримання інформації про об'єкт; осмислення 
класифікації і систематизації здобутих знань і включен-
ня їх у власний світогляд, систему знань (теорію, вчен-
ня, науку). Передусім воно є результатом мислення. 

Наукове пізнання літературних явищ відбувається у 
певній послідовності, за певними правилами, на проду-
маних методологічних засадах. Пізнавальний процес 
можливий на різних рівнях і з різним ступенем глибини 
вивчення та осмислення предмета. Літературознавчий 
підхід передбачає такі етапи наукового пізнання літера-
турних явищ: 

а) дескриптивний (лат. сіезкгіртло — опис) — почат 
ковий, оглядово-описовий етап наукового пізнання, на 
якому відбуваються пошук, збирання та опис бібліогра 
фії (творчості письменника і праць про його твори), біо- 
бібліографічної інформації, уточнення хронології тощо. 
Цим починається, але не завершується наукове дослі 
дження. Дескриптивний характер мають бібліографія, 
біобібліографія, текстологія, історіографія літератури, 
історіографія літературознавства; 

б) дискурсивний (лат. сіізсоигзе — міркування) — 
науково-пізнавальний,  аналітично-логічний,  систем 
ний, комплексний, всебічний етап дослідження. Об'єк 
тами його можуть бути окремі твори, літературні періо 
ди, епохи, творчі особистості, категорії тощо; 
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в) теоретичний — підсумково-узагальнююче, еври 
стичне (пошукове) та метакритичне дослідження; 

г) «софічний»  (грец. зоркіа — мудрість) — осми 
слення явищ і проблем літератури, яке відбувається на 
філософському (онтологічному, гносеологічному, мета 
фізичному, онтософічному) рівні і становить історіосо 
фію та філософію літератури. 

Пізнання твору відбувається через його системний, 
комплексний і всебічний аналіз (вивчення) і вмотивова-
ну й цілеспрямовану інтерпретацію (тлумачення). Ці 
види пізнання мають спільний об'єкт — літературний 
твір. Однак предмети дослідження в них різні. Так, 
предметом аналізу є твір як цілісність і як елемент 
культури; предметом інтерпретації — зміст і сенс твору. 
Мета аналізу — наукове пізнання твору, його системне, 
комплексне та всебічне вивчення й оцінювання, інтер-
претації — його тлумачення і розуміння реципієнтом-
адресатом. Звідси — і різна інтенція суб'єктів цих піз-
навальних процесів. Завдання аналітика — досліджен-
ня твору як естетичної системи, у різних аспектах, на 
всіх рівнях, в усіх можливих контекстах. Завдання ін-
терпретатора — допомогти адресату зрозуміти авторсь-
кий задум, зміст і сенс твору. Аналіз здійснюється в ка-
тегоріях літературознавства, без огляду на доступність 
суджень і висновків; інтерпретатор враховує мету кон-
кретної інтерпретації, вік та інтелектуальний рівень ад-
ресата тощо. Різні вони за пріоритетністю та обсягом 
пізнання: аналіз передує інтерпретації; інтерпретація 
неможлива без аналізу твору, однак пізнання не обме-
жується його інтерпретацією. Аналіз реалізується на 
суворо науковій основі, інтерпретація можлива (часто 
здійснюється) на основі смаку та позалітературних чин-
ників. Є також певні відмінності у методах, способах, 
видах і рівнях аналітичних та інтерпретаційних дій. 

Пізнання літературного твору значною мірою зале-
жить від літературної критики. У сучасній науці й 
досі немає одностайності щодо її місця в системі літера-
турознавчих дисциплін. Деякі вчені вважають, що літе-
ратурна критика тільки «супроводжує» літературу, є її 
«самосвідомістю», «думкою» про літературу, «знанням 
літератури», «мистецтвом читання» тощо, але не літера-
турознавчою дисципліною. Цю позицію вони аргумен-
тують тим, що часто критичні праці є інтерпретацією 
без вивчення, судженням без доведення, вивищуванням 
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без зіставлення, оцінюванням без аргументації. Для 
них характерні образність, емоційність, суб'єктивізм, 
публіцистичність, іноді — відвертий дилетантизм, сма-
ківщина, кон'юнктурність тощо. З цим важко не пого-
дитись, але ще важче погодитись із тим, що літературна 
критика не є літературознавчою дисципліною. Праці, 
наприклад, істориків літератури теж не завжди бува-
ють науково вивіреними, але на цій підставі не виводять 
історію літератури за межі літературознавства. 

Літературна критика — найдоступніший із літера-
турознавчих дисциплін вид літературознавчої діяльно-
сті. Вона має найрозвинутішу жанрову структуру (мо-
нографія, стаття, рецензія, анотація, огляд, рекоменда-
ція, літературний портрет, есе, фейлетон, репліка, 
пародія та ін.) і найширшу аудиторію, наймасовішого 
адресата, найрізноманітніші трибуни, канали інформа-
ції, її творять різні люди з різних середовищ, із різними 
типами мислення, переконаннями, смаками, інтенція-
ми. Усе це позначається на меті і характері, рівні і яко-
сті літературно-критичних праць. 

Як потужний засіб синхронного пізнання літерату-
ри, освоєння явищ і закономірностей літературного 
життя, інтерпретації новотворів, літературна критика 
покликана робити твори літератури фактами і фактора-
ми суспільної свідомості, суспільного життя. Найкраще 
було б, якби літературною критикою займалися тільки 
літературознавці, чия інтерпретація ґрунтувалася б на 
надійній науковій (світоглядній, методологічній, теоре-
тичній) основі. Однак тлумаченням та оцінюванням лі-
тературних творів займаються науковці й письменники, 
духовенство, політики, актори, учителі-словесники, 
просто аматори. У всіх них свої підходи до літературних 
явищ, своя шкала вартостей, свої критерії оцінювання. 
На цій підставі розрізняють наукову, художню, полі-
тичну, аматорську, аудіальну (декламаційну) та інші 
види інтерпретації літературних творів. 

Наукова інтерпретація творів літератури 

У процесі пізнання літературного твору використо-
вують загальнонаукові методи дослідження: аналіз, 
синтез та інтерпретацію. 

 

Інтерпретація художнього твору 

В умінні послуговуватися можливостями аналізу по-
лягає відмінність між аналітичністю і поверховою опи-
совістю, яка не має нічого спільного з дескрипцією як 
першим і необхідним ступенем наукового пізнання. 
Аналітичність — обов'язкова передумова й ознака 
професійно-наукових літературознавчих суджень про 
твір. Описовість — ознака аматорсько-дилетантських 
міркувань, неспроможності збагнути складність ціло-
сті, побачити, пізнати й оцінити її структурні елементи. 
Тільки шляхом виявлення і послідовного аналізу струк-
турних елементів літературного твору можна осягти 
своєрідність художнього феномену як функціонального 
цілого. Водночас повноцінний аналіз структурних еле-
ментів твору неможливий поза контекстом його як ціло-
го, оскільки їхні функції і значення системно зумовлені 
і проявляються тільки в контексті, на рівні цілого. 

Аналіз як «розчленування», «атомізація» твору не 
всі однозначно підтримують, дехто протестує проти ньо-
го як «вівісекції над живим організмом — художнім ці-
лим» тощо. Однак ці заперечення необґрунтовані. Адже 
твір потрібно вивчати на всіх рівнях, пізнавати навіть 
найменші його складові. Завдяки цьому сприйняття 
твору й умотивоване його оцінювання отримують 
необхідні глибину й аргументованість. Проблеми почи-
наються тоді, коли окреме пізнається без усвідомлення 
чи врахування його зв'язку з цілим і коли інтерпрета-
ція твору зводиться до розмови про окреме, часткове в 
ньому — без намагання синтезувати об'єктивну інфор-
мацію про його складові і на цій основі створити логіч-
ну, внутрішньо несуперечливу і переконливу картину 
твору як функціональної художньої цілості. 

Синтез здійснюють шляхом формування цілісного 
уявлення про предмет на основі інформації про його ча-
стини, аспекти, рівні, тобто — на основі аналізу. За до-
помогою цієї мисленнєвоі операції твір осмислюється в 
націокультурному контексті, фіксується в історичній 
епосі, соціальному середовищі, духовній ситуації свого 
творення і прочитання. 

Аналіз і синтез поєднує інтерпретація (лат. іпїег-
ргеіаііоп, від іпіегргеіог — роз'яснюю, перекладаю) — 
роз'яснення, тлумачення, розкриття змісту і сенсу 
(смислу) літературного твору; своєрідне виконання ху-
дожнього твору на основі самостійного тлумачення ви- 
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конавця. Літературознавча інтерпретація має ґрунтува-
тися на надійній методологічній і теоретичній основі, 
здійснюватися на строго наукових засадах. Основним її 
репрезентантом є академічна (наукова) критика. 

Інтерпретація тлумачить смисловий аспект літера-
турного твору на різних структурних рівнях через спів-
віднесення з цілістю вищого порядку. Наприклад, будь-
які елементи (мотиви, персонажі, тропи тощо) мають 
співвідноситись із відповідним контекстом твору або 
позатекстовою ситуацією. Це означає, що інтерпретатор 
повинен уміти виявляти і створювати такі аналітичні 
контексти, у яких якнайповніше виявляються значен-
ня елементів твору та його сутнісні аспекти як цілого. 

Однією з найпоширеніших стратегій інтерпретації є 
герменевтика, у якій процес пізнання відбувається за 
принципом герменевтичного кола. 

Герменевтичне коло — універсальний принцип 
розуміння: пізнання цілого через його частини, а 
частини — із урахуванням контексту цілого. 

Сучасна наукова літературознавча інтерпретація пе-
реважно реалізується як герменевтика (теорія і мистец-
тво інтерпретації явищ літератури в історико-літе-
ратурних, літературно-критичних та теоретико-літера-
турних студіях) і як основа літературно-художньої 
критики для широкого загалу. 

Літературознавча інтерпретація є багатоаспектним, 
багаторівневим процесом, який характеризують: 

а) рівні: інтерпретація експліцитного (явного, акту 
ального) рівня художнього твору; інтерпретація імплі- 
цитного (прихованого, потенційного) рівня художнього 
твору (підтексту); 

б) ступені: інтерпретація зовнішньої форми (худож 
нього мовлення), внутрішньої форми (ейдологічної си 
стеми), змісту і смислу (сенсу) твору; 

в) види: герменевтична, структурально-семіотична, 
екзистенціальна, феноменологічна, архетипальна, націо 
нально-екзистенціальна тощо; 

г) аспекти:  історико-генетичний (генетичний, діа 
хронічний,  синхронічний);  структурно-функціональ 
ний (системно-структурний, духовнотворчий, поетич 
ний,  віршовий (версифікаційний),  жанрово-компози 
ційний, характерологічний, асоціативний, емотивний, 

символічний, екзистенціальний, ідейно-світоглядний 
тощо); історико-функціональний (функціональний, ак-
туальний і потенційний, тимчасовий і вічний). 

Вибір методології, методу і методики інтерпретації 
завжди має бути вмотивованим і випливати з характеру 
твору і мети інтерпретації. 

В інтерпретаційній діяльності суттєву роль відіграє 
інтенціональність (спрямованість) інтерпретації. Зага-
лом вона здійснюється з метою наукового пізнання, 
об'єктивного оцінювання естетичного, інтенціонально-
го аспекту твору. Іноді (в деяких наукових студіях, 
оглядових чи синтетичних літературно-критичних 
працях, у шкільній практиці) може спрямовуватися на 
тлумачення окремих образів, рівнів, формальних чи 
змістових елементів твору тощо. Однак бувають випад-
ки запрограмованої інтенціональності інтерпретації, 
коли інтерпретатор наперед визначив собі за мету ви-
тлумачити твір відповідно до своїх переконань, уявлень 
чи певних ідеологічних завдань, свідомо ігноруючи, а 
то й фальсифікуючи у творі те, що суперечить його заду-
му. Такий підхід до твору називають надінтерпретацією 
(У. Еко), фальшивою, хибною інтерпретацією. 

На характер і результат інтерпретації твору визна-
чально впливає аксіологічна система (пікала цінно-
стей) дослідника — уявлення про добро і зло, про мо-
ральне й аморальне, прекрасне і потворне тощо. Вона є 
основою оцінювання інтерпретатором того, що утвер-
джує, культивує чи заперечує автор аналізованого тво-
ру. Залежить інтерпретація від тезауруса (передзнан-
ня) інтерпретатора, з яким він підходить до тлумачен-
ня твору: спрощений, убогий, хибний тезаурус робить 
такими і його судження про твір, оскільки багато сут-
тєвого у творі він не помітить, помічене не зможе аде-
кватно оцінити. Об'єктивність і повнота інтерпретації 
забезпечуються дотриманням принципів наукового 
пізнання, багатоаспектністю пізнавального процесу, 
системністю, комплексністю, всебічністю вивчення 
твору. 

Аналіз та інтерпретація літературного твору мають 
відбуватися за дотримання таких принципів: 

а) системності. Випливає він із усвідомлення того, що 
твір — надзвичайно складна естетично-інтенціональна 
система, яка водночас є фактом творчого самовираження 
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митця і фактом національної культури. Тому 
пізнання та інтерпретація його мають бути 
системними — здійснюватися планомірно, у 
логічній послідовності, із розумінням його 
будови, врахуванням ієрархічності, 
функціональності та поліфункціональності 
кожного структурного елемента і тісних 
взаємозв'язків між ними, із послідовним 
переходом до комплексності, всебічності його 
дослідження й оцінювання. 

У художньому творі все працює на 
образотворення, розкриття теми та утвердження-
авторської ідеї. Дотримання принципу системності 
запобігає спорадичності, хаотичності, 
необґрунтованій вибірковості і деформуючій та 
дезорієнтуючіи неповноті літературознавчого пі-
знання твору як художнього феномену;  

б) комплексності. Він зумовлений комплексним 
ха 
рактером твору, який є складною системою 
образотвор 
чих елементів різного рівня та різного типу 
відношень 
між ними, що є носіями і формантами змістово-
смисло 
вих значень. Водночас твір містить розмаїту 
інформа 
цію, яка потребує комплексної наукової верифікації 
(зі 
ставлення, узгодження). Тому завдання дослідника 
по 
лягає в аналізі цих елементів, їхніх 
взаємозв'язків і  
функцій у системі твору, комплексному вивченні 
твору — 
у контексті дисциплін, завданням яких є пізнання 
мови, 
людини, суспільства, тобто в естетичному, 
лінгвістично 
му, аксіологічному, етичному, історичному, 
філософсь 
кому, психологічному, соціологічному, 
ідеологічному, 
політологічному, націологічному тощо контекстах.  

Тільки дотримання принципу комплексності 
допомагає уникнути спрощеності і поверховості, 
забезпечує максимальну повноту та об'єктивність 

дослідження твору як факту літератури; 
в) всебічності. Ґрунтується цей 

принцип на усвідо 
мленні того, що твір є водночас фактом 

творчого само 

вираження автора і фактом (іноді — фактором) 
націо 
нальної духовної культури. Це націлює 
дослідника на 
його всебічне вивчення у різних культурологічних 
кон 
текстах: творчості митця, певної групи, школи, 
стилю, 
течії, напряму; діахронному (історико-
літературному) 
та синхронному (крізь призму сучасного 
літературного 
процесу);  субкультурному,  соціокультурному,  
націо- 
культурному; регіональної (слов'янської, 
скандинав 
ської тощо), європейської, світової літератур.  

 

 

Інтерпретація художнього твору 191 

Дотримання принципів системності, 
комплексності, всебічності допомагає подолати 
суб'єктивізм, кон'юнк-турність та провінціалізм 
осмислення твору, забезпечує об'єктивність та 
переконливість його оцінки. 
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Художня інтерпретація літературного твору 

Художня інтерпретація реалізується в 
літературному процесі як художня (літературна) 
герменевтика і літературно-корпоративна критика. 

Особливо перспективні евристичні можливості 
відкриваються для пізнання літературного твору 
через використання художньої герменевтики як 
інтердисциплі-нарної стратегії. 

При цьому доцільно розрізняти розширене і 
звужене значення поняття «художня 
герменевтика», що зумовлює і дві дефініції цього 
феномену. 

Художня герменевтика — теорія і практика 
інтерпретації буття, котру автор моделює в 
художньому творі (кодуючи її в системі образів), 
а реципієнт пізнає через цей твір (розкодовуючи 
ейдологіч-ну систему); теорія і практика 
інтерпретації явищ мистецтва, виражена у творах 
мистецтва. 

Художня герменевтика (художнє 
літературознавство, художня критика) може бути 
присутня в літературних творах у прямих та 
опосередкованих виявах: як судження автора про 
твір чи творчість іншого письменника; як судження 
про твір та його оцінка персонажами твору. 
Типовим прикладом художньої герменевтики 
можуть бути твори Т. Шевченка «На вічну пам'ять 
Котляревському», «Перебендя». 

Поширеним типом художньої інтерпретації є 
літературно-корпоративна критика — 
літературно-критична діяльність письменників, 
що реалізується через традиційні жанри 
літературно-художньої критики. Найчастіше вона 
здійснюється у формі рецензій, анотацій, 
рекомендацій, реплік, пародій, рідше — статей, лі-
тературних портретів, фейлетонів та ін. Ця критика 
переважно суб'єктивна, часто — підкреслено 
суб'єктивна, інтуїтивно-дивінаторна, її судження 
та оцінки іноді несподівані, навіть парадоксальні, 
випливають із системи цінностей, художнього 
смаку та уподобань автора — професійного 
літератора.  Нерідко таким судженням  
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і висновкам бракує наукових аргументів. Однак для 
письменників, широких читацьких мас, літературо-
знавців літературно-критичні праці митців про твори 
колег мають важливе значення. Професійні судження, 
оцінки та поради визнаних майстрів слова допомагають 
письменникам побачити сильні і слабкі сторони своєї 
праці, скорегувати напрям творчих зусиль і пошуків, 
засвідчують їхній статус у творчому середовищі. Чита-
чам висновки про твір, висловлені авторитетним пись-
менником, допомагають зорієнтуватися в літературно-
му потоці, скласти, уточнити, аргументувати власне 
враження про твір та його автора. Літературознавці зав-
дяки таким працям можуть глибше пізнати творчу осо-
бистість письменника — рецензованого і того, хто ви-
ступає в ролі критика. Професійно-митецький погляд 
на літературне явище іноді відкриває чи наголошує у 
творі на тому, що залишалося поза увагою вчених чи 
вважалося несуттєвим, а насправді є значущим у тво-
ренні та функціонуванні літератури. 

Літературно-корпоративна критика не може заміни-
ти наукову інтерпретацію літературного твору, але 
вона — невід'ємний, важливий, пізнавально продук-
тивний спосіб осмислення літературних явищ. 

Політична інтерпретація літературного твору 

Художня література є постійним об'єктом тлума-
чення та оцінювання різними групами читачів. Це 
зумовлює різнорідні, а то й діаметрально протилежні 
інтерпретаціі навіть одного і того самого літературного 
явища. Серед цих суджень про літературу, творчість ві-
домих письменників, окремі твори особливу роль віді-
грає політична інтерпретація — тлумачення та 
оцінювання явищ літератури владою, опозицією, пред-
ставниками політикуму. Здійснюється вона не на фахово-
літературознавчій основі, а на засадах політичної 
доцільності. Політичного інтерпретатора цікавить пе-
редусім зміст твору, а в змісті — те, що може бути вико-
ристане для пропаганди сповідуваної ним ідеології чи 
проти неї. 

Такі інтерпретація й оцінка твору не завжди бува-
ють неадекватними, але вони завжди вибірково-ча- 
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сткові, суб'єктивні, ненаукові. Уникнути їх немо-
жливо — твір відкритий для будь-якого читача, 
у т. ч. й політика. Іноді політичною інтерпретацією 
витісняється чи підміняється наукова. Одним із при-
кладів такої антинаукової політичної інтерпретації 
був метод соціалістичного реалізму в радянському лі-
тературознавстві, проголошений єдино можливим та 
обов'язковим для всіх. 

Аматорська інтерпретація літературного твору 

Літературознавство, складовою якого є літературна 
критика, — не тільки наука, а й фах, професія, яка по-
требує глибоких, системних, всебічних знань, певних 
здібностей. Однак, як і в багатьох видах людської діяль-
ності, інтерпретацією літературно-художніх творів зай-
маються численні аматори, зовсім не підготовлені до 
цього. Як правило, це самодіяльні критики, які нава-
жуються поділитися своїми враженнями про прочита-
ний твір. 

Аматорські судження можуть бути слушними, аде-
кватними і справедливими. Попри те вони залишають-
ся аматорськими, суб'єктивними, а тому — непере-
конливими. Причиною цього є властивий таким су-
дженням та оцінкам дилетантизм. Вони не обґрунто-
вані з позицій знання предмета, у них відсутнє логіч-
не доведення, аргументованість. Брак наукової пере-
конливості компенсується в таких працях безапеля-
ційністю та підвищеною емоційністю — позитивною 
чи негативною. 

Ці недоліки можуть бути властиві й критиці почат-
ківців, які з часом набувають необхідних знань і вмінь, 
розширюють і систематизують свій світогляд, розвива-
ють здібності. 

Аудіальна інтерпретація літературного твору        «.-,. 

!■■ ■ У сценічному мистецтві (театр, естрада), у шкільній 
практиці часто вдаються до творчого виконання (читан-
ня) художнього твору, яке ґрунтується на самостійному 
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його тлумаченні (читцем-декламатором, актором, ре-
жисером, учителем). Унаслідок цього слухачам пропо-
нують не тільки аудіальнии варіант художнього тексту, 
а й аудіальну інтерпретацію літературного твору, зумо-
влену розумінням, художнім смаком і виражальними 
можливостями виконавця. Вона може бути представле-
на у таких формах: 

а) виразне читання — практикований у школі пе 
дагогічно обґрунтований аудіальнии спосіб ознайом 
лення учнів із художнім твором з одночасною його го 
лосовою інтерпретацією. Живе слово вчителя, вира 
жена  через  нього  емоційно-оцінна  інтерпретація 
справляють велике враження на учнів, визначають  
їхнє ставлення до твору,  письменника,  літератури 
взагалі; 

б) декламація (лат. {іесіатаііо — вправляюся в красно 
мовстві) (художнє читання) — мистецтво художньо-сце 
нічного читання літературних творів. Виконання та ін 
терпретація твору здійснюються актором голосом і відпо 
відними («артистичними») жестами, рухами, мімікою; 

в) авторське виконання — публічне читання твору чи 
його фрагмента письменником. Щоправда, не завжди 
письменники є хорошими декламаторами. Іноді манера 
авторського виконання зумовлена його особистим уяв 
ленням про публічне читання (наспівне і << високонотне » 
читання П. Тичини) або літературною модою («вигуку 
вання» своїх текстів С. Єсеніним), що суттєво утруднює 
сприймання твору. Особливо поширили практику і під 
несли культуру авторського виконання поети-шістде- 
сятники, унаслідок чого сформувалося таке явище як 
«естрадна поезія». Вона суттєво зблизила тодішню літе 
ратуру з читачем і була особливим, яскравим митецьким 
і вагомим суспільним феноменом. Авторське виконання 
завжди пізнавально продуктивне, бо виводить поцінову- 
вача літератури на безцінний особистісний рівень піз 
нання її, розширює уявлення про письменника, допома 
гає зосередитися на особливо значущих для нього міс 
цях у творі, їхньому тлумаченні митцем, уточнити під 
текст, конкретизувати авторську інтенцію тощо. 

Аудіальну інтерпретацію доречно враховувати під 
час вивчення передусім рецептивного потенціалу літе-
ратурного твору. 

Запитання. Завдання 

1. Поясніть, чому літературний твір має системний 
характер. 
2. Окресліть основні складові макроструктури 
літературного твору. 
3. З'ясуйте особливості зовнішньої форми 
літературного твору. 
4. Визначте елементи літературно-комунікативного 
акту. 
5. Назвіть основні рівні та прийоми актуалізації й 

образотво- 
рення. 

6. У чому полягає специфіка художнього мовлення? 
Назвіть його 
різновиди. , 

7. У чому виявляються особливості версифікації як 
теоретико- 
літературної дисципліни? 

8. Окресліть специфіку позатекстуальних і 
текстуальних елемен 
тів композиції. 

9. Охарактеризуйте функції основних змістових 
елементів. 

 
10.Чим відрізняється смисл літературного твору від 
його змісту? 
11.Охарактеризуйте художній світ як «іншу 
реальність». 
12.Визначте відмінності видів інтерпретації. 



Сутнісна специфіка літературного процесу 

вання (часом багаторічного) і реалізації його творчих 
задумів. Цей процес продуктивно відбувається за опти-
мального «включення» і поєднання таких 
формантів літературної творчості: творчий 
імпульс, творчий задум, творче натхнення, творчий 
(робочий) стан, творчий пошук, творчий акт, творчий 
процес, творчий (художній) експеримент, психологія 
творчості, філософія творчості, методологія творчості, 
історія твору, життя твору. 

Розуміння суті цих формантів, знання конкретних 
обставин створення і функціонування літературного 
твору сприяють глибокому знанню літератури як 
складної цілісності, твору як феномену літературного 
життя. 

5.1. Сутнісна специфіка літературного процесу 

Повновартісне пізнання художньої літератури пев-
ного народу неможливе без урахування специфіки її 
історичного розвитку. Мистецтво слова у цьому плані 
осягається процесуально — як літературно-історич-
ний рух. 

Літературна творчість 

Кожна національна література виникає та існує як 
результат творчості окремих письменників. За своєю 
природою і сутнісними особливостями вона є складною 
духовною діяльністю митця, специфіку якої, попри чи-
сленні намагання, всебічно ще ніхто не збагнув. 

Літературна творчість — особливий, художньо-
креативний (творчий) вид людської діяльності, у 
результаті якої з'являється літературний твір. 

На завершальній стадії (написання тексту) творчість 
може мати одномоментний характер або розгортатися 
як тривала, багаторічна праця. Однак завжди появі лі-
тературного твору передує складний процес духовної та 
емоційно-інтелектуальної мобілізації митця, виношу - 

Літературне життя 

Літературна творчість — явище індивідуальне, ка-
мерне. Водночас вона є складовою ширшого, багатоком-
понентного і системного явища — літературного життя, 
яке в літературознавстві окреслюється як літературний 
процес. 

Література розвивається за законами анагенезу 
(грец. апа — рух вгору, підсилення і £епе8Із — похо-
дження, народження) — шляхом розширення, вдоско-
налення, поступового ускладнення будови та функцій. 
З розвитком літератури відбувається формування її ін-
фраструктури — сукупності галузей і видів діяльно-
сті, що забезпечують творення, поширення і функціону-
вання літератури в суспільстві. Інфраструктурними 
компонентами літературного життя є письменницький 
склад, творчість письменників, їх професійні об'єднан-
ня, видавнича база, літературна періодика, система 
книгорозповсюдження, навчальні та наукові літера-
турні інституції, бібліотеки, читачі, політика влади у 
сфері культури та освіти, наявність чи відсутність цен-
зури тощо. 

Література формується, побутує і функціонує у кон-
кретних, специфічних і мінливих умовах національно-
го суспільно-історичного та історико-культурного про-
цесу. Тому літературне життя є постійною взаємодією 
внутрішніх і зовнішніх чинників розвитку літератури: 
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динаміки літературних напрямів і стилів, літературних 
родів, видів та жанрів; взаємин і зміни літературних по-
колінь, міжнаціональних літературних відносин; дина-
міки і характеру зміни місця і ролі літератури в суспіль-
стві; взаємин з літературою громади, церкви, політики 
влади у сфері літератури тощо. У різних соціально-
культурних середовищах вони мають свою специфіку. 
їх відмінності формують національну самобутність 
кожної літератури, особливості літературного життя в 
різних країнах. 

Письменник і читач г-м 

Література твориться як наслідок взаємодії об'єк-
тивних закономірностей і творчої активності людини, її 
свідомої ролі. Центральною фігурою в літературному 
житті є творча особистість — письменник. 

Людей, професійне заняття яких полягає у творенні 
й функціонуванні художньої літератури (письменни-
ків, перекладачів, літературних критиків, літератур-
них публіцистів, літературознавців, викладачів літера-
тури), називають літераторами, авторів художніх тво-
рів — письменниками. їх розрізняють за сферами твор-
чої діяльності: поети, прозаїки, драматурги, гумористи 
тощо. Серед поетів виокремлюють епіків, ліриків, пей-
зажистів, філософів, публіцистів (творців громадянсь-
кої лірики), піснярів (авторів пісенних тестів), бардів 
(авторів і виконавців пісенних творів) тощо; серед про-
заїків — романістів (авторів епопей, романів і повістей) 
і новелістів (творців малих епічних форм — оповідань, 
новел, нарисів, етюдів, образків, шкіців тощо); серед 
драматургів — авторів п'єс (драматургів, комедіогра-
фів), сценаристів, лібретистів; серед гумористів — 
гумористів, сатириків, памфлетистів, байкарів, фейле-
тоністів, пародистів тощо. 

За методологічно-стильовою сутністю письменни-
ків зараховують до реалістів, романтиків, футуристів, 
модерністів, постмодерністів, соцреалістів, імажині-
стів, експресіоністів, сюрреалістів та ін. У межах окре-
мих груп може відбуватися ще глибша конкретизація 
за жанрово-змістовими ознаками: серед романістів фі- 

Сутнісна специфіка літературного 

процесу 
гурують автори романів-хронік, 
історичних романів і повістей, 
детективів, кримінальних ром№1в> фантастичних 
тощо. 

Є ще дві групи літераторів, чия творчість має як пі-
знавальну, так і художньо-креативну складові: пере-
кладачі та літературні публіцисти. 

Головний і визначальний адресат літератУРн°ї твор-
чості — нескінченна низка поколінь. Цей адресат кон-
кретизується в особі реального реципієнта літературно-
художнього твору, якого прийнято назив^ти читачем. 
Він є другою (поряд із письменником) клї°човою фігУ" 
рою в літературному житті. Його участь у творчому про-
цесі різноаспектна. Передусім письменник пише про і 
для своїх сучасників, намагається щось змінити і в 
них самих, і в їхньому житті. Свого часу В. Стефаник на 
звинувачення щодо діалектної основи своїх творів від-
повів: «Я не міг писати інакше, бо вони та^ кричали до 
мене». І навіть коли об'єктом зображенні стає далеке 
минуле чи екзотичний край, все одно автоР пізнає його 
з позицій, спільних для нього та його читані5- Письмен-
ник постійно враховує особливості читац*>к°ї рецепції, 
корегує і вдосконалює текст, щоб зробите його макси-
мально доступним і прийнятним для читала. 

Читач — не пасивний об'єкт авторського впливу, а 
потенційний співтворець, однодумець і соратник авто-
ра. Працюючи над твором, автор постійно веде вну-
трішній діалог і навіть дискутує з майбуї11™ читачем, 
у якому бачить «заслуженого співрозмовника» 
людину, здатну розуміти його, сприйняти аргументи, 
оцінки, висновки тощо. Пробудити уяву читача, спону-
кати його до вживання в зображуване і переживання 
його разом з автором, переконати його і зробити своїм 
однодумцем, соратником — мрія, прагнейня> обов'язок 
письменника. 

Читач — постійний фактор літератур*10™ процесу, 
часом саме від нього залежать якісні змійи в характері 
літератури. Наприклад, поява в українському суспіль-
стві наприкінці XIX — на початку XX ст. інтелектуаль-
ного читача, здатного до вищого рівня спі#твоРчості> 3У~ 
мовила і появу модерної поетики, яка відійшла В1Д тради-
ційних описовості, пояснення, а розрахована на «спів-
уявну»   та інтелектуально-креативну  спроможність 
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читача. Цим пояснюється й успіх «сцієнтичної» поезії 
І. Драча в середовищі молодих фізиків, кібернетиків, 
генетиків та інших представників негуманітарних нау-
кових сфер у 60-ті роки XX ст. 

Відносини автора і читача не завжди ідилічні, часом 
драматичні: буває, що сучасники автора не сприймають 
твору, а наступне покоління — захоплюється ним. Іноді 
письменник свідомо йде на конфлікт із масовим чита-
чем в ім'я утвердження певних мистецьких чи ідейних 
новацій. Непросто, наприклад, складалися стосунки з 
читачами в І. Франка. Своїми творами і діями, самокри-
тикою і самозапереченнями він часом викликав бурю в 
письменницькому середовищі, галицькому суспільстві, 
не раз проти його новацій та ідей виступали навіть ко-
лишні соратники й учні. Та велич його не тільки в тому, 
що він набагато випереджав тогочасне суспільне ми-
слення, а й у здатності десятиліттями «проти рожна 
перти», пропонуючи і обстоюючи в мистецтві, суспіль-
ному житті те, що вважав необхідною передумовою на-
ціонального і соціального поступу. 

Літературний процес 

Літературне життя має свою структуру і розвиваєть-
ся як безперервний процес — послідовна закономірна 
зміна явищ, станів тощо. 

_, Літературний процес — послідовна зміна в часі 
структурних елементів, учасників і явищ 
літературного життя; взаємодія структурних 
елементів літературного життя, що зумовлює 
творення і функціонування літератури; 
естетична система, що виражає повноту і 

■:-.   складність, суперечливість і цілісність 
літературного життя певної 
-    епохи. 

Сприйняття літературного життя, аналіз і оціню-
вання явищ, закономірностей і тенденцій літературного 
процесу може бути синхронним (одночасним із момен-
том його пізнання), діахронним (історико-літератур-
ним), прогностичним (скерованим у майбутнє). Здебіль-
шого поняття «літературний процес» вживають на поз-
начення передусім сучасного і минулого літературного 
життя. 

Сучасний літературний процес — актуальне для 
конкретного покоління літературне життя як взаємо- 



дія всіх його структурних елементів. Охоплює повно-
ту і складність, суперечливість і цілісність літератур-
ного життя синхронно з моментом його пізнання і 
зумовлює функціонування літератури сьогодення, є 
об'єктом пізнання літературної критики і теорії літе-
ратури. 

Історико-літературний процес — буття літератури 
в часі. Відображає діахронію літератури — послідовну 
зміну структурних елементів, учасникдв і явищ літера-
турного життя, функціонування літератури від найдав-
ніших часів, закономірності і тенденції розвитку, які 
проявляються в історії літератури. Є об'єктом пізнання 
історії літератури і теорії літератури. 

Теоретико-літературне вивчення літературного про-
цесу суттєво відрізняється від історико-літературного 
та літературно-критичного. Теорія літератури має 
спільний з історією літератури та літературною крити-
кою об'єкт (літературний процес), але різні предмети. 
Предметом теорії літератури є сутнісні особливості літе-
ратури, закономірності, що зумовлюють літературний 
процес, здобутки (пізнавальні, виражальні, креативні) 
художньо-літературної практики, досвід історії літера-
тури та літературної критики, ідейно-світоглядні осно-
ви літературного мислення, науковий інструментарій 
літературознавства тощо. 

Професійно-наукове вивчення літератури та її 
явищ, літературного процесу може мати різну мету, 
тому фахові студії бувають описовими (фактографічними) 
або узагальнювальними, історіографічними або історіо-
софічними, аналітичними чи синтетичними, суто літе-
ратурознавчими (історико-літературними, літературно-
критичними, теоретико-літературними) чи загально-
науковими. 

Вивчення літератури, літературного процесу не-
можливе поза історичним контекстом, бо література 
живе в історії, а історія — в літературі. Історія творить 
літературу, література — не тільки продукт, а й уча-
сник і співтворець історії народу, Історичний та істо-
рико-літературний процеси взаємопов'язані та взаємо-
зумовлені, але не тотожні. Особливо відчутно це під 
час наукової періодизації літературного процесу: 
етапи розвитку національної літератури не завжди  
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узгоджуються зі змінами епох суспільно-історичного 
розвитку країни. 

Література — явище динамічне, мінливе, що про-
являється під час пізнання її у хронологічному контек-
сті, літературному процесі. Та, попри історично змінне, 
у ній є щось непідвладне часові, незалежне від нього — 
константно-атрибутивне. 

Константно-лтрибутивне в розвитку літерату-
ри — естетичне освоєння дійсності, образна природа, 
мовна основа образотворення, визначальність худож-
нього таланту, іманентно-естетична сутність, генологіч-
на структурованість і розмаїтість, людинознавча і націо-
знавча, людинотворча і націотворча роль. 

Історично змінне в розвитку літератури — мінли-
вість художньої картини світу, об'єкта і предмета ху-
дожньої творчосгі, національної системи культури, 
письменницького складу, суб'єкта творчості — письмен-
ника, його світобачення і розуміння дійсності, соціаль-
ного статусу, ідеалів, техніки праці, ієрархії жанрів, 
стилів, засобів художньої комунікації, умов і характеру 
сприйняття художніх цінностей, літературної моди, 
зв'язків між митцем і читачем, митцем і суспільством, 
митцем і владою тощо. 

Стан і розвиток літератури зумовлені впливом різно-
манітних внутрішніх (літературних) і зовнішніх (поза-
літературних) чинників. Внутрішні чинники розвитку 
літературного процесу: традиції, новаторство, від-
штовхування, запозичення, наслідування, пародіюван-
ня, епігонство, цитування, репродукція, ремінісценція, 
парафраза, натяк, варіація, суперництво, концентра-
ція, розпорошення. Зовнішні чинники — стан суспіль-
ства, наявність і функціонування інфраструктурних 
компонентів літературного життя, ступінь свободи 
творчості, можливість діалогу культур, статус письмен-
ників у суспільстві тощо. 

Специфічність історії української літератури поля-
гає в тому, що її розвиток не завжди визначався вну-
трішніми, літературними, чинниками. Часто карди-
нальні зміни в ній викликали чинники позалітературні, 
зовнішні, коли внаслідок сваволі влади руйнувалося на-
ціональне літературне життя, заборонялися твори, на-
віть українська мова і література, зникали окремі пла- 

сти літератури, фізично знищувалися покоління пись-
менників, літературі нав'язувалися чужорідні щодо на-
ціональної культури ідеї тощо. 

Традиція і новаторство 

Літературний процес є діалектичною єдністю повто-
рюваного й неповторного, яка в літературі конкретизу-
ється через традиції і новаторство. Вони характеризу-
ють вузлові моменти літературної спадкоємності, істо-
рико-літературного процесу. 

Традиція (лат. ігайШо — передача) — те, що у фор-
мі усталених звичаїв, норм, порядків передається з 
покоління в покоління; реалізовувана у літературній 
творчості історична пам'ять. У художній літературі — 
теми, мотиви, інтенції, ідеї, образи, жанри, способи, 
прийоми і засоби творення тощо. Традиція забезпе-
чує актуалізацію спадщини, відбір, освоєння, переда-
вання і розвиток, організацію історично сформовано-
го досвіду. 

Між літературними надбаннями і поточним літера-
турним життям націй ведеться постійний діалог. Кожне 
наступне покоління письменників вивчає, осмислює 
успадковане від попередників, щось відхиляє, а щось 
бере на озброєння, творчо використовує і розвиває. Зав-
дяки цьому мистецтво минулого постає як живий уча-
сник сучасного літературного процесу, а його художня 
традиція, образи — постійне і невичерпне джерело роз-
витку літератури. 

Новаторство — елементи, чинники творчої діяль-
ності людини, якими ця діяльність відрізняється від 
традиційних форм. Письменник, спираючись на тра-
дицію, стає новатором у відкритті тем, типів, у вдос-
коналенні жанрових форм, засобів художнього осво-
єння світу. 

У творчості письменника можна простежити такі 
способи відходу від традиції: 

а) літературне наслідування — свідоме, творче вико-
ристання письменниками тематичних чи методологіч-
них здобутків, стильових особливостей, елементів твор-
чої манери, формотворчих та змістотворчих знахідок 
іншого письменника, літературної групи, національної 
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наслідування переростає в епігонство; 
б) стилізація — свідоме і показне наслідування 

зовнішньо-формальнях ознак певного стилю, творчої 
манери.  Часто джерелом її бувають віддалені в часі  
зразки. Може бути некомічною і комічною; 

в) переспів — твір, переважно віршовий, написаний 
за мотивами твору іншого автора, з елементами насліду 
вання версифікації оригіналу, переважно іншомовного. 
Він близький до перекладу, але без намагання досягти 
повної відповідності ритмічної структури (еквіритміч- 
ності), змістоформи з твором-оригіналом. Іноді переспів 
ще називають вільним перекладом; 

г) епігонство (грец. ері£опоз — народжений пізні 
ше) — цілковита залежність власної творчості від чиє 
їсь. Епігоном зневажливо-іронічно називають письмен 
ника, який не виробив власної творчої манери, меха 
нічно копіює чужий стиль, форму, ідеї, художні прийо 
ми тощо; 

ґ) плагіат (лат. ріа^іаіиз — викрадений) — свідоме 
привласнення авторства на чужий твір чи його частину; 
літературна крадіжка, що карається законом. Плагі-
атичні інтертекстуальні сліди помітні у творчості ба-
гатьох письменників, особливо постмодерністів. 

Окремим видом новаторства є художній {творчий) 
експеримент — свідоме заперечення традиційних, 
усталених способів і прийомів творення з метою дося-
гнення більшого художнього ефекту. Наприклад, пізна-
вально і художньо продуктивними виявилися відхід 
П. Загребельного від традиційного історіографічного і 
застосування психологічного підходу до творення обра-
зу Роксолани в однойменному романі. 

З часом нове стає традиційним, бо його свідомо чи 
несвідомо наслідують наступні покоління митців. На-
приклад, метафора «дощ іде» уже увійшла в розмовне 
мовлення як комунікативний, а не художньо-комуніка-
тивний вираз. В історії кожної літератури є традиціона-
лісти і принципові новатори («вічні модерністи»). За-
гальна закономірність функціонування мистецтва по-
лягає в тому, що кожен новий крок в художньому 
освоєнні світу спирається на набутий естетичний досвід 
(навіть коли такий заперечується). 

Стиль, творчий метод, тип творчості 

Із традицією і новаторством тісно пов'язана пробле-
ма субстанціонального і акцидентного в літературі, а 
також вибірковості традиції. 

Субстанціональним (лат. зиЬзіаптла — наявність; 
сутність) у літературі є іманентне, природне для націо-
нальної духовності, культури, результат її природного 
розвитку, основа її існування та самототожності (само-
сті). Акцидентне у літературі — те, що з'являється в 
ній під впливом моди, тиском обставин, підступно чи 
силоміць нав'язане їй. 

У творчості окремого письменника можна побачити 
субстанціональне для нього (породжене його ментальні-
стю, світовідчуттям, самоусвідомленням) та акцидент-
не (навіяне модою, нав'язане соціальним замовленням, 
владою тощо). 

У традиції та новаторстві слід відрізняти природне і 
штучне, органічне і механічне, «своє» і «чуже». Це має 
здійснюватися не тільки за естетичними, а й національ-
но-екзистенціальними критеріями. 

5.2. Стиль, творчий метод, тип творчості 

Вивчення масштабних елементів літературного про-
цесу неможливе без попереднього окреслення понять 
«стиль», «творчий метод», «тип творчості». 

Стиль як художньо-літературна категорія 

Кожен письменник втілює у своїй творчості певну 
естетично вмотивовану сукупність мовних, виражаль-
них, зображувальних засобів, які відрізняють манеру 
його письма від стилю інших письменників. Це сто-
сується і літературних шкіл, течій, напрямів, літера-
турно-естетичних епох. 

Літературний стиль — повторювана у творчості 
цілеспрямована вибірковість і системна єдність 
елементів художньої форми, яка своєрідно 
реалізує художній зміст і втілює певну 
рецептивну заданість (настанову на читача); 
сукупність ознак, які характеризують твори 
певного часу, напряму, індивідуальну манеру 
письменника. 
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Загалом стиль тлумачать як синонім мистецького 
напряму, течії. Однак найчастіше цим терміном окре-
слюють авторську, індивідуальну манеру письма, або 
ідіостиль. 

Стиль письменника залежить передусім від ідіолек-
ту — сукупності індивідуальних ознак мови конкрет-
ної людини, зумовлених її національністю, місцем про-
живання, віком, фахом, соціальним станом тощо. Ав-
торська своєрідність у використанні мовних засобів 
формує творчу манеру письменника — індивідуально-
суб'єктивну особливість втілення ідейно-художнього 
задуму. На основі творчої манери утворюється власний 
стиль (ідіостиль) письменника — стійка спільність оз-
нак творчої манери, образної системи і засобів худож-
ньої виразності, що характеризують своєрідність твор-
чості письменника; сукупність особливостей його твор-
чості, якими його твори відрізняються від творів інших 
митців. 

Сукупність зображально-виражальних засобів 
письменника художньо ефективна за умови законо-
мірного поєднання її елементів в художньо мотивова-
ну систему, зумовлену індивідуальністю митця. Зав-
дяки цьому індивідуальний стиль письменника по-
стає як подальша об'єктивація його творчої манери, 
матеріалізація світогляду і характеру автора через 
текст, а також як гранично суб'єктивний спосіб сприй-
няття й освоєння дійсності, створення особливого, ав-
торського, художнього світу. Ідіостиль як вияв си-
стемності твору на рівні форми є одним із факторів 
його цілісності. 

Стильовими чинниками (формантами стилю) є 
світогляд і світовідчуття (образне мислення) письмен-
ника, актуальні для нього тематика і проблематика, 
закони і норми обраного жанру. Носії стилю — еле-
менти зовнішньої та внутрішньої форми художнього 
твору (від композиції до мовних виразових форм). 
Стиль кожного письменника характеризує відповідна 
стильова домінанта. З кожним твором стиль пись-
менника змінюється, оскільки змінюються їх темати-
ка і проблематика. 

Гносеологічний потенціал стилю, художньої мови 
влучно охарактеризував X. Ортега-і-Гасет: «Я кожного 

Стиль, творчий метод, тип творчості 

поета — це новий словник, нова мова, через яку 
він дарує нам предмети..., невідомі раніше»1. 

Творчість письменника переважно є стильово одно-
рідною, хоч можливе і поєднання в ній різних стилів, 
зміна творчого методу. Наприклад, стильова відмін-
ність романів П. Загребельного «Роксолана» і «Я, Бог-
дан» зумовлена застосуванням у цих творах різних 
творчих методів: психологічного («Роксолана») і психо-
аналізу («Я, Богдан»). 

Одна з передумов художності твору — його стильо-
ва єдність, що забезпечує продуктивну роботу уяви під 
впливом художнього тексту. Припиняє креативну 
працю уяви читача, руйнує творчий задум автора 
стильова еклектика (грец. екіекШшз — той, що виби-
рає) — художньо невмотивоване, механічне змішуван-
ня різнорідних, органічно несумісних стильових еле-
ментів у творі. Твори неоавангардистів та постмодерні-
стів найчастіше демонструють зразки стильового 
еклектизму. 

Індивідуальний стиль письменника може бути 
об'єктом зацікавлення інших авторів, спонукати до 
творчого використання його стильових знахідок, вда-
ватися до імітації чи пародіювання. 

Імітація (лат. ітііаііо — переймання) — насліду-
вання чужого голосу, стилю, манери. Закорінена у 
теорії мімезису. Суттю її є копіювання стильових оз-
нак, засобів, що часто призводить до практики профа-
нування. 

Пародіювання (грец. рагбсііа — жартівлива перероб-
ка) — перебільшено комічне наслідування чужого тво-
ру, стилю, творчої манери, образного ладу, композицій-
ної структури тощо. 

Літературний стиль є одним із показників множин-
ної сторони (повторюваності-поширеності) літератур-
них явищ. Структуру стилю формують: твори письмен-
ника, літературна школа, літературна течія, літератур-
ний напрям, літературна епоха. Відповідно розрізняють 
ідіостиль, стиль літературної школи, течії, напряму, 
епохи. 

1 Ортега-и-Гаесет X. Зссе на зстетические темьі в 
форме пре-дисловия // Вопросьі философии. — 1994. 
— № 11. — С.152. 
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Історія літератури є сукупністю стильових форма-
цій, які виникли на основі т. зв. «великих» стилів, баро-
ко, класицизму, сентименталізму, романтизму, реаліз-
му, модернізму, постмодернізму тощо. Стиль виникає, 
формується в певній національній літературі, стаючи в 
окремих випадках основою літературної школи, течії 
тощо. Іноді він долає межі національної літератури, 
стає надбанням багатьох літератур. Так формувалися 
«великі» стилі. Під впливом «великого» стилю в межах 
окремої літератури можуть виникати національні сти-
льові школи, у яких стиль як запозичене загальне наби-
рає національної конкретності та специфічності (укра-
їнський романтизм, український модернізм тощо). 
Тому навіть за суттєвої спільності загальностильових 
ознак стильова палітра кожної національної літератури 
самобутня і неповторна. 

Вивченням літературного стилю займаються лін-
гвостилістика, літературна стилістика. Предметом 
лінгвостилістики є стиль художніх творів у контек-
сті стильових різновидів мови, виражальні можливо-
сті та естетичні ресурси мови, зіставлення ідіолекту 
письменника із мовною нормою (літературною мо-
вою). Літературна стилістика вивчає стиль як есте-
тичну категорію, як результат впливу різних стиле-
творчих факторів, явище взаємодії елементів зовніш-
ньої та внутрішньої форми, чинник формування літе-
ратурних шкіл, течій, напрямів. У сфері її інтересів — 
ідіолект письменника, специфіка використання ним 
образотворчого потенціалу виражальних ресурсів 
мови, улюблені прийоми актуалізації, образотворен-
ня, композиції; ідіостиль письменника, ідіостильові 
особливості (стилетворчий діапазон, взаємодія стиле-
творчих факторів, стильові константи, стильова домі-
нанта) тощо. 

Творчий (художній) метод І̂  

Естетично-інтенціональні засади творчості письмен-
ника реалізуються через використання ним відповідно-
го творчого (художнього) методу, що залежить від його 
світогляду, історичної ситуації тощо. 

Стиль, творчий метод, тип творчості 
Творчий (художній) метод — спосіб 
вираження ідейно-естетичної позиці)' 
письменника, засіб художньої організації 
твору, об'єдну-вальна основа змістової 
форми, тип художнього мислення, цілісна 
система основних принципів художньої творчості 
письменника, літературного угруповання, течії, 
школи, напряму. 

Якщо стиль є формою узагальнення художніх вла-
стивостей і закономірностей літературного процесу, то 
метод — це загальний принцип суб'єктивного перетво-
рення об"єктивної реальності на реальність художню. 
Він є способом вираження ідейно-естетичної позиції 
письменника, єдністю художнього бачення і творчого 
переосмислення життя, певним типом зв'язку образно-
го мислення з відтворюваною і твореною дійсністю. 

Індивідуальний творчий метод письменника може 
бути підхоплений і розвинутий іншими. Так відбуваєть-
ся подальша об'єктивація індивідуального творчого ме-
тоду в практиці інших письменників, трансформація 
його в літературно-художній творчий метод літератур-
ної школи, течії, напряму, історичної доби, епохи. У 
своєму історичному розвитку художні методи видозмі-
нюються, результатом чого є все нові їх різновиди. Де-
які творчі методи стали (поряд зі стилями) основою 
однойменних літературних напрямів: бароко, класициз-
му, сентименталізму, романтизму, реалізму, модерніз-
му, постмодернізму. 

Світоглядна зумовленість творчого методу робить 
його відкритим для політичного впливу та використан-
ня. Явно політичний характер мають космополітичний 
модернізм, авангард, соцреалізм, постмодернізм та ін. 

Тип творчості 

Творча діяльність письменника є основною складо-
вою літературного процесу. У творчому процесі, рецеп-
ції, інтерпретації та моделюванні буття завжди наявна 
діалектика раціонального та ірраціонального, інтелек-
туального та інтуїтивного, загальноприйнятого й осо-
бливого, звичного і незвичного, повторюваного і непов-
торного, традиційно-нормативного й оригінального, за-
гальнокультурного і художнього, норми і поетичної 
вільності, стилю і методу. їх співвідношення специфіч-
не в різних письменників, що дає підстави для вибору 
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і змістового наповнення письменником власної філосо-
фії творчості (ідейно-світоглядної бази творчого проце-
су) та методології творчості (конкретизації філософії 
творчості через верифікацію свого світогляду з певною 
філософською системою та способом творення). 

Художня творчість прямо залежить від світогляду 
письменника як системи властивих йому поглядів на 
світ взагалі, місце людини в ньому, на мистецтво. У лі-
тературних творах відображені історичні виміри світо-
гляду (характерні для певного часу переконання, прин-
ципи пізнання, ідеали і норми, синтез інтелектуального 
та емоційного настрою епохи), ірраціональне, підсвідо-
ме, стихійне начала письменника. їх комбінація різна в 
письменників, що дає змогу виокремити типи творчості. 

Тип творчості — специфічні ознаки творчості, 
зумовлені світоглядом письменника, принципами 
художнього пізнання, узагальнен-' ня і вираження, 
ідеалами і нормами, синтезом інтелектуального 
та емоційного настрою, способом поєднання 
загального та індивідуального, раціонального та 
емоційного тощо. 

Формантами його є світогляд, стиль і метод, які 
зумовлюють характерний для конкретного типу творчо-
сті принцип художнього узагальнення і вираження. 

В історико-літературному процесі вирізняють баро-
ковий, класицистичний, сентименталістський, роман-
тичний, реалістичний, натуралістський, модерний, 
постмодерний типи творчості. 

Атрибутивними критеріями творчості письменника, 
його таланту є художня своєрідність і авторська оригі-
нальність. Тому тип творчості має ще один класифіка-
ційний аспект — довершеність втілення творчого заду-
му. За цим критерієм розрізняють такі особливо талано-
виті письменницькі типи: 

1) класик — митець, творчість якого загальновизна 
на і взірцево-нормативна в межах певної національної 
літератури; 

2) геній (лат. депіиз — дух) — найвищий ступінь об 
дарованості і буття письменника. Цей феномен отри 
мав такі означення:   «талант, котрий дає мистецтву  
правило» (І. Кант); «самісна цілокупність духу» (Ге- 
гель); «всемогутнє покликання» (Т. Шевченко); «зра 
зок абсолютності Бога» (Ф.-В. Шеллінг); «справжня», 
«велика людина», «вождь», «натхненний дар Божий» 
(Т. Карлайл); пророк і монарх у країні мистецтва, тво- 

рець власного космосу, що «живе одразу в кількох до-
бах і йде в кількох напрямках» (Є. Маланюк); митець, 
який «сам створює зразки і встановлює правила» 
(Г.-Г. Гадамер); «поєднання геніальної природи зі спе-
цифічним талантом» (М. Бердяєв); «завжди пророк», 
«виняткове явище», «найвищий ступінь обдаровано-
сті», який володіє духовно рятівною здатністю — «Ви-
возить з бруду цей потворний час» (Л. Костенко). 

Геній завжди сутнісно національний. «Ті, які були 
названі геніями, набули особливої майстерності в 
тому, щоб зробити своїм твором загальні образи наро-
ду, як інші роблять щось інше. Створене ними — це не 
їхній вимисел, а вимисел цілого народу, це набуття, 
котре означає, що їхній народ набув власної сутності»1 

(Гегель). Про це писав і англійський літератор І. Диз-
раелі: «Справжній геній органічно пов'язаний зі своєю 
нацією, є, якщо можна так сказати, живим її органо-
ном». Він завжди втілює в собі потужний національ-
ний потенціал. За словами Т. Карлайла, «велика спра-
ва для народу — мати власний голос, мати людину, ко-
тра мелодійною мовою висловлює те, що відчуває народ 
у своєму серці». Про Шекспіра він говорив як про «най-
могутніше гасло наглого об'єднання», бо «Що... буде 
утримувати всіх їх (англійців. — В. І.) разом, об'єдну-
вати всіх дійсно в єдину націю; що не дасть їм повстати 
один на одного і боротись; що... змусить жити в мирі, у 
братському спілкуванні між собою, підтримуючи один 
одного?»2. 

Поняття «геніальність» («геніальний письмен-
ник») за своїм змістом ширше, ніж «геній», бо геніаль-
ність «притаманна багатьом, котрих геніями назвати не 
можна» (М. Бердяєв). 

На основі літературних стилів, творчих (художніх) 
методів і типів творчості виникають і розвиваються лі-
тературні напрями. 

1 ГегельТ. В. Ф. Зстетика: В 4-х т. — М.: Искусство, 
1973. — Т. 4. — С.78. 

Карлейль Т. Герой, культ героев и героическое в 
истории // Психология толпьі: социальньїе и 
политические механизмьі воз-действия на массьі. — 
М.: Зксмо; СПб.: Тегга Рапіазііса, 2003. — С. 610—
611. 
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5.3. Літературний напрям 

У величезній сукупності творів і у творчості окремих 
письменників наявне спільне, усталене, характерне, що 
є підставою для групування їх на основі сутнісної подіб-
ності. Адже у написаних приблизно в один і той самий 
час визначних чи епохальних творах формується відно-
сно монолітна і внутрішньо упорядкована сукупність 
ідейно-художніх ознак і тенденцій, з якої складається 
літературний напрям. 

Зміст і сутнісні ознаки літературного напряму 

Формування літературного напряму починається з 
творчості певного письменника, яка привернула увагу 
колег-сучасників новизною і творчою перспективністю, 
відкрила нові можливості в художньому освоєнні дій-
сності тощо. На цій підставі зароджується і розвиваєть-
ся літературна школа — сукупність ознак (ідейно-ху-
дожні особливості, стильова манера), за якими вбача-
ють наближеність письма одних письменників до ін-
ших, значно масштабніших, визнаних у літературі. її 
здобутки іноді підхоплюють і розвивають інші письмен-
ники, унаслідок чого в літературному процесі виникає 
літературна течія — літературне угруповання, відзна-
чене більшою чи меншою єдністю естетичних засад та 
художніх засобів. 

З часом літературна течія знаходить своє продовжен-
ня в інших літературах і переростає в літературний на-
прям, у якому можуть формуватися нові школи і течії. 

Літературний напрям — сукупність духовних, 
світоглядних та естетичних принципів, 
характерних для творчості певних письменників, 
літературних шкіл, угруповань, течій в одній чи 
багатьох національних літературах; сукупність 
творів, у яких проявляються спільність 
літературного стилю, творчого (художнього) 
методу, типу творчості та інших характерних 
ознак. 

Формантами літературного напряму є світоглядний 
(ідейний, філософський) фундамент, який породжує 
певну концепцію дійсності і творчості; поетика як си-
стема вимог (правил), сформованих на філософських за-
садах напряму; спільність мотивів, тем, ідей, образів, 
сюжетних схем, що переважають у цьому напрямі і є ха- 

Основні літературні напрями Нового часу 

Зародження літературних напрямів Нового часу від-
булося у постренесансний період (межа XVI—XVII ст.), 
першими з яких були бароко, класицизм, сентимен-
талізм. 

бароко (італ. Ьагоссо — вибагливий, химерний) — 
літературний (мистецький) напрям, творам якого 
притаманні ускладнена форма, поєднання 
релігійних і світських мотивів, антиномічність, 
потяг до гіпербол, антитез, алегоричність, 
символізм, емблематичність, монументальність, 
поєднання фантастики з реальністю, мотиви світу-
лабіринту, світу-театру, хаосу, космізму, 
всеосяжності буття тощо. 

Література бароко намагалася створити власний 
контрастний світ, щоб вразити читача. Звідси — 
ускладнена художня форма, специфічні вірші: акро-
вірші, мезовірші, фігурні вірші, буриме тощо. Найвиз-
начніші представники: П. Кальдерон (Іспанія), Д. Маріно 
іТ. Тассо (Італія), Г. Гріммельсгаузен (Німеччина) та ін. 

 

 

 

Літературний напрям 

рактерними для нього; сукупність формотворчих еле-
ментів (стильові, композиційні особливості, жанрові 
форми), регульованих поетикою цього напряму. 

Знання сутнісної специфіки літературного напряму 
допомагає систематизувати розуміння особливостей лі-
тературного процесу сучасності і минулого, полегшує 
пізнання, осмислення та оцінювання окремих творів 
шляхом співвіднесення їх із певним напрямом, надає 
чіткості в історичній класифікації жанрів (наприклад, 
романтична балада, класична ода, реалістичний роман 
тощо). Літературний напрям є одним із основних чин-
ників виокремлення літературного періоду. 

Літературний період (грец. регіобов — кружний 
шлях, обертання) — цілісний етап літературного 
розвитку, відмінний від попереднього та 
наступного і водночас пов'язаний з ними. 

«Літературний напрям» — категорія історично змін-
на. Деякі напрями побутують у літературі тривалий час, 
іноді — століття. Тому в межах напряму відбуваються 
певні зміни, зумовлені розвитком літератури. З часом 
художньо-творчий потенціал напряму вичерпується і 
відкриваються нові творчі можливості, на зміну одному 
напряму приходить інший. Зміни напрямів зумовлюють 
і зміни історичних етапів художнього розвитку. 

212 
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Прийшовши на зміну Відродженню, епоха бароко 

тривала від середини XVI до початку XVIII ст. Розквіт в 
Україні припадає на XVII—XVIII ст. Для українського 
бароко характерна перевага духовних творів над світ-
ськими. У бароковому стилі писали Мелетій Смотриць-
кий, Кирило Ставровецький (Кирило Транквіліон), Ла-
зар Баранович, Іван (Іоанн) Величковський, Іоаникій 
Галятовський, Антоній Радивиловський, Григорій Ско-
ворода. Елементи всіх стилів бароко («високого», «се-
реднього» та «низового») простежуються у творчості 
І. Котляревського, Т. Шевченка, П. Тичини, Є. Плуж-
ника, М. Хвильового, О. Довженка, І. Драча, В. Стуса, 
В. Шевчука та ін. 

Класицизм (лат. сіаззісиз — взірцевий) — 
літературно-мистецький напрям, що 
орієнтувався на античну літературу, мав чіткі і 
суворі теоретичні приписи. 

Систему таких принципів утворювали: закон «трьох 
єдностей» (дії, часу і місця) для драми, неодмінність пе-
ремоги обов'язку над почуттям у головного героя, зро-
зуміла і чиста мова, перевага «раціо» (розуму) над «емо-
ціо» (почуттями) в образотворенні, риторичність, чіт-
кий поділ жанрів на «високі» (трагедія, ода, епопея) та 
«низькі» (комедія, байка, сатира). Тематика «високих» 
жанрів — важливі питання громадського життя на ос-
нові античних та історичних сюжетів тощо. 

Класицизм прийшов на зміну бароко і тривав у різних 
країнах від XVI до початку XIX ст. Теоретичною основою 
була ідеалістична філософія Декарта (картезіанство). Го-
ловні теоретики — Ж. Шаплен та Н. Буало. До практиків 
класицизму зараховують П. Корнеля, Ж. Расіна, Мольє-
ра, Ф. де Ларошфуко, Ж. де Лафонтена та ін. 

В українській літературі цей художній метод не 
сформувався. Елементи класицизму помітні у Ф. Про-
коповича, І. Некрашевича, І. Котляревського, П. Гула-
ка-Артемовського, творчості «неокласиків» (М. Зеров, 
П. Филипович, М. Драй-Хмара, М. Рильський, О. Бур-
гардт (Юрій Клен)), а також Є. Маланюка, Ю. Липи, 
Олега Ольжича, Н. Королеви та ін. 

Сентименталізм (франц. зепіітепіаіізте, від 
зепіітепі — почуття) — літературний напрям, 
що утверджував чуттєву, ірраціональну стихію в 
художній творчості. 

Вартісним вважали художній твір, який міг звору-

шити душу людини. На відміну від класицистичних 



героїв (можновладців, аристократів, царів, історичних 
осіб та ін.) сентименталізм утверджував інших героїв — 
інтелігентів, ремісників, ідеалізованих селян. Посилю-
вав увагу письменників до природи, сімейного життя, 
активно використовував художню форму щоденників, 
мемуарів, листів, сповідей тощо. 

Виник у другій половині XVIII ст. як реакція на ра-
ціоналізм, сувору нормативність класицизму. Тривав 
до початку XIX ст. Назва походить від роману англійсь-
кого письменника Лоренса Стерна (1713—1768) «Сен-
тиментальна подорож Францією та Італією». Класични-
ми зразками сентименталізму вважають твори С. Рі-
чардсона, Ж.-Ж. Руссо, Й.-В. Гете, М. Карамзіна. 

Галерею шляхетних, мрійливих, душевно замилува-
них, морально цнотливих персонажів, які втілювали 
ідеалізовану душу простолюду (українського селянина), 
представлено у повістях Г. Квітки-Основ'яненка. Еле-
менти сентименталізму є у творчості І. Котляревського, 
Є. Гребінки, Ю. Федьковича, П. Грабовського та ін. 

Романтизм (франц. готапіізте) — літературний 
напрям, що заперечував раціоналізм 
Просвітництва, естетично — класицизм і 
сентименталізм, утверджував ідеї національно-
визвольної боротьби та індивідуалізму. 

Домінування національних ідей притаманне роман-
тизмові поневолених народів (українському, польсько-
му), індивідуалістських — романтизмові незалежних 
народів (англійському, французькому, німецькому, 
американському тощо). Основні його ознаки: ідеалізм у 
філософії, світоглядний націоналізм, історизм, аполо-
гія (захист) особистості, неприйняття буденності, зве-
личення «життя духу», мистецтва, релігії, філософії, 
культ почуттів, захоплення фольклором, інтерес до 
фантастики, містики, екзотичних пейзажів та ін. 

Романтизм заперечує раціоналістичну регламента-
цію у мистецтві, понад усе цінує творчу свободу митця, 
його фантазію. Художній світ романтичних творів буду-
ється за принципом зображення виняткового героя у 
виняткових обставинах. Романтичний герой наділений 
сильним характером, часто це — бунтівник, який виви-
щується над оточенням, не приймає норм деградовано-
го суспільства. Улюблені теми романтиків — героїчне 
минуле рідного народу, природа і людина, любов, по-
шук ідеалу,  творче натхнення,  незвичайні психічні  
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переживання тощо. Романтики розвивали жанри істо-
ричного роману і драми, ліро-епічної поеми, балади, ро-
мансу, пісні. Надзвичайно великим був вплив народної 
творчості на поетику романтизму. 

Сформувався романтизм у світовій літературі напри-
кінці XVIII ст. — на початку XIX ст., в українській лі-
тературі — на межі 20—30-х років XIX ст. Ознаки його 
помітні вже у творчості Шекспіра, Гете. Основними 
представниками його вважають Дж.-Г. Байрона, 
П.-Б. Шеллі, В. Гюго, Ф.-Р. Шатобріана, А. Мюссе, 
Г. Клейста, Новаліса, Е.-Т.-А. Гофмана, Ф. Купера, 
Е. По, А. Міцкевича, М. Лєрмонтова та ін. 

Романтичний метод, що ґрунтувався на національ-
ній ідеї, використовувало й чимало українських пись-
менників XIX ст.: І. Срезневський, М. Шашкевич, 
М. Устиянович, Т. Шевченко, П. Куліш, М. Костомаров, 
М. Максимович, О. Стороженко, Ю. Федькович та ін. 

Наприкінці XIX — на початку XX ст. (в епоху мо-
дернізму) романтичні ідеї по-новому зазвучали у світо-
вій літературі. їх утвердження окреслили терміном 
«неоромантизм», який був конструктивною спробою 
подолати протистояння ідеалу та реальності, зробити 
сподіване, можливе дійсним. Найповніше неороман-
тизм окреслився в ліриці та драматичних творах Лесі 
Українки, яка вважала реалістичний спосіб «фотогра-
фувати» довкілля «зниженням свого хисту», боронила 
«прапор модернізму» і закликала не «зрікатися прапора 
новоромантичного», пориватися «у блакить». Ідеєю 
неоромантизму було утвердження аристократизму 
духу. У європейських літературах його репрезентували 
Г. Гауптман, Г. Ібсен, М. Метерлінк таін.; в українській 
крім Лесі Українки — представники «розстріляного від-
родження» (О. Близько, Ю. Яновський, М. Хвильовий), 
«вісниківства» (Ю. Липа, Є. Маланюк, Л. Мосендз, 
Олег Ольжич, О. Теліга, Юрій Клен та ін.), а також 
О. Довженко, М. Стельмах, М. Вінграновський, Р. Луб-
ківський, В. Герасим'юк та ін. Ідейно-естетичні можли-
вості романтизму не вичерпано й досі. 

Реалізм (лат. геаіів — суттєвий, дійсний, від гев 
— річ) — художній (творчий) метод, що 
передбачав зображення крім правдивих деталей 
типових характерів у типових обставинах. 

Замість інтуїтивно-почуттєвого сприйняття на пер-
ше місце реалізм поставив пізнавально-аналітичне на- 

чало. Представники цього напряму прагнули змалюва-
ти життя у всіх його проявах: злети й падіння людської 
душі, родинні стосунки, виробничі, суспільні, моральні 
проблеми тощо. Помітною є велика залежність реалі-
стів від концептів філософії позитивізму. 

Розвинувся на початку XIX ст. у Франції. Ознаки 
його наявні в літературах різних епох, тому розрізня-
ють реалізм античний (Гесіод), середньовічний (фабльо, 
шванки, фацеції, інтермедії), ренесансний (Петрарка, 
Боккаччо, Чосер, Сервантес, Рабле, Шекспір), просвіт-
ницький (Лессінг, Дідро, Мерсьх'є, Філдінг, Бомарше, 
Діккенс). 

Реалізм використовували з різною метою, що було 
підставою виокремити його види: 

а) просвітницький. Його метою є просвіта і мораль 
не вдосконалення людини і суспільства. Репрезентує 
його п'єса «Наталка Полтавка» І. Котляревського; 

б) критичний. Характерні ознаки цього творчого 
методу — критика існуючого ладу, моралі, суспіль 
них проблем тощо. Представники його — О. де Баль- 
зак,   В. Теккерей,   Ф.   Достоєвський,   Л.   Толстой.  
Він притаманний більшості українських реалістів 
XIX — початку XX ст. (Т. Шевченко, Марко Вовчок, 
А. Свидницький, І. Нечуй-Левицький, М. Драгома- 
нов, Б. Грінченко, І. Франко, Панас Мирний, О. Ко- 
ниський та ін.); 

в) тенденційний («ідейний»,  «науковий»). Він по 
кликаний не тільки пізнавати,  аналізувати і кри  
тикувати соціальну дійсність, а й обов'язково утвер  
джувати високі ідеали, ідеї національного і соціального 
визволення, свободи народів і людини. Започаткував 
його Т. Шевченко, науково обґрунтував І. Франко; 

г) соціалістичний (соцреалізм). Суть методу поля 
гає в  «соціалістично усвідомленому, правдивому, іс 
торично конкретному зображенні дійсності в її рево 
люційному розвитку». Мету його вбачали у вихованні 
«нової людини, яка гармонійно поєднує в собі ідейне 
багатство, душевну красу і фізичну досконалість, ак 
тивно бореться за побудову комуністичного суспіль 
ства» . Насправді соцреалізм — псевдохудожній ідеоло 
гічний метод у радянській літературі, метою якого було 
фальшувати дійсність в інтересах комуністичної партії. 
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Класиками соцреалізму можна вважати 
постфутури-стичного М. Бажана, пізнього П. 
Тичину, О, Довженка, Ю. Смолича, О. Гончара та 
ін. 

Для означення різновидів реалізму, які 
засвідчують його великі художні можливості, 
використовують поняття «етнографічний реалізм», 
«натуралізм», «неореалізм», «реалізм без берегів», 
«наївний реалізм», «магічний реалізм» тощо. 

Модернізм (франц. тосіегпе — новітній, 
сучасний) — митецькі тенденції, рухи (переважно 
нереалістичні), що формувалися наприкінці XIX 
— на початку XX ст.: символізм, експресіонізм, 
імпресіонізм, футуризм, сюрреалізм, акмеїзм, 
кубізм, абстракціонізм, дадаїзм, авангардизм та ін. 
У тогочасних Німеччині та Австрії цей рух 
формувався як сецесія (лат. зесеззіо — відхід убік, 
відділення) — протиставлення домінуючому тоді 
академізму. 

Теоретичною основою модернізму були ідеї 
«філософії життя» (А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, 
В. Дільтей, Г. Зіммель, А. Бергсон, Е. Гуссерль, 3. 
Фройд та ін.). Модерністи обстоювали поезію як 
вищу форму знання, пріоритет естетичної ідеї. їх 
цікавили криза людських цінностей, ізоляція 
людини, відчуття абсурдності існування окремого 
індивіда, постуляція (утвердження) нового 
гуманізму, пошуки втраченого часу і гармонії, ін-
коли — естетизація потворного (декадентство) чи 
де-естетизація, розмивання мистецтва (у 
футуризмі чи авангардизмі) тощо. На рівні 
художньої форми модернізм представляли 
внутрішній монолог, «потік свідомості», 
асоціативний монтаж, ускладнена метафорич-
ність, верлібр тощо. 

Модернізм завжди був складним, неоднорідним 
явищем, в його лоні визрівало багато течій, що 
різнилися естетичними та ідейними настановами, 
трактуванням долі і ролі людини у світі. Для 
багатьох модерністів характерні пошуки 
позитивних ідеалів, утвердження національної 
ідеї, звернення до Бога, християнської моралі, 
наголошення на винятковості і всевладності твор-
чої особистості у сфері духовності. Про його 
суперечливість свідчать виразно деструктивна, 

антилітератур-на позиція, настанова на 
денаціоналізацію і космополі-тизацію літератури. 
Поширений був у країнах Європи («Молода 
Бельгія», «Молода Польща» та ін.). До модер- 
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ністів зараховують Ш. Бодлера, А. Рембо, С. 
Малларме, Е. Верхарна, Г. Аполлінера, О. 
Вайльда, Р.-М. Рільке, К. Гамсуна, Г. Д'Анунціо, 
Дж. Джойса, Ф. Кафку, О. Блока, С. 
Пшибишевського, Е. Паунда, Т. -С. Еліота, М. 
Пруста, А. Камю, С. Беккета та ін. 

Із декадансом (франц. сіесасіепсе — занепад) 
модернізм єднала «філософія життя». Відрізнявся 
від нього націленістю на конструктивні пошуки 
«нової краси», несприиняттям притаманної 
декадентам схильності гіпертрофування 
«присмеркової доби», песимізму та естетизації 
потворного. 

Український модернізм вирізняла подвійна 
ідеологічна орієнтація: на збереження 
національно-народної ідентичності; 
«просвітницький гуманізм», характерний для 
європейського модерну. Передумовами його появи 
в Україні були: необхідність якісного оновлення на-
ціональної літератури, зокрема поезії, на порозі XX 
ст.; прагнення деяких письменників звільнити 
літературу з «ярма соціальності» — необхідності 
бути єдиним захисником, учителем, фактором 
єднання народу, його духовним та політичним 
поводирем. У цих ідеях закоріне-на настанова 
окремих митців на розрив із традицією — в ім'я 
оновлення літератури, наближення «до новіших 
течій і напрямів» чи звільнення від суспільної 
заанга-жованості. Модерністські тенденції яскраво 
проявили себе у творах представників «Молодої 
музи» (П. Кар-манський, В. Пачовський, С. 
Чернецький, С. Твердо-хліб, О. Луцький, В. 
Бірчак, Б. Лепкий, М. Яцків, близькі до них М. 
Рудницький, О. Турянський, Ф. Ко-ковський, 
художники І. Труш, І. Северин, композитор С. 
Людкевич, скульптор М. Паращук), «Української 
хати» (П. Богацький, М. Євшан, М. Шаповал (Срі-
блянський), А. Товкачовський, Г. Чупринка, М. 
Жук та ін.), М. Вороного, Олександра Олеся, М. 
Філянсько-го, М. Коцюбинського, О. Кобилянської, 
В. Стефаника, В. Винниченка, Г. Хоткевича, 
раннього П. Тичини, у шістдесятників та ін. 

В українській літературі початку XX ст. 
найбільше розвинулися такі стильові течії 
модернізму: 

1) символізм (грец. зшпЬоіе — символ) — 
стильова течія модернізму, для якої характерні 
індивідуалізм, містицизм, прагнення подолати 
протистояння ідеалу та реальності і 
дистанціювання навколишнього світу  
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та людської душі. Виник у Франції в 70-ті роки XIX ст. 
на основі «філософії життя» як заперечення позитивіст-
ських тенденцій у мистецтві. В основі символізму — 
сформульований ПІ. Бодлером закон «відповідностей», 
розімкнутих у безкінечний і постійно оновлюваний 
світ, де відбувається «активне самоперетворення вну-
трішнього на зовнішнє» та їх синтез. Мета митця — схо-
пити сутність (єство), недоступну для раціонального 
пізнання, а відкриту лише для осяяння, ірраціонально-
го, інтуїтивного сприйняття, яку можна виразити натя-
ком, приблизно, символічно — через музику і поезію. 
Основоположниками символізму були французькі пись-
менники П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме. 

В українській літературі до символізму зверталися 
О. Кобилянська, А. Кримський, Олександр Олесь, 
М. Вороний, М. Філянський, С. Черкасенко, Г. Чуприн-
ка, В. Пачовський, О. Луцький, П. Карманський, 
С. Твердохліб, О. Бабій, брати її. та Я. Савченки, Д. За-
гул, О. Слісаренко, В. Кобилянський, П. Тичина, Р. Куп-
чинський, Б. Лепкий, О. Зуєвський та ін.; 

2) експресіонізм (франц. ехргезєіоп — вираження, 
виразність) — стильова тенденція авангардизму, основ-
ний творчий принцип якої полягає у відображенні заго-
стреного суб'єктивного світобачення через гіпертрофо-
ване авторське Я, напруженість його переживань та 
емоцій, бурхливу реакцію на дегуманізацію суспіль-
ства, знеособлення в ньому людини, розпад духовності, 
засвідчений катаклізмами світового масштабу (Перша 
світова війна, революції). Виник у Німеччині на почат-
ку XX ст. (спочатку в малярстві — об'єднання «Міст», 
«Синій вершник»). Джерела його — у романтизмі, «фі-
лософії життя». Його естетика постала на запереченні 
не тільки міметичних різновидів мистецтва, а й імпресі-
онізму, який спирався на подання миттєвих вражень 
митця. Термін вживають із 1911 р. (X. Вальден), хоч іс-
нував і раніше. 

Для експресіонізму характерні «нервова» емоцій-
ність, ірраціональність, символ, гіпербола, гротеск, 
фрагментарність і плакатність письма, позбавленого 
прикрас, схильного до монохромності або до підкресле-
ного контрастування барв, мотивів тощо. Часто у творах 
експресіоністів поєднувалися протилежні явища: при-
мітивізм буденщини — з космічним безміром, побутове 

мовлення — з вишуканими поетизмами, вульгарність — 
із високим пафосом, пацифістські інтонації — з актив-
ним революціонізмом, зумовлені жахом буття екзи-
стенціональні мотиви — із прокомуністичними. 

Найяскравіше експресіонізм проявився в ліриці (по-
етичному зображенні сновидінь), гротескних поемах чи 
«пролетарських» піснях (Г. Тракль, Ф. Верфель, 
Б. Брехт та ін.), театральному мистецтві (Г. Кайзер, 
Е. Толлер, Е. Берлах, ранній Б. Брехт та ін.), прозі 
Ф. Верфеля, Л. Франка, М. Врода та ін.' 

В українському мистецтві ознаки експресіонізму по-
мітні у новелах В. Стефаника, поезії Т. Осьмачки, 
М. Бажана, Юрія Клена, прозі О. Турянського («Поза 
межами болю»), в естетиці театру «Березіль» Леся Кур-
баса («експресивний реалізм»); 

3) імпресіонізм (франц. ітргеззіоппізте, від іт-
ргевзіоп — враження) — напрям у мистецтві модерніз-
му, який основним завданням вважав ушляхетнення, 
витончене відтворення особистісних вражень і спосте-
режень, мінливих миттєвих відчуттів, переживань. 
Сформувався у Франції у другій половині XIX ст. (ху-
дожники К. Моне, Е. Мане, О. Бенуар, Е. Дега). У літе-
ратурі наближався до натуралізму та символізму. Ос-
новні творчі принципи — світ у даний момент і крізь 
призму суб'єктивного сприйняття; використання епізо-
дичного, фрагментарного, суб'єктивного опису: ліриза-
ція оповіді, внутрішні монологи, метафори (настроєва 
функція), кольори, світлотіні, звукові барви й тони; пе-
редавання різних внутрішніх почуттєвих станів. 

Найвідоміші представники: у французькій літературі 
— брати Е. і Ж. Гонкури, А. Доде, Гі де Мопассан (у 
прозі), П. Верлен (у поезії); бельгійській — М. Метер-
лінк; англійській — О. Вайльд; австрійській — 
С. Цвейг, А. Шніцлер; польській — С. Віткевич, С. Же-
ромський. В українській прозі — М. Коцюбинський 
(«На камені», «По-людському», «Тіні забутих пред-
ків», «Іпіегте22о», «Цвіт яблуні» та ін.). Імпресіоні-
стичні тенденції помітні у творах Г. Михайличенка 
(«Блакитний роман»), М. Хвильового («Сині етюди»), 
Мирослава Ірчана («Карпатська ніч»); ліриці — П. Тичи-
ни, В. Чумака, М. Иогансена. У драматургії (у поєднанні 
з символізмом) — С. Виспянського, С. Черкасенка («Каз-
ка старого млина»), М. Рильського («Бенкет») та ін; 
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4) авангардизм (франц. ауап£-£агсіе — передова 

охо 
рона) — спільна назва художніх тенденцій, які 
різко 
протиставлялися попереднім стилям і традиціям, 
запе 
речували духовнотворчу основу мистецтва, 
характерний 
для модернізму пошук істини, збивалися на 
ультраре- 
волюційність, епатаж, заперечення унормованої 
естети 
ки, вимоги розмивання її «берегів», прагнення 
розчи 
нити естетику в утилітаризмі чи соціальній 
дійсності. 
Зародився на початку XX ст. в образотворчому 
мистец 
тві з таких «лівих течій» модернізму, як фовізм (А. 
Ма- 
тіс, А. Марке, Ж. Руо, А. Дерен, Р. Дюфі, М. 
Вламінк) 
та кубізм (П. Пікассо, Ж. Брак, X. Грис), потім ця 
тен 
денція захопила футуристів, експресіоністів, 
дадаїстів, 
сюрреалістів та ін. У другій половині XX ст. 
авангард 
був поглинутий постмодернізмом. 

В українській літературі авангардизм 
найбільше проявився у 20-ті роки (творчість 
футуристів) і 90-ті роки XX ст. (об'єднання «Бу-
Ба-Бу», ЛуГоСад, «Нова література» як запізніла 
реакція на творчу безплідність соцреалізму). Нових 
ідей і новаторських творів український авангард 
запропонувати не зміг, тому швидко виродився у 
словесну гру, епатаж і розчинився в пост-
модернізмі; 

5) сюрреалізм (франц. зштеаіізте — 
надреалізм) — 
авангардистська течія модернізму, представники 
якої 
особливу роль відводили підсвідомому та 
несвідомому, 
реалізованому через прийоми автоматичного 
письма, 

правила випадковості,  сновидіння тощо.  Заявив 
про 
себе в літературі (Г. Аполлінер — «новий реалізм»), 
по 
тім в інших видах мистецтва. Сформувався на 
основі да 
даїзму, інтуїтивізму (А. Бергсон), фантазійного 
мислен 
ня (В. Дільтей) та фройдизму. 

Його естетичну платформу поділяли П. 
Елюар, Л. Арагон, Ф.-Г. Лорка, П. Неруда, у 
живописі — М. Ернест, І. Тангі, Р. Магніт, С. 
Далі. В українській літературі більшою чи меншою 
мірою — Б.-І. Антонич (зб. «Ротації», 1938); 
Василь Барка, О. Зуєвський, В. Голобородько, 
М. Воробйов; Нью-Йоркська група — Б. Рубчак, Ю. 
Тарнавський, Е. Андієвська, Б. Бойчук;  

6) футуризм (лат. іиїигшп — майбутнє) — 
напрям 
авангардизму, якому притаманні неприйняття 
БІЧНИХ 
цінностей; акцентування «грубих» речей; 
екстраполю 
вання сучасного в майбутнє — позбавлене 
«вантажу» 

 



будь-яких традицій, «зайвих» при створенні 
нової культури, розбудованої на основі 
найновіших досягнень науки і техніки; 
деестетизація і дегуманізація мистецтва, 
поєднання принципів позитивізму та інтуїтивізму. 
Основні елементи поезії, за Т. Марінетті, — хо-
робрість, сміливість, бунт, «натиск, лихоманне 
безсоння, гімнастичний крок, ляпас та удар 
кулака». 

Представляли його: у Росії — І. Северянін, В. 
Хлєб-ников, В. Маяковський, брати Бурлюки, В. 
Каменсь-кий, А. Кручених, закликаючи «скинути 
класику з корабля сучасності», вдаючись до 
ультрареволюційності; в Україні — М. Семенко 
(заклик «спалити "Кобзар"»), В. Гадзінський 
(Москва), Г. Шкурупій, Г. Коляда, В. Поліщук, 
ранній М. Бажан, О. Слісаренко та ін. У своєму 
«новаторстві» деякі футуристи, як наприклад М. 
Семенко, доходили до повної втрати комунікації з 
читачем: 

Стало льо тало 
ало рюзо 
юзо 
бірюзо 
остало квальо мало 
льо 
о. 

До використовуваних футуристами художніх 
прийомів вдавалися представники 
абстракціонізму, поп-арту, сюрреалізму 
(частково). 

Постмодернізм., постмодерн — віддалені від 
класичної та модерністської традицій нігілістичні 
«художні» практики (поп-арт, оп-арт, «новий 
реалізм», геппе-нінг, акціонізм, шозизм, 
антироман, «радикальна література» та ін.). 

Філософська основа постмодернізму — 
постструк-туральні філософські міркування Ж. 
Дерріди, М. Фу-ко, Ж. Батая, Ж.-Ф. Ліотара, Ж . 
Лакана, А. Кепроу, Ф. Джеймсона, Р. Рорті, П. 
де Мана, Ю. Крістевої, Р. Варта, Е. Шовалтер, 
Г. Сікту, Дж. Калера, частково Л. Вітгенштейна 
та ін. Для нього характерні: деструкція як 
принцип пізнання; ілюзійність; загострене 
відчуття вичерпності історії, естетики, 
мистецтва; заперечення твору через 
абсолютизацію тексту; принцип повторюваності 
та сумарності; еклектизм стилю, 



 

Літературний процес і його основні закономірності 

тяжіння до стилізації, пародії, цитування, переінак-
шення, ремінісценції, алюзії; паразитування на куль-
турно освоєному матеріалі, стирання меж між ми-
стецтвом та кітчем, медитацією та геппенінгом (різно-
вид мистецтва дії — мистецтво процесу, демонстрації, 
перфомансу); перетрушування «багажу культури», 
вульгаризація; художня безплідність; патологічний 
психологізм. 

Постмодерн налаштований на розважальність, ква-
зіреалізм, заперечення будь-якої пр'иродної та соціаль-
ної ієрархії, на програмно беззмістове слово у поезії, 
«чорний» гумор, перманентну іронію, провокативну 
естетику, «холодний еротизм», патологічний секс, гедо-
нізм, «атомування» людини, розмивання ідентичностей 
(національної, релігійної, сімейної, родинної, класової 
та ін.) людини, вживання нецензурної лексики, моде-
лювання головного позитивного героя як маргінала 
(злочинця, гомосексуаліста, наркомана тощо), запере-
чення історії тощо. 

У світовій літературі його представляють І. Кальві-
но, П. Хандке, Б. Штраус, Г. Кроль, Л. де Вінтер, С. Но-
тебом, Дж. Хоукс, Д. Картелем, Т. Пінчон, В. Набоков, 
Е. Банд, X. Кортасар, К. Фуентес, Р. Крілі, Е. Ворхол, 
С. Сонтаг, Дж. Кейді, С. Рушді, Р. Кувер, М. Кундера, 
М. Павич, Дж. Варт, Г. Соррентіо та ін. 

Постмодернізм у сучасній українській культурі 
проявився у 90-ті роки XX ст. Його представники в 
українській поезії: Нью-Йоркська група (частково), 
«Бу-Ба-Бу», «Нова дегенерація», «Червона Фіра», 
«Пропала грамота», «Західний вітер», «500», С. Жа-
дан та ін.; драматургії — А. Жолдак, Л. Подерв'янсь-
кий; у прозі — Б. Жолдак, Ю. Андрухович, В. Єшкі-
лєв, О. Забужко, С. Андрухович, І. Карпа, Л. Дереш 
та ін.; інтерпретації літературних явищ — Г. Грабо-
вич, С. Павличко, Т. Гундорова, О. Забужко, О. Бузи-
на та ін. 

Спроби створення сутнісно національного проекту 
постмодернізму в українській літературі (форма частко-
во постмодерна, зміст національний) помітні у загалом 
модерній творчості письменників «Нової літератури» 
(В. Цибулька, В. Медвідя, Є. Пашковського), О. Улья-
ненка, В. Кожелянка та ін. 

 

Літературний напрям 

Запитання. Завдання 

1. Як пов'язані між собою літературна творчість і 
літературне 
життя? 

2. Окресліть роль письменника і читача в 
літературному житті. 
3. Охарактеризуйте значення формантів 
літературного процесу. 
4. Яку роль у літературному процесі відіграють 

традиція і нова 
торство? 

5. Назвіть відмінності між стилем, творчим методом і 
типом твор 
чості. ' 

6. Поясніть значення поняття «літературний процес». 
7. Охарактеризуйте провідні літературні напрями 
Нового часу. 
8. З'ясуйте, у чому проявляються нігілістичні, 

деструктивні атрибу 
ти авангардизму, соцреалізму та постмодернізму. 
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працях А. Шлегеля, Ф.-В. Шеллінга, Ж.-П. Ріхтера, 
Г.-В.-Ф. Гегеля, В. Бєлінського, І. Франка, О. Веселов-
ського. Суттєво прислужилися теорії літературних ро-
дів літературознавчі студії І. Качуровського, Г. Поспє-
лова, Є. Толстова, Л. Тимофєєва, Д. Наливайка, А. Тка-
ченка, Т. Бовсунівської, Н. Бернадської та ін. 

Класифікація літературних творів за різними типа-
ми їх поетичної (художньої) структури виявляється че-
рез жанровий поділ, здійснений за способом зображен-
ня (епос, лірика, драма) і ступенем конкретизації жан-
рових форм (роди, види, жанри). 

Літературний рід — найзагальніша категорія жан-
рової класифікації художньої літератури. Він репрезен-
тує спосіб вираження художнього змісту. За способом 
творення художньої дійсності і типами поетичної струк-
тури літературні твори поділяють на три роди: епос, лі-
рику, драму. 

Із родовим поділом літератури пов'язане виокремлен-
ня видів пафосу (емоційної тональності). Ними є епіч-
ність, ліричність (ліризм) та драматичність (драматизм). 
Ознаки епічності — об'єктивована, зовні нейтральна, 
стримана тональність, продиктована широтою та багато-
плановістю оповіді; ліричності (ліризму) — суб'єктиво-
вана емоційна тональність мови автора, оповідача, персо-
нажів твору будь-якого роду; драматичності (драматиз-
му) — тональність напруги, інтенсивного переживання. 

Літературний вид — другий ступінь класифікації, 
який конкретизує родову форму. З огляду на нього роз-
різняють види епосу, лірики, драми. 

Родові групи літературних творів існують у певних 
літературних видах. До епічних видів зараховують епо-
пею, казку, байку, роман, повість, оповідання, новелу, 
нарис, художні мемуари тощо; ліричних — ліричний 
вірш, пісню, елегію, епіграму та ін.; видів драми — 
власне драму, трагедію та комедію; трагедокомедію, во-
девіль, інтермедію тощо. 

Деякі жанри можуть належати до різних родів (лі-
рична, епічна поеми, епічна пісня, лірична дума, лірич-
на драма тощо). 

Літературний жанр — третій ступінь класифікації 
(окреме, конкретне вираження виду). 

Жанрова своєрідність художнього твору реалізуєть-
ся передусім у змістовому, а не тільки структурному ас- 

Генерика і генологія літератури 

6.1. Роди, види і жанри літератури 

Усі літературні надбання світу, зважаючи на їх 
спільні і повторювані ознаки, можна класифікувати на 
епічні, ліричні та драматичні твори. Ця проблематика 
належить до царини генерики. 

Генерика (грец. &епего — породжую) — 
система родів, видів, жанрів літератури. 

Такий поділ всеохопний, оскільки властивий для 
всієї світової літератури; водночас він національно спе-
цифічний, бо в кожній національній літературі наяв-
ність і співвідношення, кількість і характер жанрових 
ознак різні. 

Розділ літературознавства, що вивчає літературну 
генерику, називається генологія (жанрологія). Це одна 
з найдавніших галузей теорії літератури. Ґрунтовно 
розробляли її ще в античну епоху («Поетика» Арістоте-
ля, «Наука поезії, або Послання Пізонам» Горація), у 
поетиці класицизму («Мистецтво поетичне» Н. Бу-
ало), у добу Просвітництва (Г.-Е. Лессінг, Д. Дідро), у 
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пектах і визначається за тематичною спрямованістю, 
композицією, обсягом і ступенем охоплення дійсності, 
характером засвоєння, тлумачення, оцінювання життє-
вих явищ. Наприклад, роман може бути представлений 
історичним, філософським, психологічним, соціаль-
ним, пригодницьким, історичним, родинно-побутовим, 
кримінальним, детективним, утопічним різновидами 
тощо. Поеми бувають героїчними, сатиричними, бурле-
скними, травестійними та ін. 

Вірш і проза як різновиди художнього мовлення не є 
диференційними ознаками жанрової класифікації, ос-
кільки епічні, ліричні та драматичні твори можуть 
мати і віршову, і прозову форму. Однак їхні естетичні 
ресурси та можливості різні, тому неоднакове їхнє жан-
рово-видове використання: при написанні епічних і 
драматичних творів частіше використовують прозу, лі-
ричні твори — переважно віршовані. 

емоційно рівний («епічний») тон викладу; менш інтен-
сивне, ніж у ліриці, використання художніх ресурсів 
мови; переважно прозова форма. 

Види епосу: епопея, роман, роман-епопея, роман-
хроніка, повість, оповідання, новела, нарис, образок, 
оповідка, поема, балада, байка, притча, міф, літератур-
ний міф, легенда, сказання, казка, художні мемуари, 
дума, інвектива, аполог тощо. 

Сукупність жанрів епосу (різновидів епічних творів) 
утворюють роман рицарський, готичний, соціально-
психологічний, сімейно-побутовий, сатиричний, філо-
софський, історичний, «виробничий», пригодницький, 
авантюрний, детективний та ін.; повість соціально-
побутова, історична, пригодницька та ін. 

6.3. Лірика 
 

І

 
6.2. Епос 

Епос зображує дійсність в її об'єктивній сутності, 
об'єктивному перебігу подій, сюжетному їх розвитку, 
наче поза втручанням автора. 

Епос (грец. ероз — слово, оповідання, епічний 
вірш) — літературний рід, у творах якого 
основним способом художньої комунікації 
(зображення подій, явищ, людей тощо) є 
розповідь та опис. 

Епічні твори — розповідні. Зображення в епосі пода-
ється від реального чи умовного наратора (оповідача, 
розповідача), рідше — свідка чи учасника подій. Опо-
відь або розповідь відбувається переважно в минулому 
часі, подеколи — у теперішньому, зрідка — у майбут-
ньому; від третьої особи (розповідач) чи першої (опові-
дач), іноді розповідь здійснюється від колективного 
МИ. Це МИ може мати мінливу структуру (із розвитком 
сюжету змінюється склад учасників групи, від імені 
якої ведеться розповідь). 

Характерними ознаками епосу є сюжетність; автор-
ська відстороненість від зображуваного; відтворення 
подій у минулому часі; зображення людини через її 
вчинки, поведінку, особливості її мовлення, пряму чи 
опосередковану характеристику; описи різних видів; 

Характерними особливостями лірики є: визначаль-
на роль образу-переживання, важливе значення емо-
ційного, суб'єктивного начала, концентрованість і згу-
щеність художнього вислову (у цьому зв'язку стверджу-
ють про ліричне слово як слово з підвищеною вартістю). 

Лірика (грец. Іугікоз — ліричний) — рід 
художньої літератури, у якому у формі 
естетизованих переживань осмислюється 
сутність людського буття; художньо-творча 
об'єктивація характерних суб'єктивних 
переживань, її емоційних роздумів про свій 
внутрішній світ, життя природи, суспільства 
тощо. 

Переживання і думки, виражені в ліричному творі, 
не ідентифікуються (не ототожнюються) з постаттю ав-
тора: цій меті слугує Я ліричного героя (суб'єкта). Сто-
сунки між автором і ліричним героєм трактуються як 
зв'язки між прототипом та створеним на його основі ху-
дожнім образом. 

Усе це дає підстави розрізняти сугестивну, медита-
тивну, медитативно-зображальну та описово-зобра-
жальну лірику, яка конкретизується у ліричних творах 
різних видів. 

Види лірики: вірш, ода, гімн, послання, мадригал, 
пеан, дифірамб, елегія, ідилія, думка, пастораль, пісня, 
романс, канцона, псалом, сатира, панегірик, епіграма, 



епітал
ама, 
епітаф
ія, 
монол
ог та 
ін. 



 

Жанрову систему лірики як результат поділу 
ліричних творів за змістом утворюють: вірш інтимний, 
пейзажний, філософський, громадянський; пісня 
лірична, рекрутська, наймитська, козацька, 
стрілецька, повстанська тощо. 

6.4. Драма 
 
За предметом пізнання, способом типізації характе-

рів, наявністю сюжету драматичні твори близькі до епосу. 
 
Драма (грец. дгата — дія; сценічний твір) — 
літературний рід, який творить художній світ у 
формі дії та діалогу персонажів (дійових осіб), 
здебільшого призначений для сценічного втілення 
і розрахований на синтез мистецтва слова 
(п'єси) з іншими видами мистецтва; вид 
драматичних творів. 
 
Характерними особливостями драми є: діалогіч-

ність — розкриття явищ та закономірностей життя, ха-
рактерів героїв не через авторську розповідь про них, а 
через вчинки і розмови дійових осіб (діалоги та моноло-
ги); драматичний конфлікт; внутрішня напруженість 
(драматизм) розвитку дії; оформлення сюжетних ліній 
та колін як окремих дій, частин, яв (актів), хоч бувають 
і одноактні драматичні твори; зведення авторської мови 
до ремарок (авторських пояснень у тексті). 

Види драми — трагедія, комедія, власне драма. 
Сукупність жанрів драми (різновидів драматичних 

творів) представляють: трагедії — трагікомедія, оптимі-
стична трагедія; комедії — водевіль, інтермедія (інтерлю-
дія), фарс; власне драми — історична, героїчна, соціальна, 
побутова, соціально-побутова, політична, філософська, 
мелодрама тощо, літургійна драма, вертеп, містерія та ін.  

Драма (драматургія) одночасно належить літературі 
і театру, який отримує її у формі п'єси і реалізує у фор-
мі вистави. Окремими різновидами драматичних творів 
є драми для читання, сценарій (для театралізованих за-
ходів), кіносценарій, лібретто (для опери та балету). 

Запитання. Завдання 

1. Поясніть, чим відрізняється генерика від 
генології. 
2. У чому суть літературних родів, видів і жанрів? 
3. Окресліть сутнісні ознаки епосу. 
4. Які характерні ознаки притаманні ліриці? 
5. Чим вирізняється серед літературних родів драма? 
6. Чим викликана поява суміжних змістоформ 

генерики? Наве 
діть їх приклади. 

7. Підберіть самостійно із творів української 
літератури приклади 
різних епічних, ліричних та драматичних жанрів. 

6.5. Суміжні змістоформи генерики 

Майже кожний жанр епосу, лірики, драми у процесі 
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сфері генерики. Ця історична змінність зумовлена твор-
чим пошуком якомога ефективніших форм відображен-
ня, зображення та самовираження. Унаслідок цього від-
бувається взаємопроникнення літературних родів, 
трансформація видів у процесі їхнього історичного ро-
звитку, історико-літературне й авторське перероблення 
й еволюція жанрів 

Тому в генериці літератури наявні твори, у яких 
синтезовано різні родові, видові та жанрові ознаки (лі-
ро-епічні, епо-драматичні, ліро-драматичні тощо). На 
цій підставі виокремлюють такі суміжні змістоформи 
генерики: балада, билина, дума, байка, буколіка, співо-
мовка, ліро-епічна поема, мемуари, щоденники, літера-
турний портрет, художня біографія тощо. 

Для кожної літератури характерна національна спе-
цифіка в розвитку генерики. Розвинутість жанрів, ши-
рока палітра жанрових форм, жанрова своєрідність на-
ціональної літератури є одним із проявів її художньої 
зрілості і багатства. 

У сучасному літературознавстві наявний значний 
термінологічний різнобій, пов'язаний з генерикою літе-
ратури, що зумовлено складністю предмета досліджен-
ня і різними підходами до його осмислення. 



свого історичного розвитку започаткував нові варіації у 
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Авангардизм, авангард (франц. аVапі-§а^де — 
передова охорона) — спільна назва художніх тенденцій, 
які різко протиставлялися попереднім стилям і 
традиціям, заперечували духовнотворчу основу 
мистецтва, унормовану естетику, характерний для 
модернізму пошук істини, збивалися на 
ультрареволюційність, епатаж, прагнення розчинити 
естетику в утилітаризмі чи соціальній дійсності. 

Автоматизація (грец. аиіотаіоз — самодіючий) — 
рівень володіння мовою, який забезпечує автоматичне, 
без обдумування, вживання окремих слів та виразів, а 
також автоматичне сприйняття і адекватне розуміння. 

Авторський твір — творчий задум митця, який 
виник та реалізувався в його свідомості і який він 
пропонує читачам у вигляді художнього тексту. 

Аксіологія (грец. ахіов — цінний і Іо£оз — слово, 
вчення) — система аксісів (цінностей, ідеалів, найвищих 
орієнтирів) дослідника, митця, соціальної групи, 
суспільства, нації; вчення про цінності (аксіси). 

Актуалізація (лат. асїиаііз — ДІЙСНИЙ, справжній) 
— деавтоматизація мовлення, надання звичним словам і 
виразам свіжості, новизни шляхом використання різних 
прийомів на різних рівнях мови (стилістичному, 
семантичному, синтаксичному, морфологічному, 
дерива-тологічному, акцентологічному, лексичному, 
фонетичному, графічному, позиційному, 
контекстуальному). 

Анагогічність літератури — цінність національних 

літературних явищ для інших культурних 
систем. 

Анагогічно мистецьке у творах 
національної літератури — мистецькі та 
філософські ідеї, методологічні засади, 
творчі методи, спо- 
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соби образотворення, стилістичні прийоми, жанрові 
форми, версифікаційні зразки, сюжетні схеми тощо, які 
з'являються в національній літературі (творі) внаслідок 
художнього спілкування, зацікавлення, літературних 
впливів та добровільних запозичень. 

Аналіз (грец. апаіузіз — розкладання) — стратегія 
дослідження, що полягає в мисленому чи практичному 
розчленуванні цілого на складові частини, тобто у 
виявленні, виокремленні складових (компонентів) 
літературного твору з метою їх детального вивчення. 

Аналітичний контекст — природне для 
досліджуваного явища 
оточення, через характер зв'язків із яким 
розкривається його зна 
чення, зміст і роль. • 

Анамнезис (грец. апатпезіз — спогад, пригадування) 
— згадування душею реалій потойбічного світу ідей, у 
якому вона перебувала до приходу в цей світ. 

Анахронізм (грец. апа — над і спгопоз — час) — 
застарілі, які не відповідають умовам сучасності, явище, 
поняття, Думка; хронологічні, культурно-історичні та 
інші невідповідності в художньому творі. 

Антагоніст (грец. апіа^опізта — опір, боротьба) — 
літературний персонаж, який протистоїть авторській 
позиції, з яким полемізує автор або протагоніст. 

Антимистецтво — псевдомистецтво з 
деструктивною інтенцією маргіналізаціїта нищення 
національної літератури, мистецтва, взагалі — 
культури, духовності; ідеологічний засіб 
культурологічного імперіалізму. 

Антологія (грец. апіпоІо£іа, букв. — квітник) — 
збірниктворів певного жанру різних авторів. 

Аперцепція (лат. аб —до і регсерііо — сприйняття) 
— залежність кожного нового сприйняття від 
попереднього життєвого досвіду людини і від її 
психічного стану в момент сприймання. 

Архітектоніка (грец. агспііекіопіке — будівельне 
мистецтво) — будова художнього твору як системного 
цілого, яка інтегрує всі макро-структурні елементи 
внутрішньої форми твору на мегаобразному рівні. 

Асоціація (лат. аззосіо — приєдную, з'єдную) — 
психологічний зв'язок між окремими уявленнями, 
почуттями, думками, унаслідок якого одне уявлення, 
почуття тощо спричиняє, навіює інше. 

Атрибуція (лат. аіігіЬио — надаю, постачаю; 
приписую) — процес встановлення авторства, імені 
особи, якій присвячений твір, та часу створення й 
автентичності художнього твору. 

Бароко (італ. Ьагоссо, букв. — вибагливий, 
химерний) — літературний (мистецький) напрям, 
творам якого притаманні ускладнена форма, поєднання 
релігійних і світських мотивів, антиномічність, потяг до 
гіпербол, антитез, алегоричність, символізм, 
емблематичність, монументальність, поєднання 
фантастики з реальністю, мотиви світу-лабіринту, світу-
театру, хаосу, космізму, всеосяжності буття тощо. 

Белетристика (франц. ЬеІІез Іеіігез — красне 
письменство) — художня література; твори художньої 
прози, призначені для масового читання. 

Верифікація (лат. чегиз — істинний і ґас/о — роблю) 
— вивірення істинності, встановлення достовірності 
власного судження шляхом зіставлення з іншими 
джерелами інформації про об'єкт пізнання. 
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Версифікація (лат. чегвШсаііо, від УЄГЗІЇІСО — 

складаю вірші) — мистецтво віршування, тобто 
вираження думок у формі вірша; традиційна для 
конкретної літератури система організації поетичного 
мовлення, побудована на цілеспрямованому і 
регулярному повторенні певних мовних елементів. 

Візія (лат. VІ5иаIІ5 — зоровий) — суб'єктивно-
дивінаторний (інтуїтивний, пророчий) спосіб 
проникнення в суть дійсності на основі пізнаних чи 
інтуїтивно відчутих закономірностей буття, що 
криються за явищами життя. 

Візуалізація — прийом у мистецтві, який полягає у 
вираженні через візуальні образи абстрактних понять, 
внутрішніх станів, почуттів, ідей тощо. 

Вірш — різновид художнього мовлення, 
максимально віддалений від загальновживаної мови, в 
основі якого — збудований ритм; ритмічно 
організоване мовлення з метою посилення його 
виразності й емоційності. 

Внутрішня форма твору — образна (ейдологічна) 
система твору та способи її організації; один із 
елементів чотирирівневої макроструктури художнього 
твору. 

Генеологія (грец. £епоз — рід і Іо£оз — слово, 
вчення) — розділ літературознавства, що вивчає 
літературну генерику, тобто поділ літератури на роди, 
види, жанри. 

Генерика (грец. £епего — породжує) — система 
родів, видів, жанрів літератури. 

Герменевтичне коло — універсальний принцип 
розуміння: пізнання цілого через його частини, а 
частини — із урахуванням контексту цілого. 

Дискурс (лат. бізсигзиз — міркування) — сукупність 
висловлювань, що стосуються певної проблематики і 
розглядаються у взаємозв'язках із нею та у внутрішніх 
взаємозв'язках. 

Діахронія (грец. біа — крізь і спгопоз — час) — 
історична послідовність у розвитку явища. 

Драма (грец. бгата — дія; сценічний твір) — 
літературний рід, який творить художній світ у формі дії 
та діалогу, здебільшого призначений для сценічного 
втілення і розрахований на синтез мистецтва слова 
(п'єси) з іншими видами мистецтва; вид драматичних 
творів. 

Духовна експансія (лат. ехрапбеге — розкривати) — 
природне прагнення кожного народу заявити про себе, 
ознайомити з собою, розповісти про себе, поширити 
здобутки своєї культури у світі. 

Евристика (грец. ґіеигівкб — знаходжу, відкриваю) 
— сукупність прийомів навчання в античній філософії 
за допомогою навідних запитань; теорія такої 
методики; наука, що вивчає творчу діяльність. 

Ейдетичність (грец. еібоз — вид, вигляд) — тривкість, 
яскравість внутрішнього зорового бачення зображеного 
у творі. 

Екзегеза (грец. ехе£езіз — пояснення) — філологічне 
тлумачення літературних творів. 

Екзистенція (лат. ехівіепііа — існування) — спосіб 
буття, обставини життя; те, що складає і визначає 
центральне ядро внутрішнього буття людини чи нації, 
їхнє конкретне неповторне Я; основне поняття 
екзистенціалізму, яким окреслюють особливий спосіб 
існування, притаманний лише людині. 



Еклектика (еклектизм) (грец. еШекїікоз — той, що 
вибирає) — механічне поєднання різнорідного, 
гетерогенного, органічно несумісного; суб'єктивне, 
здійснюване на власний розсуд і смак, змішування супе-
речливих принципів, ідей, теорій, оцінок, стилів; у 
переносному значенні відсутність оригінальності та 
самостійності в мисленні, творчості, практиці. 

Експлікація (лат. ехріісаііо — тлумачення, 
пояснення) — наукове пояснення; процес, унаслідок 
якого розкривається зміст певної єдності, а її частини 
набувають самостійного існування і можуть відрізня-
тися одна від одної. 

Експліцитний автор (лат. ехріісііиз — розплутаний, 
впорядкований і аисіог— засновник, творець, 
письменник) — фіктивний, вигаданий оповідач у 
художньому творі, який веде оповідь і виступає персо-
нажем вигаданого художнього світу (Рудий Панько з 
«Вечорів на хуторі поблизу Диканьки» М. Гоголя). 

Експліцитний читач — персонаж, який виступає у 
художньому творі одночасно реципієнтом і дійовою 
особою (каліф із «Тисячі й однієї ночі», який слухає 
оповідки Шехерезади). 

Експресивність (лат. ехргеззиз — виразний) — 
здатність художнього мовлення і художніх образів твору 
створювати певний настрій, впливати на нього, 
викликати в реципієнта відповідні почуття. 

Експресіонізм — стильова тенденція авангардизму, 
основний творчий принцип якої полягає у 
відображенні загостреного суб'єктивного світобачення 
через гіпертрофоване авторське Я, напруження його 
переживань та емоцій, бурхливу реакцію на дегуманіза-
цію суспільства, знеособлення в ньому людини, розпад 
духовності, засвідчений катаклізмами світового 
масштабу (Перша світова війна, революції). 

Експромт (лат. ехрготіиз — ГОТОВИЙ) — 
принагідний виступ (прозовий, віршований, музичний) 
без підготовки; різновид імпровізації. 

Емпатія (англ. етрпаіу — співчуття, 
співпереживання) — здатність людини емоційно 
відповідати на переживання інших. 

Емфаза (грец. етрпазіз — виразність) — 
напруженість, експресивність мовлення, посилення його 
емоційної виразності за допомогою стилістичних фігур 
(риторичних вигуків, звертань, запитань, анафор та епіфор). 

Епігонство (грец. ері£опоз — народжений пізніше) 
— цілковита залежність власної творчості від чиєїсь. 

Епос (грец. ероз — слово, оповідання, епічний твір) 
— літературний рід, утворах якого основним способом 
художньої комунікації (зображення подій, явищ, людей 
тощо) є розповідь та опис. 

Естетичність (грец. аізіпеіікоз — чуттєво 
сприйманий) — вияв художності твору, який 
характеризує його когезійний, формальний аспект — 
естетичну довершеність його зовнішньої форми 
(художнє мовлення) і внутрішньої (ейдологія, образна 
система). 

Життя твору — історія функціонування твору в 
літературі, істори-ко-літературному процесі, суспільстві: 
реакція на нього письменників, критиків і читачів; 
оцінка твору владою; з'ясування факторів сприйняття 
чи несприйняття твору сучасниками; вплив твору на 
суспільство, творчість і долю автора; дослідження 
причин живучості твору, мотивів повернення твору в 
активний обіг наступними поколіннями тощо. 
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Зміст літературного твору — явне (експліцитне) або 
приховане (імпліцитне) значення твору, що безпосередньо 
випливає з його форми. 

Зовнішня форма літературного твору — елемент 
макроструктури художнього твору; художня мова і 
художнє мовлення твору, а також прийоми 
образотворення і перетворення ресурсів мови на ху-
дожній текст. 

Знак — матеріальний чуттєво сприйманий предмет 
(явище, подія, слово), що фігурує у пізнанні як вказівка, 
означення чи представник іншого предмета (події, дії, 
суб'єктивного утворення). 

Ідеал (грец. ісіеа — ідея) — уявлення про щось 
досконале, взірець досконалості; кінцева, найвища мета 
прагнень; ідеальний образ, що визначає спосіб мислення 
й діяльності людини, соціальної групи, народу, нації. 

Ідеалізація — тип художнього узагальнення через 
творення образів на основі оцінної (переважно 
позитивно-ідеальної) заданості, часто винятковості. 

Ідентифікація (сердньолат. ібепШісо — 
ототожнюю) — прирівняння, уподібнення, 
самоототожнення (наприклад, самоототожнення 
читачем себе із літературним персонажем, яке виникає 
на основі віри в реальність художньої ілюзії чи 
спільності мети, ідеалів, якостей, характерів тощо). 

Ідея — провідна (основна) думка, ядро авторського 
задуму літературного твору. 

Ідіолект (грец. ісііоз — своєрідний, неповторний і 
/ех/з — слово, мовний зворот) — сукупність 
особливостей, які характеризують мову окремого 
індивіда. 

Ідіолект письменника — сукупність мовно-
стильових особливостей, які характеризують художнє 
мовлення творів письменника. 

Ідіостиль — стійка спільність ознак творчої манери, 
образної системи і засобів художньої виразності, що 
характеризують своєрідність творчості письменника. 

Ізоморфізм (грец. /505 — однаковий, рівний і тогрпе 
— форма) — властивість, що виражає однаковість 
будови певних сукупностей елементів, незалежна від 
природи цих елементів. 

Імпресіонізм (франц. ітргеззіоп — враження) — 
напрям у мистецтві модернізму, який основним 
завданням вважав ушляхетнення, витончене 
відтворення особистісних вражень і спостережень, 
мінливих миттєвих відчуттів та переживань. 

Індивідуалізація (лат. іпсімсіиит — неподільне) — 
елемент художньої типізації, спосіб розкриття 
індивідуальних, конкретно-почуттєвих особливостей 
типового. 

Індивідуальний творчий метод письменника — 
загальний принцип суб'єктивного перетворення 
об'єктивної реальності на реальність художню; спосіб 
вираження ідейно-естетичної позиції письменника, 
певна єдність художнього бачення життя і його творчого 
переосмислення, певний тип зв'язку образного 
мислення з відтворюваною і твореною дійсністю. 

Інкантація — звукова, ритмічно-мелодійна 

організація, звучання рядка, вірша. 
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Інтелектуалізація (лат. іпіеііесіиаііз — розумовий) 

творчості — збільшення питомої ваги розумових 
функцій у творчому процесі, творенні і рецепції 
художніх творів. 

Інтенціональність (лат. іпіепііо — прагнення) — 
вияв художності твору, який характеризує його 
когерентний, змістово-смисловий аспект — ідейну 
спрямованість та оригінальність, вагомість і значущість 
змісту. 

Інтерпретація (лат. іпіегргеШіо — пояснення, 
трактування) — метод, що поєднує аналіз і синтез; 
роз'яснення, тлумачення, розкриття змісту і сенсу 
(смислу) чого-небудь, зокрема — літературного твору. 

Інтертекстуальність — міжтекстові співвідношення 
літературних творів (цитування, алюзії, ремінісценції, 
пародіювання тощо чужих текстів) чи стилізація, пряме 
наслідування чужих стильових властивостей і норм. 

Інтонація (лат. іпіопаге — голосно вимовляти) — 
ритмомелодійний лад мовлення, що залежить від 
підвищення чи'пониження тону при вимові; тон, манера 
вимови, що виражає почуття, ставлення до предмета 
висловлювання. 

Інфраструктура (лат. Шга — під і зїшсіига — 
побудова) літературного процесу — сукупність галузей 
і видів діяльності, що забезпечують творення, поширення 
і функціонування літератури в суспільстві. 

Історія твору — історія зародження і написання 
твору, можливі прототипи, стимули і труднощі на 
творчому шляху, можлива трансформація первісного 
задуму, історія його опублікування і розповсюдження. 

Канон (грец. капбп — палиця; правило, норма) — 1) 

усталені нормативні засади і принципи літератури і 
мистецтва певних періодів, художніх напрямів, стилів та 
ін.; 2) справді авторський текст, його усталений, 
кінцевий і загальноприйнятий вигляд. 

Катарсис (грец. каіпагзіз — очищення) — поняття, 
яким у давньогрецькій філософії окреслювали сутність 
естетичного переживання, впливу мистецтва на людину. 

Кітч (кіч) (нім. Кіїзсп — сміття) — низькопробне 
псевдомистецтво, характерні ознаки якого — художній 
несмак, примітивізм, моральний релятивізм, ідейно-
світоглядне звиродніння; різновид егалітарного 
(популярного чи масового) антимистецтва, у якому 
низькопробна естетичність прикриває антихудожню 
інтенціональність. 

Класик (грец. сіаззісиз — взірцевий) — митець, 
творчість якого загальновизнана і взірцево-нормативна 
в межах певної національної літератури. 

Класицизм — літературно-мистецький напрям, що 
орієнтувався на античну літературу, мав чіткі і суворі 
теоретичні приписи. 

Когезія (лат. сопаезиз — зв'язаний, зчеплений) 
художнього тексту — формальна сторона, зв'язаність 
тексту на рівні форми: мовна організація, використані 
автором ресурси мови і прийоми образотворення. 

Когеренція (лат. сопаегепііа — зв'язок, зчеплення) 
художнього тексту — значеннєва сторона, зв'язаність 
тексту на рівні змісту: озмі-стовлення форми і 
формування змісту. 

Компаративістика (лат. сотрагаґшв — 
порівняльний) — теорія і практика порівняльного 
вивчення літератур крізь призму художніх запозичень, 
міграцій і типологічної схожості. 
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Композиція (лат. сотрозіііо — складання, 
створення) — побудова твору, доцільне поєднання всіх 
його образних компонентів (чинників внутрішньої 
форми) у художньо-естетичну цілісність, зумовлену ло-
гікою змісту. 

Конотація (лат. соп — разом і поіаіе — відмічати, 
позначати) — додаткове до основного, денотативного, 
значення знака (слова, речення), що міститься в 
художньому тексті. 

Константно-атрибутивне (лат. сопзіапз — постійний 
і аігіЬио — надаю) в розвитку літератури — те, що є 
сутнісним для літератури як виду мистецтва і властиве їй 
на всіх етапах існування: естетичне освоєння дійсності, 
образна природа, мовна основа образотворення, 
визначальність художнього таланту, імаментно-
естетична сутність, розмаїтість генерики, генологічна 
структурованість, людинознавча і націєзнавча, 
людинотворча і націотворча роль літератури тощо. 

Контекст (лат. сопіехіив — ТІСНИЙ ЗВ'ЯЗОК, 
з'єднання) — уривок тексту із закінченою думкою, який 
дає змогу точно визначити значення слова чи смисл 
виразу, що входять до нього; будь-яке природне для 
досліджуваного явища оточення, через характер зв'язків 
із яким розкривається його значення, зміст і роль. 

Конфлікт (лат. сопїїісіиз — зіткнення) — зовнішньо-
подієве зіткнення протилежних інтересів і поглядів, 
напруження і крайнє загострення суперечностей, що 
призводить до активних дій, ускладнень, боротьби. 

Концепт (лат. сопсеріиз — думка, поняття) — 
провідна ідея, пафос, основна думка твору. 

Культурологічний імперіалізм (лат. ітрегіит — 
влада, панування) — цілеспрямоване витіснення та 
нищення національної культури і нав'язування народу 
чужої з метою його денаціоналізації, обез-духовлення та 
поневолення. 

Лірика (грец. Іугікоз —- ліричний) — рід художньої 
літератури, у якому у формі естетизованих переживань 
осмислюється сутність людського буття; художньо-
творча об'єктивація характерних суб'єктивних 
переживань особистості, її емоційних роздумів про свій 
внутрішній світ, життя природи, суспільства тощо. 

Література відображення — література описового та 
аналітичного характеру, що не йде далі відтворення 
життєвих реалій і констатації сущого (безпретензійне 
«побутописання», об'єктивна хроніка життя тощо). 

Література вираження — література, яка не тільки 
аналізує, змальовує та оцінює дійсність, а й займає 
щодо неї активну позицію, намагається своїми творами 
вплинути на неї, запропонувати власні концепції 
вдосконалення людини і суспільства, відкрити 
перспективні шляхи суспільного розвитку, тобто 
виступає з певних позицій, утверджує суспільно значущі 

принципи та ідеали, осуджує існуючий стан речей, 
виражає конструктивні ідеї тощо. 

Література егоцентрично-формалістична — 
література (тексти) словесної гри, єдиною метою творців 
якої є формотворчі амбіції автора, його самовираження 
через демонстрацію спроможності грати словами, 
формами, асоціаціями, чужими текстами тощо. 

Література самовираження — література, функцією 
якої є передусім маніфестація внутрішнього світу автора, 
його думок і життєвої позиції. 
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Літературна мова — унормована на всіх рівнях 
знакова система, основною функцією якої є 
комунікативна (розповісти про щось, запитати про 
щось, спонукати співрозмовника до певної дії). 

Літературна мода (лат. тосіиз — міра, правило) — 
тимчасове захоплення читацької публіки творами 
певного типу чи творчістю митця; аналогічне захоплення 
частини письменників певним типом творчості. 

Літературна творчість — особливий, художньо-
креативний (творчий) вид людської діяльності, у 
результаті якої з'являється літературний твір. 

Літературне наслідування — свідоме і творче 
використання іншими письменниками тематичних або 
методологічних здобутків, стильових особливостей, 
елементів творчої манери, формотворчих і змі-
стотворчих знахідок певного письменника, літературної 
групи чи іншої національної літератури. 

Літературний вид — другий ступінь класифікації 
художньої літератури, який конкретизує родову форму; 
форма роду, для якої характерні відносно стійкі, 
повторювані в літературному процесі структури, 
способи побудови образів; проміжне утворення між 
родом і жанрами. 

Літературний жанр — третій ступінь класифікації 
художньої літератури (окреме, конкретне вираження 
виду); тематичний, технічно усталений тип літературної 
творчості, специфічний для кожного різновиду 
мистецтва, який визначається своєрідністю зображення; 
загальнотеоретичне поняття, що називає узагальнені 
властивості художніх творів певного типологічного ряду 
різних епох і літератур або окремої доби, напряму чи 
стильової тенденції, конкретного національного 
письменства чи ідіостилю. 

Літературний напрям — сукупність духовних, 
світоглядних та естетичних принципів, характерних для 
творчості певних письменників, літературних шкіл, 
угруповань, течій в одній чи багатьох національних 
літературах; сукупність творів, у яких проявляються 
спільність літературного стилю, творчого (художнього) 
методу, типу творчості та інших характерних ознак. 

Літературний період — (грец. регіоб — кружний 
шлях, обертання) — цілісний етап літературного 
розвитку, відмінний від попереднього та наступного і 
водночас пов'язаний з ними. 

Літературний процес — послідовна зміна в часі 
структурних елементів, учасників і явищ літературного 
життя; взаємодія структурних елементів літературного 
життя, що зумовлює творення і функціонування 
літератури; естетична система, що виражає повноту і 
складність, суперечливість і цілісність літературного 
життя певної епохи. 

Літературний рід — найзагальніша категорія 

жанрової класифікації художньої літератури; спосіб 
вираження художнього змісту. 

Літературний стиль — повторювана у творчості 
цілеспрямована вибірковість і системна єдність 
елементів художньої форми, яка своєрідно реалізує 
художній зміст і втілює певну рецептивну заданість (на-
станову на читача); сукупність ознак, які характеризують 
твори певного часу, напряму, індивідуальну манеру 
письменника. 

Літературознавство — комплекс наукових 
дисциплін, що вивчають сутність та функціонування в 
суспільстві художньої літератури; система наукових 
знань про літературу. 
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Макрообраз — ієрархічно вища цілісна словесно-

художня величина, до структури якої можуть належати 
тісно пов'язані між собою мі-крообрази (люди, тварини, 
споруди, краєвиди, сцени, картини тощо). 

Масове мистецтво (поп-арт) — мистецтво, яке не 
ставить собі ідейно-естетичних надзавдань, а 
розраховане на задоволення естетичних смаків 
широких мас чи певної вікової категорії читачів. 

Мегаобраз — система наявних у творі макрообразів 
(із їхніми компонентами — мікрообразами) та окремих 
мікрообразів, які є художніми деталями і виконують 
власні функції. 

Мелодрама (грец. теїоз — пісня і дгата — дія) — 
драма, поєднана з музикою та співом; драматичний твір 
із надмірним (часто штучним) трагізмом, неприродною 
напруженістю! 

Метакритика (грец. теіа — після і кгіііке — здатність 
розрізняти) — літературознавчі праці, об'єктом аналізу, 
інтерпретації та оцінювання яких є не самі літературні 
твори, а їхні історико-літературні, літературно-критичні, 
методологічні та теоретичні дослідження. 

Металогія (грец. теіа — після і !о£оз — слово, 
вчення) — інакомо-влення, переносне слововживання 
(епітет, метафора та інші тропи). 

Методологічна (грец. теіпобоз — спосіб пізнання і 
Іо£оз — слово, вчення) домінанта — основний орієнтир, 
принцип, якому підпорядковані всі інші способи і 
прийоми дослідження, творчості, задля утвердження якого 
їх використовують, який визначає інтерпретацію, 
характер, наукову, естетичну суть, значущість 
дослідження чи художнього твору. 

Методологія творчості — система регулятивних 
принципів мислення письменника; ідейно-наукова та 
художньо-літературна основа його світогляду; 
організуючий, системотворчий центр, ідейно-світо-
глядне ядро логічної матриці художнього пізнання та 
інтерпретації письменником життєвих явищ. 

Метр (грец. теігоп — міра) — віршовий розмір; 
умовна схема вірша, побудована на чергуванні 
наголошених і ненаголошених складів. 

Метрика (грец. теігіке, від теігоп — міра) — розділ 
віршознавства, об'єктами вивчення якого є просодія і 
теорія віршових розмірів. 

Мікрообраз — найменша елементарна художня 
величина, у якій образно відтворено маленьку частинку 
буття і яка є утворі композитом (композиційним 
елементом) макрообразу чи художньою деталлю 
мегаобразу. 

Міф (грец. туіпоз — слово, сказання) — 
інтерпретація реальності поза її межами, на основі 
наївної віри і фантазії; результат заміни об'єктивності 
сприймання та пізнання суб'єктивно-апріорними пере-

конаннями. 
Мова художньої літератури (художня, поетична 

мова) — знакова система, яка виникає внаслідок 
поєднання мовної норми із регулярними, послідовними, 
систематичними і цілеспрямованими відхиленнями від 
мовної норми на всіх рівнях з ейдологічною метою. 

Мовна норма — основна ознака літературної мови, 
її упорядкованість на всіх мовних рівнях, яка допомагає 
долати діалектні особливості, що перетворює її на 
незамінний засіб загальнонаціонального спілкування. 

Модернізм (франц. тобете — новітній, сучасний) — 
митецькі тенденції, рухи (переважно нереалістичні), що 
формувалися наприкін- 



ці ХІХ — на початку XX ст.: символізм, експресіонізм, 
імпресіонізм, футуризм, сюрреалізм, акмеїзм, кубізм, 
абстракціонізм, дадаїзм, авангардизм та ін. 

Наратив (лат. паггаге — розповідати, оповідати) — 
розповідання (як продукт і як процес, об'єкт і акт, 
структура і структуризація) однієї чи більше дійсних 
або фіктивних подій одним, двома чи кількома на-
раторами. 

Народність літератури — означення літератури за її 
ставленням до народу та свідомим позиціонуванням себе 
на боці народу в бінарних опозиціях типу «народ і верхи», 
«народі влада»,«народі глитаї», «народ і окупант» тощо; 
принцип інтенціональності літератури. 

Національна ідея — ідеологічна формула, яка 
виводиться не тільки з актуальних проблем суспільства, 
а й із постійних інтересів народу, ідейно консолідує 
його, націлює на найбільш загальну, основну і 
визначальну політичну проблему, від розв'язання якої 
залежить подолання інших проблем на користь народу, 
здійснення всіх його прагнень та задумів, його 
збереження та буття в часі. 

Національна ідентичність літератури — 
збереження найсуттєвіших національних ознак: мови, 
психології, мислення (свідомості), способу буття, 
звичаїв, релігії, осмислення сучасного і минулого у 
світлі національної ідеї, послідовне (або й стихійне) 
обстоювання політичних, культурно-духовних прав 
нації, державності як єдино можливої форми 
нормального існування національної спільноти для її 
самоствердження, життєдіяльності й розвитку. 

Національна самодостатність літератури — 
поняття, що допомагає осмислити літературу кожного 
народу як породження, факт і фактор саме національної 
духовності. 

Національні архетипи (грец. агспе — початок, 
походження і іу-роз — образ) — споконвічні, первинні 
образи у підсвідомості, духовності народу, які 
передаються від покоління до покоління впродовж 
тисячоліть, є основою етногенетичної пам'яті, 
визначають його національно-духовну неповторність, 
мотивують сприйняття дійсності, поведінку і дії людини. 

Національні екзистенціали (лат. ехізіепііа — 
існування) — виражені в художньому творі способи 
(модуси) людського індивідуального та колективного 
буття (екзистенції), котрі дозволяють пізнати націо-
нальне тут-буття, а через нього — національне буття як 
основу сущого. 

Національні (культурні) коди — сукупність 
правил або обмежень, які забезпечують функціонування 
мовленнєвої діяльності національної культури 
(літератури) як знакової системи. 

Національно-духовна диференціація (лат. біп'егепііа 
— різниця, відмінність) — підсвідомо-свідоме 
розрізнення, абстрагування, відмежування індивідом 
себе від негативних текстуальних суб'єктів та об'єктів, 
унаслідок якого формується його національна 

ідентичність. 
Національно-духовна ідентифікація — підсвідомо-

свідомий процес ототожнення індивідом себе з 
текстуальними суб'єктами та об'єктами як зразками, 
унаслідок якого формується національна ідентичність 
цього індивіда. 

Національно-екзистенціальна методологія — 
гуманітарна методологія націозахисного типу, яка є 
іманентною українській герменев-тичній традиції 
системою регулятивних принципів національного 



 

мислення, ідейно-науковою основою національного 
світогляду, що випливає з класичної філософії 
національної ідеї та онтологічно-екзистенціальної 
інтерпретації сенсу національного існування, і спрямо-
вана на освоєння, вивчення і захист буття нації. 

Неоромантизм — літературний напрям, який був 
конструктивною спробою подолати протистояння ідеалу 
та дійсності, зробити сподіване, можливе дійсним. 

Образ автора — образ суб'єкта зображення (твору 
як цілого), яким він постає в уяві читача. 

Образ-концепт — образ персонажа, який є 
основним носієм авторської ідеї-концепції. 

Пауза (грец. раизіз — припинення) —. членування 
мовного потоку на окремі одиниці шляхом короткої 
перерви у мовленні; один із формантів ритму. 

Пафос (грец. раіпоз — почуття, пристрасть) — 
натхнення, піднесеність, ентузіазм, запал, викликані 
певною ідеєю, подією тощо; пристрасть, що спонукає 
митця до написання твору; загальна емоційно-смислова 
тональність твору. 

Перипетія (грец. регіреїеіа — несподівана подія) — 
раптова, несподівана переміна в перебігу подій і в долі 
персонажа, спричинена певним випадком. 

Персонаж (лат. регзопа — особа) — постать людини, 
зображена письменником V художньому творі, загальна 
назва будь-якої дійової особи (текстуального чи 
вербального суб'єкта) кожного літературного жанру. 

Плагіат (лат. ріа£іаіив — викрадений) — свідоме 
привласнення авторства чужого твору або його 
частини; що карається законом. 

Поезія (грец. роіезіз — творчість) — вид літературно-
художньої творчості, літературний жанр, який може 
бути реалізований у віршовій (переважно), прозовій 
формах. 

Поетика (грец. роіеШе — майстерність творення) — 
складова теорії літератури, що вивчає шляхи, засоби й 
принципи побудови літературних творів, специфіку 
літературних родів, видів і жанрів, течій і напрямів, 
стилів і методів, досліджує суть, властивості та закони 
художнього цілого — літературного твору. 

Поетична вільність — свідоме чи мимовільне 
незначне порушення мовного ладу у віршах задля 
дотримання віршового розміру. 

Поетичність — 1) ознака художнього мовлення, що 
відзначається підвищеною емоційністю та образністю, 
насиченістю тропами, фігурами поетичного синтаксису 
та фонічною милозвучністю; 2) образ, опис, монолог 
тощо у літературному творі чи цілі твори (епічні, 
ліричні, драматичні, прозові або віршовані), для яких 
характерні особливий ліризм, емоційна піднесеність, 
задушевність тощо. 

Постколоніальна критика — літературознавча 
методологія, сформована у літературознавствах тих 
народів, котрі звільнилися від колоніального гніту. 

Постмодернізм, постмодерн (лат. розі — після і 
тобете — сучасний) — віддалені від класичної та 
модерністської традицій нігілістичні «художні» 
практики (поп-арт, оп-арт, «новий реалізм», геп-пенінг, 
акціонізм, шозизм, антироман, «радикальна література» 
та ін.), 
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для яких характерні: деструкція як принцип пізнання; 
ілюзійність; загострене відчуття вичерпності історії, 
естетики, мистецтва; заперечення твору через 
абсолютизацію тексту; принцип повторюваності та су-
марності; еклектизм стилю, тяжіння до стилізації, 
пародії, цитування, переінакшення, ремінісценції, 
алюзії; паразитування на культурно освоєному 
матеріалі, стирання граней між мистецтвом та кітчем, 
медитацією та геппенінгом (різновид мистецтва дії — 
мистецтво процесу, демонстрації, перфомансу); 
перетрушування «багажу культури», вульгаризація; 
художня безплідність, патологічний психологізм. 

Проблема (грец. ргоЬІета — задача) — формант 
змісту твору: складне питання, що потребує вивчення, 
дослідження, розв'язання. 

Проблематика твору — запитання, які митець 
ставить перед собою, персонажами і читачем у 
художньому творі. 

Проза (лат. ргоза (огаііо) — проста (мова)) — 
різновид художнього мовлення, максимально 
наближений до розмовної мови, основою якого є 
синтагматичний ритм; літературно-художній жанр, 
переважно епічних та драматичних творів. 

Прозаїзм — слово чи мовний зворот, які поетично 
не актуалізовані, а тому випадають із художньої тканини 
твору, видаються неорганічними в художньому 
контексті. 

Прозаїчність — приземленість, буденність вислову в 
літературному творі, яка контрастує з очікуваним 
пафосом твору. 

Протагоніст (грец. ргбіа&опізіез, від ргоіоз — 
перший і а£6-пізіез — автор) — актор, який виконував 
головну роль у давньогрецькій трагедії; ліричний 
герой, один із персонажів твору, який висловлює думки 
і виражає позицію автора. 

Прототип (грец. ргоіоіуроп — прообраз) — 
прообраз, реальна особа, що послужила автору 
оригіналом для створення літературно-художнього 
образу; літературний образ, що став взірцем для іншого 
письменника. 

Психологія творчості — закономірності психічної 
діяльності автора у процесі творчості; зумовленість 
результатів творчої діяльності переживаннями, 
психічними станами митця; міждисциплінарна наука на 
межі психології, мистецтвознавства та соціології, 
предметом якої є творення художніх цінностей (природа і 
виявлення таланту, роль інтуїції та уяви, підсвідомого і 
свідомого у творчому процесі) та їх естетичне сприймання. 

Публіцистика (лат. риЬІІсиз — суспільний) — 

різновид літератури, що висвітлює актуальні суспільно-
політичні та інші проблеми сучасності в засобах масової 
інформації (ЗМІ) чи в окремих виданнях. 

Реалізм (лат. геаііз — суттєвий, дійсний, від гез — 
річ) — художній (творчий) метод, що передбачав 
зображення крім правдивих деталей типових характерів 
у типових обставинах. 

Резонер (франц. гаізоппег — розмірковувати) — 
персонаж, який висловлює думки й оцінки автора; 
людина, яка любить розмірковувати на повчальні теми. 

Рекуренція (лат. гесиггепііо — повернення) — 
здатність рими повертати читача чи слухача до 
попереднього рядка, який завершується подібним 
співзвуччям, і в такий спосіб нагадувати виражене в 
тому рядку. 
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Ремарка (франц. гетагциег — спостерігати, 
відмічати) — пояснення автора до тексту п'єси, яке 
містить коротку характеристику персонажів та 
обставин дії, зовнішності й особливостей гри акторів. 

Ремінісценція (лат. гетіпізсепііа — спогад) — 
відгомін у художньому творі певних тем, мотивів, 
образів із твору іншого автора; навіяний твором спогад 
(образ, мотив, думка тощо) про подібне в колись 
прочитаному іншому творі. 

Ретардація (лат. геіагсіаїіо — затримання, 
уповільнення) — художньо зумовлене уповільнення, 
гальмування розвитку дії в художньому творі. 

Рефлексія (лат. геіїехіо — відображення) — процес 
самопізнання внутрішніх психічних актів і станів 
людини; самоаналіз, роздуми людини (часом надмірні, 
хворобливо загострені) над власним душевним станом; 
жанр лірики. 

Рецепція (лат. гесерііо — прийняття) — процес 
сприйняття і засвоєння текстуальної та образної ідейно-
естетичної інформації, носіями якої є художній текст і 
художній твір. 

Реципієнт (лат. гесіріепііз — той, хто одержує) 
— адресат, той, хто сприймає твір мистецтва через 
художній текст: читач, слухач, глядач. 

Рима — суголосся закінчень у суміжних і близько 
розташованих словах. 

Ритм (грец. гпуіптоз, від іпео — течу) — 
закономірне чергування в часі подібних явищ, 
упорядкований рух, який у літературі набирає 
естетичного значення. 

Ритміка — розділ віршознавства, що вивчає ритм; 
— ритмічний лад віршового твору. 

Романтизм — літературний напрям, що заперечував 
раціоналізм Просвітництва, естетично — класицизм і 
сентименталізм, утверджував ідеї національно-
визвольної боротьби та індивідуалізму. 

Самість — центральний архетип особистості у 
психоаналітичній теорії К.-Г. Юнга (при цьому Я 
стосується самості як частина цілого), центральний 
формант «абсолютної особистості», центр якої збігається з 
точкою, що розташована точно посередині між 
свідомістю і підсвідомим; один із основних 
екзистенціалів у герменевтиці М. Гайдеггера (модусів 
людського тут-буття), котрий витлумачує «хто» чи Я 
присутності (людини). 

Сенсибельний (лат. зепзиз — відчуття) — той, що 
осягається за допомогою відчуттів. 

Сентименталізм (франц. зепіітепіаіізте, від 
зепіітепі — почуття) — літературний напрям, що 
утверджував чуттєву, ірраціональну стихію в художній 
творчості. 

Символ (грец. зутЬоІоп — знак, прикмета) — 
умовне позначення (речове, образне, графічне, 
текстуальне) будь-якого предмета, поняття, явища. 

Символізм — стильова течія модернізму, для якої 
характерні індивідуалізм, містицизм, прагнення 
подолати протистояння ідеалу та 
реальності і дистанціювання 
навколишнього світу та людської душі. 

Синтез (грец. зупіпезіз — з'єднання, 
складання) — стратегія пізнання, що 
полягає у вивченні предмета 
дослідження в його цілісності, 
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неповторності, шляхом формування цілісного уявлення 
про нього на основі інформації про його частини, 
аспекти, рівні. 

Смисл (сенс) твору — надзмістове інтенційно-
ідеологічне значення твору, яке пізнається в контексті 
уявлення читача про зображувану в ньому дійсність та її 
зіставлення з мінливою реальністю, своїм сьогоденням. 

Стопа — найкоротший відрізок віршового метра 
(розміру), сконцентрованого у групі складів з відносно 
незмінним ритмічним акцентом (наголосом). 

Строфа (лат. зігорпе — поворот, зміна) — фонічно 
викінчена віршова сполука, яка повторюється в 
поетичному творі, об'єднана здебільшого спільним 
римуванням, представлена інтонаційною та ритмі-ко-
синтаксичною цілісністю, відмежована від 
аналогічних сполук помітною паузою та іншими 
чинниками (закінчення римового ряду, відносна 
змістова завершеність тощо). 

Строфіка — розділ віршознавства, який досліджує 
особливості, внутрішню структуру строфи, зв'язки її із 
віршовим розміром. 

Структура (лат. зігисіига — будова, розміщення) 
літературного твору — будова твору, взаємозв'язки і 
взаємозумовленість усіх його елементів на всіх рівнях 
(мовному, образному, змістовому, смисловому). 

Структура художнього образу — єдність у 
художньому образі форми і змісту, об'єктивного і 
суб'єктивного, феноменального і ноуменального, явища 
і сутності, емоційного і раціонального, мовного і ху-
дожнього, почуттєвого і логічного, конкретного й 
абстрактного, безпосереднього й опосередкованого, 
індивідуального й загального, випадкового й 
необхідного, зовнішнього й внутрішнього, частини й ці-
лого, реального й уявного, естетичного й 
інтенціонального, формального і значеннєвого, 
експліцитного та імпліцитного, текстуального і 
контекстуального, конкретності і багатозначності, 
значення і змісту, змісту і сенсу, пізнання та оцінки 
тощо. 

Структурно-функціональний метод інтерпретації 
— метод дослідження та інтерпретації, який 
застосовується під час осмислення художнього твору як 
естетичної системи і передбачає проникнення в 
художній світ митця через пізнання макроструктури 
твору, взаємозв'язків і функцій його структурних 
елементів. 

Субстанціональне (лат. зиЬзіапііа — наявність, 
сутність) — у літературі — іманентне, природне для 
національної духовності, культури, яке є результатом її 
природного розвитку і становить основу її існування та 
самототожності (самості). 

Субстанціонально-естетичне — у літературі — те, 
що відрізняє художню літературу від інших форм буття 
слова чи філософії: естетичне освоєння дійсності, 
образна природа, мовна основа образотво-рення, 
визначальність художнього таланту, іманентно-
естетична сутність, генологічна структурованість і 
розмаїтість, людинознавча і на-цієзнавча, людинотворча 
і націотворча роль тощо. 

Творчий (художній) метод — спосіб вираження 
ідейно-естетичної позиції письменника, художньої 
організації твору, об'єднувальна основа змістової форми, 

тип художнього мислення, цілісна система основних 
принципів художньої творчості письменника, 
літературного угруповання, течії, школи, напряму. 
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Тема (грец. іГіета — основа, положення) — коло 

подій, життєвих явищ або якихось аспектів людського 
життя, представлених у творі в органічному зв'язку з 
проблемою, яка з них постає і потребує осмислення; 
те, що зображається утворі, про що він написаний. 

Тенденційне (заангажоване) мистецтво — 
мистецтво з чітко виявленою, акцентованою інтенцією. 

Теорія літератури — розділ літературознавчої 
науки, що вивчає специфічні властивості та особливості 
художньої літератури, її естетичну і суспільну природу, 
закономірності її розвитку, структуру і сутність 
літературних творів, рівні, аспекти і принципи, 
методології, методи і методики їх пізнання, 
інтерпретації ти оцінювання. 

Творчий імпульс (лат. ітриїзиз — удар, 
поштовх) — результат зіткнення авторського 
ідеального світу з реальністю, позитивне чи негативне 
потрясіння, що стало поштовхом до творчого задуму. 

Творчий задум — образно-емоційний зародок 
майбутнього твору, який у подальшому буде 
розгортатися, конкретизуватися, набирати мовної, 
образної та жанрової форм, емоційності, змістовності та 
смислу. 

Творче натхнення — короткочасний 
психологічний стан митця, що характеризується 
особливим піднесенням його творчих сил, активізацією 
всіх психічних та інтелектуальних процесів, коли 
творчий задум спонтанно розгортається і 
кристалізується в художні образи та жанрово-стильові 
форми, готові до текстуальної реалізації. 

Творчий (робочий) стан — споріднений із 
натхненням особливий емоційно-психічний та 
інтелектуальний стан письменника, досягнення якого 
дає йому змогу після перерви повернутись утворений 
ним художній світ, включитися в нього і продовжити 
роботу над реалізацією (написанням) твору. 

Творчий пошук — підготовчий етап творчого 
процесу, метою якого є поповнення письменником свого 
художньо-творчого інструментарію; збирання 
інформації про об'єкт і предмет зображення; пошук 
ідейно-змістового плану тощо. 

Творча інтуїція (середньолат. іпіиіііо — уява, 
споглядання) — здатність митця пізнавати істину, 
проникати в суть явищ, передбачати те, що потім буде 
підтверджене наукою, суспільним чи технічним ро-
звитком, логікою життя тощо. 

Творчий акт (лат. асіиз — дія) — творча дія, момент 
чи етап творчості, який характеризується емоційним та 
інтелектуальним піднесенням митця, напруженням 
його_ творчих сил і внаслідок якого з'являється твір чи 
його суттєвий фрагмент. 

Творчий процес — сукупність послідовних дій 

(творчих актів) митця від задуму твору до його 
завершення — написання художнього тексту. 

Творчий (художній) експеримент — окремий вид 
новаторства, коли письменник свідомо відхиляє 
традиційні, усталені, апробовані способи і прийоми 
творення і застосовує власні чи запозичені з метою 
досягнення більшого художнього ефекту. 

Тип (грец. іуроз — відбиток, зразок, форма) — 
індивід, який є носієм ознак, характерних для людей 
певної соціальної групи, стратуму, за якими їх носія 
можна вирізнити з-поміж інших людей. 



Типізація — художнє узагальнення певних життєвих 
явищ на основі однакових чи подібних характеристик. 

Типовість — набір характерних ознак, що дають 
змогу зарахувати явище чи особу до певного типу. 

Тип творчості — специфічні ознаки творчості, 
зумовлені світоглядом письменника, принципами 
художнього пізнання, узагальнення і вираження, 
ідеалами і нормами, синтезом інтелектуального та емо-
ційного настрою, способом поєднання загального та 
індивідуального, раціонального та емоційного тощо. 

Трагедія (грец. іга£еібіа — цапина пісня) — 
драматичний твір, основою якого є гострі й 
непримиренні конфлікти, зіткнення характерів, 
принципів і дія в якому переважно завершується 
загибеллю героя; страшна подія, нещастя, безвихідь, що 
може призвести до загибелі. 

Традиція (лат. ігабіїіо — передача) — усталені 
звичаї, норми, порядки, що передаються з покоління до 
покоління; теми, мотиви, інтенції, ідеї, образи, жанри, 
способи, прийоми і засоби творення тощо. 

Узагальнення — логічний процес переходу від 
одиничного до загального і вираження сутності 
загального через окреме, одиничне; природна, 
іманентна здатність мистецтва, літератури зокрема. 

Феномен (грец. рпаіпотепоп — ге, що з'являється) 
— явище, дане людині у досвіді, сприйняте органами 
чуттів; виняткове, незвичайне, рідкісне. 

Філософія (грец. рпііеб — люблю і зорпіа — мудрість) 
творчості — світоглядна основа літературної творчості, 
яка визначає коло і характер зацікавлень письменника, 
його увагу до універсальних аспектів буття, 
світобудови, сенсу людського існування, долі народу 
тощо; ідейно-естетичні засади, які генерує, культивує, 
утверджує письменник своїм твором, творчістю. 

Функції (лат. їипсі'ю — виконання, звершення) 
літератури — потенції, можливості художньої 
літератури, її здатність впливати на особистість чи 
суспільство. 

Функціональність елементу твору — здатність 
елементу твору виконувати певну роль у ньому, бути 
носієм певного значення (мовно-граматичного, 
образного, змістового, смислового). 

Футуризм (лат. Мишт — майбутнє) — напрям 
авангардизму, якому притаманні неприйняття вічних 
цінностей; акцентування «грубих» речей; 
екстраполювання сучасного в майбутнє — позбавлене 
«вантажу» будь-яких традицій, «зайвих» при створенні 
нової культури, розбудованої на основі найновіших 
досягнень науки і техніки; деесте-тизація і 
дегуманізація мистецтва, поєднання принципів 
позитивізму та інтуїтивізму. 

Характер (грец. спагакіег — риса, особливість) — 
художній образ, що узагальнює типові риси певної 
групи людей і водночас дає змогу розрізняти їх у межах 
цієї групи за вдачею, твердістю, наполегливістю, силою 
волі. 

Хронотоп (грец. спгопоз — час і іороз — місце) — 
взаємозв'язок часових і просторових характеристик 
явищ, які зображені в художньому творі. 
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Художній літературний текст (лат. іехіит — 

тканина, зв'язок, побудова) — запис (рукописний, 
друкований) авторського твору в прозовій чи 
віршовій формі і в певному жанрі; знакова система, 
котра матеріалізує авторський художній твір і є 
матеріальною підставою для виникнення художнього 
твору реципієнта (читача, слухача). 

Художнє надзавдання — естетично чи 
інтенціонально значуща вища мета, яку ставить перед 
собою митець і якій підпорядковує свої творчі зусилля. 

Художня герменевтика (грец. пегтепеиііка — 
пояснюю, тлумачу) — теорія і практика інтерпретації 
буття, котру автор моделює в художньому творі 
(кодуючи її в системі образів), а реципієнт пізнає через 
цей твір (розкодовуючи ейдологічну систему); теорія і 
практика інтерпретації явищ мистецтва, виражена у 
творах мистецтва. 

Художній образ — специфічна форма естетично-
чуттєвого освоєння (сприйняття, відображення) і 
перетворення (узагальнення, моделювання) дійсності; 
конкретно-чуттєве уявлення, що діє водночас на почуття 
та свідомість. 

Художній світ (художній універсум) — створена 
уявою письменника і втілена в художньому тексті 
образна картина, яка складається з подій, людей, їх 
висловлювань і виражених ними духовних феноменів 
(уявлень, думок, переживань тощо), а також зовнішньої 
дійсності; «інша реальність» (художньо-естетична), 
співвідносна із предметною, соціальною і 
психологічною реальністю; образне духовно-інтенціо-
нальне утворення з власною логікою. 

Художній смак — симпатії реципієнта до творів 
певного типу; здатність реципієнта визначати художню 
якість твору; зорієнтованість реципієнта на 
високохудожні зразки мистецтва. 

Художній твір — ідеальне образне утворення, котре 
існує в уяві автора або читача; змодельований автором 
витвір уяви, образна «інша реальність» — художній світ 
(універсум), втілений ним у художньому тексті. 

Чисте мистецтво (мистецтво для мистецтва) — 
результат намагань автора виправдати відступ від ідеї 
мистецтва чи підмінити ідею мистецтва «голим» 
естетизмом, літературною грою, марними спробами 
витворити художність тільки на основі естетичності — 
без суспільно значущої людинотворчої та націотворчої 
інтенції. 

Читацький твір — художній світ, що виник у 
свідомості читача під впливом художнього тексту. 
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