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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

УДК 37.014.3 
Л.Ф. Мірошниченко, 

доктор педагогічних наук, професор 
(НПУ ім. М. П. Драгоманова, м. Київ) 

ДВАНАДЦЯТИРІЧНА ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА ШКОЛЯРІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ 

У статті розглядається стан викладання світової літератури в середніх школах різного типу, дається 
аналіз державного стандарту базової і повної середньої освіти, простежується вирішення проблеми 
створення нових шкільних програм, визначені можливості варіанту реалізації порушених проблем. 
Ключові поняття: державний стандарт, шкільні програми, порушені проблеми, шляхи вирішення. 

ХХІ століття – це століття освіти.  
Освіта – фактор безпеки нації. 

 
На ці гасла звернув особливу увагу заступник міністра освіти і науки України В.О. Огнев’юк на 

науково-методичному семінарі, присвяченому розгляду концепції нових програм. 
Україна поступово переходить на дванадцятирічний термін навчання у середніх закладах освіти. Це 

дає підстави для ретельного вивчення досвіду минулого та бачення головних завдань майбутнього. 
Особливу увагу доцільно звернути на невирішені або частково вирішені проблеми, а серед них 
найголовнішу – концепцію літературної освіти, яка визначить основні критерії розробки державних 
стандартів; створення програм, підручників, навчально-методичної літератури. 

Освіта – це "сукупність знань, здобутих у процесі навчання" [1:683], – пояснює "Новий тлумачний 
словник української мови". Наступні два варіанти значення цього слова, наведені у словнику, не дають 
суттєво іншого пояснення. Виникає запитання: "Чи кожну людину можна вважати освіченою, якщо вона 
має будь-яку "сукупність знань"? Що це за знання і на що вони повинні бути спрямовані? Над цим 
запитанням замислювалися багато вчених різних країн світу. Особливу увагу привернуло визначення 
головного завдання освіти, яке дав відомий вчений Альберт Ейнштейн. Він стверджував, що 
найголовніше з людських зусиль – прагнення до моральності. Від неї залежить наша внутрішня 
стійкість і саме наше існування. Лише моральність у наших вчинках надає краси і гідності нашому 
життю. Зробити її живою силою і допомогти чітко усвідомити її значення – головне завдання освіти. 

Мораль виникла на ранніх етапах формування суспільства і зразу ж стала відігравати важливу роль 
регулятора поведінки людини. Норми моралі як наслідки досвіду людей, формувалися протягом багатьох 
століть і отримали ідеальне вираження у загальних моральних вимогах до людини, а саме: 
дотримуватись визнаних людських принципів і норм поведінки, де найголовнішими є поняття добра і 
зла, справедливості, порядності, гідності, відповідальності, совісті, честі, обов’язку… 

Безліч моральних проблем, які постали перед людством протягом його існування, різні шляхи їх 
вирішення знайшли своє відображення у класичних творах світової літератури. Саме вона як особливий 
унікальний вид знань, накопичених за багатотисячолітню історію свого розвитку в контексті 
різноманітних світових культур, відкриває необмежені можливості для формування моральних основ у 
людини. 

Ось чому введення у шкільні програми навчальної дисципліни "Зарубіжна література", аналогів якої 
поки що немає у світі, відзначалося як важливий чинник динамічного розвитку моральних основ 
школярів. Ось чому велика відповідальність за підготовку читача з критичним, аргументованим 
мисленням, розвиток всебічно розвиненої людини з гуманістичним світоглядом покладена саме на 
вчителя літератури. Але процес забезпечення вчителя необхідною документацією і відповідно науково-
методичною літературою занадто затягнувся. 

Закон України "Про загальну середню освіту" дає підстави для створення державного стандарту 
базової і повної загальної середньої освіти. 

Якщо під поняттям стандарту ми будемо розуміти пакет документів, що містять вимоги до 
мінімального рівня освіченості громадян, то проблема розробки стандартів постає як 
загальнонаціональна. Бо саме стандарти визначатимуть параметри загальноосвітньої підготовки з кожної 
навчальної дисципліни. Це прямопропорційно впливатиме на стан багатьох освітянських проблем, серед 
яких і проблеми викладання світової літератури. 

14 січня 2004 року постановою кабінету міністрів України № 24 були затверджені Державні 
стандарти базової і повної загальної середньої освіти. Закінчився десятирічний період невизначеності в 
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освіті України. Відсутність стандартів породила безліч різноманітних програм (від авторських, які 
складали і окремі вчителі, до програм, які створювалися авторськими колективами, до яких входили 
академіки, доктори наук, доценти, вчителі), підручників, які писали фахівці і будь-які зовсім випадкові 
люди у галузі створення підручників. Усе це важким тягарем лягало перш за все на плечі вчителя та 
учня. 

Затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти - перший 
вирішальний крок на шляху удосконалення освіти в Україні. 

Уважне вивчення цього документу спонукало до деяких міркувань. 
Оптимістично сприймається мета освітньої галузі Державного стандарту "Мова і література": 

"…формування комунікативної і літературної компетенції, що базується на знаннях, уміннях 
пізнавального і творчого типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо…"; завдання щодо 
літературної освіти: 

• "розвиток умінь сприймати літературний твір як явище мистецтва; 
• формування читацької та мовленнєвої культури, творчих здібностей, культури полеміки, 

критичного мислення, самостійного аналізу та оцінювання прочитаного; 
• формування гуманістичного світогляду, духовного світу людини, її моральних та естетичних 

цінностей, особистісних рис громадянина України, який сприймає і поділяє національні та 
загальнолюдські цінності, відчуває свою приналежність до європейської спільноти" [2:1-4 ]. 

Для виконання цих завдань у основній школі пропонується "ознайомлення з найвизначнішими 
досягненнями художньої оригінальної та перекладної літератури", а у старшій школі – "ознайомлення з 
фундаментальними цінностями культури…" Якщо під "найвизначнішими досягненнями художньої 
оригінальної та перекладної літератури" та під "фундаментальними цінностями культури" маються на 
увазі художні твори, то виникає питання про доречність вживання дієслова "ознайомлення", яке за своїм 
лексичним значенням не спонукає вчителя та учнів використовувати різні види навчальної діяльності, до 
яких вони повинні звертатися у процесі вивчення зарубіжної літератури, щоб досягти ефективного 
результату. Отож, учні повинні не "ознайомлюватися", а правильно, вдумливо, виразно читати і розуміти 
прочитане. Лише після цього відкриваються можливості для дослідження твору і підстави для надання 
йому самостійної, критичної, аргументованої оцінки. 

Предметом дослідження шкільної навчальної дисципліни "Зарубіжна література" є, перш за все, 
художні твори. Саме вони і складають зміст освітньої галузі – література. 

Тому найпершою серед інших постає проблема відбору художніх творів світової літератури для 
обов’язкового вивчення. Саме з цього приводу не втихають дискусії у науково-методичних виданнях. 
Цю проблему мав би вирішити державний стандарт – дати перелік назв авторів та творів світової 
літератури, які обов’язково повинні увійти у шкільні програми всіх навчальних середніх закладів різного 
профілю. Це повинні бути твори, які пройшли апробацію і відповідають критеріям, які визначені для них 
педагогами, психологами, дидактами та методистами, а саме: 

- високі художньо-естетичні якості твору; 
- гуманістичний його зміст, що сприяє духовному самовизначенню учня; 
- висока педагогічна цінність і значний виховний ефект; 
- яскраво виражена репрезентативність твору; 
- психологічна відповідність конкретному віковому періоду; 
- якісний літературний переклад та визначений обсяг видання. 
Затверджений Державний стандарт розрахований на 12 років навчання, і хоча термін освіти 

збільшився на цілий навчальний рік, на літературну освіту учнів години зменшилися на 50%. Перед 
учителем постає проблема часу. Більшою мірою вплив на визначення цієї проблеми будуть мати 
програми, бо саме вони є тим документом, за яким працює вчитель, якого повинен дотримуватися і 
виконувати…  

За якими принципами, враховуючи нову кількість годин (година на тиждень), будуть створюватися 
нові програми? 

До цієї проблеми звертався В.О. Огнев’юк. На вже зазначеному науково-практичному семінарі у 
доповіді "Філософія сучасних навчальних програм" він підкреслює важливість визначення їх методології 
і зупиняється на ролі філософії та психології при визначенні людинотворчої функції освіти. Розглядаючи 
проблему сприйняття програм, підручників, навчально-методичних посібників учителями, він наголошує 
на тому, що без гарного вчителя будь-яка шкільна реформа може зупинитися на шкільному порозі, тим 
самим підкреслюючи важливість професійної підготовки вчителя світової літератури. Цілком 
погоджуючись з думкою В.О. Огнев’юка, варто зазначити і необхідність при визначенні людинотворчої 
функції освіти, звернення і до наук, які теж виконують у процесі формування готовності вчителя-
філолога до викладання світової літератури методологічні функції, а саме: історії, соціології, педагогіки, 
літературознавства та інших. Без знання наук про загальний розвиток того чи іншого народу, країни; 
суспільство як цілісну систему і загальні закономірності соціальної поведінки людей; про виховання, 
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освіту; художню літературу, її теорію та історію не можна глибоко сприймати, розуміти та аналізувати 
художні тексти світової літератури. 

На тому ж науково-методичному семінарі начальник Головного управління змісту освіти 
П.Б. Полянський розглядав навчальні програми не як факт, а як процес, переносячи акцент зі змісту 
навчання до компетенції навчання. Закінчуючи цікаву конструктивну доповідь, П.Б. Полянський 
запропонував традиційну композицію нових програм, а саме: вступ, розділи (із зазначенням годин), теми 
(зміст навчання, досягнення учнів), додатки. 

Отже, сьогодні гостро постала проблема створення шкільних програм із зарубіжної літератури. 
Ускладнена вона тим, що саме на авторський колектив покладено завдання підбору художніх текстів. Чи 
будуть враховані недоліки попередніх програм, проаналізовані поради вчених-методистів, вчителів, 
вивчені науково-методичні коментарі до них, прочитані відгуки?  

Доктор філологічних наук, заслужений професор КНУ ім. Тараса Шевченка К.О. Шахова, керівник 
першої програми із зарубіжної літератури, в інтерв’ю журналу "Всесвітня література в середніх 
навчальних закладах України" відзначила, що при створенні програм "треба враховувати те, що учні - не 
філологи. Їм потрібно давати лише загальне уявлення і про літературний процес, і про творчість 
письменників світової літератури. Потрібно нарешті визначитись, що має вивчатись обов’язково, а що – 
на варіативній основі. Обов’язковий компонент програми, у свою чергу, вимагає максимально 
ретельного відбору. Він не повинен залежати від суб’єктивних симпатій та особистих смаків авторів. А 
критерії об’єктивності досить прості. Це мають бути твори, апробовані часом і цікаві в наш час. Якщо ми 
не хочемо убити в дітей бажання читати, ми повинні зважати на їхні вікові можливості й здатність 
сприймати той чи інший текст"[ 3:8 ]. 

Сьогодні загальнокультурний рівень наших учнів більшою мірою залежить від гуманітарної 
освіченості. І саме вчитель зарубіжної літератури відіграє значну роль у формуванні особистості ХХІ 
століття. 

ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ 

1. Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах. Укладачі: В.В. Яременко, О.М.Сліпушко. – Т. 2. - 
К.: Аконіт, 1999.  
2. Державний стандарт базової і повної середньої освіти //Освіта України. – 2004. - № 5 (20 січня). 
3. Шахова К.О. Наблизити програму до оптимального варіанту // Всесвітня література в середніх навчальних 
закладах України. – 2001. - № 7 (липень). 

 
Матеріал надійшов до редакції 9.01.2004 р.  

Мирошниченко Л.Ф. Двенадцатилетнее литературное образование Украины: проблемы , решения. 

В статье рассматривается состояние преподавания мировой литературы в средних школах разного 
типа. Дается анализ Государственного стандарта базового и полного общего среднего образования, 
прослеживаются решения проблемы создания новых школьных программ по мировой литературе, 

намечаются возможные варианты реализации затронутых проблем. Ключевые слова: государственный 
стандарт, школьные программы, поднятые проблемы, пути решения. 

Miroshnichenko L.F. The Twelve- year Literary Education in Ukraine: Problems and Solutions. 

The article considers and analyzes the state standards of teaching the world literature in secondary schools of 
different types. It suggests methods of handling the problem of developing new school curricula in the world 

literature and sets out ways of effectuating the above issues. Key words: the State standard, school curricula, the 
above issues, ways of handing. 
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АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ 

Предметом статті є аналіз методологічних засад літературної освіти в контексті становлення нової 
парадигми у філософії та теорії освіти. Оскільки літературна освіта - важливий чинник формування 
світогляду особистості, то саме аксіологічний аспект викладання літератури, зокрема "Зарубіжної 

літератури" , автор визначає пріоритетною методологічною засадою.  

На сучасному етапі трансформації суспільного життя йде активний пошук нових смислових 
орієнтирів. Гуманітарна політика є пріоритетною складовою всієї державної політики і спрямовується на 
формування, розвиток і збереження загальноцивілізаційних цінностей. Відповідно до такого пошуку 
інтегруючого сенсу, усі без винятку сфери суспільної діяльності повинні базуватися на гуманістичних 
пріоритетах, визнаючи людину головною метою. Сучасна світова гуманістика виходить з того, що саме 
людина, її права та обов'язки, запити та потреби повинні перебувати в центрі уваги як держави, так і 
всього суспільства; людина - мета історії і ніколи не засіб; вона вища цінність буття. Перелом століть 
спонукає до переосмислення цінностей. Людина сьогодні глибше замислюється над майбутнім, 
намагається розробити нові наміри і орієнтації, "теоретичне, філософське світоглядне узагальнення яких 
створює другу складову загальної ідеології законотворчості для освіти і інших сфер життєоблаштування 
людини у порубіжні часи". [1:516]. Визначаючи конкретні орієнтації для ХХІ ст., соціальна філософія 
шукає їх через осмислення філософських роздумів щодо сенсу історії К. Ясперса, флуктуації культур 
П. Сорокіна, осягнення історії А. Тойнбі, присмерку Європи О. Шпенглера, повстання мас Ортеги-і-
Гассета, відкритого суспільства К. Поппера, демократичних есе від А. Токвіля до "великої шахівниці" 
З. Бжезинського, від моральних роздумів А. Швейцера до духовної еволюції цивілізації М. Бердяєва, 
екологічного подолання технократизму А. Печчеї, миротворчих орієнтацій А. Сахарова і Ф. Майора. 
Хочеться сподіватися, що після двох світових війн, переживши різні види диктатури, тоталітаризму, 
расизму, насильства, людство усвідомило авторитет справжніх цінностей, головними серед яких є 
фундаментальні пріорітети. "Саме на них має бути зорієнтована підготовка людини до життя в 
майбутньому відкритому суспільстві. А оскільки головними засобом такої підготовки є освіта, ці 
цінності мають увійти в ідеологію право- і нормотворчості для потреб освіти"[1:517]. Зміни в суспільній 
свідомості, у ставленні суспільства до освітньої сфери спричинили виникнення нової парадигми освіти, 
основні риси якої визначені в Декларації прав людини, де підкреслено, що освіта має бути спрямована на 
всезагальний розвиток людини, духовної культури. 

За Сократом, знання поділяються на два типи: перший – ті, що дозволяють людині правильно 
прогнозувати і здійснювати свої практичні кроки; другий тип знань – ті, що дають людині розуміння 
вищих життєвих цілей. Світова література – джерело саме таких знань, адже ще Гегель говорив, що 
література "була найуніверсальнішою і всеосяжною наставницею роду людського і продовжує нею 
бути". Кожна історична епоха по-своєму сприймає значення літератури в системі життєвих цінностей. 
Якщо в основі поглядів філософів-просвітителів суто прагматичний підхід: книги читаються для 
вдосконалення розуму, мови, окрім того, несуть задоволення – є видом розваги, на думку Дж. Локка, то в 
ХХ ст. підкреслювалася особлива роль літератури, яка не є суто наукою і не може обмежуватися лише 
пізнавальними функціями, бо "має примушувати думати, допомагати боротися за високі і благородні 
ідеали" (Герман Гессе). Мета літературної освіти сьогодні розглядається як створення екзистенційно-
світоглядних моделей та еталонів, формування аксіологічного світогляду і почуття причетності до 
світової гуманістичної культури та загальнолюдського морально-естетичного досвіду, де фундаментальні 
цінності є безумовним пріоритетом. 

У своїй Нобелівській промові поет Й.Бродський сказав: "... не може бути законів, які б захищали нас 
від самих себе, жоден кримінальний кодекс не передбачає покарань за злочини проти літератури. І серед 
цих злочинів найтяжчими є не переслідування авторів, не цензурні обмеження, не спалення книг і т. ін. 
Існує злочин тяжчий – нехтувати книжками, не читати їх. За злочин цей людина розплачується всім 
своїм життям. Якщо ж злочин цей чинить нація – вона платить за це своєю історією". В часи, коли, за 
словами Анни Ахматової, "помирає епоха", коли ламаються усталені форми існування і суспільство 
охоплює гостра криза життєвих орієнтацій, опору треба шукати у вічних цінностях, які не підлягають 
девальвації часом. У ХХ ст., за словами О. Ляфонтена, відбулася "антропологічна катастрофа", 
розпочалася, за визначенням Ф. Ніцше, епоха "загибелі богів" і "краху гуманізму". У Хосе Ортеги-і-
Гассета читаємо: "В подібну епоху оточуючий нас простір видається розірваним, нестійким, він 
колихається навкруги індивіда, кроки якого теж стають невпевненими, тому що порушені і розмиті точки 
відліку. Людина захворіла яскраво вираженою дезорієнтацією, не знаючи більше, за якими зірками жити" 
[2:64]. Людина відчула, що її життя стає безглуздим. Те, що провіщав Ф. Ніцше, відбулося. 
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Найхарактернішою, небезпечною рисою нового часу стало пророковане філософом розбожнення світу, 
відчуття, за словами Карла Ясперса, "порожнечі буття". Ф. Ніцше зазначав, що "ілюзії, звичайно, 
належать до переліку дуже дорогих задоволень; але руйнація ілюзій, як правило, ще дорожча" [3:389]. 
Спізнившись на декілька десятиліть, затримавшись за "залізною завісою", процес "загибелі богів" і 
"руйнації ілюзій" є особливо гострим і болючим у нашому посттоталітарному, пострадянському 
суспільстві. І нагальним завданням гуманітарної освіти загалом і літературної зокрема є допомога 
особистості зорієнтуватися, за образним висловом Ортеги-і-Гассета, "за якими зірками жити". 

Справжня національна культура не має нічого спільного з культурною самоізоляцією. І хоча, як 
правило, світова традиція обмежує літературну освіту вивченням рідної національної літератури, 
українська школа пішла на сміливий і безпрецедентний крок: 1 вересня 1992 року до навчальних програм 
загальноосвітніх шкіл введено новий предмет – майже ровесник незалежної України – під назвою 
"Література народів світу", яка згодом змінилась на "Світова література" і насамкінець на нині чинну – 
"Зарубіжна література". Від часу введення до навчальних планів середньої школи освітньої дисципліни 
"Зарубіжна література" пройшло 10 років. Проте досьогодні не вщухають дискусії стосовно самого 
змісту, структури предмета, мети, яку він ставить, та передусім – методологічних засад нового предмета. 
Концепція курсу зарубіжної літератури отримала свою послідовну розробку у наукових розвідках 
провідних фахівців, серед яких – М. Борецький, Є. Волощук, Д. Затонський, М. Жулинський, 
З. Кирилюк, Ю. Ковбасенко, Л. Мірошниченко, І.Мойсеєв, Д. Наливайко, О. Ніколенко, О. Пронкевич, 
Ю. Султанов, Б. Шалагінов, К. Шахова та ін. 

У даній статті ми пропонуємо власне бачення проблеми пошуку концептуальних засад "Зарубіжної 
літератури". На нашу думку, визначаючи методологічний стрижень курсу "Зарубіжна література", слід 
виходити з того, що освіта є соціальним феноменом, а отже, об’єктом соціальної філософії. Остання ж на 
сучасному етапі має чітко визначену методологічну засаду – принцип гуманістичної спрямованості, який 
означає, що проблема людини є головною проблемою філософського освоєння дійсності. Гуманізація 
освіти як тенденція трансформації освітньої парадигми передбачає пріоритет освіти, яка формує 
особистість, над освітою, яка просто озброює її знаннями. Адже, на думку вчених, суть кризи системи 
сучасної освіти загалом у світовому просторі полягає не тільки в її неспроможності вирішити глобальні 
загальнолюдські проблеми, а й у її відчуженні від індивідуальних інтересів більшості людей, їх 
безпосередніх переживань. [4:26] Відчуження в школі, зазначають автори колективної монографії 
"Духовне оновлення суспільства", простежується на багатьох прикладах: "Взяти хоча б шкільну 
програму, що орієнтує на вивчення основ наук, засвоєння знань, більша частина яких ніколи й ніде 
використана не буде. І в той же час школа проходить повз такі загальноосвітні цінності, які необхідні 
кожній людині незалежно від того, ким вона в майбутньому стане. Кому з нас школа дала які-небудь 
знання в галузі психології людських відносин, культури спілкування? Хто у школі навчився керувати 
собою, своїми емоціями, психічним станом? Якою мірою формувалася загалом і відповідно літературна 
освіта? На всі ці запитання може бути лише одна відповідь: наша сучасна система виховання та освіти 
нічого цього чи подібного не навчає, необхідних знань, умінь і навичок не дає, життєві цінності і 
переконання не формує" [5:158-159]. "Викладаючи конкретну навчальну дисципліну, вчитель чи педагог 
нерідко замикається на потреби та інтереси, яким той же таки предмет має бути підпорядкованим, – 
розвиває проблему "відчуження" В.П. Андрущенко. – "Міра людини" в такому випадку залишається не 
реалізованою. А разом з нею – виявляються несформованими й моральні якості людини як особистості. 
Далі – більше: не зорієнтованих на добро знань для практичної реалізації гуманістичних пріоритетів 
виявляється замало. Інтелектуально підготовлена людина може ввійти в життя "злим генієм", цинічно 
зневажаючи все, що не стосується вузькоспрямованої професії. Запобігти останньому можна лише 
"добром", вірніше освітою та вихованням людини в дусі гуманістичних фундаментальних цінностей, 
виплеканих історією, гірким досвідом розвитку людської культури" [6:7-8]. 

У літературі подолання "предметного центризму" означає подолання сцієнтистського підходу до 
викладання, згідно з яким вивчення літератури перетворювалося на вивчення літературознавства, що аж 
ніяк не сприяло ідеї ціннісного навчання та формування ціннісної свідомості. Принцип гуманістичної 
спрямованості передбачає, що абсолютною домінантою змісту літературної освіти є людина як найвища 
соціальна цінність. Отже, програмовими мусять ставати твори, які викликають повагу і співчуття до 
людини, захоплення нею. Інтереси людини, розвиток особистості як вільної, творчої індивідуальності – 
головний критерій визначення значущості твору та його автора, оцінки їх місця в історії літератури, ролі 
в культурному житті суспільства. Подібна зміна пріоритету когнітивного аспекту вивчення "Зарубіжної 
літератури" на аксіологічний аспект можлива лише за умови розроблених евристичних орієнтирів. Щодо 
останніх, то гуманістична спрямованість курсу літературної освіти передбачає дієвість взаємопов’язаних 
принципів. Одним з найважливіших є принцип світоглядного плюралізму. Принцип світоглядного 
плюралізму в літературній освіті виступає у формі співіснування різних інтерпретацій світу, як 
співіснування різних світоглядів, право автора на власне світобачення та право читача на самостійне 
сприйняття авторської концепції. Світоглядний плюралізм у літературі виявляється у її деідеологізації, 
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звільненні від стереотипів і шаблонів класових, партійних оцінок, які давалися мистецьким явищам. 
Літературна освіта, базована на засадах світоглядного плюралізму, не буде соціально заангажованою, а 
відповідатиме справжнім критеріям високої художності та гуманістичної спрямованості. У процесі 
подібної освіти особистість набуває таких рис та якостей, як толерантність, незалежність, свобода 
вибору, культура спілкування, здатність до діалогу тощо. Саме принцип світоглядного плюралізму дає 
можливість об’єктивної, виваженої оцінки явищ, подій, фактів, які не є однозначними по своїй суті і 
спонукають особистість того, хто навчається, до самостійних висновків, тверезих роздумів і узагальнень. 
У процесі подібної освіти особистість набуває таких рис та якостей, як толерантність, незалежність, 
свобода вибору, культура спілкування, здатність до культурного діалогу тощо. 

Вивчення "Зарубіжної літератури" на засадах принципу діалогізму своїм аксіологічним аспектом має 
можливість пізнання інших народів і їхніх культур саме на основі діалогу, адже якраз на цій основі 
відбувається входження України до світового співтовариства. В контексті літературної освіти принцип 
діалогізму має витоками ідеї діалогічного існування, сформульовані представником діалогічного 
персоналізму М. Бубером, та діалогічну теорію М. Бахтіна. Літературна освіта крізь призму принципу 
діалогізму дає змогу побачити складне переплетіння, зв’язки, впливи різних культур і літератур у 
єдиному всесвітньому культурологічному просторі. Подібний підхід, в основі якого – концепція "діалогу 
культур", веде до пошуку зв’язків між епохою, типом культури, способом мислення людини – сучасника 
тієї чи іншої епохи, а також передбачає вивчення широкого культурного контексту епохи, яке 
реалізується за умови продуманої інтеграції навчальних дисциплін. З огляду на це, деякі вчені 
(Б. Шалагінов, Є. Волощук) вважають продуктивним такий підхід до вивчення зарубіжної літератури в 
середній і вищій школі, який називають "культурологічним". Цим терміном позначають орієнтацію 
викладання на розвиток насамперед особистості, світу її персональної духовності. На думку В.С. Біблера, 
участь у діалозі культур для людини ХХ століття – неодмінна умова її виживання, оскільки в сучасному 
бутті людини "стягуються в одному культурному просторі, в одній свідомості, в одному мисленні різні 
культури: Захід, Схід, Європа, Азія, Африка; в межах самої Західної культури – Античне, Середньовічне, 
Новочасне мислення" [7:7]. Літературна освіта на засадах діалогу культур передбачає вивчення 
конкретних художніх текстів з опорою на різні контексти: контекст біографії автора, твору, соціально-
історичний, культурний контекст епохи. Якщо перші два досить традиційні при історико-літературному 
підході до вивчення творчості окремих авторів, твори яких вписуються в історико-літературний 
контекст, то створення культурного контексту епохи – сучасне і складне завдання, яке можна реалізувати 
лише за умови продуманої і працюючої інтеграції навчальних дисциплін. Аксіологічний аспект 
виявляється при цьому у пошуку фундаментальних цінностей, закладених у різні естетичні площини: 
слово, музику, живопис, балет, театр тощо. Таким чином, твір художньої літератури розглядається як 
специфічна форма діалогу, який дозволяє усвідомити органічний зв’язок між духовною культурою 
автора і читача, спонукає кожного з учасників діалогу до самовизначення ідеалів власної духовної 
культури в умовах даної системи екзистенціальних цінностей. 

М. Бахтін зауважив, що головне для діалогових стосунків – згода. До співрозмовника, співучасника 
діалогу треба ставитися як до особистості, намагатися відчути його внутрішній світ, побачити його 
зсередини, вжитися у нього. Саме такий пережитий зсередини стан іншого може спонукати до етичних 
вчинків: співчуття, допомоги, співпереживання, співпричетності тощо. З останньою умовою тісно 
пов’язаний принцип персоналізації знань, який є важливою складовою концепції особистісно 
орієнтованої освіти, бо передбачає посилення суб’єктності сприйняття літературного твору, осягнення 
його через персону – автора, літературного персонажа, читача. Особистісна діалогічна взаємодія крізь 
призму принципу персоналізації сприяє атмосфері моральних, естетичних, інтелектуальних переживань, 
створює ситуацію зіткнення поглядів, точок зору, народження різних варіантів вирішення проблеми, 
проектів, підходів – тобто, в процесі оволодіння знаннями відбувається пошук особистісної істини. 
"Мистецтво, всяке мистецтво, - писав Л. Толстой, - саме по собі має здатність з’єднувати людей, всяке 
мистецтво робить те, що люди, які сприймають почуття, передане художником, з’єднуються душею, по-
перше, з художником, по-друге, зі всіма людьми, які отримали те ж саме враження". 

Філософія діалогу стала визначальною для ХХ сторіччя, можливо, саме тому, що після набутого 
трагедійного досвіду людство особливо усвідомило неповторність власного існування і безцінність дару 
спілкування. М. Бубер визначив буття людини як нескінченний діалог людини з Богом. У сучасному 
розумінні діалог може мати широкі обрії: діалог людини - і природи, людини - і культурних пам’яток, 
читача - і книги. Процес читання взагалі можна визначити як створення власних думок за допомогою 
думок, висловлених автором. Тобто знайомство з художнім твором – це завжди творчий процес, який 
можна кваліфікувати як особливий діалог між автором і читачем. Художній текст завжди має внутрішню 
діалогічність: він спирається на погляди попередників чи сучасників або відкидає їх, апелює до уже 
сформульованих ідей, літературних типів, соціального досвіду – або піддає їх сумніву, а то і нищівній 
критиці. Він не просто констатує певні факти, повідомляє про них, а втягує читача в спільний пошук 
істини, відповіді на "вічні запитаня", притаманні будь-якому справді талановитому твору. Отже, 
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взаємодія читача з художнім твором передбачає широкі діалогічні стосунки з текстом та його автором, 
особистісне "втягування" в широке коло проблем, зіставлення читачем отриманої інформації із власним 
життєвим досвідом, ціннісними орієнтаціями, переконаннями. Саме в цьому полягає ціннісний вплив 
літератури на особистість. Умовою такого сприйняття виступає своєрідне "занурення в епоху", без якого 
неможливе адекватне розуміння авторської концепції і самого художнього твору. За допомогою так 
званих фонових знань – історичних, етнографічних, географічних, етичних тощо – створюється контекст 
епохи, яку намагається осягнути пізнаючий суб’єкт. При цьому він інтегрує себе в реальність, яку пізнає, 
а зарубіжна література, базована на таких засадах, стає ефективним шляхом пізнання світу у всій 
багатовекторності цього поняття. "Всяке істинне пізнання переходить в переживання. Таким чином, 
знання про світ стає моїм переживанням світу. Пізнання, що стало переживанням, не перетворює мене по 
відношенню до світу в чисто пізнаючого суб’єкта, але збуджує в мені відчуття внутрішнього зв’язку з 
ним" [8:217]. На нашу думку, в цих словах А. Швейцера розкривається одне з найважливіших завдань 
гуманітарної, зокрема літературної освіти: дати осмислене, живе, конкретно-емоційне і особистісне 
відчуття власної причетності людини до світу. 

Отже, посилення аксіологічного аспекту змісту "Зарубіжної літератури" виступає важливим 
соціальним завданням, адекватним вимогам сучасної освіти. У програмовій статті В. Кременя "Філософія 
освіти XXI століття" зазначається : "Освіта повинна готувати людину, органічно адаптовану до життя у 
світі багатоманітних зв’язків. Людина XXI століття повинна керуватися світоглядними принципами 
"Єдність у розмаїтті" та "Доповнення замість протиставлення" [9:2]. Курс зарубіжної літератури є 
чинником полікультурного розвитку особистості, який дає усвідомлення особистісної причетності до 
загальнолюдського культурно-естетичного досвіду, сприяє вирішенню одного з важливих державних 
освітніх завдань – інтеграції у світову культуру, де фундаментальні цінності є безумовним пріоритетом. 
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Слоневская И.Б. Аксиологические аспекты современного литературного образования. 

Статья посвящена анализу методологических основ литературного образования в контексте 
становления новой парадигмы в философии и теории образования. Поскольку литературное 

образование – важная составляющая формирования мировоззрения личности, именно аксиологический 
аспект преподавания литературы,  в частности "Зарубежной литературы", автор определяет как 

приоритетную методологическую основу. 

Slonevskaya I.B. Axiological Aspects of the Modern Literary Education. 

The paper addresses the analysis of methodological foundations of  literary education in the context  of the 
formation of new paradigm in the philosophy  and theory of education. As the literary education has on 

important role to play in shaping the outlook of a person the axiological aspect of teaching literature and 
foreign  literature in particular is viewed as a priority methodological foundation. 
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АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС 
ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

У статті розглядається проблема сучасної вузівської лекції з зарубіжної літератури. Визначаються 
завдання, типи, структура лекції та прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. 
Ключові поняття: інформативна лекція, проблемна лекція, проблемна ситуація, пізнавальна діяльність, 

професійно-навчальна діяльність. 

У сучасному вузівському навчальному процесі лекція відіграє важливу роль в організації навчально-
виховного процесу. Основне завдання сучасної лекції - розвиток навчально-пізнавальних інтересів 
студентів, пробудження активної діяльності, формування самостійного наукового і професійно-творчого 
мислення. Сучасна лекція – це активна співтворчість, співроздуми лектора і аудиторії, "двух субъектов, 
каждый из которых является носителем активности и предполагает ее в своих партнерах" [1:82].  

Сприйняття лекції з зарубіжної літератури – складний вид розумової діяльності, який вимагає від 
студентів певних вольових зусиль, одночасного напруження пам’яті, уваги, мислення, уяви, почуттів. 

Звісно, що питання удосконалення цієї форми навчання в сучасних умовах інтенсивного розвитку 
вищої школи має особливе значення. Однак слід зазначити, що лекції з зарубіжної літератури в 
педагогічних вузах поки що приділяється недостатньо уваги, вона не стала предметом серйозних 
досліджень учених-методистів, надзвичайно мало висвітлюється це питання на сторінках фахових 
журналів. 

Хоча в педагогіці і методиці вищої школи питання впровадження в навчальний процес сучасних 
лекційних форм знаходиться у полі зору багатьох дослідників. Так, А. Яковцова, А. Вербицький, 
Н. Алексєєва, В. Сергєєв стверджують, що такі форми як лекція-бесіда, лекція-ділова гра, лекція-вдвох, 
лекція-візуалізація (з використанням опорних сигналів) допомагають включити студентів до активного 
засвоєння предмета, створити атмосферу діалогічної взаємодії, творчого спілкування, творчого пошуку, 
творчого ставлення до професійних знань. Саме на таких лекціях викладач має змогу враховувати 
особистісну значущість матеріалу, який подається [2]. 

Чаплицька Г.В., аналізуючи різні форми лекційних занять, стверджує, що "лекція-ділова гра ... сприяє 
розкріпаченню, невимушеності та комфортності кожного студента, дозволяє їм вийти за межі 
поведінкових стереотипів. Емоційність, спонтанність гри дозволяють органічно включити студентів у 
мислетворчий процес, дають їм можливість виявити особистісні якості, виявити рівень педагогічних 
знань і умінь, створюють умови для ділового співробітництва викладача і студентів" [3:87]. 

Вербицький А. пропонує активно використовувати у практиці викладання лекцію-вдвох. Вона, 
зазначає автор, виявляє особистісні якості викладача як професіонала у своїй предметній області і як 
педагога значно яскравіше і глибше. Проведення такого типу лекцій має найбільший ефект, коли 
моделюються реальні професійні ситуації обговорення теоретичних питань із різних позицій.  

Вчені Підкасистий П.І., Фрідман Л.М., Гарунов М.І, Алексюк А.М. стверджують, що на сучасному 
етапі на особливу увагу заслуговує проблемна лекція, яка почала широко впроваджуватись у вищій школі 
ще у 80-і роки і не тільки не втратила своєї значущості, а, навпаки, є більш ефективною порівняно з 
іншими, тому що дозволяє пробудити активність студентів, органічно пов’язана з їх науковими 
інтересами, розвиває творче відношення до навчального матеріалу [4:325-327]. Проблемна лекція суттєво 
відрізняється від інформативно-повідомляючої. Суть її полягає у створенні лектором проблемної 
ситуації з характерним внутрішнім протиріччям, яка вирішується ним з участю студентів.  

На сьогодні існує кілька підходів до проведення лекційних занять із зарубіжної літератури.  
Перший, це коли під час лекцій студенти здійснюють такі види пізнавальної діяльності:  

- сприймають матеріал, який подає їм викладач; 
- співвідносять його з тими знаннями, які вони вже мають; 
- "перекладають на свою мову", тобто конспектують; 
- запам’ятовують певну частину матеріалу (за даними соціологів та психологів, більша частина матеріалу 

забувається відразу після лекції, а об’єм матеріалу, що запам’ятався коливається від 30% до 60%). 
Така лекція не вирішує завдань, які стоять перед вищою школою на сучасному етапі. У ній знаходить 

відображення хоч і суттєва, але одностороння діяльність – діяльність викладача, і не знаходить 
відображення діяльність викладача і студента. Отже, під час такої лекції пізнавальна діяльність студента 
має переважно репродуктивний характер. Викладач на такій лекції прагне подати якнайбільше 
інформації, як правило він вимагає від студента ретельного ведення конспектів, перевіряє їх і опитує за 
матеріалами своїх лекцій. Засвоєння знань на таких лекціях відбувається на рівнях знайомства і 
відтворення.  
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Така схема практично повністю пригнічує творчий потенціал студента, його спроби виявити 
самостійність у вирішенні тих чи інших проблем. Вона зорієнтована виключно на засвоєння якомога  
більшого об’єму знань. Таку лінію умовно можна назвати "кількісною". Викладач керується принципом: 
чим більше записали на лекції, тим більше питань можна розглянути на практичних чи семінарських 
заняттях. 

На жаль, доводиться констатувати, що подібний підхід до проведення лекцій із зарубіжної літератури 
переважає у педагогічних вузах. 

Така ситуація обумовлена кількома причинами. Зазначимо кілька з них. По-перше, у той час, коли в 
середніх навчальних закладах України вже понад десять років функціонує самостійний предмет 
зарубіжна література, а в педагогічних вузах введена спеціальність "вчитель зарубіжної літератури", все 
ще не вироблені нові підходи до викладання предмета в цілому. 

По-друге, існує небезпечна точка зору, що в педагогічних вузах необхідно розвивати тільки шкільну 
методику, а вузівська методика в значній мірі індивідуальна, тому немає необхідності приділяти їй 
багато уваги. 

По-третє, відсутність конкретних рекомендацій щодо вирішення комплексу складних методичних 
завдань призводить до того, що викладачі зрілого віку, які мають великий досвід роботи, глибокі 
професійні знання, вже не прагнуть щось змінювати; викладачі середнього віку намагаються втілювати 
нові технології навчання індивідуально, але це виходить не завжди вдало і професійно; молоді викладачі 
у своїй більшості лише наслідують тих, у кого вони вчились. 

По-четверте, відсутність сучасних підручників із зарубіжної літератури для студентів педагогічних 
вузів спокушує викладачів включати якомога більше матеріалу інформативного характеру і віддавати 
перевагу моделі навчання "лекція – конспект". 

Але сьогодні, в умовах особистісно-зорієнтованого навчання, необхідно використовувати "якісно" 
нові методики проведення лекційних занять. Тому перевагу слід надавати другому підходу, коли 
матеріал викладається проблемно, коли викладач підпорядковує матеріал вирішенню конкретної 
проблеми. У цьому разі студенти не тільки сприймають, відтворюють думки лектора, але й здійснюють 
продуктивну діяльність, а саме: виконують те чи інше завдання, співставляють різні точки зору та ін. На 
такій лекції діяльність студентів набуває пошукового характеру, що дозволяє забезпечити глибоке 
осмислення і розуміння навчальної інформації. Такий підхід забезпечує активізацію уваги аудиторії, 
встановлення більш тісних зв’язків між лектором і студентами, розуміння необхідності засвоєння знань, 
емоційний фон. Розумне використання на лекціях елементів практичних завдань дозволяє підняти її з 
рівня репродуктивної на рівень продуктивної.  

Аналіз педагогічної, методичної літератури, соціологічних досліджень [5; 6] дозволяє стверджувати, 
що активізації пізнавальної діяльності студентів на лекціях сприяють такі прийоми:  

• Приведення фактів із практичної діяльності самого лектора ("апеляція до особистого досвіду"). 
• Прийом "співпереживання". 
• Прийом "парадоксальної ситуації". 
• Апеляція до безпосередніх вражень. 
• Прийом критичного оцінювання. 
• Прийом "зараження сміхом". 
• Прийом риторичних питань. 
• Створення творчої атмосфери та піднесеного настрою. 
• Прийом логічних пауз. 
• Зв’язок історії питання з сьогоденням. 
• Прийом емоційного впливу. 
• Цікавий, інтригуючий початок. 
• Створення ситуації утруднення та проблемних ситуацій. 
• Контрастне зіставлення точок зору. 
• Активізація фантазії, уяви. 
• Використання ТЗН і наочності. 

Опираючись на дослідження вчених-педагогів та на практику викладання літератури в педагогічних 
вузах, можна виділити такі види сучасних лекцій із зарубіжної літератури: 

• проблемна лекція; 
• лекція-конференція; 
• лекція "відкритих думок"; 
• лекція з елементами діалогу; 
• бінарна лекція; 
• лекція з елементами дискусії; 
• лекція з елементами самостійної роботи студентів. 

Активна позиція студентів під час таких лекцій може створюватись такими шляхами: 
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1. Для того, щоб студенти не лише механічно записували матеріал, але й засвоювали його, необхідно 
розробити план-схему (технологічну карту) лекції і запропонувати її для використання. У ній мають бути 
зафіксовані: 

• тема, план, основна й додаткова література, теоретичні поняття;  
• головні положення, формулювання, точки зору, на які необхідно звернути увагу; 
• прізвища письменників, назви творів, які незнайомі студентам та ті, які важко сприймаються на 

слух і при написанні яких студенти припускаються помилок; 
• значення, яке має вивчення даного матеріалу у їх подальшій професійній діяльності (що 

викладається у школі, як матеріал відображений у шкільних програмах і т. д); 
• чітко визначено, що повинні студенти знати, вміти, якими навичками повинні оволодіти; 
• завдання, що активізують роботу студентів на лекції та сприяють осмисленому і 

цілеспрямованому сприйняттю матеріалу. 
Наводимо кілька прикладів завдань, які можуть бути введені до таких планів-схем. 

 
Тема: Розвиток зарубіжної літератури ХХ століття. 
Питання: Основні етапи розвитку літератури ХХ століття. 
 
Перший період Другий період Третій період Запитання для 

роздумів. Завдання. 
1871-1917. Від 

Паризької комуни до 
Великої жовтневої 
революції 

1914-1945. 
Література між двома 
світовими війнами. 

1945-1970 Література 
періоду "холодної війни". 

1871-1914. Від 
Паризької комуни до 
першої світової війни. 

1914-1945. 
Література між двома 
світовими війнами. 

1945-1985. Література 
післявоєнного періоду. 

У даному випадку періоди розвитку літератури ХХ століття визначаються 
відповідно до історичних чинників, у хронологічній послідовності, кожен період 
пов’язаний з конкретними історичними подіями, які обумовлювали виникнення 
сюжетів, тем, образів, породжували розмаїття форм художнього зображення 
навколишнього світу. 

Чи 
правомірним є 
такий підхід? 

Чи можна 
вважати (чому?), що 
історичні події 
1871, 1917, 1945, 
1985 років мали 
вагомий вплив на 
розвиток літератури 
усіх країн?  

 
Перший період Другий період Запитання для роздумів.  
1910-1940-і рр. 1950-1990-і рр.. 
?  

Що покладено в основу такого визначення 
етапів розвитку літератури ХХ століття?  

 
Тема: Загальна характеристика літератури романтизму. 
Питання: Поняття про романтизм як літературний напрямок і стиль. 

 
Визначення поняття "романтизм" Запитання для роздумів 
Романтизм – 1) у широкому значенні слова художній 

метод, у якому домінуючою є суб’єктивна позиція 
письменника по відношенню до зображуваних явищ 
життя; 

2) літературний напрямок у європейських літературах 
на початку Х1Х століття. (Словарь литературоведческих 
терминов / Ред.сост.: Л.И. Тимофеев и С.В. Тураев. – 
М.:Просвещение,1974. – С332). 

Друге визначення потребує уточнення. 
Чому? Чи можна стверджувати (і чому?), що 
поділ літератури Х1Х століття, як було в 
радянському літературознавстві, на добу 
романтизму (к.ХУ111-перша третина Х1Х ст.) 
і добу реалізму (середина і друга половина 
Х1Х ст.) не відповідає реальному 
літературному процесу?  

 
У ході лекції студент доповнює матеріал, який зафіксований у плані-схемі , необхідними для більш 

глибоко розуміння фактами, аргументами. Це створює таку психологічну ситуацію, коли студент не 
боїться, що він не встигне щось важливе записати. Студент осмислено сприймає матеріал, має 
можливість слідкувати за ходом думки викладача, за логікою подачі матеріалу, а викладач має 
можливість визначити той матеріал, який студентам незрозумілий, нецікавий і т.д.  

2. Визначення випереджальних завдань. У планах визначається той обсяг роботи, який повинні 
виконати студенти, готуючись до наступної лекції (познайомитись з монографією, біографією 
письменника, прочитати матеріал підручника, художній твір тощо), адже спілкування з аудиторією, якій 
знайома проблема (хоча б поверхово), більш продуктивне. Тим більше, що у шкільній методиці 
викладання зарубіжної літератури питання випереджального домашнього завдання вже давно вирішено 
позитивно. У такій ситуації студент із об’єкта перетворюється в суб’єкт (створюється ситуація суб’єкт-
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суб’єктних відношень) не тільки навчально-пізнавальної, а, насамперед, навчально-професіональної і 
професіонально-педагогічної діяльності. Попереднє знайомство студентів з матеріалом допомагає 
створити ситуацію співробітництва, уникнути необхідності проговорювати повну інформацію (а інколи, 
навіть, знайомити із сюжетом). Отже, пропонуючи студентам познайомитись з певним матеріалом, 
викладач створює "інтелектуальний фонд" для проведення лекції, а якщо студенти інтелектуально готові 
сприймати лекцію, вона із пізнавальної перетворюється на професійно-навчальну.  

3. Перевірка  рівня обізнаності студентів із даної теми. На початку лекції протягом 5-7 хвилин це 
може бути обмін інформацією для з’ясування абсолютно незрозумілих питань. У кінці лекції викладач 
має відвести час для оцінки матеріалу. 

При такому підході до викладу матеріалу на лекційних заняттях мета полягає не в тому, щоб подати 
якомога більше матеріалу, а озброїти студентів розумінням основних проблем теми, підготувати їх до 
самостійної роботи над темою. 

Отже, сучасна лекція з зарубіжної літератури у педагогічних вузах має виконувати такі функції: 
• інформативно-пояснювальну; 
• пізнавальну; 
• методологічну; 
• виховну; 
• професійно-орієнтовну; 
• розвивальну; 
• оціночну; 
• спрямовуючу; 
• організуючу. 

Важливими чинниками на сучасній лекції з зарубіжної літератури є: 
1. Формування навчально-пізнавальних інтересів. 
2. Відповідність змісту лекції останнім дослідженням науки. 
3. Систематичний і послідовний виклад матеріалу у відповідності до поданого плану. 
4. Зв’язок теорії й практики (відображення теоретичних положень у конкретних літературних 

творах). 
5. Стимулювання до самостійної роботи (окремі питання лектор не розглядає, але звертається до 

цього матеріалу на наступній лекції). 
6. Викладення власних думок лектора (при цьому не повинні ігноруватись інші точки зору). 
7. Розумне вкраплення в лекційний матеріал моментів для зняття стомленості. 
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Babenko V.N. Stepping up the Educational and Cognitive Activity of Students at Lectures on Foreign 
Literature. 

The article deals with the problem of the contemporary lecture on foreign literature in higher educational 
establishments and defines the types, the functions, the structure and the ways to step up students’ educational 
and cognitive activities . Key words: informative lecture, problematic lecture, problematic situation, cognitive 

activity, professional-educational activity. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ В ШКОЛІ 

У статті розглядаються проблеми цілісного вивчення художнього твору 

Одним із найважливіших факторів, що забезпечує ефективність шкільного вивчення літератури, є 
аналіз художнього твору в його художній цілісності. Ця вимога утвердилась сьогодні як загальний 
принцип "будь-якого аналізу, оскільки його предметом є естетичний організм" [1:10]. А відтак 
літературний твір має бути освоєний як особлива естетична цілісність незалежно від того, який шлях 
аналізу обирає вчитель – по образах, за розвитком дії чи проблемно-тематичний [2:239]. Це зумовлено 
тим, що в художньому творі виявляє себе надсумарність цілого – воно більше від суми елементів, з яких 
складається [3:444]. Виникнення у цілого якостей, відсутніх у його частин, має назву емерджентності. 
Стосовно мистецтва взагалі і, зокрема, літератури емерджентність розуміють як художність, що 
проявляється у цілісності літературного твору. 

Отже, цілісність твору – це та морфологічна єдність, яка забезпечує існування його надсумарного 
художнього змісту. А тому вивчати твір як явище мистецтва слова можна лише в тій цілісності, в якій 
проявляється його художність. В іншому випадку перед нами буде не художній твір літератури, а його 
імітація. Саме в феномені художності – таємниця тієї духовної сили, заради якої кожне суспільство 
використовує можливості мистецтва і літератури для виховання і духовного збагачення своїх громадян, 
бо ця сила здатна впливати на розум і почуття, розвивати уяву і формувати моральний світ людини. І це 
закономірно: відкриття надсумарного смислу твору виступає як усвідомлення того, що не названо 
словами, а сам акт такого відкриття є творчим актом читача. Так у співтворчості з письменником 
формується творчий духовний потенціал учня. 

У зв’язку з цим набуває значення розуміння суті художньої цілісності, взаємозв’язку тексту і 
художнього твору, бо "текст не охоплює твір у його повноті" [1:8]. Відомо, що носієм художнього 
смислу може виступати текст, що складається всього з одного речення. І таке речення ми сприймаємо як 
художню цілісність. "Куди не кинь, всюди клин", - кажуть про ситуацію, коли людину звідусіль 
переслідують якість біди. І ту узагальнюючу суть, яку виражає назване прислів’я, кожен сприймає, 
виходячи із своїх життєвих проблем і свого досвіду. А значить, міркує, мислить, слова прислів’я 
викликають його духовну реакцію. 

Отже, прислів’я – це дійсно цілісність художня. І хоч вона складається всього з одного речення, але 
саме це речення незвичайне. Якщо проаналізувати зміст слів, що входять до його складу, то в сумі їх 
змістів немає нічого особливого – йдеться про якийсь клин, який всюди, куди не кинь оком. А в 
надсумарності слів втілено особливий, глибокий підтекст, що виражає духовний людський досвід. Так 
само можна сказати про будь-яке інше прислів’я: чужими руками жар загрібати; не знаючи броду, не лізь 
у воду; за дурною головою й ногам горе і т.д. Кожне з них має надсумарний зміст, що виражає смисл 
прислів’я. А текст, наділений якостями надсумарності, є текстом художнім. Зміст наведених тут 
прислів’їв виражається не одним яким-небудь словом, а всією структурою кожного з них. Як бачимо, 
художність зумовлює таку текстову цілісність, яка є умовою буття в ній особливого духовного змісту. 

Порушення цілісності прислів’я, заміна окремих слів приводить до втрати виразності, 
узагальнюючого змісту, художності. 

– Якщо не знаєш, яка тут глибина, будь обережний і в воду не лізь... 
Замість афористичної мудрості перед нами з’явилось банальне побутове твердження. 
– "Ласкаво просимо" спробували замінити на "ласкаво запрошуємо", і вираз втратив свою 

узагальнюючу суть, що ввібрала духовні традиції віків. 
Узагальнюючий смисл, що виражає художня цілісність твору, як правило, розуміють практично всі 

носії мови, чуючи прислів’я чи приказку. Його легко відкрити у байці, але не всім вдається осмислити 
глибину, яку несе вірш, оповідання, повість чи роман. Зміст, виражений цілісністю художнього твору, 
може існувати тільки в тій формі, у якій його втілив автор. Недаремно ж став хрестоматійно відомим 
факт, коли на прохання коротко пояснити, що письменник хотів виразити в романі "Анна Кареніна", 
Л. Толстой відповів, що для цього йому довелося б ще раз сісти і написати роман "Анна Кареніна". 

Отже художність виявляється у певній текстовій структурі, має свою морфологію. В чому вона? Чи є 
якісь загальні закономірності художності? Якщо є, то в чому вони і як їх потрібно враховувати в 
шкільному розборі літературного твору? 

В художньому творі завжди є відкриття певної життєвої правди, важливої для людини. Найменшим 
структурним елементом, здатним виразити таке відкриття, є метафора – молекула образності, коли зміст 
слова стає формою вираження відкритого автором смислу, для вираження якого відповідних слів не 
існує. 
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У свій час К. Симонов побачив, що війна поділила людей на живих і мертвих, коли живими були ті, 
хто боровся і помирав на полі бою, а мертвими – ті, що сиділи в тилу і не довіряли пораненим, голодним, 
змученим бійцям за те, що вони потрапили в оточення і довго, з боями виходили з нього. 

І стоять вони на плацу – одні перед одними – живі і мертві... Таку назву має і його твір, і смисл його – 
в протиставленні живих і мертвих. 

А в вірші С. Єсеніна "Колокольчик хохочет до слез" метафоричний образ дзвіночка на шиї коня 
спочатку звучить як вираз швидкої, відчайдушної їзди степом. У кінці ж твору та сама метафора виражає 
жорстокий, іронічний регіт долі над подіями людського життя: "Потому что над всем, что было, 
Колокольчик хохочет до слез" [4:158]. 

Як бачимо, тут образну, художню цілісність формує метафора, що відкриває здатність звичних 
предметів побуту виразити духовну сутність людського буття. 

Розгорнутою метафорою став і твір К. Симонова, розкриваючи трагедію живих в умовах, коли їх 
долю вирішували мертві. На це й має бути спрямованим аналіз, щоб розкрити цілісний художній смисл 
твору. 

А смисл вірша Гійома Аполінера "Міст Мірабо" розкривається у співставленні вічного потоку Сени 
під мостом Мірабо і людського кохання, що вже минає. Доповнене рефреном 

Хай б’є годинник ніч настає 
Минають дні, а я ще є, – 

воно виражає трагізм людського життя і кохання на фоні вічності буття. 
У всіх наведених прикладах сприйняття художньої цілісності твору потребує осмислення 

співставлень, про які сказано вище і які роблять зміст тексту формою вираження відкритої авторами 
правди життя. А отже весь твір К. Симонова стає образом, як і згадані твори С. Єсеніна та Г. Аполінера. І 
в них смисл цілого більший від суми змістів частин, з яких складається твір. Так в цілісній структурі 
тексту втілюється художність твору. Але для того, щоб та можливість, яка втілена у відповідній побудові 
тексту, стала дійсністю художнього твору, необхідно, щоб текст був сприйнятий людиною, пробудив її 
таку уяву, таке бачення життя, такі почуття, на які розраховував автор, бо таємниця художньої сили 
мистецтва не тільки в особливостях форми і змісту твору, а і в людині, здатній сприйняти їх і відповісти 
думкою і почуттям на поклик мистецтва до правди і добра. 

Отже, розуміння тієї структури, в якій виявляються особливості і художня своєрідність конкретного 
твору, допомагає вчителю і методисту знаходити шляхи його розгляду з учнями в школі, - такого 
розгляду, при якому твір розкриває для них все багатство свого художнього смислу. І тоді у виході євреїв 
з рабства – учні побачать не тільки труднощі шляху, а й неможливість народженим у рабстві бути 
вільними: на Обіцяну землю вступили тільки ті, що народились у дорозі. Не вступив на неї і сам Мойсей.  
А в "Капітанській дочці" Пушкіна відкриється проблема вибору між честю і обов’язком. У Гриньова на 
першому місці була честь, тому й обов’язок людини і офіцера він виконав з честю. Книга Кнута Гамсуна 
"Пан" скаже їм про те, що спроба знехтувати поклик кохання приводить Едварду і Глана не тільки до 
втрати щастя, а й до втрати життя. А художній твір взагалі навчатиме учнів радіти тому, чому радіє 
автор, і поплакати тими сльозами, якими він плаче. Саме про це мріяв один з великих письменників світу 
Л.М. Толстой [5:64]. 

Для цього те, в чому проявляється художня надсумарність твору, учневі потрібно додумати, відкрити, 
усвідомити. А сам акт такого відкриття і усвідомлення є творчим актом читача, в сприйманні якого 
тільки й можливе буття твору. 

Л.С. Виготський зазначав, що навчити творчому акту мистецтва неможливо, але це не значить, що не 
можна сприяти його виникненню [6:247]. Для цього необхідна емоційно-психологічна атмосфера 
творчості, роздумів, співзвучних духовному змісту твору, спрямованість завдань, що вирішуються на 
уроці, на цілісне сприйняття твору. 

Звідси самі питання, які ставить вчитель перед учнями, відіграють важливу роль у спрямуванні їх 
пізнавальних дій. Коли від них вимагається пояснити, які прийоми і засоби використовує письменник у 
творі, то цим самим вчитель спонукає до відриву форми від змісту, яка виступає по відношенню до нього 
як щось зовнішнє. 

А річ має йти про те, який зміст виражає конкретний елемент форми у творі, що аналізується. Якщо у 
згаданому вище вірші С. Єсеніна дзвіночок на шиї коня, що мчить степом, говорить про гірку іронію долі 
над людським життям, то у романсі О. Гурильова "Однозвучно гремит колокольчик" образ дзвіночка 
виражає глибокий сум людини у далечі життєвих доріг. Отже, зміст навіть одного й того ж слова, що 
стало образом твору, у різних текстах несе різний смисл, що належить, проте, не слову, а тексту. Звідси 
бере витоки спроба при вивченні твору вияснити цілісність його сприйняття шляхом розкриття того, як 
розуміють учні смисл певних деталей чи подій, зображених у ньому. Це знайшло відображення, зокрема, 
у досвіді відомого педагога Є. Ільїна. Проте загального визначення набрала вимога так підбирати 
завдання з літератури, щоб у них відображався взаємозв’язок слова, образу і теми: 
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− з’ясуйте значення образів літака, польоту, нічного неба, пустелі, води. Продовжіть цей ряд 
образів ("Планета людей" Екзюпері); 

− яку функцію виконує образ дощу в романі Ремарка "Три товариши"? 
− як ви гадаєте, після зустрічі зі своїм учителем Андреа, як і раніше, вважатиме, що Галілей зрадив 

науку? ("Життя Галілея" Бертольда Брехта). 
Всі три завдання взяті із підручника з зарубіжної літератури для ХІ класу, що вийшов за редакцією 

О.С. Чиркова. Якщо перші два вимагають осмислення суті образів, яку вони виражають у складі цілого, 
то третє – осмислення художньої ролі епізоду в цілісності драми. 

Серед ряду цікавих уроків у "Методиці викладання світової літератури" Л. Мірошниченко подано і 
такий, на якому учні читають уривок із статті І. Дзюби про Дон Кіхота, де, зокрема, згадується, що 
Г. Гейне плакав, читаючи, як переміг Дон Кіхота мерзенний цирульник Самсон Караско. Осмислення, 
для чого автор зображує  поразку Дон Кіхота, допомагає  зрозуміти трагедію і незахищеність мрійників, 
яку так глибоко відчув автор. 

Отже, сприйняти художній твір у його цілісності – означає  сприйняти його в руслі задуму автора, бо 
й сама єдність твору, як зазначав Л. Толстой, формується єдністю авторської моральної позиції. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТВОРІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Предметом статті є критичне осмислення деяких етапів становлення і розвитку дисципліни "Світова 
література", її роль та значення в загальнолюдській культурі. Визначаються методологічні підходи до 
вивчення творів світової літератури. Ключові поняття: наука, світова література, пошук, предмет, 

синтез культур, методологічний підхід. 

Художня література - одна з найважливіших форм духовної діяльності людства. Разом з музикою, 
балетом, живописом, театром, кіно, вона виконує естетичну функцію. Література - це духовний будинок 
цивілізації. Саме завдяки мовній формі художня література відрізняється від інших видів мистецтва. 
Слово є засобом її творення. Отже, література - це мистецтво слова. "Світова література" - це 
специфічний предмет. Саме слово "специфіка" іншомовного походження, що в перекладі з латинської 
означає "особливість", те, що властиве винятково даному предмету або явищу. Ця дисципліна має 
прилучати студентів до фундаментальних цінностей світу і сприяти культурному входженню України у 
світове співтовариство. Будь-яка дисципліна, а особливо гуманітарна, повинна мати насамперед виховну 
спрямованість. Але слід зауважити, що моральні настанови літератури в руках того, хто нею 
користується: чи то студент, чи викладач, чи літературознавець. Література завжди дає змогу зробити 
власний вибір, у ній ніколи не буває "єдиноправильної" відповіді, а є варіативність підходів і трактувань. 
Кожна людина має право на власну думку, на своє бачення тієї чи іншої проблеми. Вчитель дає тільки 
основи, а учень продовжує навчатися самотужки.  

Методологія - це вчення про методи пізнання і перетворення дійсності, сукупність прийомів 
дослідження у будь-якій науці, а також основи наук, які виконують роль підвалин дисциплін. Термін 
"викладання літератури як мистецтва слова" вживається досить часто. Особливо останнім часом, коли 
ніхто більше не вимагає оцінювати літературу з точки зору класовості, партійності, коли змінився її 
статус у суспільстві, і вона вже не розглядається як засіб ідеологічного впливу. "Викладання літератури 
як підручника життя, - як зазначає Ненько, - включає в себе елементи викладання її і як мистецтва слова. 
І ці елементи використовують усі вчителі, одні більшою мірою, інші - меншою. Але всі!" [1:4]. Методика 
вивчення літератури як мистецтва слова зобов’язує надавати належну увагу формі художнього твору, 
розкриттю усвідомлення її краси, довершеності, ролі та значення в естетиці письменника. Художній твір 
не просто переказ якоїсь історії, а нова реальність, світ, створений уявою митця.  

Що ж до поняття "світова література", то стосовно нього здавна існують дві основні концепції. За 
першою, - це сума всіх літературних творів, будь-коли і будь-де створених людьми на землі. За другою, - 
це сукупність лише шедеврів, тобто суспільно визнаних досконалих творів, що належать вузькому колу 
геніїв літератури або письменникам загальносвітової слави, як  Шекспір або Шевченко. Стосовно другої 
концепції, то вона досить вразлива для критики. Слід зазначити, що твори, які потрібно зараховувати до 
шедеврів таких авторів - до геніїв, зовсім не однакові у різних народів і за різних періодів. "Так, слід 
розрізнити геніїв загальнолюдських (наприклад, Сервантес і Лев Толстой); таких, котрих визнають у 
певних мовних та етнічних спільнотах (Генрі Джеймс) і внутрішньо національних (Леся Українка, Янка 
Купала) " [2; 3].  

Багатьма вченими підкреслюється думка, що викладення предмету "Світова література" має 
проводитися з урахуванням менталітету нашого народу. Зокрема Д. С. Наливайко стверджує, що " немає 
і не може бути універсальної однакової для всіх країн і народів зарубіжної літератури" [4:9]. Можна 
відзначити, що на початку становлення предмета "Світова література" виділились прихильники двох 
цілком протилежних підходів, в основу яких були покладені різні методологічні засади: один 
ґрунтувався на принципі синтезу культур, а інший - на принципі локальності культур. Починаючи з 1994 
року пропагуються ідеї локальності культур, які переходять до ідей євроцентризму.  

Пошук методологічних підходів до вивчення творів світової літератури дає змогу виокремити такі 
підходи: 

 - вивчення світової літератури як "підручника життя";  
- вивчення літератури як мистецтва слова;  
- вивчення світової літератури з урахуванням пріоритетності загальнолюдських цінностей;  
- духовно-ціннісний підхід до вивчення світової літератури;  
- вивчення світової літератури з погляду християнських цінностей [5: 51]. 
Отже, на підставі проаналізованого матеріалу можна стверджувати, що пошуки методологічних 

підходів до вивчення світової літератури, незважаючи на різноманітність поглядів, в основному 
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зводилися до двох основних позицій. Прихильники традиційного підходу стверджували, що художній 
твір у курсі світової літератури повинен вивчатися як "підручник життя", змінивши тільки марксистсько-
ленінські принципи на демократичніші й актуальніші з погляду сьогодення духовні цінності. 
Прихильники естетичної концепції, навпаки, заперечуючи тезу про те, що літературі нібито можна і 
треба навчити, вважали: художній твір на занятті перш за все слід вивчати як мистецтво слова. На 
першому етапі становлення предмета "Світова література" жоден методологічний принцип не був чітко 
сформульований і теоретично обґрунтований науковцями. Але кардинальні зміни в суспільно-
політичному і культурному житті України впливали на формування поглядів науковців щодо викладання 
курсу літератури.  

Художня культура людини складається під впливом не лише шкільних уроків літератури. Але 
беззаперечним є і той факт, що шкільне викладання літератури здійснює вирішальний вплив на 
становлення і розвиток художніх інтересів і здібностей у дитячому, підлітковому та юнацькому віці. "І 
якщо уроки літератури виявляються малоефективними, то причина частіше всього криється у тому, що 
викладання вступає у суперечності з природою літератури та читацькою діяльністю, що втрачається 
розуміння сутності і завдань предмета" [6: 100]. Тому вчитель повинен чітко усвідомлювати, що на 
уроках української та зарубіжної літератури ми готуємо не письменників і літературознавців, а читачів, 
які повинні навчитися розмірковувати відносно прочитаного художнього твору і висловлювати свої 
думки, спираючись на певний читацький досвід і певну шкільну систему знань із літературознавства. 

Однак, щоб студент зміг стати насправді талановитим читачем, він повинен постійно, під вдумливим 
керівництвом викладача, збагачувати свій життєвий та читацький досвід. У свою чергу збагачення 
читацького досвіду відбувається у процесі цілеспрямованого формування у молоді бажання читати, 
розвитку її художньо-образного мислення, потреб і вмінь емоційного відгуку на прочитане [7: 4]. 

Предмет "Світова література" пройшов складний шлях, починаючи з виникнення до сьогоднішніх 
днів. Поступово предмет починає позбуватися колишніх стереотипів і виходити на новий рівень 
розвитку. Багато зусиль і  праці доклали науковці для того, щоб світова література як предмет мала чітку 
методологію, мету, завдання, щоб вона зайняла повноцінне місце серед інших предметів. Не можна не 
згадати робіт Д. Наливайка, Т. Денисової, Ю. Султанова, К. Шахової, О. Пронкевича та ін. Кожен з них 
має свою точку зору, свої переконання щодо вивчення світової літератури, але всі прагнуть одного: 
повернути нове покоління до книги, навчити його вдумливо читати, яскраво відчувати, критично 
мислити і цінувати це мистецтво.  
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КОРЕЛЯЦІЯ ПРОЕКТУ УРОКУ ТА ІМПРОВІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ТВОРЧОЇ МЕТОДИЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЛІТЕРАТУРИ 

Стаття присвячена дослідженню одного із складників методичної творчості вчителя – імпровізації. 
Розглянуто погляди сучасної педагогічної та методичної науки на   природу цього явища, механізм його 
виникнення, стадійність проходження   процесу імпровізації, класифіковано  її різновиди. З'ясовано 
особливості кореляції плану та імпровізації в ході реалізації вчителем-словесником проекту уроку. 
Ключові поняття: методична творчість, навчально-виховна парадигма, педагогічна імпровізація, її 

механізм, стадійність проходження, імпровізаційні вміння вчителя-словесника. 

Загальноприйнятою в сучасній педагогіці та методиці є теза  про творчий характер уроку літератури, 
на якому не можуть не позначитися особистість учителя-словесника, його інтелект, рівень педагогічної 
культури, характер, інтереси та вподобання й манера спілкування. За словами Є. Пасічника, "урок – 
творчість, а остання не терпить надмірної стандартизації й шаблону, вона передбачає новизну, 
оригінальність, відхід від традиції, переборення стереотипів" [1: 169]. Це складає основу діалектичної 
суперечності: з одного боку, урок літератури, як і будь-яка спрямована навчальна діяльність, має бути 
проведений відповідно до законів дидактики і методики викладання, себто включаючи загальновизнані 
навчальні парадигми, а з другого боку, він не повинен перетворитися на формальну, застиглу структуру, 
а має активно реагувати на змінювані об’єктивні та суб'єктивні обставини – умови навчально-виховного 
процесу, рівень знань, навичок та вмінь учнів, ступінь розвитку їхніх здібностей та інтересів і, 
безсумнівно, специфіку особистості самого вчителя. В. Сухомлинський зокрема, підкреслював творчий 
характер навчання та виховання, зауважуючи, що "його наукова основа полягає не в тому, аби не 
відступати ні на крок від запланованого, а в тому, щоб уміти в процесі уроку вносити необхідні зміни в 
те, що вже намічено" [2: 148]. Відтак це зумовлює дуалістичний характер уроку – його одночасну 
зорієнтованість на традицію та новаторство, нормативне та варіативне, загальноприйняті педагогічні й 
методичні парадигми та особистісну самостійність учителя. 

Актуальність  проблеми  вчительської творчості  зростає  в умовах динамічних процесів розбудови 
національної освіти України, оскільки на сучасному етапі в системі профільного навчання розгортається 
мережа середніх навчальних закладів різних типів, збільшується число педагогів, які працюють за 
індивідуальними, авторськими планами та програмами, неухильно зростає поінформованість учнівської 
молоді. Усе це робить неможливим і шкідливим заформалізоване, стереотипне навчання, спонукаючи 
освітян до активного творчого пошуку та впровадження інновацій. 

Творчість пронизує всі  види навчально-виховної діяльності педагога, у тому числі й методичну.  
Методична творчість  учителя включає майстерне конструювання змісту навчання відповідно до 
конкретних завдань та педагогічної ситуації; розробку дидактичної та методичної концепції уроку і 
всього навчального процесу з урахуванням можливостей та індивідуально-типологічних особливостей 
самого вчителя; його діагностичну культуру; розвинуте педагогічне бачення та прогнозування діяльності 
учнів. Спрямованість педагога на методичну творчість якнайповніше виражається у процесі  підготовки 
та проведення уроку, що складається з таких етапів: 

− підготовчо-прогностичний, на якому пишеться план-конспект майбутнього уроку та перед- 
бачаються можливі  варіанти його ходу; 

− етап утілення задуму – реалізації "сценарію" заняття в умовах реального навчально-виховного 
процесу; 

− підсумковий етап, на якому здійснюється аналіз результатів уроку та накреслюються  напрямки 
подальшого  вдосконалення педагогічної діяльності. 

Багатофакторні динамічні обставини протікання навчального процесу, а також індивідуально-творчі 
можливості самого словесника стають детермінантами одного з компонентів його творчої методичної 
діяльності – імпровізації, що особливо повно реалізується на етапі втілення проекту уроку, його 
проведення.  

Важливість іпровізаційних умінь  учителя підкреслювали ще класики педагогіки: К. Ушинський, 
П. Блонський, А. Макаренко, В. Сухомлинський, а також сучасні вчені В. Загвязинський, В. Кан-Калик, 
В. Краєвський, Н. Кузьміна, М. Махмудов, І.Синиця та ін. На необхідність імпровізації в процесі  
проведення уроку літератури вказували методисти Т. Бугайко, Н. Волошина, Л. Мірошниченко, 
Є. Пасічник, Б. Степанишин та ін. Проте це явище досі не стало предметом спеціальних наукових 
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досліджень ні педагогів, ні методистів. Певний внесок у теоретичне осмислення проблеми зробили 
С. Дудель, В. Кан-Калик та В. Харькін [3; 4; 5], розглядаючи  окремі аспекти педагогічної імпровізації в 
ході читання лекції, досліджуючи механізм  виникнення імпровізації, стадії її проходження та різновиди. 
На емпіричному рівні роль імпровізації у вчительській праці осмислили педагоги-новатори С. Бонда- 
ренко, Ю. Львова, Є. Ільїн та ін. [6; 7; 8].  

Такий незадовільний стан розробленості проблеми в науці призводить до неефективного 
використання імпровізації на практиці. До неї вдаються стихійно, без урахування реальної необхідності 
та об’єктивних умов навчально-виховного процесу й особистості вчителя. Серед  педагогів поширеним є 
ставлення до імпровізації як до випадкового, а не закономірного явища педагогічної діяльності, відтак її 
ігнорують, навмисне уникають або сприймають  за ознаку неякісної підготовки вчителя до уроку, щось 
шкідливе та неприпустиме. Однак аналіз теоретичних студій та педагогічного досвіду дає підстави 
стверджувати, що імпровізація є невід’ємним компонентом творчої методичної діяльності, котра 
неможлива без уміння вчителя органічно втілювати проект уроку і швидко корегувати хід реалізації 
запланованих навчальних ситуацій в залежності від обставин та власного творчого настрою. Вважаємо 
цілком вичерпною дефініцію цього явища, подану В. Кан-Каликом: "Імпровізація – це здатність 
педагога оперативно і правильно оцінювати ситуацію і вчинки учнів, приймати рішення одразу, іноді без 
попереднього логічного роздумування, на основі  набутого досвіду, педагогічних та соціальних знань, еру-  
диції та інтуїтивного пошуку й органічно втілювати його у спілкуванні з дітьми, чутливо реагуючи й 
коректуючи власну діяльність" [4: 242].  

Механізм імпровізації  заснований на суперечності між первісним задумом та новим, більш вдалим 
вирішенням, що  народжується безпосередньо на уроці. На перший погляд,  це  відбувається стихійно та 
непередбачувано, й керувати імпровізацією неможливо. Таке хибне враження  - результат неува- жного 
ставлення вчителів-практиків до цього складника педагогічної творчості та категоричного ігнорування  
офіційною  наукою підрадянського періоду ролі підсвідомого в педагогічному процесі. Як і будь-яка 
людська діяльність, особливо творча, підготовка вчителя до уроку  здійснюється на двох рівнях - 
раціональному (свідомому) та інтуїтивному (підсвідомому). С. Сисоєва виділяє такі етапи педагогічної 
творчості: 1) педагогічний задум; 2) актуалізація та відбір професійних знань, умінь, здобутків власного 
педагогічного досвіду щодо реалізації задуму; 3) інформаційний пошук; 4) проектування навчально-
виховної взаємодії з учнями; 5) визрівання остаточного розв’язку; 6) реалізація педагогічного задуму; 
7) аналіз і внесення коректив у подальше впровадження педагогічного задуму [9: 79]. Я.А. Пономарьов 
дає психологічне обґрунтування кожної фази творчості, виділяючи фази логічного аналізу (опора на 
знання, високий рівень усвідомлення процесів та дій); фаза інтуїтивного вирішення; фаза вербалізації 
інтуїтивного вирішення, на якій стає усвідомленим  не лише результат, а і спосіб вирішення, його проце- 
суальний бік; фаза формалізації вербалізованого вирішення, надання знайденому вирішенню остаточної, 
логічно завершеної форми [10].  

Як бачимо, пошук оптимальної моделі майбутнього уроку здійснюється вчителем на основі 
цілеспрямованої свідомої діяльності, а також інтуїтивного механізму мислення. При цьому вчені-
психологи вважають, що "підсвідомий механізм, який отримав від свідомості установку на пошук, пра- 
цюючи повільніше логічного апарату, у ряді випадків може результувати свою роботу у свідомості не 
відразу, а з більшим чи меншим запізненням відносно до моменту отримання наказу" [11: 243]. Таким 
чином, знаходження найбільш вдалого вирішення окремої навчальної ситуації чи уроку в цілому може  
відбутися вже після конструювання його проекту, безпосередньо на  етапі реалізації, проведення заняття. 
Тоді спостерігається своєрідний прорив, інсайт, "прояснення", що ні в якій мірі не є випадковим, а являє 
собою кульмінацію внутрішнього механізму творчого пошуку, віддалену в часі від самого процесу. 
Отже,  імпровізація   здійснюється на основі  педагогічної інтуїції. 

Учені  (В. Кан-Калик, В. Харькін та ін.) визначають такі стадії процесу імпровізації:  
1) миттєвий аналіз ідеї, що виникла на основі інсайту, та вибір засобів її реалізації; 
2) виконання оперативно прийнятого педагогічного рішення; 
3) оцінка результатів імпровізації та визначення наступних завдань діяльності. 
Існують різні класифікації імпровізації: за формою втілення – словесна (репліки, монолог, діалог, 

бесіда), фізична (погляд, жест, міміка), словесно-фізична (гра,  інсценізація) [5]; за структурою 
підготовки: природна (непідготована), штучна (заснована на домашній заготовці), змішана; за 
джерелом виникнення: зовнішня - спричинена дією зовнішніх чинників (реакція класу, нетипова 
навчальна ситуація); внутрішні - результат несподіваної асоціації, аналогії, згадки, пов’язаної з 
особистими переживаннями вчителя та професійним досвідом; віднайдення в логіці викладу матеріалу 
таких залежностей і зв’язків, котрі не були актуалізовані і враховані при підготовці проекту уроку; 
спонукана самоаналізом, що відбувається паралельно з  процесом учіння й зумовлює потребу його 
коректування; результат інтуїтивного пошуку оптимального варіанту вирішення навчальної ситуації [4], 
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за ступенем новизни – стандартна (при здійсненні якої використовуються способи і дії із 
загальноприйнятої навчальної парадигми), творча (яка включає інноваційні методи і прийоми 
навчальної діяльності або нестандартне поєднання вже відомих методів); за зв’язком з основними 
компонентами навчального процесу – спрямована на корегування методичної структури  уроку; на  
трансформацію  його змісту; на корегування  мети заняття. 

Схарактеризуємо різновиди імпровізації за зв’язком із компонентами навчального процесу. 
Імпровізація, спрямована на корегування методичної структури уроку, здійснюється з метою відшуку 
більш ефективних методів і прийомів вирішення навчальних ситуацій або виникає внаслідок  змінених 
обставин навчально-виховного процесу. Цей різновид творчої діяльності передбачає володіння вчителем  
такими вміннями: 

− аналізувати методичну структуру проекту уроку, оцінювати її доцільність та довершеність; 
− вибирати оптимальні прийоми, що найбільш підходять для реалізації даної навчальної ситуації; 
− з’ясовувати, наскільки оперативно  відібраний прийом відповідає змісту навчального матеріалу; 
− організовувати навчальну комунікацію, суб’єктно-суб’єктне спілкування; 
− використовувати інноваційні методи, прийоми та форми навчальної діяльності, а також 

формувати індивідуально-своєрідні прийоми і способи учіння; 
− підсумовувати результати імпровізації, визначаючи доцільність оперативного  застосування пев-

них методів та прийомів. 
Імпровізація, спрямована на корегування змісту навчального матеріалу уроку потребує від педагога 

таких сформованих умінь: 
− здійснювати кореляцію змісту навчального матеріалу відповідно до змінюваних обставин; 
− оперативно актуалізувати фонові знання учнівської аудиторії, яких бракує  для сприйняття 

нового матеріалу; 
− установлювати міжпредметні зв’язки літератури, історії, музики, образотворчого мистецтва, 

мовознавства та інших дисциплін, спрямовані на більш повне засвоєння змісту уроку; 
− здійснювати компаративні зв’язки української та зарубіжних літератур  із метою увиразнення 

навчального матеріалу; 
− аналізувати результати змін, унесених до змістової частини уроку. 
Імпровізація, спрямована на корегування мети уроку, є найскладнішою за рівнем здійснення. Як 

засвідчує шкільна практика її вміють використовувати лише досвідчені вчителі,  котрі володіють 
вміннями: 

− оцінювати  обстановку реального навчального процесу і швидко  змінювати мету уроку; 
− співвідносити мету конкретного заняття в системі інших уроків  цього розділу; 
− зробити аналіз доцільності внесених коректив у мету уроку й накреслити план подальших дій. 
Каталізаторами, які пришвидшують імпровізацію, можуть бути внутрішні та зовнішні  чинники. До 

перших належать специфіка протікання процесу інтуїтивного мислення та індивідуальні особливості 
психічної сфери кожного конкретного вчителя, до  зовнішніх  чинників можна віднести обставини 
реального навчального процесу та поведінку його учасників: емоційний настрій класу, рівень його 
підготовленості до уроку, несподівані запитання учнів, неможливість реалізувати заплановану навчальну 
ситуацію чи  використання ТЗН тощо. 

Готовність учителя до імпровізації, як і будь-якої іншої творчої діяльності, зумовлюється його 
мотиваційною спрямованістю на досягнення більш ефективних результатів навчального процесу; 
сформованою установкою на урок як на співтворчість учителя та учнів; глибоким усвідомленням   
професійного обов’язку; постійним підвищенням рівня своєї науково-теоретичної та методичної 
підготовки, бажанням активізувати діяльність учнівського колективу інноваційними методами та 
прийомами навчання, відкритістю до творчого використання набутків і знахідок учителів-новаторів та 
колег по школі тощо. 

Величезну роль у формуванні імпровізаційних умінь учителя має рівень його професійно-
педагогічної підготовки. Із цілковитою переконаністю можна стверджувати, що ефективна імпровізація  
ґрунтується на міцній науково-теоретичній базі, вільному володінню вчителем знаннями з історії і теорії 
літератури, добрій психолого-педагогічній та методичній  підготовці, знанні чинних програм, 
підручників, посібників, матеріалів передового педагогічного досвіду, відбитого у фахових публікаціях. 
Ці знання повинні мати  мобільний характер, і ні в якому випадку не бути застиглими, відірваними від 
сучасного розвитку літературознавчої, педагогічної та методичної науки. Девізом творчого вчителя 
мають  стати слова: "Semper tiro! Вічно учень!"  

Неабияке значення для розвитку імпровізаційної готовності вчителя-словесника має його загальна 
ерудиція, поінформованість у різних галузях  гуманітарних  знань,  культурний тезаурус – мистецькі 
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знання з історії красного письменства, музики, живопису, графіки, скульптури, архітектури, театру, 
балету, сучасної естради тощо. Така обізнаність допоможе  йому швидко відшукати вихід із проблемної 
ситуації, оперативно актуалізувати у власній пам’яті необхідний матеріал і доцільно застосувати його на 
уроці, корегуючи заздалегідь складений проект заняття. А ще широкий культурний кругозір словесника 
послугує ефективному здійсненню компаративного аналізу творів різних літератур, міжпредметних 
зв’язків мистецтва слова з іншими дисциплінами. 

Імпровізаційні вміння  ґрунтуються на індивідуально-особистісних можливостях педагога, таких 
психологічних якостях, як розвинута інтуїція, уява, винахідливість, швидкість реакції, передбачення, 
емоційність, жвавість, глибина, гнучкість та асоціативність мислення, самокритичність, натхненність, 
емоційна врівноваженість, уміння володіти собою, долати страх, скутість і невизначеність нетипової 
навчально-виховної ситуації тощо. Дуже важливою в імпровізації є  емпатія, уміння педагога   встановити в 
аудиторії довірливу атмосферу, викликати інтерес учнів до змісту уроку. Це можливо за умови його доброї 
обізнаності зі специфікою конкретного класу, певного шкільного віку та окремих учнів, знання 
психологічних та вікових особливостей школярів, урахування їхніх пізнавальних та естетичних інтересів, 
уміння вільно спілкуватися зі школярами як із рівними, без менторства, зверхності, але водночас без 
панібратства. Такі якості особливо необхідні для вчителя-словесника, оскільки на уроці літератури 
відбувається не просто засвоєння  історико-теоретичного матеріалу, а проникнення в духовний світ 
письменника.  Цей процес передбачає співпереживання, співчуття, співтворчість, співжиття, яке неможливе 
без спільної налаштованості вчителя та учнів на незаформалізоване спілкування, чутливе до кожного 
поруху  юної душі. А  отже, це зумовлює вміле використання вчителем імпровізації на різних етапах уроку.  

На жаль, у шкільній практиці на сьогодні зустрічаємо чимало бар’єрів для її здійснення: недостатня 
загальнотеоретична підготовка вчителя, що перешкоджає вільному володінню знаннями; відсутність 
широкого культурного виднокола; несформованість імпровізаційних умінь багатьох педагогів, 
відсутність досвіду прийняття оперативних, педагогічно доцільних рішень; невміння швидко 
орієнтуватися в нетипових ситуаціях, без страху приймати рішення щодо корегування проекту уроку; 
негативна  реакція з боку деяких представників шкільної адміністрації на педагогічну імпровізацію, 
нерозуміння її сутності. 

Імпровізація – необхідний компонент творчої методичної діяльності вчителя, вона є оптимальною 
умовою органічного втілення первісного педагогічного задуму відповідно до змінюваних обставин 
навчальної діяльності. Це результат прийняття педагогом нового несподіваного, але зумовленого 
попередньою підготовкою до уроку, рішення. Отже, існує пряма  кореляція між проектом уроку та 
імпровізацією, що просто  неможлива без серйозної підготовчої бази. Імпровізація не тільки не 
суперечить проекту уроку, а є його продовженням, невіддільним компонентом на етапі реалізації, 
формою та засобом утілення, необхідною умовою досягнення завдань навчально-виховної діяльності. За 
образним висловленням учителя-новатора Є. Ільїна, "імпровізація – душа, а конспект – думка уроку" [8: 
153]. Безумовно, логічна основа підготовки заняття є домінуючою, а імпровізаційна – похідною.  
Доцільне поєднання цих двох складників творчої діяльності  педагога  визначає "його гармонійний 
робочий стан діловитості та емоційності, забезпечує зацікавленість учителя та учнів змістом і ходом 
навчально-виховного процесу, підвищує його ефективність" [7: 75]. 

Готовність до імпровізації забезпечується динамічною системою літературних, психолого-
педагогічних, методичних знань, умінь та навичок учителя, які реалізуються ним у ході спільної 
суб’єктно-суб’єктної діяльності з учнями через різноманітні методи, прийоми та форми навчання й 
наявність особистісно-індивідуальних якостей педагога.  
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Куцевол О.Н. Корреляция проекта урока и импровизации в процессе творческой методической 
деятельности учителя литературы. 

Статья посвящена исследованию одного из компонентов методического творчества учителя. 
Рассмотрены взгляды современной педагогической и методической науки на природу импровизации, 

механизм ее возникновения, стадийность прохождения этого процесса, классифицированы ее 
разновидности.  Определены особенности корреляции плана и импровизации в  ходе реализации 
учителем-словесником проекта урока. Ключевые понятия: методическое творчество, учебная 

парадигма, педагогическая интуиция, импровизация, ее механизм, стадии прохождения, 
импровизационные умения учителя-словесника. 

Kutcevol O.M. Correlation of the Lesson Project and Improvization in the Process of Creative Methodological 
Work of the Teacher of  Literature. 

The article studies one of the components of teacher’s methodological creativity. It describes the viewpoints of 
modern pedagogical and methodological scientists on the nature of improvization, its origin and stages of its 
development as well as classifies its variaties. The item sets out the peculiarities of how the improvisation and 
the lesson project correlate in the course of the lesson .The key notions: methodological creativity, teaching 
paradigm, pedagogical intuition, improvisation, its mechanism, the stages of its development, improvisation 

skills of the teacher of literature. 
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ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕННЯ УЧНІВ ПРО ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД У ПРОЦЕСІ  ВИВЧЕННЯ 
ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

У статті накреслено основні напрями вирішення проблеми формування уявлення учнів про художній 
переклад: висвітлення відомостей з теорії та історії перекладу, розвиток навичок читання та аналізу 

перекладних текстів, розкриття ролі літературної критики в осмисленні інокультурних творів. 
Ключові поняття: художній переклад, перекладний твір. 

Специфіка викладання зарубіжної літератури визначається насамперед тим, що об’єктом вивчення 
курсу є перекладні художні твори. Це зумовлює необхідність формування уявлення учнів про таке 
своєрідне явище у світовій культурі, як художній переклад. Систематична робота над його осмисленням 
сприятиме адекватному сприйняттю перекладних творів, якісно впливатиме на їх аналіз.   

Окремі аспекти проблеми формування уявлення учнів про художній переклад розглядались ще до 
введення в школах України предмета "Зарубіжна література". У 70-х - на поч. 90-х рр. ХХ ст. до неї 
звертаються О. Гусєв, Б. Інфантьєв, А. Лосєв,  Н. Назарова, В. Бабенко та інші. У зв’язку з уведенням 
шкільного курсу зарубіжної літератури в Україні зросла наукова зацікавленість розглядуваною 
проблемою. Так, у підручнику "Методика викладання світової літератури" Л. Мірошниченко наголошує 
на важливості опрацювання поняття переклад, у ході якого учні можуть виконувати такi завдання: порiв-
нювати оригiнал, пiдрядник i художнi переклади рiзних авторiв, складати зiставнi таблицi, самостiйно 
перекладати поезiю Г. Гейне "Сосна". На думку вченої, така подорож школярiв у свiт перекладознавства 
"розвиватиме їхнє творче мислення, прилучатиме до азiв науково-дослiдної роботи, пробуджуватиме 
iнтерес до мови як духовної таїни кожного народу"[1:65]. До деяких аспектів розглядуваної проблеми 
звертається в дисертаційному дослідженні, присвяченому філологічному аналізу художнього твору, 
Ю. Горідько. Зокрема дослідниця підкреслює, що під час застосування запропонованої нею методики 
необхідно враховувати особливості перекладного художнього тексту (розуміння неминучості 
перекладацьких трансформацій, перекладу ключових і домінантних одиниць переважно за найвищим 
критерієм точності) [2:12]. На важливості роботи над осмисленням сутності художнього перекладу 
наголошує О. Куцевол, яка радить у старших класах проводити багатоаспектний аналіз перекладу. На 
наш погляд, слушною є думка дослідниці щодо введення поняття художня домінанта з метою 
наближення старшокласників до розуміння особливостей перекладацької праці [3:31]. 

Незважаючи на те, що більшість учених визнають необхідність вирішення означеної проблеми, 
донині немає методичних праць, які б репрезентували науково обґрунтовану систему формування 
уявлення учнів про художній переклад в умовах загальноосвітньої та профільної школи.    

Мета даної статті – накреслити основні напрями вирішення проблеми, запропонувати рекомендації 
щодо розробки методики формування уявлення учнів про художній переклад.     

Слід відзначити, що шкільні документи націлюють вчителя на роботу над означеною проблемою вже 
починаючи з 5 класу. Так, на першому уроці обома чинними програмами пропонується опрацювання 
понять оригінал і переклад, а також висвітлення питання про оригінальну й перекладну літературу, 
автора й перекладача художнього твору. У подальшому більш послідовною є програма 2001 р., яка 
націлює на розгляд таких питань: "Роль перекладачів у залученні українського читача до скарбниці 
світової літератури" (6 клас), "Особливості сприйняття засобів художньої виразності у перекладних 
творах" (7 клас), "Роль перекладацтва в діалозі різних національних літератур" (8 клас), "Творчий діалог 
з перекладною книгою: взаємодія автора, перекладача й читача" (9 клас). Недоліком розглядуваної 
програми є те, що ланцюжок відомостей про художній переклад обривається в 9 класі. Хоча безумовною 
перевагою програми 1998 (2003) р. є включення до неї питання про українську перекладацьку школу, її 
найвидатніших представників й здобутки (11 клас), однак слід відзначити, що в цілому в цій програмі 
відсутня чітка орієнтація вчителя на ознайомлення учнів з поняттям художній переклад. Лише двічі після 
5 класу пропонується звернути увагу школярів на відомості з теорії та історії перекладу (поняття про 
переспів (6 клас), повідомлення про українську перекладацьку школу (11 клас)). Обидві програми для 
профільних шкіл не спрямовують на систематичну роботу щодо формування уявлення учнів про 
художній переклад [4; 5; 6; 7].    

У сучасній шкільній практиці перекладні твори, як правило, вивчаються в різних аспектах. 
1. Перекладний твір як єдине джерело інформації про оригінал.  

Саме в такій якості розглядається левова частка творів на уроках зарубіжної літератури. Слід 
відзначити, що вперше діти зустрічаються з перекладною літературою ще в дошкільному віці. Однак 
усвідомлення феномену перекладності художнього тексту відбувається, як правило, в середніх класах. 
Значну роль у цьому відіграє предмет "Зарубіжна література". 
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2. Перекладний твір як основне джерело читацьких конкретизацій (твір вивчається в перекладі, 
але при цьому розглядається уривок оригіналу). Наприклад, учнів 6 класу, які поглиблено вивчають 
англійську мову, підручник націлює на читання в оригіналі уривку з поеми Г. Лонгфелло "Пісня про 
Гайавату" й порівняння його з перекладним текстом [8:64-65 ]. 

3. Перекладний твір як засіб глибшого осягнення виучуваного оригіналу (у випадку, коли читач 
спроможний працювати з оригіналом, переклад виступає допоміжним джерелом в осягненні першого). 
Сучасна читацька аудиторія характеризується розповсюдженням білінгвізму й полілінгвізму. Як свідчить 
дослідження вчительської практики, значна частина словесників ураховує мовну компетенцію учнів і 
пропонує їм вивчення оригінальних текстів російської літератури, значно рідше  – англійської, ще рідше 
- німецької, французької, польської, тобто тих літератур, мовою яких володіють учні.  

Усі три варіанти вивчення перекладних творів відкривають перед учителем широкі можливості щодо 
формування уявлення учнів про художній переклад. Розглянемо основні проблеми, пов’язані з такою 
роботою. 

Висвітлення відомостей з теорії та історії перекладу як передумова адекватного сприйняття 
перекладного твору 

Аби привести учнів до адекватного сприйняття перекладного твору, необхідно працювати над 
розкриттям його основних ознак: 

- вторинності перекладу по відношенню до оригіналу; 
- його специфічної пізнавальної цінності; 
- бікультурного та інтерпретаційного характеру перекладного твору; 
- можливості багаторазових реалізацій.  
З цією метою, крім визначених програмами понять, до словникового запасу учнів слід увести терміни 

підрядник, художній переклад. Адже саме робота з підрядником увиразнює майстерність перекладача, 
особливо ж, коли мова йде про поетичні твори. Важливо також розкривати такі актуальні проблеми 
перекладознавства, як  точність перекладу, збереження національного колориту твору, подолання 
труднощів, пов’язаних з особливостями мов і культур тощо. 

Адекватному сприйняттю перекладних творів сприятиме і використання відомостей з історії 
перекладу. Це може бути така інформація: 

- про становлення поглядів на художній переклад; 
- історію видань перекладної літератури та впливу перекладів іншомовних творів на вітчизняне 

письменство й суспільне життя;  
- факти з історії розвитку української перекладацької школи, життєпису вітчизняних майстрів 

перекладу. 
Ознайомлення учнів з відомостями з теорії та історії перекладу буде ефективним, якщо теоретичну 

підготовку поєднувати з практичною діяльністю, яка передбачатиме різні прийоми та види робіт.  
Пошук визначення терміна й співвіднесення його з науковим. Так, старшокласникам можна 

запропонувати, спираючись на власне розуміння, сформулювати визначення понять художній переклад, 
переспів, а потім, скориставшись літературознавчими довідниками, перевірити свої міркування. 
Бесіда за теоретичним матеріалом. Актуалізуючи знання учнів на уроці, присвяченому 

порівняльному аналізу оригіналу й перекладу, можна запропонувати їм такі запитання:    
- Чому підрядник називають перекладом, позбавленим одухотвореності? 
- У чому полягає відмінність художнього перекладу від перекладів офіційно-ділових та наукових 

текстів? 
- Якими знаннями має володіти перекладач художнього твору?  
Аргументація правомірності вживання теоретичного поняття щодо конкретного 

літературного явища. Так, для старшокласників (особливо в класах філологічного профілю) цікавими 
можуть бути завдання на кшталт такого: доведіть, що розглядуваний текст є художнім перекладом (або 
переспівом). 
Підготовка повідомлень, рефератів на тему "Майстри українського перекладу". Учням можна 

порадити при доборі фактів про особистість перекладача орієнтуватись насамперед на висвітлення таких 
питань: 

1. Особливості часу, в який жив перекладач. 
2. Основні віхи становлення творчої особистості. 
3. Здобутки на ниві перекладу. 
4. Своєрідність творчої манери. 
5. Факти, які свідчать про визнання праці перекладача. 

З метою увиразнення досягнень української перекладацької школи можна запропонувати такий вид 
роботи, як складання "візитки" перекладача (стислого схематичного запису його здобутків). 
Наприклад, візитка Г. Кочура, який переклав понад 600 поетичних творів, може мати такий вигляд: 
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У ході уроків та позакласних заходів доцільно проводити презентацію кращих перекладних видань 
(збірок поетичних перекладів Г. Кочура "Третє відлуння", М. Лукаша "Від Боккаччо до Аполлінера", 
В. Мисика  "Захід і Схід", Д. Павличка "Світовий сонет" тощо).      

Розвиток навичок читання та аналізу  перекладних творів         
Формуванню уявлення учнів про художній переклад як своєрідне літературне явище сприятиме 

робота над розвитком читацьких навичок школярів. Учителеві слід націлити учнів на сприйняття 
специфічної пізнавальної цінності перекладної літератури, яка виявляється в насиченні їх екзотизмами, 
іншомовними власними назвами, різноманітними фактами, незнайомими інокультурному читачеві. З 
цією метою необхідно пояснити учням, що надзвичайно важливу роль в осмисленні перекладного твору 
відіграють різноманітні коментарі, які допомагають читачеві пізнавати "білі плями" тексту. Саме 
прагненням перекладачів наблизити до читача інокультурний твір пояснюється таке специфічне явище, 
як перекладацький коментар, який може бути розміщений як у самому тексті, так і за його межами (на 
полях, наприкінці сторінки, після твору). Так, досі сучасний читач користується словничком індіанських 
слів, укладеним І.Буніним при перекладі твору Г. Лонгфелло "Пісня про Гайавату" й розміщеним після 
тексту поеми. Ґрунтовними коментарями супроводили свої переклади М. Рильський і М. Лукаш. 
Українським читачам "Фауста" було б надзвичайно важко сприймати цей твір без лінгвістичних та 
культурологічних коментарів, підготовлених М. Лукашем. Наприклад, для адекватного розуміння сцени 
"В’язниця" учням необхідно знати пояснення вислову "ударили в дзвін, зламали жезло...", який звучить з 
вуст Маргарити. Саме коментар перекладача допоможе школярам зрозуміти підтекст цих слів: за старим 
німецьким звичаєм, дзвонили в "дзвін грішників", коли вели злочинця на страту; над головою 
приреченого ламали білу судейську палицю на знак того, що час приступати до вироку. Отже, працюючи 
з перекладацьким коментарем, учні не лише наближаються до розуміння твору, а й приходять до 
усвідомлення особливостей перекладацької праці.  

Важливу роль у формуванні уявлення учнів про художній переклад відіграє етап аналізу художнього 
твору, на якому вчитель має можливість найяскравіше показати різноманітні аспекти взаємодії оригіналу 
й перекладу, репрезентувати учням діалогічність перекладного тексту на рівнях "культура оригіналу – 
культура перекладу", "автор – перекладач", розкрити інтерпретаційний характер художнього перекладу. 
У зв’язку з цим перспективним є використання прийому порівняння першоджерела й перекладу. Серед 
методичних принципів роботи з перекладом велика вага має надаватись принципу репрезентативності – 
для зіставлення з оригіналом доцільно пропонувати кращі переклади з метою увиразнення діалогу 
культур, здобутків перекладацької школи, невичерпних можливостей рідної мови. Ефективними можуть 
бути такі види робіт, як моделювання дій перекладача, порівняльний аналіз оригіналу й перекладу 
(окремих елементів, уривків, текстів у повному обсязі, варіантів іншомовних версій), написання есе на 
тему "Мої роздуми над різними перекладами одного твору". Зокрема з метою поглибленого вивчення 66 
сонету В. Шекспіра учням можна запропонувати розгляд перекладів Д. Паламарчука, Д. Павличка, 
С.Я. Маршака, Б. Пастернака.   

Розкриття ролі літературної критики в осмисленні перекладних творів 
У ході викладання зарубіжної літератури доцільно прилучати учнів до опрацювання кращих зразків 

критики перекладу. Слід відзначити, що поняття "критика перекладу" вживається вченими як у 
широкому (критика, яка розглядає проблеми перекладної літератури), так і у вузькому значенні (оцінка 
результату діяльності перекладача). Маючи на увазі перше значення терміна, А. Попович виділяє два 
типи критики перекладу: перший - критика, яка працює безпосередньо з оригіналом; другий - критика, 
яка не має справи з оригіналом (продукт діяльності перекладача критик зіставляє з ситуацією у 
вітчизняній літературі) [9:168 ]. 

Дослідники наголошують на тому, що критика художнього перекладу відіграє важливу роль у 
розвитку мистецтва перекладу [9; 10; 11]. Вона насамперед виявляється в популяризації найкращих 
здобутків перекладацької справи й засудженні хибних тенденцій (формалізму, довільності, прояву 
неповаги до автора оригіналу й читача перекладу) [10:8]. М. Новикова вказує на особливе значення 
критики для читача перекладної літератури: "За перекладачем ревниво стежить читач, який, як правило, 
не знає оригіналу, - і тому подвійно залежний від репутації, яку створила іншомовному твору критика" 
[11:84 ].  

Особливе місце має бути відведене працям, присвяченим проблемам перекладу. Так, у ході уроків і 
позакласних заходів доцільно використовувати літературно-критичні праці, в яких висвітлюються такі 

                            Григорій Кочур 
                            
географія – 3 континенти, 29 країн 
час      -    26 ст.                                            < 600 поезій 
мови   -    31                                             
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питання: творча особистість перекладача; аналіз перекладу; розкриття значення перекладу в духовному 
поступі суспільства; особливості сприйняття перекладних творів; чинники, які впливають на працю 
перекладача. 

Серед видів робіт пріоритетними можуть бути читання уривків статей, бесіда за літературно-
критичними матеріалами, підготовка доповідей, рефератів на тему "Проблеми художнього перекладу". 
Наприклад, у ході вивчення роману У. Еко "Ім’я троянди" можна зачитати уривок з його статті "Поміж 
автором і текстом", який яскраво ілюструє вплив ідеологічного фактору на вибір перекладача: "Варто 
згадати, що коли Ім’я троянди – задовго перед перебудовою – перекладали в країнах Східної Європи, то 
деякі перекладачі телефонували мені сказати, що може бути клопіт з фрагментом на самому початку 
книги, в якому йдеться про вторгнення радянських військ до Праги. Я відповів, що не погоджуюся на 
жодні зміни в тексті і якщо роман прорецензують, то видавець відповідатиме за це. А потім я додав для 
жарту: "Я вставив на початку Прагу, бо це одне з моїх магічних міст, хоча однаково люблю Дублін. 
Можна замість Праги написати Дублін. Це не має значення". Перекладачі здивовано вигукували: "Але 
радянські війська до Дубліна не вступали!" – на що я відповідав: "Це не моя вина" [ 12:570 ].   

Отже, робота над формуванням уявлення учнів про художній переклад буде ефективною, якщо 
матиме системний характер, ґрунтуватиметься на здобутках порівняльного літературознавства, теорії, 
історії та критики перекладу. Її результативність значною мірою залежить від урахування мовної 
компетенції учнів, правильного вибору прийомів і видів навчальної діяльності. 
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Клименко Ж.В. Формирование представления учеников о художественном переводе в процессе 
изучения зарубежной литературы. 

В статье намечены основные направления решения проблемы: освещение сведений из теории и истории 
перевода, развитие навыков чтения и анализа переводных текстов, раскрытие роли литературной 
критики в осмыслении инокультурных произведений. Ключевые понятия: художественный перевод, 

переводное произведение. 

Klymenko Zh.V. Forming the Idea of Literary Translation while Teaching Foreign Literature for Senior 
Pupils. 

The paper outlines  major  ways of  tackling the problem: presentation of facts  from the  theory and history of 
translation; developing  reading and analyzing skills while dealing with translated pieces; revealing the role of  

literary criticism in understanding works of different cultures. Key words: literary  translation, translated  piece. 
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ПРОБЛЕМНЕ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ДРАМАТУРГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

У статті, яку присвячено методичним аспектам уведення літературної критики в шкільний курс 
зарубіжної літератури, розглянуто традиційні підходи до вирішення порушеної проблеми, визначено 
основні етапи, ефективні прийоми і форми опрацювання літературно-критичних матеріалів під час 
проблемного вивчення світової драматургії. З урахуванням чинних програми із зарубіжної літератури 
запропоновано методичну систему використання фрагментів критичних статей у процесі опанування 
шекспірівської драматургії (8-9 кл.). Ключові слова: літературна критика, літературно-критичні 

матеріали, шекспірівська драматургія. 

 
Одним із пріоритетних напрямів модернізації освітньої галузі в Україні є особистісна орієнтація 

освіти, що, в свою чергу, "вимагає пріоритетної уваги до навчального змісту і методик, які формують 
світогляд, ціннісні орієнтації, уміння самостійно вчитися, критично мислити..." [1:11]. Ось чому 
актуальною для сучасної методичної науки є, на наш погляд, проблема активізації розумової діяльності 
школярів у процесі осягнення літературно-художніх творів, у тому числі шляхом використання 
літературної критики. 

Визначену проблему досліджували відомі методисти В. Водовозов, В. Острогорський, Ц. Балталон, 
В. Голубков, М. Рибникова, які у своїх працях розглядали питання доцільності звернення до літературної 
критики в процесі читання й аналізу художніх творів, її місця і ролі в шкільній літературній освіті. 
Значним внеском у розробку технології опрацювання літературно-критичних матеріалів під час вивчення 
творів російських письменників стали монографічні дослідження Д. Райхіна [2], О. Костильова [3], 
О. Богданової [4]. Сучасні дослідження вітчизняних учених-методистів (Н. Волошина [5], Є. Пасічник 
[6], О. Ісаєва [7]) переконують у необхідності оновлення рекомендованого переліку літературно-
критичних матеріалів, що вивчаються в українській школі, підтверджують нагальність подальшого 
пошуку ефективних прийомів і форм їх опрацювання на уроках літератури. 

Мета даної статті – розкрити місце і роль літературної критики в системі сучасної літературної 
освіти, дослідити методичні підходи до використання літературно-критичних матеріалів у процесі 
вивчення зарубіжної драматургії. 

Основними завданнями, що їх вирішував автор статті під час реалізації поставленої мети, були такі: 
1. Вивчити сучасний стан проблеми, узагальнити традиційні підходи до вивчення літературно-

критичних статей у загальноосвітній школі. 
2. З’ясувати можливості застосування літературної критики на різних етапах опанування світової 

драматургії, розглянути доцільність їх співставлення з театральною критикою.  
3. Визначити ефективні прийоми, види, форми активізації читацької діяльності старшокласників із 

використанням мистецької критики.  
У вітчизняній науці під літературною критикою розуміють один із розділів літературознавства, що 

покликаний "давати ідейно-естетичну оцінку творам письменників, показувати їхнє місце в 
літературному процесі доби...". Оскільки літературна критика обслуговує письменників і читачів, то 
"першим вона допомагає усвідомити вимоги дійсності до їхньої творчості, а другим – виробити певні 
естетичні смаки, розібратися в безмежному морі художніх творів..." [8:12].  

Як відзначалося вище, методичним аспектам проблеми присвячено монографічні дослідження 
Д. Райхіна, О. Костильова, О. Богданової, в яких визначено мету, завдання, зміст, етапи і методичні 
прийоми опрацювання літературно-критичних матеріалів на уроках російської літератури. Аналізуючи 
поширені в шкільній практиці види і форми роботи з літературною критикою, вчені доходять висновку 
про недоцільність їх обмеження лише репродуктивною діяльністю. "Тезування й конспектування, що 
практикуються як основний вид роботи над статтею, – переконують автори "Методики викладання 
літератури", – сприяє розвитку логічного мислення учнів, але не спонукають їх до самостійних суджень 
про прочитане" [4:141]. Російські методисти радять учителю включати окремі фрагменти критичної 
статті в процес класного вивчення художнього твору, відводити на вивчення літературно-критичних 
матеріалів спеціальні уроки після аналізу художнього твору. При цьому значно розширюється коло 
методичних прийомів: коментоване читання, коментар учителя; складання плану статті, тез, конспектів; 
бесіда за запитаннями, постановка за матеріалами статті проблемних запитань і завдань, зіставлення 
критичних праць різних авторів тощо. 
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Українські вчені-методисти, використовуючи найкращі здобутки своїх попередників, змістовно 
наповнюють традиційну систему вивчення літературної критики, впроваджують нові технології, 
зосереджуючи увагу не лише на змісті літературно-критичних статей, але й на можливих формах його 
виявлення. Ми поділяємо точку зору О. Ісаєвої на те, що у шкільній практиці необхідно враховувати як 
пізнавальний, так і емоційно-естетичний потенціал літературної критики [7:82]. Особливого значення 
набуває подібний підхід у процесі вивчення драми, яка належить двом видам мистецтва – літературі і 
театру. З урахуванням цього ми вважаємо за доцільне використовувати в процесі вивчення драматургії 
матеріали літературної і театральної критики, що, по-перше, має поєднати в діяльності старшокласників 
інтелектуально-оціночну і художньо-перетворювальну реакції на прочитане; по-друге, сприяти 
повноцінному розгляду драми в різних площинах її мистецького життя.  

Вивчення драматургії В. Шекспіра за програмою "Зарубіжна література" [9] розпочинається у 8 класі. 
На другому уроці – "Нема за мурами Верони світу...", присвяченому осягненню величі й краси 
справжнього кохання в трагедії "Ромео і Джульєтта", вчитель має вирішувати наступні завданнями: 
з’ясувати, в чому полягає актуальність шекспірівської драматургії; підвести учнів до розуміння 
художньої  своєрідності п’єс Шекспіра. Щоб досягти поставленої мети та ефективніше реалізувати 
основні завдання, доцільно на уроці звернутися до статті Юрія Домбровського "Італійцям про 
Шекспіра..." [10:100-102]. У наведеному нижче фрагменті восьмикласники знайдуть цікаві спогади 
російського митця і літературного критика про те, як шекспірівська драматургія вплинула на його дитячі 
уявлення про прекрасне, прищепила любов до мистецтва. "Я нічого певного не виніс із цієї вистави, – 
зізнається Ю. Домбровський, згадуючи своє перше знайомство з п’єсою Шекспіра. – Усе шекспірівське... 
я вже знав багато-багато пізніше. Тоді я просто сидів, дивився і слухав, навіть не слухав, а всмоктував... 
А на ... дошках літнього театрика … був південь, Венеція – там ходили розкуті красиві люди, котрі 
любили, билися, вбивали і помирали. І все це вільно, вільно, без усілякого примушення. ...саме це 
відчуття волі й краси я уніс тоді із собою і зберіг на все життя" [10:100]. 

 
Після читання уривка зі статті Юрія Домбровського "Італійцям про Шекспіра..." вчитель 

організовує в класі бесіду за запитаннями і завданнями. 
 

Запитання і завдання: 
1. Про які події свого дитинства розповідає Ю.Домбровський? Як російський письменник оцінює своє 

перше знайомство із творчістю Шекспіра? 
2. Чому людська пам’ять зберегла не окремі подробиці вистави, а яскраве "відчуття волі й краси", що 

відзначало шекспірівських героїв? 
3. Чи правильно, на вашу думку, Ю.Домбровський розставляє акценти, що визначають у подальшому 

ставлення людини до митця і його творчості: "Усе шекспірівське... я вже знав багато-багато пізніше. 
Тоді я просто сидів, дивився і слухав, навіть не слухав, а всмоктував..."? Поясніть власну точку зору. 

 
Евристична бесіда, що присвячена обговоренню назви статті російського критика, забезпечить 

поступовий перехід до виразного читання "італійської" трагедії Шекспіра. 
Перед читанням учні знайомляться з переліком дійових осіб драматичного твору, що, в свою чергу, 

потребує деяких уточнень. Критична стаття Наума Берковського "Ромео і Джульєтта". Трагедія 
Шекспіра" допоможе зорієнтуватися в системі дійових осіб трагедії, сприятиме розкриттю авторського 
задуму, зумовить формування обгрунтованої позиції школярів щодо оцінки почуттів Ромео і Джульєтти. 
"Кожна фігура у Шекспіра має власну завершеність, – стверджує критик, – і тільки співвідносно з іншою, 
з іншими вона отримує значення ескізу чи варіанта. <…> Мотив Розалінди наводив на роздуми вже у 
XVIII столітті. Актор Гаррік, граючи трагедію, зовсім викреслив Розалінду з тексту. З приводу Розалінди 
відповідь очевидна: "Розалінда підказана усім стилем Шекспірової трагедії. Розалінда – перший ескіз 
закоханості Ромео, після чого прийде закоханість справжня" [11:20-21].  

На етапі підготовки до заключного уроку-подорожі "До тебе йду шляхами пілігріма..." вчитель 
рекомендує восьмикласникам звернутися до статті Петра Вайля "Любовь и окрестности. Верона – 
Шекспир, Севилья – Мериме", в якій  відомий російський критик і краєзнавець знайомить сучасних 
читачів з усім, що нагадує у Вероні про кохання Ромео і Джульєтти, розкриває "...секрет всесвітнього і 
всечасного успіху шекспірівської трагедії..." [12:215]. 

Перевантаженість шкільної програми навряд чи дозволить учителю спланувати окремі уроки з 
вивчення літературної критики. Тому більш продуманою, на наш погляд, є пропозиція використовувати 
критичні матеріали з метою створення на уроці проблемних ситуацій, розвитку критичної думки, 
спрямування пошукової діяльності школярів. Так, на вступному уроці "Чи бути, чи не бути..." 
(філософська проблематика трагедії В. Шекспіра "Гамлет") учитель, готуючи дев’ятикласників до 
сприйняття драматичного твору й образу головного героя, пропонує записати як епіграф цитату з книги 
"Західний канон" відомого в сучасній західній критиці дослідника, професора Йєльського університету 
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Харольда Блума: "Шекспір розширює функції художньої літератури, що навчала нас, як розмовляти з 
іншими, ... з появою Фальстафа література навчає нас розмовляти із собою" [13:197]. Наведене 
висловлювання, що пояснює читачеві сутність "сильної драматургічної оригінальності" Шекспіра, досить 
вдало актуалізує проблему рефлексії в художній літературі, дозволяє дев’ятикласникам наблизитися до 
кращого розуміння образу Гамлета, його філософських роздумів.  

Вдумливе читання монологів головного героя обумовлює подальшу потребу в осмисленні 
виконавських прийомів, до яких звертаються читачі і які мають ураховувати внутрішній стан Гамлета в 
тій чи іншій сцені. Робота з відпрацювання навичок виразного читання драматичного твору досягає 
більш високого рівня і набуває творчого характеру завдяки паралельному зверненню до мистецьких 
матеріалів, що належать відомим театральним інтерпретаторам шекспірівської драматургії 
(К. Станіславському, Г. Крегу, С. Міхоелсу, Л. Олів’є, П. Бруку, П. Скофілду та ін.). На підтвердження 
правильності такого підходу наведемо слова О. Уайльда, який стверджував, що "…Шекспір і сам був 
актором, і писав для акторів. <…> Він створив ролі, розкіш яких повністю розкривається перед нами 
тільки на сцені, і написав п’єси, велич яких ми можемо осягнути, лише побачивши їх у театрі" [14:294].  

Вибір книги сучасного американського критика є цілком виправданим не лише тому, що Х. Блум 
розглядає творчість Шекспіра в контексті тогочасного мистецького життя, його тривалого історичного 
розвитку. Дослідник торкається складного питання актуальності класичної літератури для своїх 
сучасників, намагається пояснити "унікальну висоту Шекспіра" прагненням людини до самопізнання, що 
отримує безмежні можливості завдяки шекспірівським образам: "...дар Шекспіра полягає в тому, що він 
пропонує більше контекстів для трактування наших особистостей, ніж ми можемо підібрати для 
пояснення його героїв" [13:207]. 

Заключний урок, на якому вчитель узагальнює та систематизує теоретичні знання дев’ятикласників, 
намагається об’єднати їхні читацькі враження провідною думкою, можна також побудувати на деяких 
висловлюваннях Х. Блума. Так, наприклад, дослідницького характеру набуває завдання довести чи, 
навпаки, спростувати тезу сучасного критика про те, що "у світовій літературі Шекспіру належить таке ж 
саме місце, яке займає Гамлет у колі художніх образів..." [13:199]. Виконуючи підсумкове завдання, 
старшокласники навчаються проводити порівняльний аналіз "вічних" образів, знаходити у словесному 
матеріалі ті суттєві ознаки, що характеризують стиль письменника, визначають особливості його 
художнього світосприйняття. Таким чином, працюючи з літературно-критичними матеріалами, учні 
досягають вищого – ідейно-естетичного – щаблю у власному літературному розвитку. 

Шкільна практика застосування літературно-критичних матеріалів і результати експериментальної 
роботи в школах м.Луганська і Луганської області підтверджують вірогідність припущення про те, що 
вивчення сучасної літературної критики значно активізує пізнавальну діяльність старшокласників, 
сприяє осмисленому засвоєнню драматичних творів як явища словесного і театрального мистецтва. На 
превеликий жаль, у чинних програмах із зарубіжної літератури відсутній розділ "Літературна критика", 
фаховим виданням ще бракує матеріалів із визначеної проблеми. Саме тому серед перспектив її 
подальшої розробки ми вважаємо за доцільне продовжити пошук доступного школярам навчального 
змісту, адекватних рівню їхнього розвитку засобів опанування творів літературної і театральної критики. 
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Витченко А.А. Проблемное изучение зарубежной драматургии с использованием литературно-
критических материалов. 

Статья посвящена методическим аспектам введения литературной критики в школьный курс 
зарубежной литературы. В ней рассматриваются традиционные подходы к реализации поставленной 

проблемы, определены основные этапы, эффективные приёмы и формы работы с литературно-
критическими материалами во время проблемного изучения мировой драматургии. С учётом 

действующих программ по зарубежной литературе предлагается методическая система использования 
фрагментов критических статей, посвящённых шекспировской драматургии (8-9 кл.). Ключевые слова: 

литературная критика, литературно-критические материалы, шекспировская драматургия. 

Vitchenko A.A. The Problem Study of Foreign Dramaturgy Using Literary and Critical Materials. 

The article deals with methodical aspects of introducing literary criticism into the course of foreign literature in 
school. It considers traditional approaches to the realization of the given problem and pinpoints major stages, 

efficient methods and forms of  work with the literary and critical materials in the course of the problem study of 
the world dramaturgy. With allowance made for the foreign literature syllabuses which are currently in effect, 
the paper puts forward the system of methods to employ fragments of critical items featuring Shakespearean  

dramaturgy (intended for 8-9 grades). Key words: literary criticism; literary and critical materials; 
Shakespearean dramaturgy. 
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РОБОТА НАД СЛОВОМ ПРИ ВИВЧЕННІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

Значення художнього слова як засобу навчання. 

Щоб пробудити увагу учнів до слова, формувати в них розуміння багатогранності його смислових 
відтінків, вивчення мови не можна відривати від мовлення, в якому саме й виявляє себе живе буття мови. 

Глибоке знання мови передбачає уміння відчути найтонші відтінки значення слова, яких воно 
набирає в контексті. 

Видатний український педагог В.О. Сухомлинський, називаючи слово "вершиною людського", вбачав 
своє право бути вихователем юних саме в тому, що на кожному кроці розкривав красу, поетичну силу, 
аромат, музику слова, навчав учнів виражати у слові свої найкращі думки і почуття. 

Ні в кого не виникає сумніву, що робота над словом, по-перше, необхідна, а, по-друге, має 
проводитись на зв’язному тексті. Тому потрібно підбирати вправи так, щоб школярі в основному 
працювали не з ізольованим словом, а бачили його в різних контекстах, що зумовлює зміну значень 
слова, його відтінків тощо. І не лише зміну відтінків, прирощених значень, але й те, чим викликана поява 
тих чи інших слів. 

Зміст слова залежить і від того, в якому словосполученні воно вжито. Зміст речень виявляється у 
контексті, де воно набирає різних смислових відтінків, прирощених значень, тобто слово проявляє себе в 
усій своїй глибині. Так, слово "зоря" відрізняється своїм лексичним значенням у таких 
словосполученнях, як "зійшла зоря" ( дуже рано); "на зорі народження науки" (на початку народження 
науки) тощо. І це стосується не лише слів – омонімів ("коса дівоча", "піщана коса", "коса шукала траву"), 
а й будь-яких  багатозначних слів: іде дощ (падає дощ); іде людина (рухається людина); ідуть роки 
(минають роки) і т.д. 

Отже, в роботі над словом важливо бачити взаємозв’язок: звук-слово-словосполучення-речення-текст. 
Таким чином, робота над словом, відтінками його значень є засобом, що допомагає оволодівати 

лексичним багатством рідної мови і розвивати мовлення учнів, а відтак і поглиблювати сприймання 
ними творів літератури, саме в цих взаємозв’язках висвітлюється значення звичних, здавалося б, 
буденних слів, які збагачуються семантично в художньому контексті. Учні усвідомлюють, як 
вживаються слова в прямому і переносному значенні (перо птаха; перо, яким пишуть), практично 
зустрічаються з багатозначністю слова. 

Психологічну сутність взаємозв’язку мови і мовлення можна пояснити тим, що все, що виражене 
словом, несе в собі елемент узагальнення, яке створене народом, нацією. А в мовленні людина виражає 
результат свого індивідуального досвіду і свої  індивідуальні узагальнення. Тому мовлення як мова в дії 
– це завжди пошук таких слів і такого їх сполучення, в яких можна передати той зміст, що його побачив, 
відкрив, усвідомив саме той чи інший конкретний індивід. При цьому процес  втілення думки в слова  - 
це  процес розвитку і більш змістовного вираження самої думки. 

Якщо мова –  відповідна кількість слів і система граматичних форм, що служить засобом спілкування 
і самосвідомості людей певної національної групи, то мовлення – це вже не засіб, а саме спілкування за 
допомогою мови, тобто спілкування шляхом користування мовою. Слово лише й оживає в цьому 
спілкуванні, сповнюється тим багатством значень, у яких втілюються емоційний і логічний засіб 
висловлювання. 

Для того, щоб пробудити увагу до слова, навчити сприймати його виразну силу, вміло володіти ним,  
необхідно поєднувати роботу над вивченням закономірностей мови і мислення – мовою в дії. Іншими 
словами, необхідно забезпечувати взаємозв’язок у викладанні мови та літератури. 

Зв’язок мови та літератури – внутрішній. Він лежить у самій сутності цих двох предметів. 
Взаємозв’язок у їх викладанні – це об’єктивна необхідність, не рахуватись з якою неможливо, а відмова 
від неї призвела б до значних втрат у викладанні мови і літератури. Міжпредметні  зв’язки при вивченні 
української мови та літератури мають носити не зовнішній, показовий характер, а  виявлятися у 
внутрішній взаємозумовленості роботи. Іншими словами, уроки мови мають готувати такий грунт для 
сприймання слова, який дає можливість бачити новий його зміст, відчувати його образний смисл 
безпосередньо у контексті. 

У психологічному плані показовим є те, що звернення до літературного матеріалу вносить в 
організацію уроку мови живий естетичний струмінь, створює емоційну основу для засвоєння 
лінгвістичних знань. А опора на знання мовних закономірностей допомагає глибше усвідомлювати 
естетичні можливості слова в художньому творі. 

Але з найвищим виявом мовлення ми зустрічаємося саме в літературі, де слово переливається  всіма 
своїми барвами, набуває здатності виражати естетичну функцію, виступає в такій дії, до якої його може 
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спонукати лише справжній майстер слова, письменник. "... Література, - підкреслює К. Фролова, - це, 
власне, записане мовлення" [4:175]. Якщо мова виступає як система наукових категорій і 
закономірностей, то література – як мовлення, що має художньо-естетичний характер. Мовлення 
створює можливості і потреби образності. Специфіка здійснення  взаємозв’язку у вивченні мови та 
літератури зумовлена ще й тим, що в літературі учні зустрічаються з прирощеним, естетичним значенням 
слова, словесним художнім образом, який, як уже зазначалось, є явищем не мови, а мовлення і 
створюється на основі об’єктивних властивостей слова як одиниці мови. 

Відомо, що лексичне значення слова пов’язане з предметом, явищем, дією, ознакою тощо. В контексті 
звичні нам слова, наприклад, вогонь, зоря, дуб, весна можуть набирати образного, нового змісту 
("досвітні вогні", "зоря надії", "ой, чого ти, дубе, на яр похилився...", "весна тривог" тощо). При допомозі 
подібних слів можуть  бути схарактеризовані ті явища життя, які далеко виходять за межі лексичного, 
об’єктивного значення названих слів. 

У "Досвітніх вогнях" Лесі Українки втілена надія на те, що темна владарка – ніч буде подолана. У 
тяжкі хвилини життя поетеса вміє "без надії сподіватись" і несе свій життєвий оптимізм людям. Вона 
впевнена, що навіть після її смерті "На світі запалає покинутий вогонь" її пісень. І ці високі духовні 
мотиви її творчості сповнюють і нині серця наших сучасників почуттями оптимізму, вірою в те, що, 
всупереч всім негараздам нашого сьогодення, суверенна Україна розквітне, а її народ буде вільним, 
щасливим і багатим. 

Така сила образного слова – воно узагальнює явища життя, і все нові і нові покоління відкривають у 
ньому ті нові сутності, якими воно сповнюється в нових умовах життя. 

Говорячи про сорочку, яку вишила синові мати, коли він збирався в дорогу життя, Д. Павличко 
вдивляється у два кольори вишивки – червоний і чорний: 

Два кольори мої, два кольори, 
Оба на полотні, в душі моїй оба, 
Два кольори мої, два кольори – 
Червоне – то любов, а чорне – то журба. 
Таке життя – у ньому переплелися любов і журба, надії і тривоги, і всі суперечності його для поета 

втілились у двох кольорах вишиванки. І не тільки для нього. Коли слова поета  прийшли до читача і 
зазвучала сповнена туги і любові пісня, в її роздумах і смутку тисячі людей відкрили свій смуток і свої 
надії, бо образне  слово поета втілило в своїй узагальнюючій силі почуття всіх, хто виходив у далеку 
дорогу, знав прощання й сум і ніс у душі світле й добре благословення Матері. Тож недаремно таким 
щемом сповнюють серце заключні рядки пісні: 

Мені війнула в очі сивина, 
Та я нічого не везу додому, 
Лиш згорточок старого полотна 
І вишите моє життя на ньому. 
Як підсумок надій, як свідок пройдених доріг, радощів і невдач, як нев’януча пам’ять про 

материнську любов – уся доля людини постає перед нами в образі "згорточка старого полотна". Та силу 
виразності має художній образ, що дає можливість яскраво уявити і мить прощання з матір’ю, і вишиту 
сорочку сина, і його нелегкі дороги, - нелегкі, але чисті душевно, людяні, бо він нічого не несе додому, 
але зберіг у серці образ матері, і, як найдорожчу святиню, несе цей "згорточок старого полотна" – тепер 
уже не лише пам’ять про неї, а й про чисті і суворі дороги життя. Образ двох кольорів сорочки виражає і 
позицію автора, - у самій розповіді про два кольори відчувається і гідність, і внутрішній біль автора, і 
його гордість від того, що він проніс крізь усе життя благословення матері, її любов і журбу. В образі 
двох кольорів узагальнено всю долю людини – з її надіями, сподіваннями і гіркотою. 

Щоб сказати про все це у звичайній розповіді, прийшлось би писати десятки сторінок. Але саме в 
цьому сутність художнього образу – він дає можливість яскраво уявити певні сторони людського життя, 
виразити емоційне ставлення до них автора, узагальнити певні життєві явища. Так проявляє себе сила і 
виразність образного тексту. Образ зозулі передає тугу матері, калина символізує долю дівочу, 
зажурений дуб – зажуру молодого козака. І названі слова, не втративши свого конкретно-природного 
побутового значення, набувають здатності виражати сутності соціальні, духовно-людські. Саме на таке 
розуміння переходу слова в образ спирається А. Лісовський, розглядаючи особливості вивчення лірики в 
школі [1:38-62]. Як зазначає дослідник, при цьому другий, духовний зміст, що виражений крізь зміст 
органічний, природний, стає головним, домінуючим і виступає як естетична домінанта образу, 
сприйняття і розуміння якої неможливе без сприйняття художньо-естетичної цілісності твору. 

Такі закономірності важливі саме тому, що без проникнення у внутрішній смисл тексту, у його 
другий план, у підтекст  немає і не може бути повноцінного сприйняття художнього твору. За цих умов 
учні не "вловлюють авторську позицію" [1:38-62], не бачать узагальнюючої суті зображених подій і 
фактів. 
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Традиційно вважається, що література – найдоступніший з видів мистецтв, і, отже, - найлегший для 
сприймання. Тим часом дослідження психологів, мовознавців, літературознавців, методистів 
(Виготський Л., Леонтьєв О, Гальперін І., Бахтін М., Синиця І., Пасічник Є. та інші) засвідчують, що 
спілкування з текстом вимагає зусиль душі, певної підготовки, бо "поетична мова є мова вищою мірою 
утруднена, не менш важка для справжнього розуміння, ніж музикальна і тому вимагає добре розвиненого 
чуття слова" [2:54]. 

Таким чином, слово належить до царини мови, а образ – до сфери мовлення. Вони, отже, являють 
собою складну діалектичну єдність, при цьому їх не можна ні відривати одне від одного, ні 
ототожнювати – це не одне й те ж. "Той, хто протиставляє себе образу або виключає слово із сфери 
стилю, - стверджує П. Пустовойт, - уподібнюючи його простій оболонці думки, робить серйозну 
теоретичну помилку" [3:95]. 

Поетичний образ поза словом  не існує, бо слово – "не мертва оболонка думки, а її реальність, її 
змістовна форма" [3:95-96]. Слово і образ нероздільні. Лексичне, граматичне і образне значення слова 
становлять собою єдине ціле. Спостереження та досвід викладання мови та літератури в школі 
показують, що лише так, йдучи від тексту, від слова, можна пробудити думку в учнів, відчути смислові 
можливості слова. Слід враховувати й те, що для збагачення мови з усіх стилів найбільш сприятливим є 
стиль художній. А тому в школі лише науково-понятійний, граматичний підхід до мови – недостатній, 
такий підхід забезпечує її розгляд  як явища, що позбавлене динаміки,  функціонування. Відтак лише 
поєднання граматико-діалогічного розгляду мови з осмисленням її образного буття в літературі 
розкриває сутність мови як феномена духовного, що є найдорожчим надбанням народу. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ У ХОДІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО 
КІНОМИСТЕЦТВА 

У статті здійснено спробу розкриття потенційних можливостей організації та проведення 
пізнавальної екскурсії як одного з ефективних педагогічних методів у ході вивчення художньої культури 
України в 9 класі. Значну увагу приділено реалізації між предметних зв’язків з українською літературою. 

У сучасних реаліях, коли українська школа взяла орієнтир на виховання всебічно розвиненої, 
гармонійної особистості, про що зазначається в Національній доктрині освіти України XXI ст., 
важливого значення набувають як нові, так і традиційні форми роботи, зокрема, пізнавальні екскурсії. В 
педагогічній енциклопедії знаходимо визначення пізнавальної екскурсії як форми й методу навчально-
виховної роботи, що дозволяють організувати спостереження й вивчення різних предметів та явищ у 
природних, звичайних умовах (природа, історичні місця, підприємства і т. д.) або в музеях, на виставках і 
т. ін. 

Екскурсії виникли наприкінці XVIII - на початку XIX століть і стали однією з найважливіших форм 
зв’язку школи з життям. Екскурсії, що проводяться з науковою або ж загальноосвітньою метою, 
сприяють зародженню й розвитку інтересу до знань, учбових занять, розширюють кругозір, вчать 
дивитись на факти та явища навколишнього світу у взаємозв’язку і взаємодії; порівнювати їх між собою, 
робити узагальнення й висновки. Екскурсії не повинні проводись механічно і безсистемно. Епізодичні, 
випадкові походи створюють у свідомості дітей якусь необов’язкову мозаїку, не встановлюють 
необхідних зв’язків, не народжують стійкого інтересу до спілкування з мистецтвом. Саме через це кожна 
екскурсія повинна бути чітко визначеною тематично, а також пов’язаною з навчальним матеріалом. 

Сучасною шкільною практикою накопичено багатий досвід з організації та проведення пізнавальної 
екскурсії з різних предметів. Так, з метою розробки оптимального варіанту тематики пізнавальних 
екскурсій з українського кіномистецтва вважаємо взяти за основу програму з художньої культури 
Л. Масол, яку було затверджено комісією з дисциплін художньо-естетичного циклу Науково-методичної 
Ради Міністерства освіти України для запровадження у загальноосвітніх школах, ліцеях і гімназіях. У 
програмі визначено дві теми для вивчення українського кіномистецтва: "Світове значення творчості 
О. Довженка" та "Поетична хвиля українського кіно". Остання має три підтеми: "Тіні забутих предків", 
"Загальна характеристика поетичного кіно", "Творчий портрет І. Миколайчука". 

Необхідно зазначити, що у програмі передбачено перегляд фільмів "Земля" О. Довженка, "Тіні 
забутих предків" С. Параджанова, "Білий птах з чорною ознакою" та "Камінний хрест" Ю. Іллєнка. У 
ході вивчення творчості О. Довженка виправданою буде й екскурсія до літературного музею, адже 
О. Довженко був не тільки режисером, але й сценаристом своїх фільмів, а також письменником, який 
створив новий літературний жанр – кіноповість. Однак доречною зазначена екскурсія буде за умов, що 
музей має експозицію, присвячену життєвому й творчому шляху О. Довженка. Літературний музей може 
стати місцем екскурсії також при вивченні поетичного кіно, розвиток якого тісно пов’язаний з творчістю 
поетів М. Вінграновського та І. Драча. Оскільки поетичне кіно щедро черпало натхнення з фольклорних 
джерел, виправданими будуть екскурсії до музеїв або виставок творів народного мистецтва, походи на 
концерти народної музики і пісні. Відомо, що задум створити фільм про народне життя гуцулів з’явився 
в С. Параджанова після відвідування виставки закарпатського художника Ф. Манайла, а під час зйомок 
"Тіней забутих предків" він тісно співпрацював ще й з художником Г. Якутовичем. Тож доцільною буде 
також екскурсія до художнього музею, який має картини цих художників [1: 2]. 

У програмі Л. Масол передбачено ознайомлення учнів з фільмом О. Довженка про громадянську 
війну "Щорс", а також його кінодокументалістикою воєнних часів, що надає можливість організувати 
екскурсію до історичного музею цього періоду історії. 

Однією з особливостей вивчення кіномистецтва є його специфічна мова, яка обумовлена характером 
операторської роботи, монтажу та ін. Для кращого розуміння процесу творення фільмів і кіномови 
доречною може виявитись екскурсія на кіностудію або на телебачення, яке оперує подібною мовою. 
Нами розроблено тематичний розподіл екскурсій, який містить можливі екскурсії у ході вивчення 
українського кіномистецтва (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1. 
Тематичний розподіл екскурсій з вивчення українського кіномистецтва 

 

Місце екскурсії Мета екскурсії Назва теми уроку 

Кінотеатр Перегляд картини "Земля" О. Довженка Світове значення творчості 
О. Довженка 

Історичний музей 
громадянської війни 

Документальне підтвердження фактів, 
наведених у картині О. Довженка "Щорс" 

Світове значення творчості 
О. Довженка 

Музей Великої 
Вітчизняної війни 

Вивчення кінодокументалістики 1941-1945 р.р. 
О. Довженка 

Світове значення творчості 
О. Довженка 

Літературний музей Поглиблення знань про творчість О. Довженка Світове значення творчості 
О. Довженка 

Кінотеатр Перегляд картини "Тіні забутих предків" 
С.Параджанова 

Поетична хвиля українського 
кіно. "Тіні забутих предків" 

Художній музей Перегляд картин Ф.Манайла та І.Якутовича Поетична хвиля українського 
кіно. "Тіні забутих предків" 

Музей народного 
мистецтва 

Усвідомлення впливу народного мистецтва на 
поетичне кіно 

Загальна характеристика 
поетичного кіно 

Кінотеатр Перегляд "Білого птаху з чорною ознакою" Загальна характеристика 
поетичного кіно 

Кінотеатр Перегляд "Камінного хреста" Ю. Іллєнка Загальна характеристика 
поетичного кіно 

Кіностудія або 
телебачення 

Вивчення кіномови Світове значення творчості 
О. Довженка 
Поетична хвиля українського 
кіно. "Тіні забутих предків". 
Загальна характеристика 
поетичного кіно 

 
Л. Масол на вивчення українського кіномистецтва відводить 8 годин, по годині на тиждень. Звісно, 

що за такий період всі окреслені нами екскурсії провести неможливо. Проаналізувавши історію 
українського кіномистецтва і програму з художньої культури слід зазначити, що походи до історичного 
та літературного музеїв доречно буде провести в рамках позашкільної виховної роботи, яку кожен 
класний керівник планує заздалегідь на початку навчального року. Екскурсії до музею народного 
мистецтва та художнього музею буде доречніше провести раніше, у ході вивчення образотворчого 
мистецтва за цією ж навчальною програмою. Що ж до перегляду фільмів, то слід зазначити, що картини 
С. Параджанова і Ю. Іллєнка представляють один і той же напрямок поетичного кіно, а отже, 
раціональніше було б переглянути лише один найвиразніший фільм даної течії кіномистецтва. Таким 
чином, з усіх наведених екскурсій при вивченні українського кіномистецтва у 9 класі найдоцільніше 
провести такі: 

1. Похід до кінотеатру з метою перегляду картини О. Довженка "Земля". 
2. Похід до кінотеатру з метою перегляду картини "Тіні забутих предків" С. Параджанова. 
3. Екскурсія до кіностудії або на телебачення (якщо створені такі умови). 
Маючи програму дій і реалізовуючи її з урахуванням віку учнів, їх навчальних занять, ми 

залучатимемо учнів до систематичного, цілеспрямованого опанування кращих зразків вітчизняного 
кіномистецтва. 

Створюючи єдину гнучку систему естетичного виховання і навчання, впроваджуючи активні методи 
й форми, вчитель може досягти позитивних результатів. Робота з планування екскурсії, яку здійснює 
вчитель, мусить бути чіткою та логічною. Екскурсія повинна стати подією, до якої треба готуватися 
приблизно за таким планом: вибір об’єкта екскурсії, визначення мети екскурсії, попереднє відвідування 
вчителем місця екскурсії, розробка і проведення уроку-підготовки учнів до екскурсії, підготовка 
екскурсовода до проведення екскурсії. Вчителеві необхідно чітко визначити мету екскурсії. 
Американський науковець А. Леві наводить такі цілі екскурсій: набуття суто "естетичного" досвіду 
шляхом споглядання шедеврів мистецтва; вивчення історії культури, шляхом заглиблення в контекст 
певної історичної епохи, або ж ознайомлення з кількома історико-культурними періодами; доповнення 
до вивчення мистецтва у школі; вивчення мистецтва як гуманітарної дисципліни. 

Незважаючи на те, що дані завдання розроблялись, передусім, для екскурсій в художні музеї, вони є 
цілком прийнятною основою для визначення мети екскурсій з кіномистецтва. Єдиним виключенням, у 
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нашому випадку, може бути похід на телебачення або кіностудію, де основною ціллю є ознайомлення з 
процесом творення кіно, а також вивчення особливостей кіномови та її сприйняття. 

Для того, аби чітко визначити мету екскурсії, її план, маршрут, сформулювати запитання для учнів, 
підготувати необхідне обладнання, вчителю потрібно заздалегідь відвідати об’єкт екскурсії. Більш того, 
доцільним буде віднайти цікаві факти з історії його виникнення, а якщо йдеться про дім-музей, то 
корисними стануть подробиці з життя митця, його звички, побут. Репродукції та книжки, які 
представляють об’єкт екскурсії створять емоційний настрій вже у ході підготовчої бесіди з учнями. Саме 
на ній визначаються завдання, які учні повинні виконати під час екскурсії та після неї. Пропонуємо 
завдання, які можуть бути запропоновані для виконання: 

1. Занотувати основні думки екскурсовода. 
2. Зафіксувати свої враження від споглядання творів мистецтва. 
3. Спів ставити свої знання про особистість митця з тим, про що дізнався під час екскурсії і 

визначити для себе, що було новим. 
4. Оцінити побачене. 
5. Пояснити своє емоційне сприйняття побаченого і почутого. 
6. Якби екскурсії доручили тобі... 
Слід продумати й загальне завдання: повернувшись з екскурсії, що ми можемо розповісти тим, хто на 

ній не був. 
У ході підготовки до екскурсії вчитель мусить враховувати об’єм інформації, її значущість, зв’язок з 

навчальним матеріалом, час на проведення екскурсії, кваліфікацію екскурсовода, а також налаштувати 
учнів на серйозне сприймання інформації і пояснити цілі екскурсії. Під час проведення екскурсії виникає 
ще два моменти, на які потрібно звернути увагу. Перше - це техніка безпеки, друге - поведінка дітей у 
громадських місцях. Вчитель завжди несе відповідальність за життя і безпеку дітей, а тому він повинен 
розповісти учням як йти по вулиці, музею, ставати так, щоб не заважати іншим, не балакати, коли 
розповідає екскурсовод тощо. Ефективність екскурсії залежить також і від підготовки екскурсовода. 
Вчитель повинен обговорити тему екскурсії, її цілі і задачі, коротку характеристику знань, які мусять 
отримати учні, послідовність проведення екскурсії та її час. У зв’язку з цим екскурсовод повинен: 

- встановити послідовність у викладі матеріалу і поділити його на логічні частини; 
- виділити основні частини, на які повинна бути приділена увага учнів; 
- виділити незнайомі для учнів поняття й придумати способи їх пояснення; 
- поповнити власні знання з питань, які порушуються у ході екскурсії. 
Підготовчий етап проведення екскурсій до кінотеатру має ще один момент, на який слід звернути 

увагу. Залучення до кожного мистецтва починається з розуміння його мови. Мова кіномистецтва 
здається такою доступною, "натуральною", що про неї замислюються тільки тоді, коли зтикаються зі 
складністю кінообразу. Розуміючи, що наші учні мало інформовані в даному аспекті, перш ніж вирушити 
до кінотеатру, треба ознайомити їх із поняттями про азбуку кіно, а саме розповісти про те, що таке кадр, 
монтаж, ракурс, крупний і загальний план, деталь тощо. Важливим є також питання щодо особливостей 
зняття епізодів. Це питання про форму, яку віднайшов митець. Співставлення кіно з живописом, 
фотографією, театром, літературою дає уявлення про зв’язки цих мистецтві їх специфіку. Натуралізм в 
кіно для багатьох глядачів - синонім реалізму, а слова "як у житті" - найвища оцінка, однак не завжди 
береться до уваги, який саме життєвий досвід виставляється на екран. 

Форми роботи для формування уміння розуміти кіно можуть бути різними: кіновікторина, "круглий 
стіл", "Що? Де? Коли? - в кіносвіті", колективна рецензія або навіть просто знайомство з критичними 
творами про кіно С. Ейзенштейна, М. Ромма, О. Довженка. 

Принципи кіномови допомагають зрозуміти і співставлення літературних творів та фільмів за ними. 
Наприклад, вивчення фільмів "Тіні забутих предків" за однойменною повістю М. Коцюбинського, 
"Вавилон - XX" за романом В. Земляка "Лебедина зграя" та ін. Після навіть невеликої бесіди на 
конкретному літературному матеріалі про зв’язок мови літератури і кіно можливі цікаві творчі завдання, 
наприклад, сценарна робота. Зближення людини з мистецтвом відбувається особливо гармонійно, коли 
вона сама має деякий творчий досвід, відчуває "зсередини", як це робиться. Тому як до екскурсії, так і 
після неї можна ставити перед учнями "кінозадачі". 

1. Попрацюйте сценаристами. Ваш варіант організації будь-якого епізоду "Тіней забутих предків" 
М. Коцюбинського та ін. 

2. Оберіть самі розповідь для екранізації і доведіть її можливість. 
3. В якості режисера наберіть акторський колектив (із відомих вами акторів кіно і театру) для 

запропонованого вами фільму. Ваша точка зору на доцільність даного вибору. 
4. В якості художника-постановника підготуйте декорації до запропонованого фільму. Зберіть 

ілюстрації, що допоможуть уявити епоху. 
Після набуття досвіду такого роду роботи, далі можна давати завдання щодо рецензії фільму. При 

цьому треба ставити завдання звернути увагу на різні аспекти: актор і роль, особливості зйомок, крупні 
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плани, масові, роль деталей, інтер’єру, пейзажу, музики, кольору, ракурсів світла, другорядних 
персонажів. Саме через таку роботу ми виростимо кіноглядачів, які будуть розуміти глибоку думку 
М. Ромма: "Мені хочеться запитати: чи потрібно тримати глядацький інтерес на тому, що відбудеться? 
Можливо можна змусити глядача з не меншою цікавістю стежити за тим, як розвиваються життєві 
процеси, як розкриваються характери. Між "що" і "як" різниця дуже велика". 

Щодо виховання особистості кіноглядача досить переконливі погляди мав і О. Довженко, який вбачав 
у кіномистецтві великий потенціал формування людини. Стисло й узагальнено ці погляди виклала 
Л.В. Пригоровська у своїй статті "О.П. Довженко: "...Бути з глядачем на "Ви"" [3]. 

1. Глядач як об’єкт виховання всебічно розвиненої людини повинен виробити в собі допитливий 
інтелект, високі моральні якості, тонкий естетичний смак, належне національне світовідчуття. 

2. Не можна виховувати глядача на неміркуванні. Збудження його мислення є одним з 
найприйнятніших способів для подолання розриву з глядачем і твором, який він сприймає. 

3. Формувати всебічно розвинену особистість без поваги до почуттів глядача так само хибно, як і 
без поваги до його розуму. Щоб хвилювати, треба бути схвильованим. Треба завжди бути з глядачем на 
"ви". 

4. Активно впливати на глядача силою, гідною прикладу. Розвивати в ньому природну здатність 
чутливо реагувати на вчинки героїв, давати їм відповідну оцінку, зіставляти з ними свій ідеал, учитися 
ліпше, культурніше жити. 

5. Для досягнення педагогічних завдань слід повною мірою використовувати всі кінематографічні 
засоби і серед них неодноразово перегляд фільму, можливості широкого екрану і кольорового кіно, 
екранне слово, музичний супровід, пейзаж, тишу, яскравий показ краси і незлічених духовних багатств у 
великому колективному портреті свого народу. 

Всі ці поради звернені передусім до режисерів, однак не менш важливо буде використати їх і при 
підготовці дітей до перегляду фільмів, адже їх педагогічний зміст беззаперечний. Крім того, тільки після 
проведення такої підготовчої роботи можна бути впевненим, щодо  досягнення  позитивного результату і 
мети екскурсії. 

Дослідження психологів, мистецтвознавців, педагогів попереджають всіх любителів мистецтва не 
намагатись охопити неосяжне за одну екскурсію. Велика кількість вражень завжди шкідлива, бо один 
твір "закреслює" інший, особливо в підлітковому сприйнятті, однак, якщо діти добре підготовлені і 
вміють ставити запитання, а екскурсовод - спілкуватися з ними, то можливі і виключення, тим більше, 
що ми говоримо про дев’ятикласників. В їх віці дуже корисні зустрічі з мистецтвознавцями, хоча високі 
темпи, які прийняті в наші дні, часто негативно впливають на сприйняття підлітків. Сучасне екскурсійне 
обслуговування практично не дає можливості сконцентруватись, відволіктись від слів екскурсовода, 
побути наодинці з експонатом. Тому дуже корисним може стати попереднє прохання екскурсовода дати 
дітям таку можливість. 

Вчитель під час екскурсії слідкує за порядком, але не бере на себе ні ролі екскурсовода, ні, головне, 
ролі співрозмовника - відкривача нових земель. Він лише "попутник", який часто знає не на багато 
більше дітей. Його задача лише підготувати душу до сприйняття нових вражень. Хоча на новому місці, 
поза звичних зв’язків все і без того дуже гостро запам’ятовується і сприймається. Кожний учасник 
екскурсії повинен відчути себе причетним до скарбів історії і культури народу, і це, мабуть, є головною 
метою педагогічної діяльності. Довгим чи коротким буде такий стан душі підлітка, залежить від 
продовження діяльності на злеті, який виник під час екскурсії. Якщо життя підлітка ввійде у звичайний 
спокійний стан і ніяких якісних зрушень не відбудеться, то в пам’яті розуму і серця залишиться лише 
епізод душевного підйому. Тому дуже важливим є етап підведення підсумків. 

Звичайно, що тільки лекторські монологи і показ фільмів поступаються в ефективності щодо 
наведених методів проведення екскурсій, і тому було б не погано використовувати хоча б деякі елементи 
описаного досвіду в діяльності вітчизняних педагогів. В пункті 2.2. вже наводились приклади того, як за 
допомогою кіно можна відкрити перед учнями світ інших мистецтв, побачити спорідненість між 
літературою, музикою, живописом. До цього арсеналу доцільно додати завдання творчого характеру, 
наприклад, перевтілитись в героя і уявити, який він; перевтілитись і вигадати продовження сюжету 
фільму, підготувати сценарій і розіграти його та будь-які інші завдання результатом яких стали б творчі 
роботи учнів. Це б дало змогу по-новому сприйняти твори, допомогло б дітям емоційно осягнути 
справжність тих моральних і художніх цінностей, які втілені у творі, підтримати враження власних 
художніх відкриттів. 

У ході розробки методики організації пізнавальних екскурсій з вивчення українського кіномистецтва 
використовувався досвід проведення екскурсій при вивченні інших дисциплін, зокрема, літератури, 
образотворчого мистецтва. Основну увагу було приділено методам, які сприяють розвитку 
цілеспрямованості інтелектуальних дій учнів, зворотному зв’язку між вчителем та учнями, творчій 
активності учнів. Було визначено, що особливістю екскурсій до кінотеатру є не завжди правильне 
сприйняття й розуміння учнями кінотвору. Основною причиною цього є відсутність елементарних знань 
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про образну мову кіно. На вирішення саме цієї проблеми спрямована пропозиція щодо екскурсій на 
телестудію або телебачення. Крім того наводяться конкретні методи, що можуть допомогти у справі 
освоєння букваря кіномови: співставлення кіно з літературою, неодноразовий перегляд фільмів, творчі 
завдання та ін. При розробці даних методів було використано не тільки досвід педагогів, а й роздуми 
режисерів про кіномистецтво, його специфіку та особливості сприйняття, зокрема О. Довженка та 
М. Ромма. 

Загалом слід зазначити, що екскурсії є найважливішою формою зв’язку школи з життям, вони 
сприяють зародженню й розвитку інтересу до знань, учбових занять, розширюють кругозір, вчать 
дивитись на факти і явища навколишнього світу у взаємозв’язку і взаємодії; порівнювати їх між собою, 
робити узагальнення і висновки і тому їх використання є виправданим і доцільним при вивченні 
українського кіномистецтва. 
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Чабан Н.И. Использование познавательных экскурсий в ходе изучения украинского киноискусства. 

В статье осуществлена попытка раскрытия потенциальных возможностей организации и проведения 
познавательной экскурсии как одного из эффективных педагогических методов в ходе изучения 

художественной культуры Украины в 9 классе. Особое внимание уделено реализации межпредметных 
связей с украинской литературой. 

Chaban N.I. The Use of Instructive Excursions within the Course of Study of the Ukrainian Motion 
Cinematography. 

The paper attempts to demonstrate resources for arranging and holding instructive excursions as an efficient 
educational method of teaching artistic heritage of Ukraine for the 9th formers. It makes a feature of methods to 

effectuate connections of the subject with the Ukrainian literature. 
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АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 
ІНОЗЕМНІЙ МОВІ 

В статті йдеться про важливість аналізу художнього твору (тексту) у процесі викладання іноземної 
мови студентам гуманітарних спеціальностей університету. Наголошується, що така діяльність 
сприяє не тільки якіснішому опануванню іноземною мовою, але й розвитку логічного мислення та 

критичного підходу до матеріалу, що вивчається. 

Аналітичне читання художнього твору як одна з окремих дисциплін практики іноземної мови є 
необхідною ланкою в ланцюгу надання студентам знань та умінь і займає особливе місце в процесі 
навчання іноземній мові, сприяючи подальшому практичному її засвоєнню та здійснюючи зв'язок теорії з 
практикою шляхом лінгвізації практичного курсу іноземної мови. 

Завдяки цьому аспекту відбувається наступність навчання, тому що аналіз тексту може бути 
запроваджено лише на основі високого ступеня володіння іноземною мовою, він спирається на певний 
об'єм знань, якій студенти набувають на лекціях та семінарах із стилістики, лексикології, літератури та 
країнознавства.  

На заняттях з аналітичного читання художньої літератури, опріч завдання подальшого розвитку у 
студентів умінь та навичок користування іноземною мовою як засобом спілкування та розширення їх 
загальноосвітнього кругогляду за рахунок інформації лінгвокраєзнавчого та літературознавчого 
характеру, ставиться завдання подальшого розвитку їх логічного мислення та прищеплення їм навичок 
критичного підходу до матеріалу, який вивчається. 

Особливість цієї дисципліни полягає у тому, що при опрацюванні невеличкого уривка художнього 
твору відкривається можливість більш детального вивчення тексту, глибокого проникнення у авторський 
підтекст, створюються умови для більш уважного спостереження за функціонуванням мови,  
відокремлення суттєвих ознак кожного тексту,  порівняння та протиставлення окремих мовних явищ,  
вивчення стилю автора. 

Цей аспект є також більш високою ступеню роботи з текстом, тому що він потребує від студента крім 
достатньої мовної підготовки також і певного мінімуму теоретичних знань, значного напруження його 
розумових здібностей, вміння встановлювати логічні зв'язки, сполучати різні елементи отриманих знань 
між собою, навички поєднувати життєві спостереження з фактами, які викладаються та узагальнювати ці 
факти. 

Формування навичок і умінь аналізу художнього тексту може здійснюватись за кількома напрямками. 
Одно з них полягає в тому, що на матеріалі спеціально підібраних текстів спочатку розвиваються окремі 
навички мовленнєвої операції й дії, необхідні для розуміння тексту, який аналізується. Потім на цій 
основі переходять до практики аналізу текстів приблизно такого ж рівня складності. 

Інший напрямок полягає в аналізі текстів, мовного матеріалу, які раніше спеціально не 
опрацьовувались.   Заняття з аналізу художнього тексту є також хорошим засобом контролю, тому що 
дає змогу перевірити не тільки практичне володіння мовою, але й знання, отримані з теорії мови, яка 
вивчається. Слід відзначити, що викладач повинен не тільки брати до уваги знання та загальний рівень 
студентів кожної конкретної групи, а і передбачити труднощі, з якими студент може зіткнутися при 
аналізі даного тексту. Через те, що оволодіння іноземною мовою відбувається поза межами вторинної 
мовної спільності, роль художнього тексту збільшується у кілька разів, тому, що він "у певній мірі 
реконструює мовне середовище" [1]. 

Через текст студент не тільки отримує можливість спостерігати за використанням мови у побуті, але 
й ознайомитись із конкретними умовами життя носіїв мови, яка вивчається, уявити соціальну атмосферу 
певного періоду часу, довідатись про нові для нього історичні факти. Читання оригінальної художньої 
літератури грає провідну роль у пізнанні інокультури в широкому розумінні цього слова [2]. 

Художній текст, що аналізується, повинен відповідати певним вимогам, які, якщо коротко, на нашу 
думку є такими: доступність, зразковість, дискусійність, цікавість, різнобічність. Затвердилась точка 
зору, що аналіз тексту не слід зводити до перерахування окремих засобів образності і що при 
інтерпретації літературного тексту слід враховувати дві сторони: його зміст і його художню форму. Було 
виділено два типи філологічного дослідження тексту – лінгвістичне й критичне [3]. В залежності від 
того, із якою метою проводиться аналіз, літературознавчий чи мовний, пропонується розрізнювати два 
підтипи критичного аналізу тексту: літературознавчий і лінгвостилістичний. 

На заняттях з аналітичного читання найбільш перспективним бачиться використання прийомів 
критичного аналізу тексту. Така робота допоможе студенту критично переказати зміст прочитаного, 
слугуватиме розвитку навичок критичного розгляду будь-якого тексту, поглибить його знання, 
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ознайомить із прийомами аргументації та контраргументації, забезпечить активний та творчий характер 
учбової діяльності. 

Щодо естетико-стилістичного аналізу художнього тексту, то його метою є навчання студентів 
розумінню естетичної інформації іншомовних художніх текстів, розширення їх лінгвістичної 
компетенції, збагачення духовної культури. Т.П. Ніфака (Луцьк) визначає основні труднощі, пов'язані з 
естетико-стилістичним аналізом художнього тексту – психологічні, лінгвістичні та методичні і пропонує 
шляхи їх подолання, які в основному полягають у створенні умов для розуміння художнього тексту 
студентами через їх орієнтовно-пошукову діяльність  на знаходження естетичних елементів, 
використання коментарю і, на нашу думку, найголовніше, через сприяння виникненню у студентів 
естетичних емоцій шляхом створення ефекту новизни, співпереживання та захоплення. Доречно додати 
ще принцип  вмотивованої зацікавленості та співставлення з їх особистими життєвими ситуаціями,  їх 
близьких, родичів, знайомих, друзів [4]. 

Відомо, що кожний художній текст є сукупністю повідомлень, які слід розглядати як єдність 
інформації двох планів: зовнішнього інформативного й внутрішнього інформативного. 

Ці два інформативних плани – зміст і ідея необхідно враховувати під час роботи з текстом. Передача 
змісту, як правило не викликає у студентів особливих труднощів. В той же час вони не завжди володіють 
достатніми навичками для того, щоб визначити ідею прочитаного. І це природньо, тому що для передачі 
змісту тексту достатньо знати мовні засоби та виконати такі не складні операції, як їх упізнання, 
сполучення їх значень та додавання чергової інформації до тієї, що вже є. Щодо більш глибокої 
інформації, пов'язаної з ідеєю твору, то вона базується на додатковій розумовій роботі – співставленні 
окремих фактів та їх узагальненні, мотивації поведінки персонажів та врахуванням стилістичних засобів, 
застосованих автором. Розкриття глибинної ідеї, як це підкреслює В.А. Артемов, відбувається "на основі 
аналізу контексту твору, контексту епохи й підтексту" [5]. Тому викладач повинен бути готовим 
допомогти студентам відокремити й усвідомити найбільш головне, виявити елементи змістової ідеї та 
узагальнити їх. 

Л.П. Смелякова відносить до ускладнювачів мовного оформлення художнього твору, які в підсумку 
складають його адитивну складність, 12 (!) чинників, починаючи від різних лексичних одиниць і 
закінчуючи відхиленнями від графічної норми [6]. 

Завдання навчання аналізу іншомовних текстів зводиться не тільки до навчання розуміння тексту, але 
й до розвитку цілого комплексу необхідних навичок і умінь. 
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Козубай В.И. Аналuз художественного текста как важный фактор в процессе обучения 
иностранному  языку. 

В статье говорится о важности анализа художественного произведения (текста) в процессе 
преподавания иностранного языка студентам гуманитарных специальностей университета. Такая 
деятельность способствует не только более качественному владению иностранным языком, а и 
развитию у студентов логического мышления,  критического подхода к изучаемому материалу. 

Kozubyе V.I. Analysis of Fictional Texts as an Important Component in the Process of English Language 
Teaching. 

The paper deals with the importance of analysis of fiction in the process of teaching a foreign language for 
university students of arts. The activity promotes the  command of a foreign language and develops students' 

logical thinking as well as suggests a critical approach to the instructive material. 
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ВИКОРИСТАННЯ КАЗКИ ЯК АВТЕНТИЧНОГО ІНШОМОВНОГО ТЕКСТУ ДЛЯ 
ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ ВМІНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

У статті запропоновано нові технології організації та проведення позакласної роботи з іноземної мови 
на початковому ступені навчання на основі використання казки як автентичного іншомовного тексту. 

Казка, як літературний жанр, є близькою та зрозумілою для молодших школярів. В цей вік учням 
відомі різні казки, вони пам’ятають безліч казкових героїв та вірять у правильність їх вчинків. Кожна 
казка несе у собі певну мораль: справедливість, милосердя, чесність, порядність, любов. Саме тому, 
використання казки у виховних цілях на молодшому ступені навчання не викликає ніякого сумніву 
[1:279]. Знайомство з казками інших народів світу на англійській мові розширяє світогляд молодших 
школярів та збагачує їх уяву і пам’ять.  

Подорожуючи у світ казки, молодші школярі можуть не тільки спробувати інсценувати нескладні 
казки та їх фрагменти, зіграти казкових героїв у формі джазових наспівів, але й розказати казку, 
ілюструючи її власними малюнками. Учні у змозі під керівництвом вчителя створити шкільний театр 
казки, допомогти батькам приготувати маски і карнавальні костюми та створити альбом чи колаж, 
присвячений улюбленим героям казок. 

Організовуючи з учнями подорож у казку, вчитель може запропонувати їм сісти в коло на килимок, 
взяти улюблену іграшку та уважно послухати цікаву казку, подивитись телевізійний мультфільм. 

Для позакласного заходу "Подорож у казковий світ" вчитель підбирає найбільш популярні дитячі 
казки з яскравими образами їх героїв, масовими сценками, невеликими та простими репліками.  

Далі пропонуємо зразок сценарію подібного заходу.  
Заздалегідь учитель просить учнів одягти карнавальні костюми тих казкових героїв, які їм 

подобаються, чи принести з собою ті іграшки звірят та пташок, які зустрічаються в їх улюблених казках. 
Narrator: Hello, children.  Glad  to see you, the heroes from fairy tales. Hello, Wolf, Cock, Little Red 

Riding Hood, Three Bears, Three Kittens, Cinderella etc. Hello, everybody! Glad to see you here! 
(Звертаючись  до Червоної  Шапочки) Come up here, Little Girl. Tell us, please, who are you? What fairy 

tale are you from?  
Little girl: I’m Little Red Riding Hood. This is my basket. I have a pie for my granny here. 
Narrator: Children, tell me, please, who met Little Red Riding Hood in the wood? 
Children: Wolf. Wolf.  
Narrator: Are you here, Grey Wolf? Come up here, my dear friend. 
Wolf: Hello! I’m Grey, Angry, Hungry Wolf. 
Narrator: Glad to see you. Let’s greet Mr.Wolf and say together: "Good morning, Mr.Wolf". 
Children: Good morning, Mr.Wolf. 
Narrator: I can see Mr.Dog here. Come up, Mr.Dog. 
Dog: I’m from a fairy tale "Turnip". My friends are: a cat, a grandpa, grandma and granddaughter and a …. 

(ніби забувши). 
Narrator: Who can help Mr.Dog? 
Children: A mouse. 
Dog: Yes, and a little mouse. 
Narrator: Look at the pictures, children, and say: What tale is it?  
(Учні дивляться на малюнки з казок та відгадують назву казки. Винагороджується той учень, хто 

правильно назве ту чи іншу казку на англійській чи на рідній мові). 
Narrator: Can you name the colours from fairy tales?  
1) What colour is Little Red Riding Hood’s Hood? 
2) What colour is Big Wolf? 
3) What colour are Three Bears? 
I see, you know different colours. 
Учні називають різні кольори, учитель хвалить учнів. 
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Narrator: If you guess the right word, you’ll get a prize. 
1) Little Red Riding Hood took a basket. She wanted to see her ……. (granny) 
2) "Who was sitting in my chair?" – said ……. (Baby Bear) 
3) She worked from morning till night. Who is this little girl? (Cinderella) 
Учні відгадують слова та хором називають їх. 
Narrator: Look at the pictures. You can see different heroes from fairy tales. They are: Fox, Cat, Granny, 

Three Bears, Little Red Riding Hood, Dog, Chicken etc. 
I’ll put them on the carpet, on the tables and chairs. And here you can see their things: a plate, a cup, a 

basket, a piece of cheese, a cap. I’ll put these pictures on the carpet too. 
We shall see who knows tales best of all. Have a look at this box. There are many titles of the tales in it. I’ll 

choose any of them and read it out. Two pupils will find pictures with the heroes and things from fairy-tales. 
Who is the quickest to do it? Let’s try this game several times.  

Малюнки героїв казок та речі (чи їх малюнки) розкладаються в різні місця: на стільцях, столах, 
килимку. Із скриньки ведучий виймає картку з назвою казки і називає її та пропонує двом учням 
якнайшвидше знайти у приміщенні малюнки героїв даної казки та речі (чи малюнки) з цієї ж казки. 

Narrator: Now, children, guess what I am drawing. This thing is from a fairy-tale. 
(Ведучий малює частину малюнка, учні називають різні речі) 
1) Look at it:    What’s it? (adds some lines to the picture).   
Yes, it’s a tail. 
2) Have a look at this line? Who is it? 
a) /   b) ^   c) ^^   d)    
Yes, it’s a cat. 
(Ведучий малює лише частину інших малюнків та просить учнів відгадувати їх.) 
Narrator: 1) Who of you can draw or paint? Come up here, please. Look at this fox. She is nice. But what 

did she lose?  Yes, a tail. Draw a tail, please. But do it with your eyes blindfolded.   
2) Look at this picture. It’s Baby Bear. He is sitting at the table. His plate with porridge isn’t here. Can you 

draw it? Draw the plate but again with your eyes blindfolded.   
3) Have a look at this fairy-tale hero. It’s Nuff-Nuff. He lost his nose. Look at it and draw it. Isn’t funny?  
Учні із зав’язаними очима домальовують малюнки. 
Narrator: One  more  task for you: Listen to the sentences from fairy tales. And clap your hands three times 

when you hear mistakes.(The sentences are read with short pauses.) 
1) Little Red Riding Hood met a black wolf in the forest. The wolf lived in a little room. 
2) Three little bears lost their mittens. 
3) Cinderella didn’t want to dance with Prince. 
4) Naff-Naff, Snuff-Snuff and Niff-Niff were three little cats, who lived in a large town. 
5) Grandmother, Grandfather, granddaughter, a dog, a wolf, and a bear were pulling a very large carrot. 
Слухаючи речення з казок, учні плещуть в долоні, коли чують помилки та виправляють їх. 
Narrator: We are going to have a competition. 
Three Bears, come up here, please. Look at these three glasses of milk. It’s your dinner. Who will be the first 

one to empty the glass? Mummy Bear? Daddy Bear or Baby Bear? One, two, three! Let’s start. Who will be the 
winner? 

На підносі подаються стакани з молоком. Три ведмеді випивають їх та переможець одержує 
сувенір. Учні плещуть в долоні, заохочуючи учасників даного турніру. 

Narrator: You  know  a lot of fairy-tales. Who remembers the first words in most of the tales? How do fairy 
tales usually start? The winner will receive a tasty candy! 

One of the children: Once upon a time… 
Narrator: Wow! You are the winner! It’s great. Let’s see who knows fairy-tales best of all.  
Учням показують плакат, на якому у лівій колонці написані слова героїв казок, а у правій колонці – 

назви казок. Бажаючі по черзі з’єднують лінією відповідні слова та назви казок, голосно їх зачитуючи. 
Match the words of fairy-tale’s heroes with the title of a fairy tale. Let’s clap our hands if the pupils are right. 

1. "Little Pig, little pig, let me come in".                 1. Three bears. 
2. "Take a basket and go to your Granny!"              2. Cinderella. 
3. "This porridge is too hot to eat."                       3. The Mitten.  
4. "I have run from a grandfather,                        4. Three little Pigs.  
     I have run from a grandmother…" 
5. "I have 2 sisters and a stepmother."         5. Gingerbread Man.  
6. "Who lives in this house?"           6. Little Red Riding Hood. 
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Перед виконанням даного завдання ведучий може зачитати написане у двох колонках та повторити 
хором з учнями, що  полегшить сприйняття та пожвавить роботу учнів. Буде ще краще, якщо ведучий 
зачитає репліки у лівій колонці, імітуючи голоси казкових героїв та пропонуючи учням теж спробувати 
імітувати голоси. 

Narrator:  Let’s draw the last fairy-tale "The mitten" in a shape of a mitten. 
Ведучий прикріплює лист ватману, роздає учням маркери чи кольорові олівці, схематично малює 

рукавичку та пропонує учням по черзі записати на її контурах речення, які придумають діти по казці. 
Наприклад, ведучий може запитати учнів, хто жив у рукавичці. Учні перераховують усіх звірів. Можна 
звернути увагу учнів на кольори звірів. 

Narrator: Tell me please, who lived in the mitten? 
Children: A Mouse, a Fox, a Frog, a Bear, a Wolf. 
Narrator: What can you tell us about a mouse? 
Children: It was little. 
Narrator: Let’s  write  down  the  names  of  the animals instead of the lines.  
(Один з учнів записує: "A little mouse", по контуру рукавички. Потім вчитель продовжує аналогічно 

запитувати учнів про решту звірів та пропонує дописувати речення по черзі.) 
Narrator: What did these animals do? 
Children: They lived in the mitten. 
Narrator: Let’s write these words in the picture. 
(Таким же чином учні складають ще одне чи декілька речень та записують їх у формі рукавички, як 

на нашому зразку, великими різнокольоровими буквами). 
Narrator: We’ll  show  you  some pieces from fairy tales. It will be a mime. Look at the stage and guess the 

tale. 
Заздалегідь готуються фрагменти казок, які програються за допомогою пантоміми. Це можуть 

зробити старшокласники чи наймолодші школярі. Під час показу пантоміми обов’язково звучить 
музика. У першому фрагменті можна показати пантоміму на казку "Червона Шапочка". 

Дівчинка йде по сцені з кошиком, зриває квіти, вона одягнута в червону шапочку.  
Ведучий ставить запитання учням:  
Narrator: Who is this girl? What fairy tale is she from? 
Наступним фрагментом казки може бути пантоміма казки "Івасик–Телесик". Хлопчик сидить на 

стільчику, ловить рибу, у нього в руках вудлище. На сцені з'являється "Мама", вона кличе хлопчика, 
рукою махаючи йому йти (пливти) снідати. 

Narrator: Who is this little fisherman? Who is this woman? What tale is it?  
Ще однією пантомімою пропонуємо зобразити фрагмент казки "Маша і три ведмеді". На сцені стоїть 

стіл та 3 стільці, дівчинка з'являється біля столу, сідає на всі стільці. Потім перекидає їх, коштує з усіх 
трьох тарілок, відсовує їх і т. д. Обов’язково звучить музика. 

Narrator: Do  you  know  who lives in this house? Can you tell me the name of  this naughty girl? What is 
the title of this fairy-tale? 

Narrator: Listen  to  the  sounds  attentively  and  say  whose voices you hear. Raise your hands if you know 
the answers. 

Заздалегідь на плівку записуються голоси головних героїв казок на фоні музичного супроводу. Учні 
слухають фрагменти казок та вгадують імена героїв, які вимовляють ті чи інші репліки. 

Wolf’s voice: The better to see you, my dear Granny! 
(запис зупиняють та учні відповідають по одному чи хором після кожної паузи). 
Little Red Riding Hood’s Voice: Hello,  Mr.Wolf!  I’m  glad  to  see  you  here in the wood! 
Baby Bear’s voice (crying): Who has broken my chair? Who has eaten my porridge ? 
Cinderella’s Voice: I work much. I have 2 angry sisters and a stepmother. She is angry too. 
Grandfather’s Voice:  My  daughter!  Help  me  please.  Let’s  pull   this   turnip       together. 
Frog’s Voice:  Croak!  Croak!  Croak!  Who  lives  in  this  house? May I come into this house? 
(За правильні відповіді діти одержують невеличкі подарунки – намальовані рукавички.) 
Narrator: Dear children, you’ve  worked much today. Thank you. Move your chairs and sit in a circle. I’ll 

retell you a new fairy-tale. You’ll listen attentively and do the actions. Let’s try to act out. You can use your 
dolls and puppets to help you. 

(До переоповідання казки ведучий пропонує учням продемонструвати рухи та голоси деяких диких та 
свійських птахів і звірів.) 

Narrator:  Let’s have a try. Can you jump like a frog? Show it. (Діти стрибають.)           
Can you swim like a fish? Show it. (Діти руками показують рухи.) 
Can you walk like a duck? Show it. 
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Can you say "moo-moo" like a cow? Say it together. 
Can you say "Meow-Meow" like a cat? Say it together. 
Can you say "quack, quack" as a duck? Say it together. 
O.K. You know how to do it and how to say it. You are ready to listen to a new fairy tale. 
It’s about a tiny-tiny Pussy cat. Listen and act, please. 
(Ведучий розповідає казку, демонструючи рухи та імітуючи голоси героїв казки, повторюючи разом з 

учнями та заохочуючи їх до активного слухання казки.) 
Once upon a time there lived a tiny-tiny Kitten. It’s name was Pussy cat. It lived in a tiny basket. Pussy cat 

lived on a farm. When he wanted to eat he said, "Meow! Meow!" What did he say? (Учні хором повторюють 
слова: Meow! Meow!)  

Once it was very warm. The sun was shining brightly. Pussy cat was sleeping in the yard. But he couldn’t 
sleep well. He woke up when a red cock sang, "Cock-a-doodle-do!" Can you sing as a cock, "Cock-a-doodle-
do?" Repeat it, please. Pussy cat fell asleep, but soon the dog barked, "Bow-bow-bow!" How did the dog bark? 
(Children repeat in chorus: Bow-bow-bow.) And noisy ducks cried, "Quack! Quack! Quack!" Repeat it louder, 
please. Pussy cat fell asleep again but soon the cow said, "Moo! Moo! Moo!" Say it together, "Moo – moo!"  

Pussy cat woke up again. Then yellow chickens cried, "Cheep! Cheep! Cheep!" Repeat it, please, together.  
Pussy cat fell asleep again. But soon noisy ducks cried, "Quack! Quack! Quack!" How did the duck cry? Yes, 

"Quack-quack." They walked and cried, walked and cried. Show, please, how they walked and cried. 
Pussy cat wanted to sleep very much. But a little cuckoo sang, "Cuckoo, cuckoo!" Repeat it together, 

children. And green frogs cried, "Croak! Croak! Croak!" Can you repeat it? Yes. They jumped and jumped. 
Show, please, how they jumped. 

Pussy cat wanted to sleep very much. He put his head on his tail (show how it did it) and fell asleep. But soon 
white hens sang, "Cluck! Cluck!" Can  you repeat it like hens? Pussy cat was very tired and he was very 
unhappy. He climbed out of his tiny-tiny basket and began crying, "Meow! Meow! Meow!" Can you say it like 
Pussy cat? "I can’t sleep, because the dogs bark, "Bow-Bow" (the teacher asks children to repeat special sounds 
in chorus every time), the ducks cry, "Quack-Quack", the cows say, "Moo-Moo", chickens say, "Cheep-Cheep", 
cocks sing, "Cock-a-doodle-do", frogs cry, "Croak-croak", hens say, "Cluck-Cluck" and cuckoos sing, "Cuckoo-
Cuckoo". And all of them walk and talk and jump. Will you show it, children? 

Pussy cat was crying and crying. Can you show it? A little girl came up to Pussy cat . She hugged it and 
kissed it. Show it, please. The girl put Pussy cat into a tiny-tiny basket and ran home. Show, please, how the girl 
ran home. Stamp  your feet together. Pussy cat fell asleep at last. Be quiet, children. Pussy cat is sleeping now. 
But it’s time to get up! 

Narrator: Let’s wake up Pussy cat. Let’s sing a song for him and dance together. Stand in a circle, please. 
Who wants to be a turnip? Go to the middle of the circle. (The melody of an English song "The farmer in the 
dell" is mostly used in the following song.  

"A turnip" dances in a circle. He/she chooses another child to be "a granny," meanwhile all the children sing 
and dance in a circle. Then another child "a granny" chooses "a daughter", "a daughter" chooses "a dog", "a dog" 
chooses "a cat". It goes on until "a mouse" chooses a turnip again.) 

"Ріпка" йде у центр кола і танцює там. Потім вона вибирає "бабусю", запрошуючи її до середини, 
"бабуся" вибирає "дочку". "Дочка" танцюючи, запрошує "собачку", "собачка" – "котика", а "котик" – 
"мишку". Решта учнів танцюють та співають пісню у колі. 

 
A granny pulls a turnip, a granny pulls a turnip,  
A granny pulls a turnip, ha-ha-ha! 
 
A mother pulls a granny, a mother pulls a granny,  
A mother pulls a granny, ha-ha-ha! 
 
A daughter pulls a mother, a daughter pulls a mother,  
A daughter pulls a mother, ha-ha-ha!  
 
A puppy pulls a daughter, a puppy pulls a daughter,  
A puppy pulls a daughter, ha-ha-ha! 
 
A kitten pulls a puppet, a kitten pulls a puppet,  
A kitten pulls a puppet, ha-ha-ha! 
 
A mouse pulls a kitten, a mouse pulls a kitten,  
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A mouse pulls a kitten, ha-ha-ha! 
 
Після останніх слів пісні учні, які танцювали посередині кола біжать швиденько до решти учнів у 

колі. Учень, який залишається в центрі кола останнім, стає новою "ріпкою". Пісню співають спочатку. 
Гра продовжується. 

Narrator: Now, children, let’s sit in a semicircle and watch a video fairy tale. 
Даний масовий захід можна закінчити показом відеофільму-казки чи мультфільму, час від часу 

зупиняючи його та пропонуючи дітям передбачити події (на рідній мові).   
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НОНСЕНС – ЙОГО ПОЕТИКА ТА МІСЦЕ В КУРСІ АНГЛІЙСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
(на матеріалі творчості Е. Ліра) 

На матеріалі творчості Е. Ліра в статті аналізується сутність поетики нонсенсу. Базуючись  на його 
виховних можливостях, автор показує його потенції з точки зору вдосконалення змістовного та 

методичного компонентів викладання курсу англійської дитячої літератури у світі нової парадигми 
освіти.  

В світі нової парадигми освіти, яка ставить перед вищою школою важливу задачу формування 
творчої особистості майбутнього спеціаліста, розуміння і викладання неординарних явищ культури 
виходить на перший план. До таких явищ від часу його появи і до сьогодення належить і нонсенс як 
приклад парадаксального мислення і фундамент всілякого роду абсурдистики. Розглядаючи поетику 
нонсенсу в курсі англійської дитячої літератури, ми вирішуємо цілу низку важливих психолого-
педагогічних, літературознавчих і загальнокультурних проблем. По-перше, заглиблюючись в історію 
літератури, ми показуємо витоки і сенс сміхової народної культури, по-друге, доводимо її плідну 
цінність з точки зору формування здорової свідомості дитини і всієї нації, і, нарешті, аналізуємо поетику 
нонсенсу, тобто "механізм утворення" абсурдистики з точки зору літературознавства. Все це сприяє  
вирішенню важливої проблеми сьогодення – формуванню сміливої, оптимістично зорієнтованої  творчої 
особистості,  вкрай  необхідної нашому суспільству.  

К.І.Чуковський, зацікавившись парадоксами дитячої мови, вперше проаналізував стихійний механізм  
утворення "нісенітниць" в мисленні дитини і його відображення в дитячій творчості [7]. Він показав 
універсальність дитячої творчої логіки незалежно від того, носієм якої мови є дитина, а також  зв’язок 
цієї логіки  з фольклором, який є своєрідним відображенням "дитинства людства".  

Нонсенс як головна характеристика поетики Е. Ліра не виникла на порожньому місці. Бачення 
повсякденності в новому ракурсі, перевертання звичайного становлять одну з головних рис народної 
сміхової культури. Порушення чіткої ієрархічної структури з її протиставленням головне-другорядне, 
верх-низ, ліво-право і т.д. в історії мистецтва і культури свідчило про здібність людини сперечатися з 
природою, ставити себе на один щабель з всевишніми силами, усвідомлювати себе як творця. Ці прояви 
людської особистості склали базу для світогляду людини в епоху Відродження. М.М. Бахтін, вивчаючи 
ренесансну сміхову культуру, показав, що це явище знайшло своє відображення як на терені народної 
творчості, так і в лоні офіційної культури. Творчість Рабле, Сервантеса, Свіфта становила яскравий 
приклад нового художнього мислення [1]. 

В Англії поява, існування і різноманітність таких жанрів може пояснюватися також здоровим 
прагненням народної культури боротися проти однобокої моралі пуританства, яка не прощала будь-яких 
проявів відхилень думки і поведінки від строгих канонів. Навіть Іспанія, сумно відома  жахливими 
проявами інквізиторських законів, не знала дитячої літератури, яка б вчила маленьку дитину гідно жити, 
щоб згодом спокійно і красиво померти, і лякала її пеклом із всіма його атрибутами не заради гри, а 
серйозно, розглядаючи такий засіб як найкращий в справі "правильного" виховання. 

В особі Е.  Ліра (1812-1898) чудово поєдналися риси незвичайної особистості, яка психологічно не 
сприймала жодного офіціозу, і досконалі знання національних сміхових традицій. Серйозне ХІХ 
сторіччя, відоме своєю повагою до респектабельності та регламентованості, почуло веселий дзвоник 
дивної творчості нового письменника. Всередині затягнутого в корсаж вікторіанського королівства він 
вигадав і заснував свою країну, де не діяли звичайні людські закони , а все було трохи анормально, трохи 
навпаки, але де чудово почували себе діти і ті з дорослих, кому хотілося відпочити душею. 

Основу для перших "нонсенсів" – так іменувалися нові жанроутворення – складали лімерики: 
коротенькі пісенькі, походження яких пов’язують з ірландським однойменним містечком. Там, 
немовбито, співали їх впродовж довгих часів під час традиційних свят. Спочатку пісні, що виконувались 
веселими лімерикськими бражниками, мали на меті розповісти в жартівливій формі про якусь подію, 
обов’язково веселу і маловірогідну, або посміятися із знайомих чи сусідів з будь-якого морального або 
життєвого приводу. Перший рядок завжди починався словами: "Жив собі молодик..." (або молодиця, або 
старий, або стара, або просто хтось). Часто такі вірші закінчувався запрошенням приїхати до Лімерику. 
Деякі з них були видані у 1820-1821 рр. видавництвом Маршалла. Цей народний за своїми витоками 
жанр у творчості Е. Ліра перетворився на літературний, який згодом здобув назву "нонсенс", тобто 
нісенітниця.  

Лір, взявши за основу народну форму, поєднав третій і четвертий рядки і ввів великі літери не тільки 
для визначення географічних місць, але і для емфатичного підкреслення значення головних героїв, якими 
залишилися Старий з Іспанії,  Молода особа з Росії і т.п. Як бачимо, географічний і - як наслідок - 
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художній  простір віршів  Ліра значно поширився і набув деякої універсальності, поширеної до інтересів 
не конкретного замкнутого суспільства, а всього світу. Правда, зроблено це простим механічним 
перенесенням знайомих і досліджених рис співвітчизників на представників інших суспільств, але для 
Ліра це не є головним. Головна мета його творів – навчити маленького читача мислити глобально, 
ставитися до маленьких явищ і фактів як до проявів універсальних законів. В поетичному світі Ліра речі 
вступають у нові ірреальні відношення: цибулю їдять з медом, кашу варять з мишами. Місце 
безпосередньої моралі в його віршах дуже скромне: тільки опосередковано можна зробити висновок, що, 
наприклад, переїдання ні до чого доброго не приведе. Герої Ліра, у протилежність звичайним 
громадянам – представникам "правильного" суспільства, не ходять до церкви, не мріють про гроші або 
вдале одруження, вони просто їдять, сплять, сидять, бігають, але якщо їдять – то і павуків, якщо сидять – 
то на пальмах, бігають, начебто гірські барани, вниз і вгору по скелях, живуть у банках і скринях. Вони 
не відокремлюють себе від явищ природи, а складають з ними одне ціле: танцюють з воронами, ведуть 
розмови зі свинями, посміхаються коровам, дозволяють птахам жити в своїх бородах. 

Незважаючи на однотипність художніх будов Е. Ліра, апріорі в його художньому світі може існувати 
все, що завгодно, і яким би неймовірним це не було, воно має право на існування – якнайменше в 
художній уяві читача:  

Старий перуанець заснув,  
Й уві сні чобіт з’їв, а не взув                     
Він відразу схопився,  
Злякався, сказився, 
Бо дійсно його проковтнув [ 3:52]. 
 
Алогічність ситуацій в віршах Ліра подається як даність, що існує, як будь-яке соціальне або 

природне явище: 
       There was an Оld Man of Vesuvius,                 Один старець з Везувію, 
       Who studied the works of Vitruvius,                Який вивчав твори Ветрувія, 
       When the flames burnt his book                       Спаливши цю книгу, 
       To drinking he took,                                          почав сильно пити, 
       That morbid Old Man of Vesuvius [6:30].        Цей хворий старець з Везувію[3:38]. 
 
Працюючи над текстами, необхідно, якщо є така можливість, звертнутися до оригіналу - це допомагає  

ще краще зрозуміти особливості авторської поетики у порівнянні з текстом перекладу. Більш того, тут 
ми маємо чудову нагоду поговорити про поетику саме вірша. Спочатку ми ставимо запитання: чи 
відповідає творчість Е. Ліра вимогам, що ставляться до поетичних творів? Чи є то справжня поезія? 
Відомо, що головним в поетичному творі є "поєднання музики і смислу". Натомість у  віршах Ліра 
смислу як такого немає. Так перед студентською  адиторією постає  ще одна літературознавча проблема, 
яку потрібно вирішити. Наприкінці диспуту, який, як правило, буває результативним, ми приводимо 
думку Т.С. Еліота  з цього приводу, який у свій час зробив чудове спостереження про те, що вірші Ліра 
не перестають бути музичними і "..нонсенс Ліра – не відсутність сенсу, а пародія на сенс – у цьому, 
власне, і полягає змістовність його "абсурдних" віршів" [2:75]. 

 Згодом художній світ Ліра поширився. Від жанру нісенітниць він перейшов до   прозаїчних   
оповідань (наприклад, "Сім родин з озера "Поїв-попив"), а також до пародіювань традиційних серйозних 
жанрів - балади, байки, де всередині старої форми автор розміщував новий сенс, притаманний його 
нісенітницям ("Прогулянка верхи"). Художній світ його пародійних творів продовжував будуватися за 
законами, притаманними  нонсенсам: герої потрапляють в незвичайні обставини, де з буденної точки 
зору поводяться анормально, а сам автор часто робить нібито несподівані висновки. Так, героєм одного 
його вірша (що становить фрагмент поеми "Про самого себе") стає англієць, який ходить в чужих країнах 
одягнутим в білий плащ, і, спостерігаючи це, іноземні хлопчаки кричать: "Англієць утік із лікарні!", з 
приводу чого англієць "...тільки й знає, що ридає, ... і купує в фармації примочку, а в  ларьку – 
марципанових риб" [4:8]. Увесь цей фрагмент будується на низці нонсенсів – парадоксальних ситуацій і 
незвичайних реакцій на них. По-перше, на фоні сильно узагальненої  ситуації – "за кордоном", виникає 
нібито вирвана з дуже конкретного і буденного контексту окрема деталь – у хлопців на вулиці білий 
колір одежі викликає "лікарняні" асоціації. При цьому вся ситуація навмисно занижена – одягнутий в 
біле асоціюється не з лікарем, а з хворим, та й ще з анормальним хворим – "що утік", і в цій фольклорно 
заниженій ситуації опиняється: а) англієць, а про англійців всьому світові відомо, що вони – педанти; 
б) співвітчизник, а над співвітчизниками не сміються. Більш звичною є ситуація, коли об’єктом 
глузувань стає носій чужої культури. Далі нонсенсом тут є реакція дорослої людини на дражнилки дітей, 
але не факт реагування сам по собі, а характер цього реагування: доросла людина ридає, що буває в стані 
крайнього відчаю. І останнє: стає відомим, що зараз цей сумний англієць тільки і знає, що ходить-
бродить наодинці з собою, купуючи примочки – навіщо?, а також марципани, що характерно для 
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поведінки, притаманній дитині. Так сміятися над собою – а це є сміх над всіма англійцями взагалі – може 
тільки прониклива і смілива людина. Сміх цей - не заради сміху; цей сміх – школа розуму, самокритики і 
гумору. 

У творчості Е. Ліра  ми спостерігаємо наближення малюнку і поезії: його живопис виявляється 
настільки ж багатим з точки зору несподіваного повороту творчої думки, як і його поезія. Завдяки 
авторським малюнкам, які за своєю мовою ї добором художніх засобів нагадають дитячу творчість, 
поетика художнього світу  набуває неповторності і розширює свої горизонти. Українське видання поезії 
Ліра [3] містить в собі його дійсно оригінальні, повні яскравої творчої потенції ілюстрації. Гербарій 
Нісенітної ботаніки  полюбився читачам у такій же мірі, як і його вірші. Здивований читач з радістю 
спостерігає малюнки "поросятії пірамідальної", "взутії корисної", "тигролілії жахливої" і т.і. й, услід за 
автором  вчиться мислити якщо не парадоксально, то творчо.  

Недалеко від живописних відстоять і поетичні портретні замальовки героїв Ліра. Вони часто  
нагадують карикатуру, в якій ледве вгадуються початкові риси, тому що все нібито перетворюється на 
гротескну маску. Голови набувають або неймовірних розмірів, або стають маленькими або навіть 
квадратними; носи такі довгі, що для них наймають носіїв; і якого розміру повинна бути згадувана вже 
борода, в якій поселяються птахи! Цуценята та пташенята виростають в художньому світі Ліра до 
неймовірних розмірів, корови спокійнісінько залізають на дерева і т.п. Все це - необхідні художні 
складові його поетики, і саме вони надають творчості Ліра бездоганної цілісності і довершеності. 

На завершення розмови про нонсенс ми говоримо про продовження новацій Е. Ліра в творчості 
Л. Керрола та інших авторів. Та, незважаючи на безліч послідовників, Е. Лір зі своєю неповторною 
тематикою й ідіоматикою залишається в історії англійської і світової літератури  неперевершеним 
майстром нонсенсу. Саме тому ми ставимо його в ряд найголовніших вихователів креативних потенцій 
особистості: завдяки оригінальній поетиці, побудованій на парадоксах, його творчість не дозволяє 
"розуму спати" і привчає наших дітей не боятися мислити парадоксально і оригінально, бо саме це веде 
до вміння творити. 
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Полякова А.А. Нонсенс – його поетика та місце в курсі англійської дитячої літератури (на 
матеріалі творчості Е. Ліра). 

На материале творчества Э. Лира в статье анализируется сущность поэтики нонсенса. Основываясь 
на его воспитательных возможностях, автор раскрывает потенциал нонсенса с точки зрения 

усовершенствования содержательного и методического компонентов  преподавания курса английской 
детской литературы в свете новой парадигмы образования. 

Poliakova A.A. The Poetics and Status of the Nonsense in the Course of Literature for Children (based on 
works by E. Lir). 

The paper analyses the essence of nonsense poetics based on the works by E. Lir. With allowance made for its 
instructive resources the author unveils its potential in terms of advancement of the consistent and methodical  

components of  teaching the English  Literature for children in the light of new paradigm of education. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНИХ ТЕКСТІВ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВУЗІВ НА СТАРШОМУ 

ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Предметом статті є методика використання текстів з фаху в навчанні студентів соціально-
психологічного факультету на старшому етапі вивчення іноземної мови. 

Навчання іноземної мови у вищих навчальних немовних закладах передбачає комплексну реалізацію 
практичних загальноосвітніх та виховних завдань. Досягти цього можна тільки в процесі практичного 
оволодіння іноземною мовою, а саме формуючи у студентів комунікативну компетенцію.  

Під комунікативною компетенцією (КК) ми розуміємо здатність вирішувати за допомогою іноземної 
мови актуальні для студентів і суспільства питання спілкування у побутовому, студентському і 
культурному житті, а також на вузькоспеціалізовану тематику, пов’язану з їх майбутньою спеціальністю; 
здатність реалізовувати лінгвістичну компетенцію (оволодіння фонетикою, граматикою, лексикою) в 
різних умовах мовленнєвого спілкування. 

Студент володіє комунікативною компетенцією, якщо він в умовах прямого чи опосередкованого 
контакту успішно вирішує завдання взаєморозуміння і взаємодії з носіями мови, яку вивчає, згідно  норм 
і традицій цієї мови. 

З психологічної точки зору комунікативна компетенція – це, насамперед, здатність людини адекватно 
ситуації спілкування організувати свою мовленнєву діяльність в її продуктивних і рецептивних видах [1].  

Одиницями комунікативної компетенції є: 
а) сфера комунікативної діяльності; 
б) теми ситуації спілкування і програми їх розгортання; 
в) мовленнєві дії; 
г) соціальні і комунікативні ролі співбесідників;  
д) тактика комунікації в ситуаціях при виконанні програми поведінки; 
е) типи текстів і правила їх побудови; 
ж) мовні мінімуми. 
Рівень комунікативної компетенції визначається етапом і метою навчання.  
Схематично намалюємо основні компоненти комунікативної компетенції. 

 
Основні компоненти комунікативної компетенції. 

 
Комунікативна компетенція 

Соціокультурний компонент Мовна діяльність Мовленнєва 
діяльність 

Соціокультурний зміст 
Соціокультурні 

знання 
Навички та 
вміння 

Оволо-
діння 
фонетич-
ним 
рівнем 
мови 

Оволо-
діння 
лексич-
ним 
рівнем 
мови 

Оволо-
діння 
грама-
тичним 
рівнем 
мови 

аудіювання 
писання 
читання 
мовлення 

Лінгвіст-
тичні 

Нелінгвіс-
тичні  

Прак-
тичні  

Інтер-
культу
ра  

Розглянувши основні компоненти комунікативної компетенції, ми вважаємо, що на старшому етапі 
вивчення іноземних мов у немовних вузах проблемні тексти за спеціальністю є джерелом формування 
комунікативної компетенції, тому що вони: 

1) цікаві студентам своєю тематикою і мають сильний мотиваційний імпульс; 
2) проблемні та інформативні; інформація таких текстів сприймається як більш достовірна і цікава; 
3)  таких текстах є мовний матеріал, запозичений з реальної комунікативної практики; 
4) читання таких текстів уже включає в себе мотив подальшого обміну враженнями з приводу 

отриманої інформації і сприяє формуванню комунікативної компетенції. 
Існує три етапи роботи над текстом.  
Мета дотекстового етапу (pre-reading activities) – формування вмінь змістової та мовної антиципації, 

яка забезпечує підготовку до сприймання тексту за рахунок активізації досвіду студентів. Для цього 
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пропонуються завдання мовленнєвого характеру, які рекомендується виконувати у різних режимах 
(індивідуальному, парному та малогруповому). 

Текстовий етап (active reading activities) має забезпечити, з одного боку, перевірку розуміння тексту, 
та, з іншого, активізацію мовного і мовленнєвого матеріалу на базі прочитаного. 

Метою післятекстового етапу є вдосконалення всіх форм усного мовлення: монологічного, 
діалогічного, групового. Мовленнєву діяльність мають стимулювати проблемні ситуації, рольові ігри і 
таке інше [4]. 

Отже, наведемо приклад роботи з текстом по психології на ІІІ курсі соціально-психологічного 
факультету педагогічного університету. 

 
Living With attention Deficit Hyperactivity Disorder. 

 
"All along, Jim had said that CAL was just spoiled and that if we – meaning  me – cracked down on him, 

he’d shape up. Now here was this doctor telling us that it wasn’t me, it wasn’t us, it wasn’t CAL’s teachers; 
something really was wrong with our little boy". 

CAL suffers from Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). A condition characterized by 
inattentiveness, impulsive behavior and hyperactivity. The disorder is estimated to affect from 3 to 5 percent of 
all school-age children. "Their minds are like TV sets with faulty channel selectors", says learning specialist 
Priscilla L. Vail. "One thought leads to another, with no structure or discipline". 

Let us briefly consider three major symptoms of ADHD. 
Inattentiveness: The child with ADHD cannot filter out unimportant detail and focus on one topic. Thus, he 

is easily distracted by extraneous sights, sounds and smells. He is paying attention, but no single feature in his 
environment stands out. He cannot determine which one deserves his primary concentration. 

Impulsive behavior: The ADHD child acts before he thinks, without considering  the consequences. He show 
poor planning and judgment, and at times his actions are dangerous. "He rushes into the street, onto the ledge, up 
the tree", writes Dr. Paul Wender. "As a result he receives more than his share of cuts, bruises, abrasions, and 
trips to the doctor". 

Hyperactivity: Hyperactive children are constantly fidgeting. They cannot sit still. "Even when they are 
older", Dr. Gordon Serfontein writes in his book The Hidden Handicap, "careful observation will reveal some 
form of continuous movement involving the legs, feet, arms, hands, lips or tongue". 

Yet, some children who are inattentive and impulsive are not hyperactive. Their disorder is sometimes 
referred to simply as Attention Deficit Disorder.  

Over the years, attention problems have been blamed on everything from bad parents – and to fluorescent 
lighting. It is now thought that ADHD is associated with disturbances in certain brain functions. In 1990 the 
National Institute of Mental Health tested 25 adults with ADHD symptoms and found that they metabolized 
glucose more slow in the very areas of the brain that control movement and attention. In about 40 percent of 
ADHD cases, the individual’s genetic makeup seems to play a role. According to The Hyperactive Child Book, 
other factor that may be associated with ADHD are the use of alcohol or drugs by the mother during pregnancy, 
lead poisoning, and, in isolated cases, diet. 

In recent years doctors have found that ADHD is not just a childhood condition "Typically", says Dr. Larry 
Silver, "parent will bring in a child for treatment and say, was the same when I was a kid. Then they admit they 
still have problems waiting in line, sitting through meetings, getting thing done". It is now believed that about 
half of all children with ADHD carry at least some of their symptoms into adolescence and adulthood. 

During adolescence, those with ADHD may shift from risky behavior to delinquency. "I used to worry that 
he wouldn’t get into college", says the mother of an ADHD adolescent. "Now I just pray that he stays out of 
jail". 

For an adult, ADHD poses a unique set of problems. Dr. Edna Copeland says: "The hyperactive boy may turn 
into an adult who changes jobs frequently, gets fired a lot, fiddles all day and is restless". "You have to ask if the 
symptoms have always been there", says Dr. George Dorry. For example, he notes that if a man has been 
forgetful only since he lost his job or since his wife gave birth, that’s not a disorder. 

Furthermore, if one truly has ADHD, the symptoms are pervasive – that is, they affect almost every aspect of 
the person’s life. Such was the case with 38-year-old Gary, an intelligent, energetic man who could not seem to 
complete a single task without being distracted. He has already held more than 120 jobs. "I had just accepted the 
fact that I couldn’t succeed at all", he said. But Gary and many others – children, adolescents, and adults – have 
been helped to cope with ADHD.   

 
I. Pre-Reading Activities. 

1. In groups of four discuss the following questions. 
1) What do you know about attention problems of all school-age children? 
2) What factors cause attention problems? 
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3) Do you think it is difficult to organize children in the junior forms? 
2. Do you agree or disagree the following statements? Give your reasons. 
1) It is a difficult to organize children in junior forms. 
2) Six year old children differ seven year old children. 
3) Nowadays the majority of children are hyperactive. 
3. These words below are found in this chapter. Give your own definition for these words: 
inattentiveness, impulsive, hyperactivity, environment, disorder, mental, glucose, diet, symptoms, deficit, 

control, planning, specialist, channel, fluorescent. 
4. Read the following word combinations and tick off those which, in your opinion, can characterize a 

child with attention deficit and hyperactivity disorder.  
1. to show poor planning and judgment, 
2. to shift from risky behavior to delinquency, 
3. to be reserved and calm, 
4. to filter out important information, 
5. to focus on the topic, 
6. to be constantly fidgeting. 
5. Before reading the text, think about it’s title. 
 

II. While Reading Activities. 
1. Scan the text for answers to the following questions: 
1) What does CAL suffer from? 
2) What causes ADHD? 
3) Is ADHD just a childhood condition? 
4) What problems does ADHD pose? 
2. True or false: 
1) The child with ADHD can filter out unimportant detail. 
2) The ADHD child acts before he thinks. 
3) The ADHD child shows good planning and judgment. 
4) The child with ADHD can focus on one topic. 
5) Some children who are inattentive and impulsive are not hyperactive. 
6) In about 10 percent of ADHD cases, the individuals genetic make up sums to play a role. 
7) In resent years doctors have found that ADHD just a childhood condition. 
8) For an adult ADHD poses a unique set of problems. 
9) During adolescence, those with ADHD may shift from risky behavior to delinquency. 
3. Complete the following sentences: 
1) CAL suffers from ADHD, a condition characterized by … 
2) The disorder is estimated from 3 to 5 percent of … 
3) The child with ADHD can not filter out … 
4) He shows poor planning and judgment, and … 
5) Yet, some children, who are inattentive and impulsive are … 
6) It is now thought that ADHD is associated with … 
7) According to the Hyperactive child book, other factor that may be associated with ADHD are … 
8) It is now believed that about half of all children with ADHD carry … 
9) During adolescence, those with ADHD may shift from risky behavior to … 
10) The hyperactive boy may turn into an adult who … 
4. Fill in the missing word from the box below: 
 

Suffers, hyperactivity, filter out, the consequences, planning, judgment, condition, delinquency, 
adulthood, traits, to cope, adolescents. 

  
1) CAL … from ADHD, a condition characterized by in attentiveness, impulsive behavior and … 
2) The child with ADHD cannot … unimportant detail and focus on the topic. 
3) The ADHD child acts before he thinks without considering … 
4) He shows poor … and …, and at times his actions are dangerous. 
5) In recent years doctors have found that ADHD is not a childhood … 
6) During adolescence, those with ADHD may shift from risky behavior to … 
7) It is now believed that about half of all children with ADHD carry at least some of their symptoms into 

adolescence and … 
8) Of course, these … are common to many people. 
9) Gary and many others – children, …, and adults – have been helped … with ADHD. 
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5. Find pairs: 
1) Cal suffers from                                                                   a) TV sets with faulty channel selectors. 
2) The disorder is estimated                                                   b) Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 
3) Their minds are like                                                            c) to affect from 3 to 5 percent of all school-age 

children. 
4) The child with ADHD cannot                                            d) without considering the consequences. 
5) The ADHD child acts before he thinks                             e) and at times his actions are dangerous.  
6) Yet, some children who are inattentive and impulsive     f) filter out unimportant detail. 
7)  The ADHD child shows poor planning and judgment,    g) are not hyperactive. 
 

III. Past Reading Activities. 
1. Discuss the following questions in groups of four: 
1) What major symptoms characterize ADHD? 
2) Are these traits common for many people? 
3) Does ADHD poses a unique set of problems for an adult? 
2. Make up a dialogue using a model as a beginning: 
- Hello, Oksana! 
- Hello, Lena! I haven’t seen you for a long time. Where have you been? 
- This week I’ve been at school №34. It was my pedagogic-psychological practice. 
- Oh! It’s interesting. What are you impressions? 
- I liked my practice. But best of all I liked the teacher of junior forms Olena Sergiyivna. She was kind and 

tolerant. You know, Oksana, children of junior forms are very active, some of them are inattentive and it is 
difficult to organize them. 

-You are right. Not long ago I read the article about the ADHD … 
3. Suppose you are teacher of junior school.  
Consider possible psychological games with inattentive and hyperactive children to avoid these features.  
4. Comment on the following situation: 
1) You are a teacher of junior forms. There are some pupils with ADHD in your class. Characterize them. 
2) You should talk to the parents of the child with ADHD. Tell parents what problems may their child have 

in adolescence and adulthood. 
Ефективність даної методики була експериментально перевірена в Житомирському педагогічному 

університеті на соціально-психологічному факультеті. Отримані результати свідчать про зростання 
комунікативної компетенції студентів. За допомогою таких спеціально підібраних текстів по 
спеціальності студенти збільшують свій словниковий запас за рахунок нестандартних мовно-
комунікативних завдань, здатних зняти напругу і підвищити інтерес до навчання. 
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завідуюча навчально-методичним кабінетом української мови й літератури  
(Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів) 

ЗАВДАННЯ АСОЦІАТИВНОГО ХАРАКТЕРУ ЯК СПОСІБ РОЗВИТКУ 
ТВОРЧОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА 

(у процесі вивчення української літератури) 

У статті проаналізовано питання розробок завдань асоціативного характеру, тестів у психології та 
методичній науці. Обґрунтовано значимість використання означених завдань у процесі вивчення 
української літератури з метою розвитку творчої діяльності старшокласника. Ключові поняття: 

творча діяльність, асоціація, творчі роботи асоціативного характеру. 

Особливої актуальності в сучасності набула проблема формування в учнів досвіду творчої 
самостійної діяльності. Це цілком закономірна соціальна потреба, оскільки суспільству необхідна 
інтелектуальна, компетентна особистість, здатна критично мислити, творчо діяти, застосовувати набуті 
знання в нестандартних ситуаціях, неординарно розв’язувати проблеми чи створювати щось нове. 

Завдання формування творчої, всебічно розвиненої особистості є одним із провідних серед 
поставлених перед середньою загальноосвітньою школою у зв’язку з модернізацією змісту освіти. У 
"Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа)" наголошено на потребі розвитку учня "як 
життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати 
відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях" [1:6] та вказано на значущість вироблення 
умінь практичного і творчого застосування набутих знань школярами [1]. Зрозуміло, що вирішення цієї 
проблеми потребує принципової зміни підходів до організації навчально-виховного процесу: школа  має 
бути зорієнтована на використання розроблених освітніх технологій та методичних систем (комплексів 
методів і прийомів навчання, завдань і вправ), які спонукали б учнів до активної творчої діяльності. 
Власне, на це орієнтує вчителя-словесника й діюча програма з української літератури: "Потрібно навчити 
учнів творчо мислити, творчо діяти. Під час вивчення літератури учитель не вимагає нагромадження 
знань та вмінь, а розробляє такі методичні технології, в основі яких закладено постійне збагачення учнів 
творчим досвідом, формування у них механізму самоорганізації саморозвитку" [2:5]. 

У науковій літературі  творчість найчастіше трактується як "діяльність людини, спрямована на 
творення духовних і матеріальних цінностей. Діяльність, пройнята елементами нового, вдосконалення, 
збагачення, розвитку"  [3:1234]. 

Дидактами чітко визначено творчий компонент змісту освіти в навчально-виховному процесі. На 
думку І.Я. Лернера, розумова діяльність учнів має творчий характер, коли відбувається: 

− самостійне перенесення знань і вмінь у нову ситуацію; 
− визначення нової проблеми у традиційній ситуації; 
− бачення структури об’єкта, визначення його функцій; 
− комбінування й перетворення раніше відомих способів діяльності у процесі розв’язування нової 

проблеми; 
− створення принципово нового методу, способу, підходу, пояснення [4:102]. 
Проблема формування й розвитку творчої діяльності учня в методиці викладання української 

літератури останнім часом висвітлювалась науковцями Н.Й. Волошиною, Є.А. Пасічником, 
Б.І. Степанишиним, Г.Л. Токмань та ін. Методисти вважають, що реалізації даного питання сприятиме, у 
першу чергу, використання активних методів і прийомів навчання, навчальних занять нових видів, 
позакласна робота. Вважаємо, що означені способи організації навчально-пізнавальної діяльності учнів 
варто доповнити такими, що мають спрямування на розвиток асоціативного підґрунтя у процесі 
пізнання. Зрештою, цьому сприяє література як навчальний предмет: "Кожен твір викликає у читачів (у 
даному разі в учнів) цілий ланцюг асоціацій, спогадів, думок, пов’язаних з їхнім життєвим досвідом, з 
тим, що вони бачать в житті... Художній твір, який вивчають у школі, можна порівнювати із сніговою 
кулею, що тягне за собою цілу лавину думок, проблем, дискусійних запитань" [5:75-76]. 

У сучасній психології існує твердження, що асоціативність властива майже всім видам пізнавальної 
діяльності – мисленню, пам’яті, уяві. Асоціації трактуються як зв’язок між окремими нервово-
психічними актами – уявленнями, думками, почуттями, внаслідок якого одне уявлення, почуття, образ, 
особа й та ін. викликає в пам’яті  інше [3:26]. Згідно з теорією рекомбінації у процесі пізнавального 
творчого мисленнєвого  пошуку особистість по-новому моделює і комбінує старі образи, набуті з 
допомогою відчуттів, сприймань [6:1]. Ця робота здійснюється шляхом спроб і помилок. Для мозку 
людини властива складна аналітико-синтезуюча діяльність, у процесі якої утворюються нові тимчасові 
нервові зв’язки на основі наявних, тобто відбувається перегрупування асоціацій. Учений К.К. Платонов 
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вважає, що роль асоціацій у мисленні будь-якого виду (особливо наочно-образного, наочно-дійового) чи 
іншої пізнавальної пошукової діяльності є вагомою [7].  

Психологи також радять використовувати асоціації з метою розвитку пам’яті [8]. Важливу роль у 
запам’ятовуванні та відтворенні матеріалу, на їх думку, грає римування слів. У такому випадку слова, які 
запам’ятали раніше, римуються з іншими, новими, тобто використовуються як стрижневі.  

За методом "локі" для запам’ятовування нових слів потрібно уявити місце, в яке розміщуємо кожний 
образ. Потім, щоб згадати перелік слів (фраз), необхідно подумки пройтися цими місцями й уявити 
образ, який вони містять. На дієвість такого методу вказував  і К. Ушинський: "Учіть дитину п’яти 
словам, і вона довго буде мучитись над ними, а зв’яжіть двадцять таких слів із картинкою, і вона 
запам’ятає їх блискуче" [8]. 

Оскільки творчість є складним явищем, що не зводиться лише до уяви, мислення чи почуттів, у її 
"розгортанні" відбувається синтез усіх названих процесів, неважко зрозуміти, що наукова методика 
стоїть перед необхідністю розробки технологій, які б мали виразну спрямованість на розвиток 
асоціативно-образного мислення, творчості школярів.  

Асоціативність мислення, творчої уяви, фантазії дітей використовуються в розробках ігрових методик 
з метою розвитку літературно-творчої діяльності та художньо-словесних здібностей учнів. Наприклад, 
така система завдань розроблена науковцями Івано-Франківського обласного інституту післядипломної 
освіти педпрацівників для розвитку практичної словесної творчості  учнів [9]. У систему ігрових завдань 
включені такі: "Пошук асоціацій", "Створення асоціативних ланцюжків", "Пошук порівнянь", "Пошук 
варіантів закінчення твору-мініатюри", тощо. Основним цільовим призначенням цієї навчально-
розвиваючої системи є формування читацьких і літературно-творчих здібностей учнів 5-11 класів та 
розвиток здатності дітей до творчості взагалі. Дидактичною метою цих завдань є творення нових 
словесних конструкцій (метафоризації), що досягається за рахунок розвитку асоціативного підґрунтя 
творчої уяви, покращення якісних показників асоціативного потоку - широти, глибини, швидкості, 
керованості, які є важливими для будь-якої сфери творчої діяльності; формування здатності бачити в 
одному предметі (явищі, образі) ознаки й функції інших предметів, уміння спонтанно й легко 
породжувати фантастичні образи на ґрунті буденних подій. 

Методист К.Н. Баліна пропонує власну методику дослідження жанрових особливостей, змісту, мови 
художніх творів та аналізу персонажів на основі асоціативних ігор [10]. 

Враховуючи специфіку літератури як шкільного предмета й виду мистецтва, пропонуємо вчителям-
словесникам впроваджувати в навчально-виховний процес завдання асоціативного характеру (творчі 
роботи). Такі письмові роботи ми умовно називаємо творами асоціативного характеру, оскільки в них 
старшокласники викладають власні думки, роздуми, враження чи укладають особисті уявні образи, 
етюди, замальовки, монологи тощо, які є асоціаціями на певний літературний образ, твір, уривок з нього. 

 Цілеспрямоване використання у процесі навчання таких завдань, на нашу думку, допоможе 
розвинути в кожного школяра нестандартність мислення, творчі обдарування, зорієнтує старшокласника 
на пошук нових ідей, фактів, образів, тобто, сприятиме творчому самостійному становленню 
старшокласника.  

Дещо подібна практика описана в посібнику Б.І. Степанишина, коли учні писали твори-роздуми 
відразу після прочитання художнього твору, не знайомлячись із відгуками літературної критики про 
нього [11]. У таких творчих роботах школярі висловлювали власні думки, роздуми, висновки, викликані 
літературним твором. 

Асоціативний твір-замальовка за уривком із художнього твору 
Мета: розвивати асоціативне підґрунтя мислення, уяви, формувати вміння й навички творчої 

діяльності. 
Школярам пропонується до уваги обраний учителем уривок із твору, який має важливе значення у 

змісті твору: образ-символ, репліка, монолог-роздум чи слова-характеристика, що розкривають ідейне 
навантаження художнього твору, сутність характеру чи дій персонажа, вираження ідейно-естетичного 
ідеалу митця тощо. Потрібно за певний час створити твір-образ, що є асоціацією на почуте, чи висловити 
власні думки й почуття, які викликав уривок із твору. Досить часто у власних доробках школярі 
поєднують ці два види роботи: створюючи власний образ, вони доповнюють твір роздумами, 
судженнями про нього чи навпаки. 

Яскравим зразком уривку з твору, що сприяє утворенню у старшокласників асоціативних образів, 
"картинок", "замальовок" чи роздумів є, для прикладу, опис собору в романі Олеся Гончара "Собор" чи 
образ Марії, яка працює на полі (за повістю У. Самчука "Марія"). Варто використати саме в цьому плані 
багато "замальовок" із повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків" чи уривки з роману у новелах 
Ю. Яновського "Вершники". Такий вид роботи допоможе, на нашу думку, не лише розвинути самостійну 
творчу діяльність школярів, а й глибше проникнути в ідейний задум письменника, розкрити характер чи 
особливості певного персонажа, його світобачення, вагомість у творі, тобто, сприятиме повноцінній 
літературній освіті. 
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Асоціативний твір "Продовження художнього твору" 
Мета: розвивати й розширювати асоціативне підґрунтя творчої уяви, фантазії, формувати вміння й 

навички укладання власного бачення розгортання сюжету, розвитку образу тощо. 
У процесі композиційного аналізу художнього твору учням пропонується на певному етапі 

зупинитись, "забути", як розвиваються події у творі далі, й "вималювати" власне продовження сюжету. 
Таку "зупинку", наприклад, можна зробити, опрацьовуючи зміст роману Панаса Мирного "Хіба ревуть 
воли, як ясла повні" перед зустріччю Чіпки Варениченка з панським сторожем, коли головний персонаж 
уперше вчинив великий гріх, виливаючи образу і ненависть до існуючого ладу у вбивство ні в чім 
невинної людини. Страшно й від того, що власний вчинок не викликав ніякого осуду  скоєного в душі 
Чіпки, навіть гірких роздумів. Тому, на нашу думку, перед згаданим уривком із твору слід запропонувати 
дітям скласти власне бачення подальших подій, не змінюючи часовий вимір твору. Вважаємо, що цей 
вид роботи не лише сприятиме реалізації творчої самостійної діяльності учнів, а допоможе їм 
замислитись над проблемами, що сформували характер головного персонажа, лежать в основі його 
поведінки та дозволить їм замислитись, переглянути власні вчинки, вироблений стиль спілкування з 
оточуючими. 

Асоціативний твір-образ "Створення образу" 
Мета: розвивати уяву, здатність спонтанно й легко вимальовувати нові художні образи, формувати 

вміння й навички творчої діяльності. 
Під час аналізу художнього твору, в якому наявні яскраві чи символічні образи, можна запропонувати 

старшокласникам створити власний образ особистості, природи тощо. Скажімо, з цією метою можна 
використати уривок з автобіографічної повісті О. Довженка "Зачарована Десна" з описом річки 
дитинства письменника й поставити завдання написати власний образ ріки (в художньому стилі), що є 
близькою кожному з учнів, а змалювання О. Гончарем рідної М. Баглаю вулиці є поштовхом до 
учнівських творів "Вулиця мого дитинства (юності)" тощо. Аналізуючи поезію Д. Павличка "Коли ми 
йшли удвох з тобою", доцільно запропонувати одинадцятикласникам описати образ власного кохання (у 
поетичній чи прозовій формі) чи картинку особистої зустрічі з коханою людиною. 

Часто, створюючи той чи інший образ, учні вдаються до асоціацій пам’яті, переосмислюючи почуте 
чи побачене раніше, створюючи на його основі новий образ. Поштовхом до цього є уважна, вдумлива 
робота учнів зі змістом твору, вдало дібраний та виразно продекламований уривок із прозового твору чи 
ліричний твір, що викликає такі асоціативні спогади, думки, почуття. Це не є випадковістю, оскільки, як 
зазначив І.Я. Франко у трактаті: "Із секретів поетичної творчості", художня література через багатство 
мови та смислових образів може викликати безмежно велику кількість і різнорідність зворушень, більшу, 
ніж твір будь-якого іншого виду мистецтва.  

Асоціативний імпресіоністичний твір "Опис емоційного стану персонажа" 
Мета: розвивати образне мислення, вміння адекватно виражати емоційний стан, що переживається 

персонажем, його думки, роздуми, почуття; формувати творчу діяльність. 
Для виконання завдання цього виду учням пропонується певний уривок із твору, де автор досить 

стисло описав внутрішній стан персонажа чи взагалі  випустив це з поля зору. Таке завдання можна 
використати, аналізуючи образ Івана Іскри, коли він блискавкою летів до Б. Хмельницького після 
рішення суду в м. Полтаві про страту Марусі Чурай, доповнивши, розгорнувши його думки, чи для 
глибшого розуміння ідейного навантаження роману Ю. Яновського "Вершники" уявні роздуми старої 
Половчихи на березі розбурханого моря. Цей вид діяльності сприятиме глибшому проникненню 
старшокласника у внутрішній світ персонажа художнього твору, розумінню його вчинків. 

За твердженням психологів, традиційна дитяча гра як вид творчої діяльності не зникає, як така. У 
старшому віці вона набуває іншої форми, втілюючись у художньо-словесній творчості. Практика 
свідчить, що старшокласники займають активну позицію при написанні творів асоціативного характеру. 
Впровадження таких завдань, на наш погляд, не лише допомагає формуванню творчої самостійної 
діяльності учнів, а й розкриває їх обдарування, розвиває вміння відчувати силу слова, працювати з ним. 
Водночас це сприяє розвитку їх образного мислення, усуває небезпеку штампів, кліше. 
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Мирошник С.И.  Задания ассоциативного характера как способ развития творческой  
деятельности старшеклассника (в процессе изучения украинской литературы) 

Проанализирован вопрос разработок заданий ассоциативного характера, тестов в психологии и 
методической науке. Обоснована значимость использования указанных заданий в процессе изучения 
украинской литературы как условия развития творческой деятельности старшеклассника. Ключевые 
понятия: творческая деятельность, ассоциация, творческие работы ассоциативного характера. 

Miroshnyk S. Associative Tasks as a Means of Developing  the Creative Activity of Senior Pupils (in the 
Course of the Ukrainian Literature) 

The paper presents an analysis of devising associative tasks as well as tests in psychology and methodology. It 
explains the significance of employing the above tasks in the course of the Ukrainian literature as a means of 
developing the creative activity of senior pupils.Key words: creative activity, association, associative creative 

tasks. 
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ЕСТЕТ ЧИ МОРАЛІСТ? 

Статтю присвячено аналізу роману Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея" в школі 

Проблема шкільного аналізу літературного твору є однією з центральних методичних проблем, якій 
присвячені численні праці відомих методистів: Гуковського Г., Браже Т., Маранцмана В., Докусова О., 
Зепалової Т., Каменецької Л., Шахрай І., Майміна Є., Чирковської Т., Пасічника Є., Мірошниченко Л., 
Ніколенко О. тощо. Уведення в школу предмета "Зарубіжна література" надає особливої актуальності 
проблемі аналізу творів зарубіжної літератури. Шляхи прилучення школярів до шедеврів світової 
літератури – важлива проблема сучасної методики. Одним із таких шедеврів, безперечно, є роман 
О. Вайльда "Портрет Доріана Грея". 

Аналіз твору, пропонований автором, направлений на розкриття важливої моральної проблематики 
роману, який піднімає "… вічні теми, що бентежать душу, збуджують думку, змушують особистість 
інакше дивитися на світ і себе в ньому" [1:36]. 

Показати шляхи "… поєднання естетичного та виховного підходів до вивчення зарубіжної літератури 
в школі" [2:3] – важливе завдання даної роботи. Твір О. Вайльда розглядається як яскрава демонстрація 
естетизму письменника, що визначив і його життєве кредо, і творчу манеру. Художні твори "апостола 
естетизму" – людини парадоксального світовідчуття,  парадоксального стилю життя, парадоксальних 
суджень – свідчать про те, що й естетизм їх автора не позбавлений парадоксальності. 

Без урахування цього в процесі аналізу роману "Портрет Доріана Грея" не можна сподіватися на його 
правильне розуміння. Наголошуючи на думці, що мистецтво вище за життя, показуючи на протязі всього 
роману перевагу мистецтва над життям, у фіналі автор доводить, що долю людини вирішує не вигадане, 
а реальне життя. Етика, моральні критерії оцінки стилю життя Доріана Грея беруть верх над естетикою. 
Вайльд вступає у боротьбу з власним естетизмом. Ця суперечність ускладнює сприйняття роману 
десятикласниками. Шкільний аналіз твору, на наш погляд, доцільно направити на виділення тих епізодів, 
що побудовані у повній відповідності до естетизму автора. Це допоможе більш чітко виявити контраст 
між естетичними принципами Вайльда, втіленими в "Портреті", та моральною проблематикою твору. 
Саме естетизмом письменника пояснюється надмірна штучність "Портрету", його декоративність. У 
процесі  читання роману учнів швидше привабить оригінальність його форми, ніж доля героїв. Занадто 
нереальними в цьому декоративному каркасі здаються і кохання Сібіл Вейн до Прекрасного Принца, і її 
самогубство, і провина Доріана, і його подальші злочини тощо. Погодитися з таким сприйняттям подій і 
героїв учнями означало б перекреслити ті моральні цінності, що несе в собі цей твір. А моральні 
проблеми, поставлені в романі, дуже важливі й актуальні для нашого сьогодення, коли все більше 
починає домінувати егоїстичний, меркантильний підхід до людських стосунків, коли жадоба насолод 
переважає усі інші почуття, коли власне благополуччя досягається будь-якою ціною, в тому числі й 
злочинами. Довести в процесі аналізу, що Вайльд-естет поступається Вайльдові-моралістові, означає 
досягти поставленої мети. Від естетизму – до вирішення важливих моральних проблем – таким 
уявляється вивчення твору в школі. 

Заохотити до читання роману допоможуть попереднє анкетування, твір-мініатюра або диспут на тему 
"Щастя і насолода. Чи тотожні ці поняття?" тощо. У анкеті можна запропонувати деяку кількість 
відповідей, з яких учні виберуть свої. Наприклад: "Щастя – це...насолода життям; можливість 
задовольняти всі свої бажання; багато друзів;  велике кохання; почувати себе потрібним людям; багато 
грошей;  жити тільки для себе; робити добро для інших; присвятити себе улюбленій справі;  жити 
комфортно;  почувати себе в центрі уваги; бути самостійним і незалежним; жити наповненим духовним 
життям ...". 

Роботу над текстом роману найдоцільніше організувати, взявши за основу головну тезу естетики 
Вайльда: "Мистецтво вище за життя". Це судження породжує цілу низку протиставлень, якими 
переповнений роман: естетика – етика, мистецтво – мораль, мистецтво – природа, прекрасне – моральне 
тощо. Це обумовлює контрастність композиції роману. Найглибшим є контраст між життям і 
мистецтвом. Доцільно запропонувати учням знайти конкретні приклади того, як виявляється цей 
контраст в романі, зафіксувавши це в зошиті за допомогою приблизно такої таблиці: 

 

Мистецтво Життя 
- захоплення Доріана талановитою грою Сібіл на 
сцені: "... я закоханий у неї! Вона для мене все в 
житті. Вечір за вечором я ходжу дивитися на її гру" 
[3:53]; 

- байдужість до справжнього почуття: "Тепер ви 
просто байдужа мені. Я покохав вас, бо ви чудово 
грали, бо я бачив у вас хист і розум, бо ви 
втілювали мрії великих поетів і вбирали в живу 
плоть і кров примарні образи мистецтва. Але тепер 
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Мистецтво Життя 
з цим усім покінчено. Ви порожнє, бездарне 
створіння, та й годі" [3:87]; 

- здатність до сліз розчулитися, переживаючи 
книжкові трагедії: "Якби я прочитав це у книжці, я 
ридав би!" [3:98]; 

- легка схвильованість смертю Сібіл: "А все ж те, 
що сталося, не вразило мене так, як би мало 
вразити. Воно видається мені просто дивогідною 
розв’язкою дивогідної  п’єси. У ньому – вся 
моторошна краса грецької трагедії, трагедії, в якій я 
був один з головних героїв, але яка не поранила 
моєї душі" [3:99]. 

- захоплення штучною красою, увага до світу речей, 
штучність пейзажів: "Погляд його впав на 
пурпурове атласне покривало, щедро вигаптуване 
золотом, - чудовий взірець венеційського мистецтва 
кінця ХYII століття" [3:116]. "Зрідка на довгих 
шовкових шторах величезного вікна миготіли 
химерні тіні птахів, утворюючи на мить щось 
подібне до японського малюнка..." [3:7]. "На 
безхмарному червонясто-зеленому небі, що видніло 
за вікнами, мерехтіла самітна зірка" [3:122]. 

- байдужість до природної краси; 

- детальний опис зовнішності героїв; - неуважність до виразу їх облич; 
- зміни в портреті: чарівність – потворність –
чарівність: "Художник дивився  на прегарну 
юнакову постать, що її він так майстерно виобразив 
на полотні, і обличчя йому опромінив задоволений 
усміх" [3:8]. 
"Портрет усе був відразливий – навіть іще 
відразливіший, коли тільки це можливе: червона 
волога на його руці, либонь, ще пояскравішала, ще 
більш скидаючись на тільки-но пролиту кров" 
[3:208]. 
"Коли вони ввійшли у кімнату, на стіні їм впав в 
око чудовий портрет їхнього господаря – достоту 
такий, яким вони останній раз його бачили, в 
усьому блиску його чарівної юності і вроди" 
[3:210]. 

- зміни в зовнішності Доріана Грея: краса – 
потворність: " ... цей юнак – з ніжними обрисами 
ясно-червоних уст, чистими блакитними очима, 
золотистими кучерями – був надзвичайно 
вродливий" [3:20]. "А на підлозі, з ножем у грудях, 
лежав якийсь мрець у вечірньому костюмі. Увесь у 
зморшках, вимарнілий, аж погляд вернуло" [3:210]. 

 
Наведені спостереження наочно доводять, що все гарне й привабливе автор пов’язує з мистецтвом, а 

все потворне – з життям. У відповідності до свого естетизму він віддає перевагу мистецтву. 
Метаморфози, що відбуваються з портретом і зовнішністю Доріана Грея на протязі роману, - теж на 
користь мистецтва. 

Роман починається з протиставлення життя мистецтву, хоча це й не зразу помітно. Генрі Уоттон  і 
Безіл Голуорд  ведуть мову про портрет Доріана Грея. Художник не хоче демонструвати цей твір перед 
публікою тому, що вклав у це полотно занадто багато душі, занадто багато самого себе. Викладаючи свій 
погляд на мистецтво, він підкреслює: "Митець повинен творити прекрасне, але не повинен у нього нічого 
вкладати із свого власного життя. У нашу добу люди тлумачать мистецтво, як різновид автобіографії. Ми 
втратили абстрактне почуття краси" [3:17]. Вайльд  був проповідником саме такого почуття краси. Але 
усім романом письменник доводить, що краса, не поєднана з моральністю, перетворюється на свою 
протилежність, стає потворною. Звертаючись до тексту роману, важливо простежити за тими змінами, 
які виникали  на портреті, відмічаючи при цьому, чим вони викликані. 

"Посеред кімнати стояв на мольберті зроблений у повен зріст портрет надзвичайно вродливого 
юнака..." [3:8]. Знайомство з портретом, який стане невіддільним  від того, хто на ньому зображений, 
відбувається вже на першій сторінці. Реальна людина надихнула Голуорда на створення шедевру, і доля 
найпрекраснішого творіння визначатиметься реальним життям Доріана Грея. Фабула парадоксальна. Але 
це один з найблискучіших парадоксів великого естета, що допомагає наочно побачити жахливу 
потворність способу життя героя, бруд, у якому він тоне, бездонну прірву, в яку він летить. 
Спостереження за змінами на портреті можуть виглядати так: 

Вчинки Доріана Грея                                                           Зміни на портреті 
- смерть Сібіл Вейн                                                              "... загальний вираз явно став інакший... 
                                                                                               осьде портрет, і на ньому складка  
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                                                                                               жорстокості біля уст" [3:90]. 
 
- розбещене життя на протязі                                            "Зойк жаху вихопився у художника, коли 
  вісімнадцяти років                                                             в тьмяному світлі він побачив на полотні 
                                                                                               бридотно вишкірене обличчя. Вираз  
                                                                                               портрета викликав лише презирство й огиду. 
                                                                                               Боже милостивий, адже перед ним портрет 
                                                                                                Доріана Грея!" [3:148-149]. 
 
- вбивство Безіла Голуорда                                                 "Звідки на руці портрета ота огидна волога, 
                                                                                               червона й лискуча, неначе полотно 
                                                                                                випрівало кров’ю?" [3:164].  
 
- смерть Джеймса Вейна, самогубство                              "А чому червона пляма ще побільшала? 
   Алана Кемпбела тощо.                                                     Вона розповзлася по зморшкуватих пальцях, 
                                                                                                мов яка жахлива хвороба ... Кров була й на 
                                                                                                ногах портрета, немовби вона скапувала.  
                                                                                                Кров була  навіть на тій руці, що не тримала 
                                                                                                ножа!.." [3:208-209]. 
Отже, зміни на портреті відбуваються поступово. Спочатку ледь помітні. Згодом окреслені все 

яскравіше й яскравіше. Доріан Грей, що на початку роману ще здатний переживати з приводу сварки з 
Сібіл, вирішує навіть одружитися з нею, щоб залагодити свою провину, поступово морально деградує 
настільки, що стає справжнім злочинцем, але жодних докорів сумління вже не відчуває. Звернувшись до 
епізодів вбивства Безіла Голуорда, самогубства Алана Кемпбела, вбивства брата Сібіл, перечитавши 
сторінки, що оповідають про спосіб життя Доріана, ставлення до нього у світських колах, 
десятикласники дійдуть висновку, що єдиним почуттям, яке керувало його вчинками все життя, був 
егоїзм. Жадоба насолод, прагнення задовольнити свої бажання будь-якою ціною, нехтуючи долями і 
навіть життям інших людей, - такий шлях  Доріана Грея. Портрет "постарівся" настільки, що реальна 
людина навряд чи може так сильно й потворно змінитися за такий короткий строк. Це перебільшення є 
свідченням беззастережного заперечення філософії Доріана самим автором. 

Співставлення двох подібних епізодів роману: роздуми Грея над своїм подальшим життям після 
смерті Сібіл (розділ УІІІ) та його роздуми наприкінці роману про можливість почати нове життя (розділ 
ХХ) – допоможе учням зрозуміти просту, але незаперечну істину: моральний вибір людини завжди 
залежить від неї самої. Свій життєвий шлях Доріан Грей визначив сам. Його супутниками і на початку, і 
в кінці життєвого шляху були егоїзм, лицемірство, жадоба насолод, байдужість до інших людей. 
Вражений змінами, що відбулися на портреті за роки його розбещеного життя, герой подумки начебто 
прагне  змінитися. Але портрет не залишає йому надії, стверджуючи, що в основі цього прагнення – 
лише лицемірство: "Він думав про Гетті Мертон. Бо таки цей портрет, нібито дзеркало його душі, - він 
бреше! Марнославство? Цікавість? Лицемірство? Невже нічого іншого не було в його самозреченні? Ні, 
неправда, там було щось інше, щось більше. Принаймні так він гадав. Але – хто може сказати?.. 

Ні! Нічого іншого там не було. Лише через марнославство він пощадив її. З лицемірства натягнув 
машкару доброчесності. Заради цікавості спробував ускромити себе. Тепер він ясно бачить усе це" 
[3:209]. 

Закоханість у самого себе визначила й тих людей, що мали вплив на Доріана, підштовхуючи його на 
ганебний шлях. Авторитетом для нього став не чесний, людяний, працьовитий Безіл, а лорд Генрі – 
людина, теорії якої Грей втілює в життя. Він прислуховується до Уоттона  саме тому, що філософія 
останнього виправдовує його власні пристрасті, бажання й поведінку. Знайти алібі – найлегший, але 
дуже небезпечний шлях. Обмін думками щодо цієї проблеми повинен знайти своє місце на уроках. 
Домінантою при цьому може стати фінальна сцена.. Розпусник і вбивця не витримав власної 
потворності. Портрет мав стати його наступною жертвою. Але цього не сталося. Герой не уникнув 
справедливого покарання. Образ портрету є символічним. Він уособлює потаємні пристрасті й бажання 
героя, його свідомість, його ставлення до людей, врешті-решт – його совість, заплямовану кров’ю. 
Розплата приходить у реальному житті, до реальної людини. Але ця людина нічого спільного з 
портретом, що став шедевром серед полотен Безіла Голуорда, вже не має. Витвір мистецтва зберіг свою 
красу. Мимоволі згадується теза Вайльда: мистецтво вище за життя. Воно нетлінне і належить до тих 
вічних цінностей, які зберігають людину в людині. 

Водночас письменник суперечить іншій тезі, що виражає його естетизм: "Усяке мистецтво 
аморальне". Звернімося, наприклад, до розділу УІІІ. Доріан дізнається про смерть Сібіл. Яка його 
реакція? Прочитавши в класі діалог між Греєм і Гаррі, учні вже не сумніваються в тому, що головний 
герой роману не здатний на щире співчуття. У даній ситуації його турбує лише власний стан і власне 
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самопочуття. Так, рішення одружитися з Сібіл було прийнято лише під тиском змін, що відбулися на 
портреті. Лист, адресований вже мертвій дівчині, став сповіддю, завдяки якій Доріан перестав відчувати 
свою провину. Звістка про смерть Сібіл приголомшила, але не стала приводом для страждань. Ця подія 
навіть приваблює юнака своєю подібністю до трагедій, що розігрувалися на сцені, своєю романтичністю. 
Розмова Доріана й лорда Генрі виглядає не лише аморальною, але й цинічною. Вона логічно підводить 
до того остаточного вибору, який зробив Доріан: "Так, саме життя вирішило за нього – життя і його 
безмежна цікавість до життя. Вічна молодість, безмежні пристрасті, насолоди, витончені й потаємні, 
розгін несамовитих веселощів і ще несамовитіших гріхів – усього цього зазнає він. А портрет нестиме 
тягар його ганьби, і більше нічого" [3:104]. 

Зробленим вибором герой остаточно відцурався тих моральних норм, які визначають нормальні 
стосунки між людьми. Невипадково розділ закінчується фразою, яка не потребує коментарів: "Годиною 
пізніше він був уже в опері, і в ложі за ним ззаду сидів лорд Генрі, спираючись йому на крісло" [3:105]. 

Отже, створюючи "суто декоративний роман", "апостол естетизму" виступає як мораліст, оцінюючи 
поведінку діючих осіб. Змальовуючи Доріана Грея, письменник вдається до крайнощів: спосіб його 
життя не просто аморальний – він злочинний. 

Найближче до самого автора стоїть лорд Генрі. Це легко зрозуміти, виписавши деякі з його 
афоризмів. Але симпатії Вайльда – на боці Безіла Голуорда. Можна доручити окремим учням зробити 
повідомлення про цих героїв, запропонувавши таку тематику: "Генрі Уоттон  як теоретик естетизму", 
"Генрі Уоттон  як виразник ідей Оскара Вайльда", "Філософія Генрі Уоттона", "Роль Генрі Уоттона  в 
житті Доріана Грея", "Генрі Уоттон  і Безіл Голуорд як антиподи", "Життя і мистецтво Безіла Голуорда", 
"Безіл Голуорд як трагічний персонаж". 

Закінчуючи аналіз роману, цікаво повернутися до "Передмови", щоб розібратися в питанні: Чи став 
аналізований твір підтвердженням естетизму його автора? 

Відповідь на це питання неоднозначна. Важливо пам’ятати про те, що аналіз твору не повинен 
привести до неприйняття естетизму Вайльда,  негативного ставлення до його поглядів, їх заперечення. 
Головне завдання вчителя -  допомогти учням зрозуміти "великого естета", прийняти його в усій 
складності, з помилками й хибними судженнями, з гуманізмом і скептицизмом, благоговінням перед 
красою й беззастережним неприйняттям брутальності й цинізму реального життя. 

Філософський характер роману наближує його до найвидатніших творів світової літератури – 
"Фауста" Гете, "Шагреневої шкіри" Бальзака. Проблеми, поставлені в романі, надають твору 
універсального характеру: життя і мистецтво; прекрасне і моральне; щастя і насолода; егоїзм і злочин; 
проблема морального вибору; проблеми кохання і дружби. 

Стверджуючи, що "Будь-яке мистецтво не дає жодної користі", Оскар Вайльд створив роман, в якому 
є те, що видатний методист В.Я. Стоюнін називав "загальнолюдським елементом", який є "душею 
кожного твору". Це "прагнення істини, правди, добра ... все те, що ми визнаємо розумним, справедливим, 
істинним, моральним, прекрасним" [4:342]. 

Підсумувати враження, ще раз поміркувати над прочитаним допоможе написання твору. Тематику 
можна запропонувати таку: "Життєві трагедії в романі О. Вайльда "Портрет Доріана Грея", "Проблема 
морального вибору в романі...", "Чи почуває себе щасливим Доріан Грей?", "Дружба й кохання як 
важливі етичні проблеми роману О. Вайльда "Портрет Доріана Грея". 

Отже, роман Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея" ще раз доводить: "… література має такий 
великий гуманістичний потенціал, що може допомогти у формуванні юної людини, у її самовизначенні, в 
усвідомленні моральних ідеалів і виборі життєвої позиції" [1:36]. 

ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ 

1. Ніколенко О. Специфіка уроку зарубіжної літератури в старших классах // Всесвітня  література та культура в 
навчальних закладах України. – 2001. - № 1. 
2. Черниш О. Спільний пошук істини // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. – 2001. - № 1. 
3. Вайльд О. Портрет Доріана Грея. – К.: Дніпро, 1968. 
4. Стоюнин В.Я. Избранные педагогические сочинения. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1954. 

 

Матеріал надійшов до редакції 20.01.2004 р.  

Ржевская З.М.  Эстет или моралист? 

Статья посвящена анализу романа Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея" в школе. 

Z.M. Rzhevskaya. An Aesthete or a Moralist? 

The article centers or the analysis of the novel "The Picture of Dorian Gray" by Oscar Wilde at lessons of 
Foreign Literature. 



Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 14. Педагогічні науки   

© Волинець І.М., 2004 
62 

УДК  371.013.77:82.0 (07.07) 
І.М. Волинець, 

методист навчально-видавничого центру  
(Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів) 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКАМИ 
ЛІТЕРАТУРНОГО КРАЄЗНАВСТВА  У КУРСІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Предметом статті є психолого-педагогічні засади вивчення літературного краєзнавства 
старшокласниками у курсі зарубіжної літератури: вікові, психологічні, пізнавальні можливості учнів; 
доцільність та різноманітність способів організації навчально-пізнавальної діяльності школярів; 

механізми здійснення міжпредметних зв’язків.  

Поглибити знання про історію України, рідного краю,  культуру нашої країни можна  у процесі 
вивчення літературного краєзнавства в курсі зарубіжної літератури  

Літературне краєзнавство почало розвиватися з поч. -  сер. ХVІІ ст., коли відомі історики 
В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, С.І. Ремізов, П.І. Ричков збирали відомості про місцеві культурно-
історичні цінності. Про важливість "місцевого колориту" в художніх творах у ХІХ ст. говорили 
В.Г. Бєлінський, М.О. Добролюбов, М.Г. Чернишевський (40-і роки), М.О. Некрасов, Н.С Лесков, 
Д.Н. Мамін-Сибіряк, Н.В. Успенський (60-і роки), Г.І. Успенський, В.Г. Короленко (70-і роки), 
М. Горький (90-і роки). Починаючи з 60-х років ХХ ст., питанню теорії та методики використання 
краєзнавчих матеріалів у курсі вивчення рідної літератури приділяли увагу російські й українські 
методисти (Є. Пасічник, Н. Милонов, М. Янко, О. Фесенко, Г. Самойленко, А. Лисенко та ін.). Всі вони 
трактують термін "літературне краєзнавство" як синонім поняття "література рідного краю". Предметом 
дослідження означеної галузі літературознавства визначено "діяльність місцевих письменників і 
літературних об’єднань, гуртків, а також перебування в регіоні вітчизняних і зарубіжних письменників, 
відображення краю в художній літературі"[1:44]. Дане визначення, на нашу думку, є дещо звуженим, 
оскільки у процесі вивчення зарубіжної літератури не варто обмежуватися лише вивченням зв’язків 
іноземних письменників з певним краєм, регіоном. Вважаємо за потрібне дослідження діяльності 
зарубіжних письменників  щодо їхнього перебування, тематики творчості, відображення образів-
персонажів стосовно всієї території України. 

Краєзнавча діяльність у процесі вивчення зарубіжної літератури як на заняттях, так і в позакласній 
роботі має базуватися на психолого-педагогічних засадах. Педагогам при плануванні та проведенні такої 
діяльності слід  враховувати: 

1) вікові, психологічні й пізнавальні можливості та особливості старшокласників, їхній загальний 
розвиток; 

2) специфіку літературного розвитку в період ранньої юності; 
3) доцільність та різноманітність способів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів і 

навчальних занять, які  б сприяли зацікавленості зв’язками зарубіжних письменників з Україною; 
4) добір літературно-краєзнавчого матеріалу з урахуванням принципу "від простого до складного"; 
5) механізми здійснення міжпредметних зв’язків; 
6) інтерес до суспільно-політичних, моральних, естетичних проблем, до художньої літератури, до 

історії рідного краю, країни. 
Як відомо, основною ознакою періоду ранньої юності (15-17 років – 9-11 класи) є потреба юнака чи 

дівчини виробити внутрішню позицію дорослої людини, власний  світогляд, усвідомити себе членом 
суспільства, вибрати свій життєвий шлях, професію. Це час, коли підростаюча особистість поступово 
досягає такого ступеня фізичної, психічної і соціальної зрілості, що вже може цілком свідомо й 
самостійно виконувати соціальні функції. Саме в цей період під керівництвом учителя у 
старшокласників формуються розумові дії й операції (пам’ять, спостережливість, сприймання, поняття, 
творча уява, спеціальні здібності (літературні, технічні тощо), самовпевненість, критичність, 
самоконтроль, потрібні для розв’язання різних видів навчальних задач, самостійного поповнення своїх 
знань з подальшим використанням у навчальній і практичній діяльності [2]. 

Учні 9-11 класів, почуваючи себе дорослими, у процесі учіння самостійно планують, організовують, 
регулюють свою діяльність, визначають для себе цілі, задачі, відбирають засоби та способи їх 
розв’язання. Їм притаманна здатність тривалого зосередження на пізнавальних об’єктах, вміння 
розподіляти й переключати увагу, а самостійність дає можливість реалізувати спеціальні здібності. З 
огляду на це, доречним стає застосування в навчально-виховному процесі елементів краєзнавчого 
дослідження, що формує в учнях дослідницькі навички, вміння застосовувати методи наукового 
пізнання. Результатом такої діяльності є написання науково-дослідницьких та пошуково-дослідницьких 
робіт. Звісно, що підготовка роботи здійснюється під безпосереднім керівництвом наукового керівника 
(частіше вчителя), але тему учні обирають самостійно, з урахуванням інтересу, місцевого матеріалу, 
сформованості розуміння своїх патріотичних почуттів. У процесі досліджень учні самостійно засвоюють 
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основні поняття та ідеї; знайомляться з фактами, явищами і самостійно знаходять їхній зв’язок із 
сучасним життям, бачать їх актуальність; самостійно вивчають, описують та інтерпретують краєзнавчий 
матеріал, формулюють наукові висновки. 

Оскільки психічний розвиток особистості старшокласника залежить від навчання, то продуктивність 
зусиль прямопропорційна  настрою. А згідно з ієрархічною класифікацією потреб А. Маслоу 
(1) фізіологічні потреби; 2) потреба в безпеці; 3) потреба в коханні; 4)потреба в суспільному статусі 
(повазі); 5) потреба в самореалізації та індивідуальному розвитку) вищі потреби виникають тільки після 
задоволення потреб попередніх рівнів. Тому в роботі з дітьми означеного вікового періоду не слід 
забувати про їхній емоційний розвиток. Саме нові емоції (досить часто –  самотність) спонукають 
молодих людей до налагодження стосунків з  іншими людьми, до нових видів діяльності, до пошуків [3].   

Важливими факторами підвищення ефективності навчання є його зміст та методи, оскільки один і той 
самий зміст по-різному впливає на розвиток учнів. Це залежить від оптимального вирішення питання 
способів організації навчально-пізнавальної діяльності школярів. Доцільно використовувати такі методи 
і прийоми, що сприяють  бажанню активно залучатися до групового процесу, викликають такі емоції, як 
велика захопленість, радість та ентузіазм. Відомо, що у старшокласників "розвивається здатність 
міркувати, обґрунтувати свої судження, доводити істинність висновків, контролювати процес 
міркування, а здатність критично мислити стає джерелом критичного ставлення до засвоюваних ними 
знань".  Тому в період ранньої юності в навчально-виховному процесі мають переважати дослідницький 
метод, проблемне навчання, самостійна робота (під керівництвом учителя – питання управління 
учінням). 

З огляду на вищезазначене, вважаємо, що найбільш ефективним використання краєзнавчих матеріалів 
у процесі вивчення зарубіжної літератури є у старших класах, коли  учні знайомляться з світовим 
літературним процесом системно. Відомо, що  знання в цьому віці перетворюються в систему знань, що є 
основою формування в них наукового світогляду й переконань.  

Тому, з урахуванням вікових особливостей та з огляду на зміст і методи вивчення зарубіжної 
літератури, вважаємо, що існує потреба більш широко і ґрунтовно реалізувати  літературне краєзнавство. 
Потрібно зауважити, що в діючих програмах з предмета на вивчення краєзнавчих матеріалів у старших 
класах навчальні години не  відведені. Більше того, навіть не конкретизовано, який з аспектів 
взаємозв’язків письменників з Україною слід розглядати на заняттях (наприклад, "О. Купрін і Україна", 
"Анна Ахматова і Україна" тощо). Одна із специфічних проблем вивчення зарубіжної літератури – 
великий за об’ємом матеріал і невелика кількість годин на його вивчення,  тому вчитель не може 
приділяти багато часу на навчальних заняттях краєзнавчому аспекту, хоча у відповідності до програми, 
ознайомлення з життєвим і творчим шляхом письменника має забезпечити всебічне розкриття духовної 
еволюції художника, його пошуків, особливостей світосприйняття, естетичних поглядів тощо. Саме 
літературне краєзнавство допомагає активізувати учнів  у цій роботі: формувати в них дослідницькі 
вміння; виховувати особистісне ставлення до світової літератури; пізнати, чим була цікава Україна 
зарубіжним письменникам, як вони її сприймали та відтворювали у своїх творах. 

У старших класах на формування літературно-пізнавального інтересу має вплив збільшення 
комплексу способів і напрямів педагогічного керівництва: крім урочних занять, з’являються 
факультативні, що дає додатковий час для поглибленого вивчення шкільного курсу зарубіжної 
літератури, забезпечує здобуття більш глибоких  знань із кожного питання курсу, більший простір для 
самостійної роботи над творами, можливості для практичного застосування набутих теоретичних знань, 
розширює коло читацьких інтересів, сприяє інтенсивному формуванню художніх смаків [4]. 

Вироблення активної пізнавальної позиції старшокласників у краєзнавчій роботі у процесі вивчення 
зарубіжної літератури залежить від змісту дидактичного матеріалу, що його  використовує педагог. 
Відомості про  перебування зарубіжних письменників в Україні завжди зацікавлюють школярів, 
пробуджують їх пізнавальні здібності, спонукають розшукувати додаткові матеріали щодо вивчення 
біографії письменників. Навчальні заняття можуть проводитися в різних формах: лекції, оглядової лекції 
(наприклад, "М. Гоголь родом з України", "Життя О. де Бальзака  в Україні"), семінарського заняття 
(наприклад, "Образ Києва в п’єсі М. Булгакова "Дні Турбіних"", "Образ Мазепи у творчості зарубіжних 
письменників (Дж.Байрон, Ю. Словацький, В. Гюго)" тощо), диспуту (наприклад, "М. Гоголь – 
російський письменник?"), заочної екскурсії або заочної подорожі (наприклад, "Життя В. Короленка в 
Полтаві", "Навчання М. Гоголя в Ніжинській гімназії"), уроку  позакласного читання  ("Я. Гашек. 
"Пригоди бравого солдата Швейка". Історія створення окремих глав в Україні"). У позакласній роботі з 
краєзнавства цікавими формами діяльності  для старшокласників будуть літературні вечори, літературні 
екскурсії до музеїв, організація роботи шкільних літературних музеїв (куточків), гурткова робота, 
факультативні заняття, підготовка науково-дослідницьких та науково-пошукових робіт. 

  Зміст шкільного навчання, як відомо, більше сприяє розвитку учнів, якщо в ньому розкриваються 
міжпредметні зв’язки. Тому завдання кожного вчителя – навчити школярів у процесі засвоєння нових 
знань з одного предмета виявляти спільні елементи цих знань із тими, що засвоєні раніше  при вивченні  
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інших дисциплін, зв’язувати  відомості про один і той же об’єкт вивчення, тобто мислити діалектично. 
Таке пізнання  забезпечить належні умови для поступового утворення в учнів єдиної, узагальненої 
системи знань про навколишній світ [4]. Щоб досягти цього, необхідно систематично, цілеспрямовано 
встановлювати міждисциплінарні паралелі, викликати  в учнів стійкий інтерес до такої роботи, 
формувати вміння її виконувати. На думку К. Ушинського, лише шляхом взаємозв’язку  у вивченні 
навчальних предметів можна забезпечити системність і наступність у навчанні, бо розум – це добре 
організована система знань. У протилежному  випадку "ідеї, найближчі, найбільш споріднені між собою 
можуть прожити в... справді темній голові десятки років і не побачити одна одну" [5:425].  

На важливість дослідження міжпредметних зв’язків у літературно-краєзнавчій діяльності вказували у 
своїх працях Є. Пасічник, Н. Миронов, М. Янко, О. Фесенко, Г. Самойленко, зазначаючи, що  вивчення 
літературного краєзнавства неможливе без знання історії, географії, мистецтва, історії літератури й 
культури тощо, а міжсистемні асоціації забезпечують продуктивність та динамічність мислення. Так, 
розгядаючи образ Мазепи на заняттях із зарубіжної літератури (Дж. Байрон, Ю. Словацький, В. Гюго, 
Вольтер) аж ніяк не обійтися без знання історії як всесвітньої, так і України. Досліджуючи життя і 
творчість О. Пушкіна, А. Чехова, А. Міцкевича, Р.М. Рільке, В. Маяковського, О. Купріна, учням варто 
запропонувати скласти карти подорожей письменників Україною (в майбутньому  - єдиної карти). 
Аналізуючи описи природи у творах М. Гоголя ("Вечори на хуторі біля Диканьки"), В. Короленка 
("Сліпий музикант"), А. Міцкевича ("Кримські сонети"), неможливо не звернутися до описів природи, 
картин побуту, звичаїв, традицій тощо. Зрозуміло, що така діяльність має базуватися на ґрунтовних   
знаннях із географії, регіонального краєзнавства, етнографії, фольклористики.  

Таким чином, урахування означених психолого-педагогічних вимог щодо проведення краєзнавчої 
роботи сприятиме розвитку допитливості, спостережливості старшокласників, допоможе педагогам 
сучасної школи поглибити знання, отримані учнями в рамках навчальних програм з історії, української 
літератури, географії тощо, виконати головне своє завдання – виховати інтелектуально розвинену 
людину, патріота, громадянина.  
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КВАЛІФІКОВАНОГО ЧИТАЧА В МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ 
ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

З метою визначення читацьких інтересів сучасної молоді було проведене опитування. У статті 
розглядається аналіз відповідей на окремі питання згаданого дослідження, що дало можливість 
прослідкувати загальні тенденції у ставленні молоді до книги та виявити рівень сформованості 

читацьких вмінь юнацтва. 

На сучасному етапі розвитку методики викладання зарубіжної літератури все ще залишається дуже 
гострою проблема формування кваліфікованого читача. Належну увагу цій проблемі приділяють обидві 
чинні програми. Зокрема в пояснювальній записці до програм 1998 (2003) р. зазначається: "Головною 
метою вивчення предмета є залучення школярів до найвищих досягнень світової літератури і культури, 
загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької і 
загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури" [1:15]. Одним з 
основних завдань для досягнення цієї мети визначається: "відпрацьовувати навички розрізнення 
класичної та масової культури" (там же). А в пояснювальній записці до програм 2001 р. серед головних 
завдань, які має вирішувати курс "Зарубіжна література" визначаються наступні: "розвивати ... читацьку 
культуру" школярів та "прищеплювати критерії для орієнтації на ринку сучасних друкованих видань, 
вчити самостійно вибирати книжку та спілкуватися з нею ..." [2:25]. Адже, як зазначається у 
методичному коментарі до програм 2001 р., шкільний курс "Зарубіжна література" передбачає, що "в 
школі ми повинні вирощувати не майбутнього фахівця зарубіжної літератури, а читача. Такого читача, 
який матиме бажання й змогу опановувати твори, написані в різні історичні періоди в лоні різних 
національно-культурних традицій, у межах різних  естетичних  парадигм.  І  головне  - такого читача, 
який буде спроможний видобувати з прочитаного духовні цінності, що слугуватимуть за опору його 
особистісного розвитку і соціального життя, ... читача, який прагне черпати з книжок духовний досвід 
людства і який - за допомогою тих самих книжок - намагатиметься розкривати й збагачувати свій 
власний духовний потенціал" [3:15]. 

На жаль, ні в самих програмах, ні в методичній літературі ми не знайдемо певної системи критеріїв, 
вправ, завдань чи методичних рекомендацій, направлених на реалізацію згаданих завдань. 

Проте, в методичній пресі можна знайти публікації, автори яких намагаються торкнутися зазначеної 
проблеми. Зокрема, серед публікацій, що з'явились останнім часом, можна згадати статтю Т. Швайки 
"Кіно має стати помічником, а не ворогом літератури" [4]. Назва цієї статті говорить сама за себе. 
Залученню учнів до книги присвячена стаття О. Куцевол "Як навчити дітей читати?" [5]. В. Жванко в 
своїй статті "Вчити учнів розрізняти явища класичної та масової культури" [6] звертається до проблеми 
на основі зовнішнього оформлення книги. В посібнику О. Ісаєвої "Організація та розвиток читацької 
діяльності школярів при вивченні зарубіжної літератури" [7] даються відповіді на питання: "Як залучити 
школярів до книги?", "Що таке читацька культура?" та ін. Досить характерним є той факт, що зазначені 
публікації з’явились саме в роки зміни програм з предмету. 

Метою даної статті є аналіз загальних тенденцій у ставленні сучасної молоді до художніх творів; а 
також виявлення у згаданої категорії рівня читацької культури та рівня сформованості навичок, 
необхідних для вибору повновартісних художніх творів з-поміж широкого їх розмаїття на сучасному 
ринку друкованих видань. 

Зазначена проблема викликає інтерес як у фахівців-науковців, так і у вчителів-практиків. Опитування, 
проведене серед працівників кількох бібліотек та книжкових магазинів м.Чернігова, показало значне 
зниження інтересу учнів до читання протягом останнього десятиріччя. Школярі здебільшого запитують 
твори, вивчення яких передбачене програмою. Ситуація цілком зрозуміла щодо учнів 5-6 класів, адже 
твори їхніх улюблених авторів, які завжди викликали живий інтерес та користувались неабиякою 
популярністю нині введені в коло програмових творів. На читацькі інтереси старшокласників помітний 
вплив справляє кіно та відео. Як показало опитування, твори, за якими було створено екранізацію, 
знаходяться на другому місці за популярністю після програмових. Причому інтерес до книги з'являється 
чи, можливо, підвищується саме після перегляду фільму. До третьої за популярністю групи увійшли 
книги, написані у жанрі фентезі. Як правило, це твори авторів ХХ ст. Причому частина читачів 
приходить вже за якимось конкретним твором, а решта - лише зазначає жанр, рідше автора і просить 
"що-небудь". 



Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 15. Педагогічні науки 

 
66 

Проте, дані, отримані під час подібних опитувань, не можна вважати цілком об'єктивними. 
Забезпечення бібліотечних фондів давно не задовольняє потреб читачів, тому і їх кількість значно 
зменшилась. Не всі читачі мають також і можливість купувати нові книги. Та й не можливо повністю 
врахувати наявність книг в домашніх бібліотеках та частоту звернення до них. 

З метою визначення читацьких інтересів юнацтва та виявлення рівня сформованості читацьких вмінь 
у згаданої категорії нами було проведено опитування. В ньому взяли участь 131 учень 10-11 класів та 96 
студентів ВНЗ. Нами свідомо обиралися класи без поглибленого вивчення предметів гуманітарного 
циклу і зарубіжної літератури зокрема. Відповіді на поставлені запитання давали учні 11-х класів шко-
ли № 12 м. Чернігова та учні 10-11-х класів Киїнської ЗОШ  Чернігівського району Чернігівської області. 

Щоб прослідкувати зміну поглядів молоді на проблему в міру віддалення від школи, тобто для 
отримання дистанційованого погляду, до опитування були залучені й студенти І-ІІ курсів Чернігівського 
державного технологічного університету (факультетів менеджменту та підприємництва, електронних та 
інформаційних технологій, економічного та механіко-технологічного). Для більшої об'єктивності було 
обрано технічний вуз, де, зрозуміло, навчальним планом не передбачений курс літератури. Одночасно 
цю групу опитаних можна вважати контрольною. Адже в ній зібрані респонденти, які навчались у різних 
вчителів, в різних типах середніх навчальних закладів різних населених пунктів Чернігівщини (хоча 
серед опитаних присутні й декілька представників інших регіонів України).  

Відповіді опитаних деякою мірою підтвердили результати опитування серед працівників бібліотек та 
книжкових магазинів, згаданого вище, але водночас виявились значно оптимістичнішими. Лише 11,5 % 
школярів відповіли, що зовсім не читають, причому дехто з них навіть зізнався, що не вважає за потрібне 
це робити. Серед студентів цей відсоток більший - 18%. Частина з них пояснює це браком часу, а частина  
не любить читати. 

Аналіз відповідей на питання "Як ви обираєте книги для читання?" допоміг визначити причини 
вибору респондентами тих чи інших творів. Одержані результати представлені у таблиці.  

 
Кількість відповідей (%) 

Причини вибору книги 
школярів студентів 

довіряють порадам та рекомендаціям своїх друзів і знайомих 30,5 20 
покладаються на думку рідних 5 8 
обирають під впливом реклами - 1 
запитують поради у бібліотекаря 1 - 
звертаються за порадою до вчителів 3 - 
покладаються лише на власну інтуїцію 2 1 
обирають книги відповідно до настрою 4,5 7 
вибирають книги навмання 2 5 
орієнтуються на жанр твору 29 34 
орієнтуються на тематику 13 7 
вирішальним фактором є зовнішній вигляд книги (обкладинка, 
наявність ілюстрацій, шрифт, товщина та гарне оформлення) 16 9 

вибирають автора 11 10 
роблять висновок про книгу після прочитання анотації до неї 14 8 
роблять висновок про книгу за її назвою 8 5 
роблять висновок про книгу після прочитання вступу, епілогу, або ж 
просто перших сторінок для отримання враження про твір 14,5 7 

обирають лише відомі книги 3,5 5 
  

У процесі аналізу виявилося, що реалізація у творі загальнолюдських цінностей не є обов'язковою 
умовою вибору для 45% студентів (на противагу 9%, для яких, навпаки, цей фактор є вирішальним) та 
31% школярів (відповідно, проти 17,5%). Причому, спираючись на відповіді опитаних, можна також 
сказати, що для юнацтва важливо, щоб це були цінності реальних, а не вигаданих людей. Оскільки це дає 
можливість порівнювати героя з собою і аналізувати його вчинки з моральних позицій. 

Опитані також зазначили, реалізацію яких саме цінностей їм би хотілося зустріти у творі. Виявилося, 
що, як для школярів, так і для студентів важливе значення мають кохання, дружба, чесність, доброта, 
відданість, щирість, справедливість, порядність, людяність, здатність до самопожертви, мужність тощо. 
При цьому більшість опитаних зазначили, що хотіли б спостерігати у творі певні конфліктні ситуації, як 
то: кохання та зрада, протистояння добра і зла тощо. Це й не дивно, оскільки саме у протистоянні чи 
боротьбі і відбувається найяскравіший їх вияв. 
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Звернемо увагу на те, що відсоток молоді, яка обирає книги навмання, низький, а переважна 
більшість опитаних все-таки знають, чого хочуть. Проте, примушує задуматися той факт, що порада 
вчителя є визначальним фактором вибору для надзвичайно малої кількості опитаних. З чим це пов’яза-
но – з відсутністю довіри чи авторитету, або з наявністю якихось інших факторів – можуть виявити лише 
подальші дослідження. 

Більшість респондентів у своїх відповідях не обмежились лише одним критерієм. Це дало можливість 
умовно згрупувати всі відповіді за трьома рівнями сформованості читацьких вмінь. Отже, 2% школярів 
та 3% студентів звертають увагу лише на зовнішні характеристики книги, для 11% школярів та 9% 
студентів важливим є поєднання зовнішнього оформлення та внутрішнього змісту, і, відповідно, 
визначальними вважають лише змістові якості книги 83% школярів та 81% студентів. Цей факт свідчить 
про певний рівень сформованості читацьких вмінь у переважної більшості опитаних.  

Цікаво було дізнатися і про ставлення сучасних та колишніх учнів до творів, які пропонують шкільні 
програми з літератури. Питання "Якби ви складали шкільну програму з літератури, які б твори ви до неї 
включили?" майже 14 % школярів і аж 26 % студентів, на жаль, залишили  без відповіді. 4% студентів 
зазначили, що не варто змінювати діючі програми. При цьому вони були досить стриманими в оцінках, 
вважаючи, що програми складені "більш-менш нормально". Проте школярі мають свою думку. Аж 12% 
учнів зазначили, що їм сучасні програми повністю подобаються,  при цьому дехто навіть використав 
слово "ідеальна". Ще 1,5% задоволені діючими програмами, але, на їх думку, варто деякі твори додати, 
4,5%, навпаки, пропонують деякі твори вилучити. 

Решта респондентів безпосередньо давали якісь рекомендації, не оцінюючи сучасних програм. 
Частина згаданих рекомендацій має загальний характер. Серед них такі пропозиції школярів: збільшити 
кількість уроків на вивчення складніших творів, зробити програму менш насиченою (цитую, зберігаючи 
мову оригіналу: "бо ще не встигли вивчити один твір, а вже треба читати інший"), збільшити кількість 
гумористичних, романтичних, пригодницьких, фантастичних, детективних (у т.ч. авторів XX ст.), 
містичних творів, творів про кохання, про II світову війну та поетичних творів (В. Висоцького, 
Б. Пастернака, Й. Бродського та М. Цвєтаєвої). Крім того, на думку школярів, варто також додати 
літературу Азії та Близького Сходу, більше творів сучасних авторів та творів, що "вчили б життю", 
більше російських письменників, зокрема творів А. Чехова та Л. Толстого. 

Студенти висунули пропозиції загального характеру: зменшити кількість творів філософського 
характеру та з політико-соціальним підтекстом, обирати невеликі за обсягом (і навіть маленькі!) й легкі 
твори, віддавати перевагу тим, що якнайяскравіше характеризують стиль письменників та тим, що 
пройшли перевірку часом. Також пропонувалося збільшити кількість творів російської класичної 
літератури (зокрема Ф. Достоєвського та Л. Толстого), психологічної літератури та творів сучасних 
авторів, додати "фентезі" та середньовічну літературу і навіть ввести до програми твори: "на вибір учнів, 
але в межах розумного". До речі, пропозиція дати учням можливість обирати й порівнювати лунала 
кілька разів. 

Крім того, опитані пропонували включити до програм і конкретні твори (скоріше за все свої 
улюблені). Слід зауважити, що не дуже часто можна побачити у згаданих пропозиціях одночасно і 
автора, і назву твору. До списку пропозицій потрапила частина творів, які вже входять до програм, але, 
мабуть, з тих чи інших причин залишились поза увагою опитаних, та частина творів, які репрезентують 
маскультуру. 

Отже, як показують результати, після школи наші колишні учні звертаються до художніх творів 
рідше. Проведений аналіз анкет показав: не можна стверджувати, що молодь має високий рівень 
читацької культури, знає критерії, що допоможуть зорієнтуватися на ринку друкованих видань і не стати 
жертвою маскультури тощо. Ця педагогічна проблема викликана, на нашу думку, частково впливом 
інформаційних, соціальних та психологічних факторів, а частково тим, що навчання наших респондентів 
відбувалось саме в роки становлення курсу "Зарубіжна література". Тобто їм довелося на собі відчути 
зміни програм, а це не могло минути безслідно. Крім того досі ще відсутня система в роботі, направленій 
на формування кваліфікованого читача. Проведене дослідження дало змогу виявити наявність згаданих 
проблем на сучасному етапі розвитку методики викладання зарубіжної літератури. Окреслені в межах 
статті проблеми потребують подальшого детального вивчення. 
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зарубежной литературы на современном этапе. 

С целью определения читательских интересов современной молодежи проводился опрос. В статье 
рассматривается анализ ответов на отдельные вопросы упомянутого исследования, что дало 

возможность проследить общие тенденции в отношении молодежи к книге и определить уровень 
сформированности читательских умений юношества. 

Svetenok L.K. The Problem of а Qualified Reader Development  in Foreign Literature Teaching of the 
Present-Day. 

The paper gives an analysis of the survey conducted into the youth’s reading interests. The returns point to 
general tendencies in the attitudes of the youth and determine the level of their reading skills. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

У статті розглядаються особливості організації та використання навчально-ігрової діяльності учнів  
5-7 класів у процесі вивчення зарубіжної літератури 

Формування читацької культури учнів є однією з вагомих складових становлення активної, творчої, 
відповідальної особистості. Шкільна літературна освіта покликана створити на основі засвоєння 
літературних знань "оптимальні умови для інтелектуального розвитку й самореалізації особистості, 
виховання громадянина України" [1:54]. Одним із можливих шляхів розв’язання цього завдання ми 
вважаємо використання навчально-ігрової діяльності учнів у процесі вивчення літератури. 

Використання ігрових прийомів у роботі вчителя-словесника пов’язане з наступними категоріями 
явищ. По-перше, орієнтація сучасної освіти на особистість школяра, коли у центрі педагогічного процесу 
знаходиться учень, а вчителю відводиться роль помічника, який направляє й корегує його творчу 
діяльність. По-друге,  застосування на уроці гри зумовлене діалектичним характером навчального 
процесу. Навчальний процес, як підкреслює сучасний вітчизняний педагог О. Савченко, 
характеризується двома протилежними тенденціями: цілеспрямованістю і суворою послідовністю 
викладання, з одного боку, і безперервним збудженням активності учнів і створенням простору для 
творчої діяльності класу і кожного учня  - із другого [ 2:23]. По-третє, домінуючою формою навчання й 
контролю на уроках літератури, на думку дослідників Л. Айзермана, О. Ісаєвої, О. Куцевол, 
Л. Мірошниченко та інших, має стати діалог.  Так, Л. Айзерман утвердження цієї ідеї у сучасній 
методичній науці пов’язує із специфікою літератури як виду мистецтва, а також з особливостями 
сприйняття художнього твору, яке завжди індивідуальне. Діалогічність уроку літератури, на думку 
вченого, веде клас до глибшого сприйняття творів, яке, залишаючись особистісним, наближається до 
усвідомлення внутрішньої природи слова письменника [3:79], "насамперед, –  уточнює О. Куцевол,– 
"мікродіалог":  учитель – учень, учень – його однокласники, читач – літературний твір, читач – 
письменник, читач – літературний герой; а також "макродіалог" між різними епохами та культурами" 
[4:2].  

При організації навчального процесу в середніх класах необхідно також ураховувати настанову 
психологів, що уроки в 5-7 класах мають свої особливості. Так, А. Маркова зазначає: "Підлітків не 
задовольняє роль пасивних слухачів на уроці, їм нецікаво записувати під диктовку вчителя або списувати 
з дошки. Вони не схильні, як молодші школярі, слухати детальні пояснення вчителя, а чекають 
нестандартних форм знайомства з новим матеріалом, в яких реалізовуватиметься їх активність, діяльний 
характер мислення, потяг до самостійності. [ ... ] ... у підлітків викликають інтерес форми навчальної 
роботи з елементами змагання, порівняння результатів самими учнями" [5:6].  

Вітчизняний учений-методист Г. Токмань рекомендує учителям-словесникам у своїй роботі 
використовувати те, що близьке учням підліткового віку: проводити читання за ролями, словесне 
малювання, докладний переказ, літературні ігри [6:24]. Серед перерахованих прийомів у процесі 
вивчення літератури ми віддаємо перевагу використанню навчально-ігрової діяльності учнів. 

Привабливість дидактичних ігор також  полягає у тому, що в них поєднуються дидактичні та ігрові 
завдання. Ігрові прийоми виступають засобом досягнення конкретної навчальної мети. Навчальні 
завдання у грі виражені в замаскованому вигляді, а на перший план висувається ігрова ситуація. І чим 
майстерніше спланована дидактична гра, тим вправніше прихована у ній дидактична мета. Оперувати 
знаннями, що закладені у грі, школяр учиться невимушено, мимоволі, граючись. 

Високо оцінюючи психолого-педагогічні можливості дидактичних ігор, учені-методисти залишають 
поза увагою такий важливий фактор, як зв’язок літератури й художньої творчості з грою. Цей зв’язок 
зумовлений спільною генетичною основою і виявляється в тому, що мистецтво зберігає ігрову природу. 
Ігрова діяльність, як і читацька, має активний, творчий, емоційний, умовний характер, вимагає співучасті 
та передбачає синтез практичної й умовної поведінки. Використовуючи ігрові прийоми при вивченні 
літератури, вчитель-словесник має пам’ятати також, що гра виступає структурним елементом художнього 
твору, вона виявляється як засіб бачення й сприйняття світу, як ставлення до дійсності, допомагає 
створенню літературних образів і детермінує жанрове обличчя твору. Таким чином, розробляючи 
дидактичні ігри для вивчення художнього твору, вчителю літератури необхідно враховувати родову 
приналежність твору, його жанрову природу, стиль письменника й "виводити" літературні ігри з 
художнього твору. 

Отже, використання навчально-ігрової діяльності учнів 5-7 класів при вивченні літератури цілком 
відповідає сучасним вимогам освіти, ураховує специфіку предмета та особливості навчальної діяльності 
підлітків. 

Проблема використання навчально-ігрової діяльності при вивченні літератури у методичній науці 
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вивчена ще недостатньо, але останнім часом спостерігається підвищений інтерес до зазначеного питання, 
про що свідчать чисельні публікації науковців, методистів і вчителів-практиків: О. Бєлової, А. Вітченка, 
О. Ісаєвої, М. Качуріна, О. Куцевол, А. Логінова, В. Маранцмана, А. Мартинець, Л. Мірошниченко,  
Є. Пасічника, В. Полухіної, Л. Чередник та інших. У переважній більшості, роботи вчених-методистів 
мають практичне спрямування, не містять теоретичного обґрунтування, їм притаманні епізодичність та 
підпорядкованість певній темі. Методичні рекомендації щодо використання ігрових прийомів у процесі 
вивчення літератури, які дають дослідники, спрямовані на формування в учнів інтересу до літератури, 
активізацію навчального процесу, розвиток пізнавальних здібностей школярів, їх кмітливості, пам'яті, 
логічного мислення тощо.  

Таким чином, на сьогоднішній день у методичній літературі не визначені теоретичні основи 
використання навчально-ігрової діяльності  учнів 5-7 класів у процесі вивчення зарубіжної літератури, не 
з’ясованими залишаються питання про значення, зміст, структуру, умови успішності, особливості 
організації та використання літературної гри у формуванні читацької культури учнів 5-7 класів. 

Мета цієї статті – визначити й обґрунтувати основні етапи організації навчально-ігрової діяльності 
учнів 5-7 класів у процесі вивчення зарубіжної літератури. 

З метою ефективного використання ігрових прийомів у шкільному курсі "Зарубіжна література" нами 
було розроблено структурну модель організації навчально-ігрової діяльності учнів 5-7 класів. Зазначена 
модель включає чотири етапи: діагностування, планування, впровадження та підсумки. Розглянемо ці 
етапи докладніше. 
Перший етап – діагностування. 
Мета першого етапу – виявити необхідність використання навчально-ігрової діяльності учнів. Для 

цього аналізуємо зміст навчального матеріалу, проводимо порівняльний аналіз методів навчання, 
з'ясовуємо найефективніші методи, прийоми та відповідні ним види навчальної діяльності учнів. Також 
на етапі діагностування, із метою виявлення рівня знань учнів із певної теми, доречно провести 
тестування або усне опитування. Необхідно взяти до уваги й готовність учителя літератури до 
впровадження навчально-ігрової діяльності, його досвід у проведенні літературних ігор різного типу. 
Наприклад, на уроці зарубіжної літератури у 6-му класі при вивченні "Різдвяної пісні у прозі" 
Ч. Діккенса  нами було заплановано проведення літературної гри. Здійснивши порівняльний аналіз 
методів  та прийомів навчання, ми обрали цей вид роботи, оскільки твір Діккенса, із яскраво вираженими 
темами Різдвяних див, незвичайних подорожей та чудесних перетворень, наближений до гри.  
Другий етап – планування. 
Мета другого етапу – підготувати літературну гру. На етапі планування вчитель (можливо із 

творчою групою учнів) розробляє гру: визначає вид, тему гри, формулює її мету і навчальні завдання, 
продумує структуру та розробляє сюжет гри, з'ясовує необхідні аксесуари, дає інструктаж учням тощо. 
Так, на цьому етапі нами було підготовлено рольову гру "Скрудж. Який він насправді?", у якій учень від 
імені головного персонажа відповідає на запитання за змістом твору Ч. Діккенса. Мета гри – перевірити 
рівень засвоєння змісту повісті  Ч. Діккенса "Різдвяна пісня у прозі", удосконалювати навички творчого 
переказу тексту з елементами характеристики персонажів твору, відпрацьовувати вміння складати 
запитання за прочитаним; розвивати комунікативні навички, творчу уяву, образне мислення, усне 
діалогічне мовлення; через ігрову ситуацію допомогти осмислити учням умовність художньої 
літератури. 

На етапі планування визначається також місце гри в навчальному процесі (у нашому прикладі це 
другий урок із вивчення твору) та обирається метод керування літературною грою.  Запропонована нами 
рольова гра відбувалася у формі евристичної бесіди, яка є складовою частиною однойменного методу. 
Так, на попередньому уроці вчитель розподілив клас на чотири групи, кожна з яких мала обрати свого 
"Скруджа" та вдома підготувати запитання за такими розділами: 1-ша група – І строфа "Марлева тінь", 2-
га група – ІІ строфа "Перший з трьох Духів", 3-тя група – ІІІ строфа "Другий з трьох Духів", 4-та група – 
ІV строфа "Останній Дух" і V строфа "Закінчення". Учням також було повідомлено, що буде 
проводитись конкурс на краще перевтілення  в образ Скруджа під девізом: "Принцип добра завжди 
перемагає". 
Третій етап – упровадження. 
Зміст цього етапу полягає у проведенні самої гри. Учитель-словесник готує учнів до навчально-

ігрової діяльності, ставить перед школярами проблему, яку необхідно вирішити, створює ігрову 
ситуацію, повідомляє умови проведення гри, разом з учнями обирає журі (якщо йдеться про ігри на 
конкурсній основі) та проводить управління грою. Основні функції вчителя на цьому етапі полягають у 
спостереженні за ходом гри, виконанням її правил, коригуванням дій гравців, підтримці ігрової 
атмосфери.  Учні у свою чергу усвідомлюють проблему, висунуту вчителем, та включаються у 
навчально-ігрову діяльність. Так, у ході рольової гри-конкурсу "Скрудж. Який він насправді?"  
прозвучали такі запитання: 

1. Пане Скрудже, як ви ставитесь до бідняків? 
2. Чому свого племінника Фреда та клерка Боба Кретчита ви вважали легковажними та 

безрозсудними людьми? 
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3. Пане Скрудж, чому ви не любили Різдво? 
4. Як ви вважаєте, чому саме до вас завітали Духи? 
5. Що вам показав Дух минулого? Що ви відчули під час першої подорожі? 
6. Після подорожі з Духом майбутнього ви прокинулись іншою людиною. Як ви думаєте, чому 

відбулися такі значні зміни у вашій душі? 
7. Розкажіть, як ви почали спокутувати своє минуле теперішнім та майбутнім. 
Четвертий етап – підсумки. 
Мета етапу – проаналізувати результати навчально-ігрової діяльності учнів, підбити підсумки гри. 

На цьому етапі вчитель також оцінює діяльність учасників гри та накреслює напрямок подальшої роботи. 
Для наочності представимо запропоновану модель навчально-ігрової діяльності учнів у вигляді 

схеми: 
Модель організації навчально-ігрової діяльності учнів 5-7 класів у процесі вивчення 

зарубіжної літератури 
 

І. Діагностування 
   
Аналіз 
змісту 

навчального 
матеріалу 

 Порівняльний 
аналіз 
методів, 
прийомів 
навчання 

 Рівень 
підготовленості 

учнів 

 Рівень 
готовності 
вчителя 

 
 

ІІ. Планування навчально-ігрової діяльності учнів 
 
Визначення місця 

навчально-ігрової діяльності 
учнів в навчальному процесі 

 Конструювання 
навчально-ігрової 

діяльності 

 Вибір методів та прийомів 
керування навчально-
ігровою діяльністю 

 
 

ІІІ. Впровадження навчально-ігрової діяльності учнів 
 
    
Вчитель 
 
 
Готує учнів до навчально-ігрової 

діяльності 
   Готуються до навчально-ігрової 

діяльності 
 
Ставить перед учнями проблему і 

створює ігрову атмосферу 
  Усвідомлюють проблему, 

включаються в навчально-ігрову 
діяльність 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 

ІV.Підсумки навчально-ігрової діяльності учнів 
 
Підводить підсумки, аналізує й оцінює свою 

діяльність та діяльність учнів, хід  та результати 
гри 

  Підводять підсумки навчально-ігрової 
діяльності, аналізують хід та результати гри 

 
Таким чином, запропонована модель організації навчально-ігрової діяльності учнів 5-7 класів у 

процесі вивчення зарубіжної літератури забезпечує ефективне використання ігрових прийомів у 
шкільному курсі літератури, які є одним із дієвих засобів літературного розвитку школярів. 

     Учні  Готовність до навчально-ігрової діяльності 
 

Управлінська 
діяльність вчителя 

Навчально-ігрова 
діяльність учнів 
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В статье  рассматриваются особенности организации и использования учебно-игровой деятельности 
младших подростков в школьном курсе литературы. 

Melnik A.O. The Arrangement of Teaching-Game Activity of the Pupils of 5-7 Grades in the Course of 
Foreign Literature. 

The paper considers features of arranging and employing teaching-game activity of junior pupils in the course 
of Foreign literature. 
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ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕОРЕТИКО-ЛІТЕРАТУРНОГО 
МАТЕРІАЛУ  В 5 КЛАСІ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

В статті розглядаються питання пов’язані зі складностями в опануванні теоретико-літературного 
матеріалу учнями п’ятих класів. Пропонуються ефективні прийоми роботи з теоретичним матеріалом 

за допомогою використання слухової та зорової наочності. Ключові поняття: теорія літератури, 
метафора, зорова наочність, аудіо наочність. 

Навчальний предмет "Зарубіжна література" учні починають вивчати у 5 класі. На перших уроках 
вчитель вводить за програмою такі поняття, як "світова література", "оригінал", "переклад". Таким чином 
вже з перших уроків учні вивчають передбачений програмою теоретико-літературний матеріал.  

Знання теорії літератури сприяє глибшому засвоєнню художніх творів, дає можливість краще відчути 
красу художнього слова. Учні усвідомлюють, що завдяки засобам художньої виразності митець створює 
певні настрої, образи, описи, викликає певні емоції в читачів. Теоретико-літературний матеріал досить 
складний для сприйняття, особливо для учнів 5-х класів, в яких ще не розвинуте абстрактне мислення. 
Значно полегшити роботу учнів над теоретичним матеріалом можна за допомогою використання засобів 
наочності. Доречно і вміло використана наочність забезпечить правильне відображення у свідомості 
учнів об’єктивного світу, активізує думки учнів, пожвавить інтерес не лише до вивчення теоретико-
літературного матеріалу, а й взагалі до літератури. 

Тема "Наочність при вивченні теоретико-літературного матеріалу на уроках зарубіжної літератури" в 
методиці ще не достатньо розроблена. На сторінках фахових періодичних видань вчені-методисти 
висловлюють думку про ефективність використання засобів наочності. Певні сторони даної проблеми 
висвітлювалися в працях В.С. Гречинської, Т.К. Молчанової, А.П. Коржупової, але вони стосуються 
методики викладання російської та української літератури. Складності, пов’язані з засвоєнням учнями 
теоретико-літературного матеріалу, є актуальними і для світової літератури, але методичних праць з 
питання використання наочності при вивченні теорії літератури ще немає.   

 Про необхідність використання наочних матеріалів при вивченні теорії літератури А.П. Коржупова 
зазначала, що при вивченні елементів теорії літератури слід використовувати наочність у всіх класах на 
різних етапах уроків різного типу. Особливо велике значення застосування принципу наочності 
відмічала А.П. Коржупова у 5-7 класах, коли учні одержують перші теоретичні відомості на основі 
вивчення текстів художніх творів. Справді, не розвиненість абстрактного мислення в учнів середніх 
класів ускладнює процес сприйняття теоретичного матеріалу. Тож, щоб зробити сприйняття складного 
теоретичного матеріалу доступнішим для учнів даного віку, необхідно звертатися до засобів наочності.  

Принцип наочності реалізується через різноманітні сприйняття: зорові, слухові, дотикові,  рухові, 
смакові, нюхові.  У педагогічній практиці при викладанні літератури найбільш широко використовується 
зорова та слухова наочність. Отже, спробуємо продемонструвати можливі прийоми роботи зі слуховою 
та зоровою наочністю при вивченні теоретико-літературного матеріалу. 

Одним з теоретичних понять, яке опрацьовують учні у 5 класі, є метафора. Автори програми 
пропонують "дати поняття про метафору" [1:10] після вивчення віршів англійського поета Персі Біші 
Шеллі. Ще І.Г. Песталоцці наголошував, що у розвитку абстрактного мислення слід починати зі 
спостереження за явищами. Отже, при вивченні метафори перш за все слід звернутися до 
запропонованих програмою віршів Шеллі. Дуже багато яскравих метафор є у вірші "Я брат ваш – земле, 
океане, вітре!" Тож, після прочитання вірша слід провести з учнями бесіду за запитаннями: 

1) Чим мати напоїла ліричного героя? (шанобливістю) 
       Чи можна напоїти шанобливістю? 
2) Який ранок описує автор? (росистий) 
       Як ви уявляєте росистий ранок?  
3) Який полудень? (духмяний) 
       Що означає духмяний полудень? 
       Що може бути духмяним?  
4) Як автор описує хмари? (убрані пишно) 
       Ви бачили убрані пишно хмари? 
       Що може бути вбрано пишно? 
5) Як автор описує тишу  опівночі? (дзвінка, врочиста) 
       Як ви уявляєте дзвінку врочисту тишу? 
        Що може бути дзвінке, а що врочисте? 
6) Що робить осінь? (зітхає) 
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       Чи може осінь зітхати? 
        Хто може зітхати? 
7) Що автор говорить про зиму? (зима має пречисту ковдру снігову) 
       Що означає вислів автора "зими пречиста ковдра снігова"? 
8) Як автор описує трави та гілля? (сиві трави, голе гілля) 
       Як ви уявляєте трави сиві та голе гілля?   
        Кого ми називаємо сивим? 
9) Що має весна? (жагучий перший подих) 
       Чи справді весна має подих? 
        Хто має подих? 
10) Що робить весна? (дарує всім поцілунки ніжні)  
        Чи може весна дарувати? 
        Хто може дарувати поцілунки? 
Найкраще засвоюються та запам’ятовуються ті знання які учні набули самостійно. Отже, щоб 

п’ятикласники самі змогли дати визначення метафорі, та назвати основні характеристики даного тропу, 
необхідно, щоб учні в своїх зошитах робили записи в логічній послідовності відповідно до евристичної 
бесіди.  

В результаті евристичної бесіди п’ятикласники створять в своїх зошитах таку зорову наочність: 
 

- мати напоїла простою шанобливістю мене; - напоїти можна водою, молоком; 
- полудень духмяний;    - духмяною може бути квітка; 
- хмари убрані пишно;    - убрати, прикрасити можна ялинку,  дівчину; 
- тиш опівночі – дзвінка, врочиста;  - дзвінким може бути голос, врочистою – подія, 
- зітхання осені;     - зітхати спроможна людина; 
- зими пречиста ковдра снігова;   - зима не може мати ковдру, ковдри мають  
         люди; 
- сиві трави;     - сивими бувають люди; 
- весни жагучий перший подих,    - мають подих і можуть цілувати  лише живі  
   що всім дарує поцілунки ніжні;     істоти; 
 

Зорове сприйняття такого запису дозволить учням зрозуміти, що автор віршу переносить ознаки 
одного предмету на інший. Саме після того, як учні усвідомлять основну особливість метафори, вчитель 
може дати визначення даного тропу. 

Метафора – це один з основних тропів, суть якого полягає в уподібненні й перейменуванні явищ, у 
перенесенні ознак одного предмету (явища, дії) на інший на основі подібності [2:156]. 

Прослухавши й записавши до зошитів визначення метафори й попрацювавши з метафорами з віршу 
Шеллі, учні вже зможуть самостійно будувати метафори. Позитивні результати у роботі з метафорою дає 
завдання з використанням зорової наочності. Роботу над цим завданням можна поділити на декілька 
етапів: підготовчий, етап реалізації, етап аналізу. На підготовчому етапі вчитель 1) записує на дошці 
метафори, розбивши кожну метафору й записавши одну частину в одну колонку, а іншу – в іншу 
колонку; 2) пояснює завдання. Учням потрібно з’єднати слова з двох колонок так, щоб утворилися 
метафори. На етапі реалізації учні по черзі підходять до дошки й з’єднують слова так, щоб утворилися 
метафори.  

Запис, зроблений вчителем на дошці, може мати такий вигляд. 
 

Прийшов   ліс 
Встало                 сонце 
Б’є        зорі 
Магнітне   годинник 
Живий                  вечір 
Горять                  поле 
Плаче                  вежі 
В голові   сонце 
Попливло   вітер 
Повстали   осінь 
Віє    зима 
Подих                  вітер 
 

Ефективно вплине на розвиток мовлення учнів завдання: навести приклад речення з використанням 
метафори, яку кожний учень побудує, з’єднавши слова з двох колонок.  
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Необхідним етапом роботи з будь-якою вправою є етап аналізу. Саме цей етап забезпечує 
удосконалення й "відточення" педагогічних та методичних вмінь вчителя. На третьому етапі слід 
проаналізувати всі позитивні і негативні сторони вправи. Продумати можливі шляхи усунення недоліків. 

Після того, як учні навчаться складати метафори з запропонованих слів, доцільно запропонувати їм 
створити метафори, давши їм лише частину даного тропу. Наприклад, запропонуємо учням дієслова, до 
яких потрібно придумати такі іменники, які допоможуть створити метафори. Виконання даної вправи 
розширить словниковий запас учнів, зробить їх мову багатшою, яскравішою, емоційнішою. 

Перевірити, наскільки глибоко був засвоєний учнями теоретичний матеріал, вчителю допоможе 
завдання з використанням слухової наочності. На етапі підготовки до даного завдання вчителю слід 
переглянути вже вивчені учнями засоби художньої виразності й виписати на картку по декілька 
прикладів до кожного вивченого тропу. На етапі реалізації вчитель повідомить учням їх завдання, яке 
полягатиме в прослуховуванні прикладів вчителя й записі лише метафор. До вивчення метафори 
п’ятикласники вже отримали певні знання про алегорію та епітет. Отже, картка вчителя повинна містити 
приклади алегорії, епітету та метафори.   

Підготовлена вчителем картка може бути такою. 
- берези прикрашені сережками; 
- золота осінь; 
- вона справжня лисиця; 
- осені заплакані очі;  
- зажурений вечір дрімає; 
- широкий степ; 
- він богом Марсом був; 
- красна дівчина; 
- вечір крапчастий моркву гризе; 
- ведмедем називали всі його; 
- й пішла вона битим шляхом долі шукати; 
- в його очах зустріла я весну. 

Подібне завдання з використанням слухової наочності необхідно виконувати на етапі закріплення та 
перевірки знань учнів після кожного нового вивченого учнями тропу. За допомогою таких завдань 
вчитель має змогу не лише перевіряти, наскільки глибоко учні сприйняли новий матеріал, а й 
активізувати знання, які були отримані учнями раніше. 

Системне, поетапне і регулярне використання засобів наочності при опрацюванні теоретико-
літературного матеріалу зробить вивчення складного для п’ятикласників теоретичного матеріалу 
доступнішим і цікавішим та забезпечить глибокі й довготривалі знання. 
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Глебова Ю.А. Приёмы использования наглядности при изучении теоретико-литературного 
материала  в 5 классе на уроках зарубежной литературы. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с трудностями в усвоении теоретико-литературного 
материала  учениками 5-х классов. Предлагаются приёмы работы с теоретическим материалом с 

использованием слуховой и зрительной наглядности. Ключевые слова: теория литературы, метафора, 
зрительная наглядность, аудио наглядность. 

Glebova G.A.  Methods of Employing Visual Aids when Teaching Foreign Literature for the 5 th Formers. 

The item deals with the issues involving hardships in mastering theoretical and literary matter by the 5 th 
formers. It suggests methods of handling theoretical matter using audio and visual aids. Key words: the theory 

of literature, metaphor, visual aids, audio aids. 
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 ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО  КРАЮ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ЗАВДАНЬ 

У статті розглядається проблема вивчення літературного краєзнавства в загальноосвітній школі, 
пропонуються шляхи її вирішення в контексті сучасних  освітніх завдань 

 
На літературний процес останнього десятиліття вплинули кардинальні суспільно-політичні зміни, що 

відбулися в Україні. Це і проголошення незалежності, і початок формування української держави, і зміни 
в системі освіти національної школи. Сьогодні "активізуються естетичні пошуки, утверджується 
розкутість художнього мислення, інтеграція у світовий літературний процес із його філософсько-
естетичним розмаїттям. Художня свідомість сучасного письменства зазнає глобальних змін та 
переорієнтації, відбувається переоцінка життєвих та естетичних цінностей – зрештою, завершується ще 
одна літературна епоха і на наших очах постає і формується нова якість художнього слова" [1:44]. 

Великі освітні, розвиваючі та виховні можливості для формування молодої людини має саме 
шкільний предмет – література. Сьогодні викладання у школі  мистецтва слова потребує нових підходів. 
Вони повинні грунтуватись, як зазначає Б. Степанишин, "на загальній концепції літературної освіти, 
себто на філософських, історичних, культурологічних, народознавчих, соціологічних, етичних, 
психологічних, літературознавчих, естетичних і мовних засадах" [2:44]. Окрім того, на сучасному етапі 
розвитку освіти перед вивченням літератури в школі ставляться завдання, які висвітлені в Концепції 
літературної освіти. Серед них виокремимо такі: "утвердження естетичної функції мистецтва слова; 
оволодіння змістом української літератури, усвідомлення її місця серед інших національних літератур; 
формування читацьких навичок школярів; сприяння розвиткові естетичних смаків учнів, розуміння ними 
специфіки художньої літератури як виду мистецтва, особливостей творів різних напрямків, жанрів, 
стилів, авторів..." [3:4]. Як бачимо, засвоєння літератури в школі передбачає також розвиток естетичних 
смаків, які по відношенню до мистецтва вважаються  художніми смаками. І саме література рідного краю 
відіграє важливу роль у формуванні художніх смаків учнів. Однак вивчення шкільної практики говорить 
про те, що великі формуючі можливості літературного краєзнавства не достатньо використані основною 
школою. Вчителі звертаються до літературно-краєзнавчих матеріалів, але епізодично, безсистемно. Через 
це і отримують малоефективні  результати. 

Відвідування уроків, позакласних заходів, бесіди з учителями, анкетування дозволяють уточнити, як 
учителі усвідомлюють пізнавальні, емоційно-розвиваючі, творчі потенції літературного краєзнавства, 
його можливості як джерела формування художніх смаків учнів. І в першу чергу слід відзначити, що 
переважає погляд на літературне краєзнавство як на другорядний матеріал. В основному вчителі 
усвідомлюють його пізнавальні можливості, ставляться як до джерела знань про минуле; погоджуються, 
що використання літературно-краєзнавчих матеріалів зміцнює  патріотичні почуття, національну 
самосвідомість. І лише деякі аспекти літературної, культурної історії краю усвідомлюються також в їх 
формуючих можливостях. 

Шкільна практика засвідчує, що використання літературно-краєзнавчих матеріалів як засобу 
формування художніх смаків учнів не відповідає потребам часу, що робить суттєвими пошуки шляхів 
практичної реалізації формуючих можливостей літературного краєзнавства. Тому варто більше уваги 
приділити методиці літературно-краєзнавчої роботи в школі як засобу формування художніх смаків 
учнів. Сьогодні словесник не може обмежитись проведенням тільки одних уроків літератури рідного 
краю, на які програма виділяє 2 години в семестр, що, на нашу думку, зовсім недостатньо. Адже кожен 
куточок нашої країни має таку багату літературну географію. Тому вчителям-словесникам, окрім 
виділених спеціальних годин на літературу рідного краю, варто частіше вводити елементи краєзнавства 
на уроки літератури, застосовувати різні форми, методи і прийоми краєзнавчої роботи в позакласних 
заходах. Адже вчитель-словесник наділений особливою місією – вносити культуру в навколишній світ, 
виявляти духовні потреби учнів, розвивати їх творчі здібності, художні смаки засобами літератури і 
мистецтва в цілому. І саме література рідного краю є одним із найефективніших засобів формування 
літературних уподобань та художніх смаків. Це і найкращий засіб патріотичного виховання, засіб 
поглиблення знань з літератури і розвитку пізнавальних інтересів учнів. "Людина бачить і уявляє 
батьківщину крізь призму сприймання найдорожчих для неї місць. Батьківщина починається там, де 
народився, де пройшли дитячі роки, де живуть близькі, рідні, знайомі" [4:15]. Тому в процесі 
національного виховання особливо важливе значення має краєзнавчий матеріал, який поглиблює інтерес 
до знань, допомагає краще зрозуміти певну історичну епоху, зміцнює любов до свого краю, до України. 

Але, як зазначено вище, хоч і виділені спеціальні години на літературу рідного краю у шкільній 
програмі, все ж питання теорії і практики шкільного літературного краєзнавства потребує ще 
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досконалого вивчення і, зрозуміло, висвітлення у методичній науці. Тому є потреба науково 
обгрунтувати доцільність вивчення літератури рідного краю саме як засобу формування художніх смаків 
учнів, а також допомогти вчителям-словесникам знайти найбільш ефективні шляхи, які зроблять 
літературне краєзнавство цікавим і корисним. Якими б досконалими не були шкільні програми, вони не 
можуть охопити всю літературну творчість кожного куточка України. Тому, на нашу думку, необхідно 
сьогодні проводити літературно-краєзнавчу роботу в школі у трьох напрямках: 

а) на окремих уроках літератури рідного краю, які потребують спеціальної підготовки, пов’язаної з 
пошуком краєзнавчих матеріалів і на які програма виділяє окремі години; 

б) на уроках літератури, де учні отримують елементи літературно-краєзнавчих знань у зв’язку з 
програмовим матеріалом (головне завдання на такому уроці – повідомити дані про письменника, 
пов’язаного з рідним краєм, чи події з його творів, які відбувалися у рідному краї); 

в) в позакласній роботі, застосовуючи різні форми, методи і прийоми проведення позакласних 
заходів: вивчення літературної географії краю; виготовлення альбомів; зустрічі з людьми, які знали 
письменників, запис їхніх спогадів; зустрічі з самими письменниками; екскурсії в музеї; походи 
пам’ятними літературними місцями рідного краю; літературні вечори; записи фольклору тощо. 

Саме поєднання цих трьох напрямків, у яких має вестися літературно-краєзнавча робота, є однією з 
важливих особливостей розвитку шкільного літературного краєзнавства сьогодні і забезпечує створення 
цілісної системи у заняттях. Цікаві місцеві факти з життя письменників мають важливе значення для 
учнів, бо стосуються їхнього оточення, тому розвивають пізнавальний інтерес, літературні здібності, а 
отже сприяють естетичному сприйманню дійсності, краси природи, творів мистецтва і художньої 
літератури. Чим більше учні знайомляться із змальованими автором життєвими подіями, які стосуються 
рідних місць, тим краще сприймають художні  твори і розвивають свої художні смаки. 

Багато тут залежить від майстерності учителя-словесника. Як вважає дослідниця А.В. Лисенко, 
основними структурними елементами діяльності вчителя на уроках літератури рідного краю є:  

"1. Укладання програм і планів навчально-виховного процесу з літератури рідного краю на основі 
усвідомлення дидактичних основ викладання літератури рідного краю. 2. Здійснення навчально-
виховного процесу з літератури рідного краю на основі глибокого знання його змісту та методики 
викладання. 3. Регулювання власної педагогічної діяльності завдяки вмінню мобілізувати інтерес до 
регіональної словесності та організувати і координувати діяльність учнів" [5:24]. 

Таким чином, основною вимогою, що постає перед вивченням літератури, є вивчення її в єдності 
загальнолюдських, національних і місцевих виявів, що дозволяє в окремому бачити вияви загального, а 
загальне осмислювати з погляду його конкретного значення. Під час вивчення біографії та творчості 
письменника з рідного краю в учнів формуються почуття національної гідності, патріотизму, любові до 
землі, на якій народилися і виросли. Допомогти формувати такі почуття може літературне краєзнавство, 
яке є джерелом національного самоусвідомлення, виразником історичного буття народу, оскільки 
розкриває риси характеру українців, відображає  звичаї, традиції в певному регіоні України, боротьбу за 
збереження своєї ідентичності. 
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Башмановская Л.А. Литература родного края  в контексте современных задач образования. 

В статье рассматривается проблема изучения литературного краеведения в общеобразовательной 
школе, предлагаются пути ее решения в контексте современных образовательных задач. 

Bashmanovskaya L.A. The Importance of Study of the Literature of Native Land in the Context of Present-
Day Educational Agenda. 

The article deals with the issue of teaching  literary heritage of native land in secondary schools and offers ways 
of its handling in the сontext of present-day educational agenda. 
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СПРИЙМАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ПРАВДИ ЧЕРЕЗ АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ 
(за романом І.Багряного "Тигролови") 

У статті розглядається проблема сприймання художньої правди через аналіз твору. 

Проблеми художнього сприймання завжди були в полі зору педагогчної науки. Їм  присвятили свої 
роботи психологи, педагоги, методисти. Завдячуючи працям П.М. Якобсона, Л.С. Виготського, 
І.О. Синиці, Н.Й. Волошиної і Є.А. Пасічника, ми отримали можливість дослідити процес сприймання 
літературних творів та їх специфіку, навчилися пізнавати мистецтво, розуміти і сприймати художню 
правду літературного твору [1]. 

Матеріалом для художнього сприймання є кращі твори літератури, на основі яких виявляється 
своєрідність шляхів розвитку світової художньої культури. Вивчення творів високої художньої вартості 
спрямовується передусім на задоволення пізнавально-інформативних потреб та формування у студентів 
уявлень про місце та значення художнього твору в житті людини, на здійснення повноцінного 
сприймання та оцінювання художніх творів. І тому поряд із такими компонентами, як ознайомлення та 
оцінювання виділяється сприймання. І саме література має великі можливості для повноцінного 
сприймання художнього твору. 

Адже як вид мистецтва художня література впливає на почуття людини, розвиває її естетичні смаки, 
виховує різноманітні риси характеру, формує світогляд, свідомість. Як предмет, література містить у собі 
ряд достатніх і необхідних знань, які за певних умов формують цілісну картину світу, породжують 
виникнення естетичного сприйняття дійсності. Вона вчить читача розуміти глибину тієї мови, якою 
промовляють мистецькі образи, в якій текст і підтекст злиті воєдино. І тільки література, що творить 
образи, зображує навколишній світ за власноствореними законами, стає правдивим свідченням епохи і 
приходить до читача в конкретно наповненій образній формі.  

Література, як і наука, провадить дослідження суспільства і навколишнього світу, виконує спільне 
завдання – відтворення життя, діяльності, духовного світу людини, явищ і предметів природи, але, на 
відміну від науки, література не обмежена у своїх дослідженнях. Якщо наукова праця з історії робить 
повідомлення про масові репресії, які проводив сталінський режим по відношенню до українського 
народу, наводить статистичні дані, з'ясовує політичні і соціальні причини трагедії цілої нації, то, 
наприклад, у романі "Тигролови"  І. Багряного ми бачимо конкретних осіб – родину Сірків, Григорія 
Многогрішного, незламної, гордої, вільної людини;  ката Медвина, новітнього "тигролова", що полює на 
людей, як на звірів. Змальовані у творі картини реального життя - не повідомлення, а справжні картини 
страшної тогочасної дійсності, які доносить автор до нас через особистісне сприйняття і подає через 
зображені ним образи. Відтворюючи політичне, соціальне та економічне життя своїх сучасників, він взяв 
для художнього зображення найбільш важливі проблеми і конфлікти, створив образи борців свого часу, 
через яких і намагався виразити суспільно-політичні ідеї, залучити до них засобами слова. Досліджуючи 
життєвий шлях І. Багряного, ми розуміємо, що в основу роману "Тигролови" було покладено події, що 
сталися під час відбування автором заслання на Далекому Сході. Образ головного героя Григорія 
Многогрішного можна з впевненістю назвати суто автобіографічним, тобто таким, що ввібрав у себе 
багато від характеру, переживань, мрій самого письменника. Справжні події з його особистого життя 
стали сюжетом, перетворились на життєві, реальні картини. Характери, вчинки і поведінка реальних 
людей знаходять своє втілення у вчинках, поведінці і характерах літературних героїв. А шлях від 
авторської, творчої уяви до повного, осмисленого сприйняття читачем твору не простий і передбачає 
аналітичний підхід при знайомстві з твором. Лише завдяки різним підходам до аналізу літературного 
твору можлива плідна робота відтворюючої уяви читача, прямого співпереживання з героями роману і 
включення  в співавторство з письменником. З'являється можливість у повному обсязі сприйняти 
літературний твір у всій його багатій життєвій правді. 

При вивченні  роману І. Багряного "Тигролови" можна побудувати роботу за схемою аналізу кожного 
з дванадцяти розділів твору, характеризуючи основних дійових осіб (Григорія Многогрішного, родину 
Сірків, їх ставлення до Григорія); життя, побут і працю українців на Далекому Сході, дотримання ними 
традицій і звичаїв свого народу; ставлення до людей і природи, що їх оточує. Також можна 
використовувати пообразний аналіз, у центрі якого поставлено образ Григорія Многогрішного, простого 
українського хлопця, який за любов до рідного краю, за прагнення до свободи отримує двадцять п'ять 
років таборів. Навколо цього образу групуються інші персонажі. Надзвичайно яскраво змальовані образи 
суворої природи Далекого Сходу, тваринний і рослинний світ краю. Для повноцінного ознайомлення з 
твором необхідно ввести проблемний метод аналізу. Постановка проблеми стимулює роботу уяви, 
вводить читача в світ створених письменником образів, примушує співпереживати. Для обговорення 
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можна запропонувати декілька проблем, як-от: "Духовна і фізична незламність Григорія 
Многогрішного", "Україна - це там, де живуть українці", "Зв'язок минулого і сучасного в романі 
"Тигролови". Обов'язково потрібно звернути увагу на художні деталі, які допомагають розкрити образи, 
ідейний задум письменника, зконцентрувати увагу на образі автора у творі, збагнути його ставлення до 
зображеного, до створених ним героїв. 

Співпереживання, яке виникає як емоційне ставлення до героїв роману, витікає із особистісного 
сприйняття героїв художнього твору і відзначається тим, що намагається випередити зображені події 
власним прагненням угадати прийняті героями відповідальні рішення. Саме воно базується на  
властивості людини навмисно або мимоволі поставити себе на місце літературного героя, подумки 
перевтілюватись у нього. Саме завдяки співпереживанню з'являється віра читача у правду сприйнятого, у 
правду можливого. Ми згадували, що саме література по-своєму вміє видавати за життєву правду правду 
художню, перетворену за певними мистецькими законами, але тільки читач по-своєму може розпізнати 
життєву реальність в образах, створених мистецтвом. 

Досягти повноцінного сприймання тексту у його художній правді можливо за умов, коли: 
у роботі над текстом будуть враховуватись особливості засвоєння літературного твору; 
при виборі методів для виявлення читацького сприймання будуть враховуватись особливості 

літературного роду, жанру твору; 
система занять спрямована на розвиток творчого мислення і формує уміння бачити виражену 

авторську художньо-естетичну позицію. 
Побудувавши сюжет, створивши образи, письменник подає нам завершену комунікативну одиницю - 

твір, але тільки читач може стверджувати, що твір завершений, і відбудеться це у випадку, коли твір  у 
повному обсязі пройде через його свідомість, стане предметом особливих естетичних відносин. Стати 
співавтором читач зможе тоді, коли не буде напам'ять цитувати уривки з тексту, а сприйме те, що 
приховано у тексті, увійде в його образно-художній зміст і зможе по-своєму, не відходячи від життєвої 
правди, тлумачити текст. 
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Халин В.В.  Восприятие художественной правды путем анализа литературного произведения 
(по роману И. Багряного "Тигроловы"). 

В статье рассматривается проблема восприятия художественной правды путем анализа 
произведения. 

Khalin V.V. The Perception of the Truth by Means of a Literary Work Analysis 
(based on the novel "The Tiger Hunters" by I. Bagryanyy). 

The paper centers on the problem of truth perception by means of  a literary work analysis. 



Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 14. Педагогічні науки   

© Гордієнко О.А., 2004 
80 

УДК 82.02 (07) 
О.А. Гордієнко, 

асистент 
(Житомирський педуніверситет) 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОРІВНЯЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ ТВОРІВ ЗАРУБІЖНОЇ Й УКРАЇНСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 

Предметом статті є критичне осмислення як досягнень, так і деяких недоліків у взаємопов’язаному 
вивченні творів зарубіжної  й  української літератури у загальноосвітній школі. 

 
Серед найважливіших проблем сучасної методики літератури, що знаходяться у центрі уваги 

науковців  вчительства, слід виділити проблему взаємопов’язаного вивчення зарубіжної та української 
літератур у середній школі. 

Серед найвагоміших досягнень сучасної української компаративістики відмітимо такі: 
- створення відділу світової літератури і компаративістики в Інституті літератури НАН України, 

кафедр теорії літератури і компаративістики в ННУ ім. Т. Шевченка та університеті "Києво-Могилянська 
академія", відкриття спеціальних рад з захисту дисертацій, що стосуються компаративістики; 

- вихід 5-томного дослідження "Українська література в загальнослов’янському і світовому 
літературному контексті" [1]; 

- видання цілого ряду монографій, статей, що порушують питання порівняльного вивчення 
літератур, наприклад, останні дисертаційні дослідження в цій галузі [2; 3; 4]. 

Однак багато аспектів даної проблеми залишаються невирішеними, зокрема такі, що стосуються 
взаємопов’язаного вивчення зарубіжної і української літератури. 

Мета  статті – звернути увагу вчителів-словесників на деякі недоліки у практичній реалізації у 
шкільному навчання міжлітературних зв’язків, а також запропонувати варіант порівняльного аналізу 
трагедії В. Шекспіра "Ромео і Джульєтта" і в повісті М.  Коцюбинського "Дорогою ціною", який може 
бути використаний на уроці у 8 класі. 

Педагогічні спостереження автора цього дослідження за процесом викладання літератури у школі, 
власний досвід викладання російської та зарубіжної літератури впродовж 14 років дають підставу 
констатувати  наявність деяких труднощів у засвоєнні школярами зарубіжної класики. 

Викладання зарубіжної і української літератури у взаємозв’язку, як показали спостереження та 
анкетування вчителів і учнів, має такі недоліки: 

- зв’язки зарубіжних творів з творами української літератури під час аналітичного розгляду, як 
правило, не проводяться; 

- у процесі активізації опорних знань під час вивчення творів зарубіжної драматургії вчитель 
майже не використовує знання, що учні засвоїли на уроках української літератури; 

- мало проводиться узагальнюючих уроків, на яких інтегруються знання, отримані під час 
вивчення зарубіжної та української літератури; 

- недостатньо використовуються міжлітературні зв’язки на факультативних заняттях, 
присвячених вивченню зарубіжної драматургії. 

Слід підкреслити, що труднощі засвоєння школярами зарубіжних драматичних творів у якійсь мірі 
пов’язані з відбором матеріалу драматургії у програмах. Так, зокрема, у програмі з зарубіжної літератури 
2001 р. авторського колективу під керівництвом Б. Шалагінова [ 5 ] деякі твори драматургії подаються на 
варіативній основі (драми Г. Ібсена, Б. Шоу, М. Метерлінка, А. Чехова, Ф. Дюрренматта та ін.) 
Необхідність вибору для вивчення одного драматичного твору з деяких запропонованих програмою 
створює для вчителя  певні труднощі: адже ці твори являють собою велику художню цінність, є 
своєрідними, кожний з них можна вважати зразком певного художнього методу в драматургії ("драма 
ідей" Г. Ібсена, "драма-дискусія" Б. Шоу, "ліро-психологічна драма" А. Чехова і т.д), тому вибір з 
переліку творів одного неможливий без нанесення шкоди для літературного розвитку школярів. 

Пропонуємо порівняльний аналіз трагедії В. Шекспіра "Ромео і Джульєтта" і повісті 
М. Коцюбинського "Дорогою ціною" на уроці у 8 класі. 

Слід зразу ж підкреслити, що вказані твори В Шекспіра та М. Коцюбинського, що належать до 
світової класики, відносяться до різних родів літератури  – драми і епосу,  і  відповідно до різних 
жанрів – трагедії і повісті . Однак у цих родах і жанрах літератури є дещо спільне, що дозволяє порівняти 
шедеври  Шекспіра і Коцюбинського. Це наявність сюжетності, яка зближує епос і драму. Тут 
зображуються події, що відбуваються у просторі і часі. Щоправда, способи реалізації сюжетів в епосі і 
драмі різні: в епосі розповідь ведеться об'єктивовано, у драмі ж мова персонажів являє собою, по суті, 
їхні дії в ситуації, що зображується. 

Таким чином, наявність сюжетів, їхніх спільних рис, подібність характерів і роль головних героїв 
дають підґрунтя для порівняння цих творів у процесі їхнього вивчення. Головне, що зближує ці твори ( і 
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це слід підкреслити в процесі їхнього аналізу), – це показ всепоглинаючого, звеличуючого почуття 
кохання. 

Образи Ромео і Джульєтти, Остапа і Соломії, створені в певних історичних умовах, відмічені 
конкретними рисами своєї епохи. Разом з тим ці художні образи розкривають властивості людських 
характерів, що можуть бути сучасними. 

Вчитель підкреслить, що у центрі зображення як у трагедії В. Шекспіра, так і в повісті 
М. Коцюбинського стоїть мисляча, любляча, діяльна людина. І Шекспір, і Коцюбинський показали  
ідеал, стверджуючи гуманну і оптимістичну концепцію активної особистості. 

– Кого  ж ми можемо назвати особистістю? – запитує вчитель. 
Школярі приходять до висновку, що особистістю можна назвати  людину, яка має своє усвідомлене 

ставлення до життя і людей, яка відзначається самостійністю мислення, силою волі, має почуття гідності, 
честі, відповідальності. 

Такими особистостями, – відмічає вчитель, – постають головні герої творів Шекспіра і 
Коцюбинського. 

З попередніх уроків зарубіжної літератури перед вивченням трагедії В. Шекспіра учні дізнаються про 
те, що з початком епохи Відродження письменники-гуманісти, до яких належав і великий Шекспір, 
проголосили найбільшою цінністю людину і її право на щастя. І хоча події у трагедії Шекспіра і в повісті 
Коцюбинського відбуваються у різних країнах і в різні епохи, проголошення гуманістичних ідеалів, 
права людини на щастя зближує ці шедеври. В обох творах зовнішні обставини заважають щастю 
закоханих. У трагедії Шекспіра – це ворожнеча старовинних веронських кланів Монтеккі і Капулетті, у 
повісті Коцюбинського – кріпосництво. 

Оповідання Коцюбинського написане в 1901 р. і надруковане в 1902 р. Автор з першого ж речення 
настроює читача на те, що розповідь йтиме про минуле – тридцяті роки ХІХ ст. Ці роки позначені 
зростанням антикріпосницької боротьби; однією з форм протесту селян проти кріпаччини була втеча від 
пана [ 6 ]. 

Вчитель підкреслить, що Соломію в повісті М. Коцюбинського було віддано заміж за нелюба, а 
Джульєтту в трагедії Шекспіра збираються одружити з байдужим для неї Парісом. 

Слід звернути увагу восьмикласників на те, що під впливом кохання змінюється характер Джульєтти. 
У перших сценах вона слухняна дівчина. Покохавши, вона раптом стає дорослою, здатною на рішучий 
вчинок: зважується на таємне вінчання з Ромео, випиває речовину, що дав їй брат Лоренцо, нарешті, 
вирішує залишити цей світ, якщо в ньому немає Ромео [6]. 

Мужніє у вогні випробувань і Соломія. Вона, як і Джульєтта, здатна на вчинок. Ніжне кохання і 
товариська виручка, жіночність і мужність органічно поєднується в характері героїні. Немало вчинків 
здійснює героїня заради коханого і, врешті –решт, гине рятуючи Остапа від загибелі. 

Під впливом всепоглинаючого почуття кохання змінюється Ромео, головний герой трагедії 
В. Шекспіра. 

Багато життєвих перипетій випало на долю Остапа, і він пройшов крізь всі випробування, мужніючи в 
боротьбі за життя, свободу, право кохати. Але занадто дорогою ціною дісталися йому свобода і життя. 
"Дорого заплатив я за волю, гірку ціну дав ... Половина мене лежить на дні Дунаю, а друга чекає й не 
дочекається, коли злучиться з нею",  – говорить постарілий Остап. Дорогою ціною – ціною власних 
життів домоглися своєрідної перемоги Ромео і Джульєтта: примирилися ворогуючі роди, які протягом 
багатьох років намагалися знищити один одного. 

Закохані не знайшли щастя ні в трагедії Шекспіра, ні в повісті М. Коцюбинського, хоча боролися за 
нього. І неабияку роль досить часто в їхніх долях відіграє фатум, випадок.  

У процесі порівняльного аналізу двох творів зарубіжної та української літератур слід зупинитися й на 
особливостях їх сюжетоскладання. 

Про випадковість як характерний мотив сюжетоскладання у літературних творах пише відомий 
літературознавець В. Халізев [ 8 ]. Він вважає, що велика кількість справжніх випадковостей у 
старовинних сюжетах є засобом справити враження, зворушити і заінтригувати. Завдяки перипетіям 
життя постає перед читачами не стабільно-мертвим, а нескінченно-рухливим, яке приховує небезпеки і 
загрози, а, разом з тим, обіцяє  блага і радощі. 

Сюжет трагедії В. Шекспіра створюється цілою системою фатальних для героїв і надзвичайно 
рідкісних, виняткових обставин. Багато в чому на випадку, збігу обставин побудований і сюжет повісті 
М. Коцюбинського. 

Взаємозв’язок зарубіжної та української літератур випливає із загальних для цих курсів проблем 
людського життяі душі людини. Протягом всієї історії людства література була справжнім дзеркалом, що 
відображало найтонші рухи людської душі, особливо пов’язані з вічною таємницею кохання. 
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Гордиенко Е.А. Некоторые аспекты сравнительного изучения произведений зарубежной и 
украинской литературы в общеобразовательной школе.  

Предметом статьи является критическое осмысление как достижений, так и некоторых недостатков 
во взаимосвязанном изучении произведений зарубежной и украинской литературы в 

общеобразовательной школе. 

Hordienko О.A. Some Aspects of the Comparative Study of Literary Works of the Foreign and the Ukrainian 
Literature in a Secondary School of General Education. 

The article studies both advantages and drawbacks of concurrent study of literary works of dramatic art and the 
Ukrainian literature in a secondary school of general education. 
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ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ 

Розглянуті основні  поняття та  терміни кредитно-модульної системи організації навчального процесу: 
кредит, кредитна система, заліковий кредит, модульна система, кредитно-модульна технологія.  

Одним із завдань, викладених у Національній доктрині розвитку освіти, є "вихід  освіти,  набутої  в 
Україні, на ринок світових освітніх послуг, поглиблення  міжнародного співробітництва", забезпечення 
інтеграції  вітчизняної  освіти  у  міжнародний  освітній простір [1]. 

Передумовою входження України до єдиного європейського та світового освітнього простору є 
запровадження в систему вищої освіти вимог Болонської декларації, спрямованої на формування 
загальноєвропейської системи вищої освіти зі спільними фундаментальними принципами 
функціонування. Серед таких принципів – використання Європейської кредитно-трансферної системи 
(ECTS), що функціонує на інституціональному, регіональному, національному та європейському рівнях. 
"Водночас участь системи вищої освіти України в Болонських перетвореннях має бути спрямована лише 
на її розвиток і набуття нових якісних ознак, а не на втрату кращих традицій, зниження національних 
стандартів її якості" [2]. Такий підхід передбачає проведення ґрунтовного порівняльного аналізу 
вітчизняної системи науки й освіти з європейською за моделлю, визначеною Болонською декларацією. За 
результатами такого аналізу необхідно визначити зміни в системі науки й освіти України, перспективні 
шляхи її реформування та вдосконалення.  

На вирішення названих завдань спрямований педагогічний експеримент щодо впровадження кредитно-
модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації 
[3]. У тимчасовому положенні про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі 
підготовки фахівців (далі – тимчасове положення), розробленому, як зазначається в положенні, з урахуван-
ням засад Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи, визначені відповідні нові основні 
терміни та поняття: кредитно-модульна система організації навчального процесу, заліковий кредит, модуль, 
змістовий модуль. Дослідження закордонних і вітчизняних науковців з питань розвитку національних сис-
тем вищої освіти у контексті Болонського процесу (І.І. Бабин, Я.Я. Болюбаш, В.В. Грубінко, В.С. Журавсь-
кий, М.З. Згуровський, Д. Кірстейн, В.Г. Кремень, М.Ф. Степко, К. Таух,  Г. Хог, В.Д. Шинкарук та ін.), 
викладені в ряді публікацій [4-7],  містять аналіз наведених та суміжних з ними понять. Однак їх інтерпре-
тація деякими дослідниками має певні відмінності. Тому проблему з’ясування понятійного апарату кредит-
но-модульної системи слід вважати до кінця не розв’язаною. Вирішенню цієї проблеми присвячується дана 
стаття, у якій викладено порівняльний аналіз деяких термінів, понять, пов’язаних з кредитно-модульною 
системою організації навчального процесу, та запропоновано відповідні роз'яснення і доповнення. 

Під час розгляду понятійного апарату особливого значення набуває те, що кредитна-модульна 
система розробляється і впроваджується у вітчизняну систему вищої освіти на основі досвіду 
функціонування освітніх систем далекого зарубіжжя, які мають сформований і відносно усталений 
відповідний категоріальний апарат. Здійснюючи переклад категорій певної освітньої системи з однієї 
мови на іншу, неможливо не враховувати, що це процес перекладу категорій, які виникли в межах однієї 
культури, на відповідні поняття, прийняті в іншій культури. За цих обставин об’єктивно виникають певні 
проблеми перекладу українською мовою з європейських мов для адекватного розуміння та 
цілеспрямованого використання основних понять кредитно-модульної системи. Щоб ефективно 
розв’язати вказані завдання, доцільно проаналізувати відповідну термінологію в освітніх системах тих 
російськомовних країн (Росія, Казахстан), які розпочали впроваджувати кредитно-модульні технології та 
мають власні напрацювання. Незважаючи на те, що окремі терміни та поняття, технології підготовки 
фахівців можуть дещо різнитися, ці країни мають схожі з Україною основи освітніх структур і 
сповідують подібну філософію освіти. Для перекладу більшості російськомовних термінів і понять 
українською мовою можна використовувати транслітерації, тому практично зникає потреба у доборі 
українських термінологічних еквівалентів. Слід зазначити, що за таким підходом можуть виникнути 
проблеми, пов’язані з тим, наскільки адекватним та зрозумілим є відповідний переклад російською 
мовою з англійської. Наприклад, американська система United States Credit System (USCS) в Росії 
одержала назву "кредитна система", проте за першим значенням вона перекладається як "система довіри" 
(від лат. credit – довіра). Тому поряд із назвою "кредитна система" іноді використовують термін "довірча 
система" (рос. – доверительная система). З огляду на аналіз особливостей функціонування названої 
системи, ролі кредитів та технології їх використання, часто перевага надається іншому 
російськомовному варіанту перекладу терміну "credit" – "залік", і USCS розуміється як Американська 
система залікових одиниць. Розгляд еквівалентів даного терміну у європейських країнах [8:35] дозволяє 
трактувати його через поняття "залік", "залікові одиниці, бали, очки", і систему ECTS (European Credit 
Transfer System)  можна розуміти як систему взаємного визнання (перезарахування) залікових одиниць.    
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Розглянемо поняття "кредитно-модульна система". Кредитно-модульна система організації 
навчального процесу в нашому дослідженні передусім виступає як певне явище, об’єкт вивчення, тому з 
позицій системного підходу має розглядатися як складне утворення, специфіка якого визначається не 
стільки елементами його будови, скільки характером відношень і зв'язків між елементами [9:322]. Ряд 
тлумачень поняття “система” вказують на те, що таке поняття "передбачає наявність множини елементів 
із відношеннями і зв'язками між ними, що утворюють певну цілісність: 1) система є цілісною сукупністю 
взаємопов'язаних і взаємозумовлених елементів; 2) характерна властивість системи - її ієрархічна будова, 
пов'язана з потенційною подільністю на множини, об'єднання тощо; 3) цілком визначене місце системи 
певних елементів щодо інших системних угрупувань у межах загального масиву елементів певного типу 
та ін." [10]. Стосовно розробки будь-якої системи навчання, то в її основу повинні бути покладені 
вимоги, які враховують специфічну мету даної системи й одночасно загальні цілі навчально-виховного 
процесу: освітні, розвиваючі, виховні. Тільки за такої умови певна система виступає дидактичним 
засобом, що органічно входить у процес навчання.  

Насамперед, розглянемо взаємопов’язані поняття "кредитна система" та "кредит". На думку 
В.С. Журавського "кредитна система - це систематичний спосіб описання освітньої програми з доданням 
кредитів до її компонентів. Опис кредитів у системах вищої освіти може базуватися на різних 
параметрах, таких як обсяг роботи, результати навчання та контактні години" [5]. 

На даний час у вищій освіті різних країн застосовуються кредитні системи, які за основним 
призначенням та метою використання кредитів можна умовно поділити на дві основні групи. 

Перша група – залікові кредитні системи. Кредити зазвичай розуміються як одиниці вимірювання 
обсягу загального навчального навантаження студента (обсягу роботи), необхідного  для засвоєння 
освітньої програми або її частини. Система заліку кредитів в основному  орієнтована на використання з 
метою забезпечення академічної мобільності. Прикладом таких систем є ECTS (European Credit Transfer 
System – європейська система перезарахування кредитів), UCTS (UMAP Credit Transfer Scheme – система 
зарахування  кредитів університетів азіатсько-тихоокеанського регіону.  

Друга група – накопичувальні кредитні системи. До поняття кредиту підходять як до одиниці 
оцінювання результатів освоєння освітніх програм – набутих знань, умінь та навичок. Такі системи в 
основному використовуються в освітніх системах, що характеризуються відсутністю жорсткого 
нормативно встановленого терміну навчання і фіксованого переліку курсів дисциплін навчального 
плану. Як правило, робочі програми дисциплін побудовані за модульною структурою і кожен модуль 
оцінюється у кредитах. Накопичувальні системи більш універсальні і зручні під час організації 
неперервної освіти – "освіти протягом життя" та підвищення кваліфікації. Вони, як правило, не залежать 
від форми навчання та особливостей національних освітніх систем різних країн, тому легко адаптуються 
до нових форм і технологій навчального процесу. Прикладом таких систем є USCS (United States Credit 
System – кредитна система, що використовується університетами США), CATS (Credit Accumulation and 
Transfer System – кредитна система, що функціонує в університетах Великої Британії).  

Вітчизняна вища освіта в упровадженні власної кредитної системи орієнтується на ECTS –   
європейську систему перезарахування кредитів. Ця система спочатку слугувала засобом покращання 
визнання освіти для навчання за кордоном, полегшуючи порівняння навчальних досягнень студентів на 
основі узгодженої системи оцінювання (кредитів і оцінок) та технології інтерпретації національних 
систем вищої освіти, тобто ECTS призначалась для розширення мобільності студентів і привабливості 
європейської системи освіти. По суті ECTS не передбачає регулювання змісту, структури чи 
еквівалентності навчальних програм [6: 38]. Кредити у цій системі є числовим еквівалентом оцінки (від 1 
до 60), яка встановлюється розділам курсу. Вони  відображають кількість роботи, якої вимагає кожен 
блок курсу, відносно загальної кількості роботи, необхідної для завершення повного року академічного 
навчання у закладі. Кредити враховують повне навантаження студента: аудиторну роботу, самостійну 
роботу, навантаження для виконання контрольних  заходів, практику, атестації тощо. Кредити ECTS 
навчальне навантаження відображають відносно, а не абсолютно – вони визначають, яку частину від 
загального річного навчального навантаження займає один блок курсу. У ECTS 60 кредитів становить 
навчальне навантаження на один навчальний рік. Кредити ECTS призначені для того, щоб забезпечити 
визнання навчального навантаження,  виконаного у період навчання за кордоном, відповідною частиною 
навчального навантаження, передбаченого програмою.  

Однак на даний час мета та завдання цієї системи розширились. ECTS трансформується в кредитно-
накопичувальну систему і достатньо обґрунтовано визначається як кредитно-трансферна та акумулююча 
система. В.С. Журавський трактує ECTS як кредитну систему взаємозаліку (взаємовизнання) та 
накопичення і вказує, що "це система, в основу якої покладено визначення обсягу роботи студентів, 
потрібного для участі у програмі. Вона орієнтована на спеціалізовані умови вивчення результатів 
навчання та необхідної компетенції" [5]. "ЕСТS, - як зазначає  В.Г. Кремень, - стане багатоцільовим 
інструментом визнання й мобільності, засобом реформування навчальних програм, а також засобом 
передачі кредитів вищим навчальним закладам інших країн" [6: 9]. 

Щодо поняття "модульна система", то під модульною системою ми розуміємо технологію навчання у 
ВНЗ, яка охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань, умінь і 
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навчальної діяльності студентів, за якою модуль є функціонально завершеною частиною розділу або 
теми навчальної дисципліни, сукупністю теоретичних та практичних завдань відповідного змісту та 
структури з розробленою системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного 
забезпечення. Необхідним компонентом вказаного забезпечення є відповідні форми контролю, такі як 
поточний рейтинговий контроль та підсумковий рейтингово-екзаменаційний контроль [11:43]. 
Відповідно до існуючої модульної технології на окремі модулі розбивається певна навчальна дисципліна 
і окремий викладач або кафедра мають можливість упроваджувати модульну систему навчання 
ізольовано, відносно незалежно від того, чи впроваджується дана система для інших дисциплін, що 
вивчаються студентами однієї і тієї спеціальності. Такий підхід є достатньо гнучким з огляду на певну 
нерівномірність переходу до вивчення за модульною системою кожної дисципліни окремої 
спеціальності.  

Аналогічно до визначеного нами поняття модуля слід трактувати термін "змістовий модуль", 
визначений тимчасовим положенням. У вказаному положенні вводиться два терміни: "модуль1 – це 
задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, 
державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу" та "змістовий 
модуль – це  система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному 
об’єктові" [3]. Поряд із цим вказується, що навчальна дисципліна формується як система змістових 
модулів, об’єднаних в блоки змістових модулів – розділи навчальної дисципліни.  

У вітчизняному тимчасовому положенні про організацію навчального процесу в кредитно-модульній 
системі підготовки фахівців зазначається, що "кредитно-модульна система організації навчального 
процесу - це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій 
навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів)" [3]. До такого підходу в тлумаченні поняття 
"кредитно-модульна система" має відношення інше поняття – "модель". Взагалі під моделлю (від лат. 
modulus – міра, зразок; франц. modele - зразок) розуміється "1) схема, зображення або описання деякого 
явища чи процесу в природі, суспільстві; 2) аналог певного фрагмента природної або соціальної реальності" 
[12:256]. Іншими словами "модель" – це система об’єктів або знаків, що відтворює деякі суттєві властивості 
системи-оригінала. Наявність відношення часткової подібності ("гомоморфізм") дозволяє використовувати 
модель у якості замінника або представника системи, що вивчається [9: 186]. Вживання поняття модель є 
виправданим на окремих етапах роботи з певною складною системою (аналіз, розробка тощо). Модель 
виступає певною мірою засобом для описання та перевірки основних характеристик системи, що 
моделюється: наприклад істинності і повноти певних теоретичних положень. Таким чином, впровадження у 
навчальний процес певної системи навчання, зокрема кредитно-модульної, неможливо повністю звести до 
впровадження деякої моделі такої системи. Щодо поняття кредиту, то тимчасове положення містить нове 
поняття "заліковий кредит" – "одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння 
змістових модулів або блоку змістових модулів" [3]. Використовується термін "кредит", який описується 
іншими нормативними документами. Однак у тексті положення використання вказаних термінів є 
неоднозначним. Наприклад, у фразі "...набір (акумулювання) заданої трудомісткості кількості кредитів, які 
відповідають розрахунковій нормі виконання студентом навчального навантаження...", слід розуміти не 
кредити, а залікові кредити. До фрази "...сума обсягів обов'язкових та вибіркових змістових модулів, 
передбачених для вивчення протягом навчального року, повинна становити не більше 44 кредитів (не 
менше 60 залікових кредитів)" не має коментарів, тому не зовсім зрозуміло, як розрізняються та 
співвідносяться кредити та залікові кредити.   

Існують інші підходи щодо описання та з’ясування суті поняття "кредитно-модульна система". У 
більшості випадків кредитно-модульну систему характеризують як технологію навчання та в описанні 
базуються на поняттях "кредитна технологія", "кредитна система".  

У системі вищої освіти Республіки Казахстан використовується термін "кредитна технологія", який 
розуміється як "освітня технологія, що спрямована на підвищення рівня самоосвіти і творчого 
оволодіння знаннями на основі індивідуалізації, варіативності освітньої траєкторії у межах строгої 
регламентації навчального процесу та обліку обсягу знань у вигляді кредитів" [13].  

На нашу думку, поняття освітньої технології є поняттям вищого рівня по відношенню до поняття 
технології навчання або педагогічної технології. Якщо останнє поняття ми можемо трактувати передусім як 
систему засобів навчання та способів їх застосування, як проміжну ланку між теорією і практикою 
навчання, то освітню технологію можна розуміти як систему відповідних освітніх засобів (технологій 
навчання, систем ступеневої організації начального процесу, засобів та технологій контролю за якістю 
фахової підготовки, технологій визнання навчальних досягнень студентів на інституційному, 
національному та міжнародному рівнях) і механізмів їх застосування, як проміжну ланку між 
стратегічними завданнями, що постають у відповідній галузі системи освіти, та їх практичною реалізацією. 

Вища професійна школа Росії протягом останніх років проводить експеримент з упровадження 
кредитної системи. Суть цієї системи розкривається через різноманітні поняття: "кредитна система", 

                                                        
1 Визначене у положенні поняття "модуль", більше не використовується окремо, а лише у складі терміна 

"змістовий модуль"  
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"система кредитів", "система кредитів – залікових одиниць", система "залікових освітніх одиниць" тощо. 
Наприклад, за інформацією офіційного сайту Московського міжнародного інституту економетрики, 
інформатики, фінансів і права, недержавного ВНЗ Росії, у якому на постійній основі проводяться 
дослідження відповідного зарубіжного досвіду та проводиться експеримент з упровадження системи 
залікових одиниць у практику вищої професійної освіти, "кредитна система – це система, за якою кожній 
дисципліні, що вивчає студент, відповідає певна кількість залікових одиниць...", які є умовними одиницями 
вимірювання роботи студента у процесі навчання і враховують різні показники: обсяг аудиторної роботи, 
обсяг загальної роботи студента, значущість дисципліни у контексті програми навчання тощо. Саме такими 
показниками визначається специфіка кожної кредитної системи [14]. Поряд із цим Міністерство освіти 
Російської Федерації вказує, що згадуваний експеримент є експериментом "з розробки системи "кредитів" - 
"залікових одиниць" і модульно-рейтингової системи організації навчального процесу", що дозволяє бути 
їй більш гнучко та стимулюючою "системою організації навчальної роботи студентів і кафедр" [15].    

На основі проведеного дослідження можна зробити певні висновки. Для більшості понять, які 
використовуються у кредитних системах різних країн, існують відповідні еквіваленти українською 
мовою. Це забезпечує відносну повноту та несуперечливість понятійного апарату вітчизняної кредитно-
модульної системи.  

Понятійний апарат кредитно-модульної системи організації навчального процесу в Україні має певні 
термінологічні особливості. Наприклад, проведений аналіз поняття "кредитно-модульна система" 
дозволяє нам визначити його не стільки як модель організації навчального процесу, а власне як систему 
організації навчання або як освітню технологію. Тому проблема вичерпного визначення понять та 
формалізації термінів, введення відповідних освітніх стандартів для забезпечення реалізації кредитно-
модульної системи потребує подальших наукових досліджень. 
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ПЕЙЗАЖ ЯК ОДИН ІЗ ПОКАЗНИКІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ 
(за творами І.Я. Франка) 

У статті подані методичні рекомендації щодо формування умінь в учнів старших класів аналізувати 
пейзаж у прозових творах різних художніх систем (на прикладі повісті І.Я. Франка "Захар Беркут").  

У світлі сучасних педагогічних технологій літературні твори необхідно розглядати як зразки 
мистецтва слова. А це означає, що учні повинні вміти сприймати їх із позицій мистецтва, тобто 
оцінювати елементи художньої одиниці в їх єдності та взаємозв’язку, розуміти мову мистецтва, 
проникати в особливість авторського освоєння дійсності… Удосконалення процесу вивчення літератури 
в школі треба спрямувати на розкриття образотворчого потенціалу художнього твору, з’ясування ознак 
індивідуального стилю та авторської манери письма, різноманітних авторських задумів, ідей, закладених 
у творі, для того, щоб викликати у читача емоційну та творчу активність, здатність глибоко розуміти 
зміст твору,  - цього можна досягти лише розширюючи аналіз елементів творчого задуму митця. 

Пейзаж, будучи одним із елементів образної системи художнього твору, - явище оригінальне й 
неповторне, адже кожен великий майстер слова збагачує живописні  традиції, знаходить нові можливості 
у способах використання картин природи,  виявляє оригінальність у побудові пейзажів, у образотворчих 
засобах, в умінні вибрати найважливіше з того природного оточення, в якому перебувають образи-
персонажі. 

Зважаючи на це, провідні методисти (О. Бандура, Н. Волошина, Є. Пасічник, Г. Токмань) вивчення 
індивідуального авторського стилю пов’язують і зі спостереженнями за художньою своєрідністю образів 
природи як в окремого митця, так і в окремо взятому творі. Є. Пасічник наголошує: "Розкриваючи 
особливості манери митця, необхідно показати, як зростав його талант, змінювалися погляди на життя, 
літературу, способи відображення дійсності" [1:284]. 

Мета цієї статті: показати художню своєрідність пейзажів у повісті І.Я. Франка "Захар Беркут", 
з’ясувати композиційні та зображувально-виражальні функції його, відповідність художньому задуму. 
Завдання: допомогти вчителеві вибрати оптимальні методи й прийоми роботи у процесі формування 
умінь аналізувати пейзаж у реалістично-романтичному творі. 

Треба зазначити, що повість "Захар Беркут" для текстуального вивчення програмою передбачена ще в 
7 класі, але, як зазначають психологи (О. Никифорова, І. Синиця, А. Сидєльковський та інші), учні цієї 
вікової категорії ще не здатні повноцінно сприйняти  й зрозуміти багатовимірність образу природи. 
В. Сухомлинський вважав, що варто до одного й того ж художнього твору звертатися кілька разів, тоді 
він розкриється дітям по-справжньому. 

У 10 класі програмою передбачено вивчення монографічної теми "Творчість І.Я. Франка." 
Актуалізуючи вивчене у попередні роки навчання, радимо ще раз повернутися до цієї повісті, яка 
належить до ранньої творчості письменника й містить у собі елементи романтизму. Таким чином, 
виділивши проблему "Людина і природа у творчості І.Я. Франка", ми зможемо простежити еволюцію у 
створенні літературного пейзажу митцем. 

Роботу над вирішенням окресленої проблеми потрібно розпочати ще на етапі вивчення біографії. 
Радимо звернутися до спогадів сучасників, листів письменника, автобіографічних та художньо-
біографічних творів. Діти матимуть прекрасну можливість з’ясувати, як природа рідного краю впливала 
на формування особистості І.Я. Франка, чим була протягом усього подальшого життя. 

Так, із спогадів власних дітей письменника довідуємося, що їхній батько любив ходити за грибами та 
ягодами, в яких дуже добре розбирався, був великим любителем і знавцем мистецтва рибальського. 
Б.В. Кобринський згадує: "Пишна, чуйна карпатська рослинність, світ грибів, надзвичайно багатий світ 
мотилів, гірських птиць, звіряча географія, світ мінералів, геологія і тектоніка навколишніх гір – це був 
той пребагатий природничий кабінет,  з якого Франко, глибоко освічений і тонкий знавець природи, 
черпав свої приклади і в’язав у чудову цілість" [2: 43]. 

Із листування письменника довідуємося, що більш за все Франко любив Карпати, гірські річки, 
шумливі смереки. Знав безліч переказів і легенд про верховини, гірські потоки, ущелини… Справжню 
насолоду отримував після довгих прогулянок, звідки приходив у доброму настрої. Тому й не дивно, що 
часто у прозі І. Франка зустрічаємо образ природи, яку він дуже добре знав і любив. 

У старших класах значну роль надаємо самостійній роботі. У зв’язку з цим учням пропонуємо 
випереджувальні завдання, які спонукатимуть їх перечитати повість уважно, свідомо сприймаючи 
пейзажі. (Напевно, всім відомо, що певна частина учнів, захоплюючись фабулою твору, пропускає 
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художні описи, чим зменшує естетичний вплив, художню досконалість самого твору). Ці запитання і 
завдання можна вважати якоюсь мірою алгоритмом для аналізу пейзажу: 
- Який настрій викликає пейзаж у читача? 
- Місце пейзажу у творі (зіставте пейзаж із композицією та сюжетом твору); 
- Емоційний стан героя, очима якого ми бачимо картину природи; 
- Як пейзажні картини у творі допомогли зрозуміти авторське ставлення до героїв та подій? 
- Які художні засоби використовує автор, створюючи образ природи у контексті ідейно-
художнього задуму? 

Перш ніж перейти до поглибленої роботи над текстом повісті, поставимо перед учнями запитання, які 
допоможуть виявити безпосереднє сприйняття твору, прочитаного заздалегідь: 
- Яке враження справила на вас повість після повторного перечитування? 
- Яким уявлявся вам карпатський ліс? Чи хотіли б ви жити в такій місцевості? Чому?  
- Чи є основною у творі проблема стосунків людини із природою? Навіщо ж автор увів у тканину 
твору образ природи?  (Учні обмінюються думками.) 

Протягом уроку діти обмінюються своїми спостереженнями та висновками щодо запропонованих 
раніше завдань. Учитель повинен пам’ятати, що в центрі уваги повинен бути сам твір, а не розмови з 
приводу нього. Під час аналізу складаємо текстуальну таблицю "Художня своєрідність пейзажів у 
романтичному творі". 

У процесі роботи спираємося на знання учнів про пейзаж як теоретико-літературне поняття. 
Оперуємо такими термінами: художній образ природи, пейзаж як елемент композиції  та 
сюжетобудування,  зображувально-виражальні  та емоційно-естетичні функції пейзажу, характер, 
структура самого пейзажу, тематика, образотворчі засоби в контексті естетичних принципів романтизму. 

Учитель. Поміркуйте, яку роль відіграє пейзаж у композиції повісті? Для цього варто виділити 
ключові епізоди сюжету і зіставити їх із пейзажами.  

 Наголошуємо, що із образом природи ми зустрічаємося із перших рядків твору і протягом всієї 
оповіді присутній пейзаж: він служить декоративним тлом, обрамлює ключові епізоди (зав’язку, 
розвиток подій, кульмінацію…), створює ілюзію безперервності викладу. За допомогою пейзажу на 
початку твору автор дає короткі відомості про час і місце зображених подій (зображувальна функція). 
Окрім цього, він заміняє пролог. За характером - це статичний розмірений пейзаж мальовничої, величної 
і незайманої  природи Тухольщини. Тут живуть такі ж чисті і прекрасні люди, для яких карпатський ліс і 
батько, і друг, і фортеця, і джерело духовності. Вони справжні язичники у ставленні до природного 
оточення. Образ природи автор підносить до рівня символу, адже він асоціюється із плином часу, 
змінами у людському суспільстві, свідомості і в той же час – незайманість, статичність природи, яка знає 
багато загадкового і таємничого. Вводячи цей опис, письменник зумів умовно перенести свого читача в 
ту далеку епоху, відчути її колорит. Таким чином, він готує його психологічно до сприймання оповіді 
про романтичні часи боротьби українського народу за свою свободу і незалежність, усталений уклад 
життя, де панував найвищий  закон справедливості. Події відбуваються в Карпатах, де природа сама по 
собі дико-романтична, де все дихає предковічністю, величчю… 

Учитель. Якими вам видалися жителі Тухлі. Зачитайте першу зустріч із мисливцями. Яку роль 
відіграє пейзаж у цій ситуації? (Учні обмінюються думками) 

Пейзажні зарисовки супроводжують і першу зустріч читача із героями твору – жителями Тухлі, коли 
тухольські мисливці рано вранці вирушили з табору полювати на ведмедя: "Глибока тиша стояла над 
горами; нічні сумерки дрімали під темно-зеленими кронами смерек; …повзучі зелені поясники вилися 
попід ноги, плуталися поміж корінням величезних вивертів…" [3] Звісно, аби вполювати звіра, вони й 
самі мусили вміти злитись із тією "глибокою тишею", а це було не так і легко. Полювання ж видалося 
успішним. Отже, цим пейзажем автор дає змогу читачеві зрозуміти, що ловці були справжніми дітьми 
природи,  в лісі почувалися природно і звично, відчуваючи його розмірене дихання, читаючи найтонші 
звуки, найменші порухи. Аби вижити тухольські чоловіки не раз проявляли мужність і героїзм, відвагу, 
демонстрували любов до рідного краю. 

Далі автор безпосередньо знайомить читача з селом, а також природою, серед якої виростають і 
мужніють герої майбутніх боїв. "Стародавнє село Тухля"- було справжньою природною фортецею: з усіх 
боків оточене лісистими горами, мирно простяглося воно через усю кітловину, яка замикалася , 
пропускаючи  тільки  вузькою скалистою брамою потік у долину. "…І справді, місце було незвичайне, 
дике. Потік був вузький, може, на три сажні, не більше, завширшки, і так гладко прорізаний рвучкою 
гірською водою в лупаковій скалі…" [3] 

Учитель. Як ви вважаєте, який епізод є зав’язкою твору? (Учні обмінюються думками). 
Пейзаж у повісті виконує, якоюсь мірою, і функцію зав’язки твору. Ніби супроводжуючи розповідь 

про напади монголів, про їхні страшні діяння, автор вводить картину вечірнього пейзажу: "…Густі 
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сумерки лягли на Підгір’я. Лісисті тухольські гори задимилися, мов незлічимі вулкани, готовлячись 
вибухнути… " [3]. 

Як бачимо, митець ніби проводить паралель між діяннями монголів і станом природи, це пейзаж-
дисонанс, що допомагає краще уявити картину, намальовану автором, природа ніби передчуває лихо, 
допомагає читачеві відчути його. 

Учитель. Чи співвідносить автор образ природи із персонажами твору? Яким чином? (Учні 
обмінюються думками). 

Образ природи супроводжуватиме героїв повісті через увесь твір. Під час першої сутички з 
монголами Максима було взято в полон. Автор змальовує жахливу картину після бою, показує болючі 
страждання молодого воїна, оборонця рідного краю, сина старійшини. Несподівано у песимістичний 
настрій, який охопив не тільки Максима, а й, звісно, читача, втручається пейзаж, сповнений світлом, 
радісним чуттям: "А сонце сміялося! Ясним, гарячим промінням воно блискотіло в калюжах крові, 
цілувало посинілі уста… І таким самим ясним, гарячим промінням воно обливало зелений ліс і чудові 
запахущі квіти…" [3]. Маємо чудовий приклад пейзажу-консонансу, який контрастує із настроєм героя 
твору і цим самим підсилює драматизм, напруженість, загострює конфлікт. 

Природа, як жива істота, супроводжує людину, дає їй захисток, укриває від біди. Ліс для тухольців – 
рідний дім, який вони готові боронити. Зв’язок людини і природи-праматері червоною ниткою 
проходить через увесь твір. Тухольці вирішують обдурити ворога і звільнити село. Про замисел громади 
ніхто не повинен знати – елемент таємничості, загадковості. Природа ж ніби відчуває те, що буде діятися 
далі: "… темні смерекові ліси довкола Тухлі шептали тихо, таємничо, немов передавали собі якусь 
зловіщу новину. Тільки земля, не знати чому, глухо стугоніла і стогнала…" [3]. 

Як ми побачили, протягом усього твору автор майстерно творить образ природи, який, можна 
сказати, обрамлює кожен епізод твору. В одних випадках він співзвучний з подіями твору, в інших – 
контрастний, але в будь-якому разі пейзаж є незмінним елементом твору, який яскравими картинами-
вкрапленнями чільно вплітається у сюжетну канву твору, надаючи подіям сучасності, образності, 
психологізму. Адже всі пейзажі повісті динамічні, мінливі, незвичні, вони виступають своєрідним 
супроводом подій, залежно від яких змінюється їхній загальний лад. 

Учитель. Вивчаючи біографію, ми наголошували, що письменник дуже любив свої Карпати. Як же ця 
пристрасть представлена у творі? Зачитайте епізоди, де передано через пейзаж колорит місцевості. 

Звернемо увагу на той факт, що природа у повісті "Захар Беркут" має яскраво виражений 
прикарпатський колорит. Густі смерекові ліси, орел, беркут, голос трембіти на полонині - усе це складає 
різнобарвну мозаїку прикарпатської природи, типове для неї. Письменник, працюючи над художнім 
твором, описав таке природне оточення, яке йому близьке, дороге, добре ним знане, тобто передає 
національний пейзаж. Наприклад: "Сідало сонце за тухольські гори, тонучи в легеньких червоних 
хмарах; темні смерекові ліси довкола Тухлі шептали тихо, таємничо… А далеко – далеко по лісах… вили 
вовки, гавкали уриваним голосом лиси, бегетіли олені, ричали тури.." [3]. Таким чином, ми можемо 
говорити, що пейзаж І. Франка має регіонально – раціональну своєрідність, а отже, виступає як форма 
присутності автора.  

Учитель. Простежимо, яку емоційно-естетичну наснаженість несе пейзаж у загальній змістовій 
настроєвості твору? Які художні засоби використовує автор для створення образу природи? 

Природа у творі переважно уособлює перемогу життя. Якщо ж з’являться  ноти суму, тривоги, то 
вони викликані тим, що природа бере участь в долі народу. Так, коли тухольці покидають рідне село, 
мінорний настрій відчувається: " Засумувалась і стара липа на копнім майдані за селом, а ревучий 
водопад, переливаючись у кармазинових променях заходового сонця, непорушним, кровавим стовпом 
стояв над опустілою тухольською кітловиною." [3]. Сумний настрій ще більше підсилює "дикий вереск" 
гайворонів і круків (звукова деталь). Або: "…темні смерекові ліси навколо Тухлі шептали тихо, 
таємничо, немов передавали собі якусь зловіщу новину… земля …глухо стугоніла…"(персоніфікація) 
[3]. 

Важливим, на нашу думку, є пейзажний малюнок пожежі у повісті І. Франка: "Разом зі всіх боків 
запалала Тухля, прориваючи огненними язиками грубу пітьму… Дим бовдурами покотивсь низом і 
вкрив долину. Стріхи тріщали, злизували кровавим полум’ям. Із стріх бухав огонь угору, немов то 
присідав, то підскакував, хотячи досягнути неба… Ціла тухольська долина виглядала тепер, мов пекло, 
залите огнем…" [3]. Кульмінаційні моменти розповіді природа підсилює напруженістю, реагує на 
описані події. Пейзаж  надзвичайно динамічний. Автор рукою художника малює розростання пожежі. 
Увесь опис доповнюється деталями, які надають картині пожежі трагічного забарвлення. А 
народнопоетичне порівняння з пеклом зримо передає загальний вигляд тухольської долини під час 
пожежі. 

Підсумовуємо урок створенням текстуальної таблиці. 
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''Художні особливості пейзажів у реалістично-романтичному творі" 
Теоретичний аспект Художнє виявлення його 
Композиційний Ключові епізоди твору обов’язково подаються на 

фоні природи (декоративне тло). 
Сюжетний Уплітається в оповідну частину твору окремими 

вкрапленнями, прив’язаний до певної ситуації 
(ситуаційний). Створює ілюзію безперервності 
оповіді. Надає сучасності. 

Тематика Лісовий, гірський. 
Характер Динамічний (іноді статичний), залежно від ідейно-

художнього задуму. 
Зображальні функції Час ( літо; ніч, ранок); місце (Карпатський ліс ). 
Емоційне забарвлення Могутня природа зображена в особливому стані 

(бушування стихії, пожежа…) Пейзаж самоцінний. 
Виражальні функції Своєрідне дзеркало, що виражаає душевний стан 

митця, ліричного героя. Образ-персонаж перебуває 
у гармонії з природою, є частиною її, відчуває 
подібність чи суголосність різних станів природи 
своєму внутрішньому світу, усвідомлює власну 
залежність від неї. Форма вираження волелюбних 
прагнень. 

Типовість Реально існуюча природа поєднана з елементами 
екзотичності. Виражає певні риси ментальності 
українців у ставленні до природи. 

Авторська позиція Передає колорит місцевості. 
Художні засоби творення Зорові, слухові деталі. Багатий арсенал 

образотворчих засобів (епітети, порівняння, 
метафори…). 

 
Проаналізувавши інші твори І. Франка, ми можемо спостерігати різноманітність пейзажів. Знаходимо 

в нього і реалістично-живописний пейзаж (село Грушатичі в повісті "Великий шум", гірські пейзажі в 
"Не спитавши броду"), психологічний пейзаж-спогад ("Ріпник"), реалістичний міський пейзаж 
("Перехресні стежки"), натуралістичні пейзажі (закладини будинку "Борислав сміється"), індустріальні 
(цикл "Бориславських оповідань"). 

Історія української літератури знає таких різнобічно обдарованих титанів праці, таких подвижників 
духовного поступу на найрізноманітніших ділянках, як І. Франко, М. Коцюбинський, О. Кобилянська… 
Чималий внесок зробили вони і в мистецтво створення образу природи  у контексті різних художніх 
систем. 
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Дятленко Т.И. Пейзаж как один из показателей индивидуального авторского стиля (по 
произведениям И. Франко). 

В статье даны методические рекомендации для формирования у учащихся старших классов умений 
анализировать пейзаж в прозаических произведениях разных художественных систем (на примере 

повести И.Я. Франко "Захар Беркут").  

Diatlenko T.I. The Description of a Landscape as a Marker of Author’s Individual Style (based on works 
by I.Franko). 

This paper suggests methods for teaching the seniour pupils the skills of landscape analysis in the prosaic works 
of different literary trends (based on the story "Zakhar Berkut" by I. Franko). 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПІВ ЧАСТКОВО- І ЦІЛІСНО-
СИСТЕМНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Сучасна наука, літературознавство зокрема, розвиваються в межах "перехідного періоду" від 
частково- до цілісно-системного рівня. Предмет статті – порівняльна характеристика основних 

принципів дослідження на цих рівнях. 

Методологію науки, саму науку 50-60-х рр. ХХ-го ст. називали "системними", пізніше "комплексно-
системними". Однак поступово, у 70-х, особливо 80-90-х рр. такий характер і рівень визначення 
викликали незадоволення. 

Як засвідчили окремі філософсько-методологічні праці тих років [1], об'єктивна причина полягає в 
тому, що будь-яка система рухлива. Тому вона й має сприйматися в русі, в розвитку, а для розвитку 
характерна  поетапність, пов'язана з категоріями "ціле" і "частина". Отже, система ніколи не з'являється 
одразу як цілісна, зріла, апогейна. Спочатку вона виникає як часткова. З частковою системою й 
асоціюється ознака "комплексність" з її поверховістю, урізаністю, механістичністю взаємозв'язків 
частин, елементів. Стосується така частковість і "початкового самосприймання себе".  

Тому деякі вчені ще у 70-х рр. писали, що в наукових дослідженнях "звичайно використовується 
лише якась сторона, риса, ознака філософської категорії (принципа, закона), але, як правило, не вся 
методологічна "потужність" категорії" [2]. Звідси й однобічність, частковість досліджень та наслідків. 
Звідси й рівень розвитку науки у ХХ-му ст. не просто "системний", а всього лише частково-системний - 
на відміну від вищого, апогейного,  цілісно-системного розвитку як природного (сьогодні відомо, що 
цілісна системність – властивість Природи, всієї Дійсності).  

Апогейний рівень ще не став широким і якісним явищем. Сучасна наука продовжує рухатись у 
"перехідному періоді" (від частково- до цілісно-системного рівня). Першій половині цього періоду 
притаманні численні невдоволення наслідками традиційних досліджень, пошуки виходу з багатьох 
протиріч, посилена увага до усвідомлення якості методологічних основ науки взагалі, кожної з наук 
зокрема. З другою половиною "перехідного періоду" пов'язані наміри усвідомити різницю між частково- 
і цілісно-системними принципами, а також опанувати Новий метод наукових досліджень.  

Зазначені особливості властиві літературознавству. На відміну від інших наук воно навіть крокує 
попереду. Це пояснюється рисами самих її об'єктів. Об'єкти літературознавства – літературні твори, 
творчість письменників, все, від найелементарніших чинників (слів-образів) до закономірностей – 
проглядаються наочно, неозброєним оком (на відміну від об'єктів ядерної фізики, хімії, астрономії, 
суспільствознавства тощо). Тому значно раніше в науці про літературу з'явились праці критичного 
спрямування щодо частково-системних досліджень і наслідків [3]. Раніше почалось і вивчення 
принципів, прийомів нового, цілісно-системного дослідження літературних об'єктів [4]. Використання 
таких доробок, власні дослідження [5] та співробітників "Лабораторії цілісно-системних досліджень" [6] 
дають можливість детально вести мову щодо порівняння принципів частково- і цілісно-системної 
методології взагалі, літературознавства зокрема.         

Цілісно-системна методологія пізнання/дослідження цілком об'єктивно, незалежно ні від кого, згідно 
внутрішніх причин і з боку сприйняття поділяється на дві сфери:  

- цілісно-системну, внутрішньо взаємодіючу, не механістичну, а органічну сукупність принципів 
пізнання об'єкта, ту сукупність, яку можна представити в переліку; і  

- цілісно-системний метод пізнання об'єкта як цілого – спосіб і шлях ступеневого логічно-
послідовного розгортання цих принципів/кроків, адекватних іманентним закономірностям  об'єкта.  

Вже з такого визначення сфер видно, що перш ніж усвідомити метод, потрібно знати ці принципи, а 
вони краще засвоюються через виявлення різниці між звичними і новими принципами.  

Отже, звернемось до порівняння частково- і цілісно-системних принципів. 
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1. На частково-системному рівні дослідник/суб'єкт вважається єдиним активним началом. Об'єкт, 
який обирається для дослідження (пізнання), зазвичай сприймається як пасивний. Отже, видно повну 
перевагу суб'єкта над об'єктом. Через це частково-системне пізнання є не просто суб'єктивним (тим, що 
належить суб'єкту), воно подвійно суб'єктивне (ще й спирається на суб'єкт, занурюється в себе), а це вже 
- суб'єктивізм (подвійна суб'єктивність). До чого це веде? До помилок. На такій підставі деякі сучасні 
дослідники [7:18-19] заперечують навіть виховну і світоглядну функції художньої літератури, 
підтримують старі кантіанські оманливі ідеї про "автономність", "ні від кого і ні від чого не узалежнену 
особистість" письменника, його право на виключно "вільну гру творчої уяви", на "фантазми" (термін 
Гоббса), на тільки розважальну роль літератури. Між тим відомо: література містить безліч досвіду 
життя, спроможна позбавити від безлічі помилок. А сенсуалізм, емпіризм, конкретивізм, феноменалізм, 
позитивізм, трансценденталізм, екзістенціалізм, нарешті "філософія абсурду" – наслідки недостатнього 
знання об'єктивної цілісної системи природних закономірностей Дійсності, за якими вона існує вічно. 
Суб'єкт – частина Дійсності, але обрані об'єкти - теж частини - щільніше пов'язані з "силами" Природи. 
Тому Об'єкт значно активніший за Суб'єкт, що не враховується частково-системним дослідженням.  

На цілісно-системному рівні дослідник, навпаки, залучає об'єктивні закономірності і принципово хоче 
знати не себе в об'єкті, не свої вигадки про об'єкт, а об'єкт таким, яким він є сам по собі. Тому тут діє 
перевага об'єкта над суб'єктом. Тому філософсько-гносеологічний фундамент – не суб'єктивізм, а 
об'єктивність, можливості якої безмежні, бо живляться від "сил" Природи. Про це нагадують і прислів'я 
типу "Природа всьому голова", "Природи не відмінити, хіба що собі на шкоду", або ж вислови типу: 
"Наші обмеження в нас самих", "Зло не в речах, що довкола, а в самій душі людини", "Душу треба 
міняти, а не небо" (Сенека), "Хочеш бути в гармонії з природою, підкорись їй" (Фр. Бекон), "Визначай 
смак не за шкаралупою, а за ядром" (Гр. Сковорода). Лише в такому разі обраний об'єкт сам розгортає 
себе, а суб'єкт не вигадує, а усвідомлює його собі на користь, єднаючись із "силами" Природи, з усією 
Дійсністю. Тому й пізнання стає цілісно-системним. 

2. На частково-системному рівні принципи мислення суб'єкта/частини (від конкретного до 
узагальненого, тощо) диктують правила процесу пізнання. Тому пізнання стає частковим.  

На цілісно-системному рівні - навпаки, принципи природного пізнання (за ними стоять 
закономірності Природи) надають мисленню свої правила і ведуть його шляхом "від узагальненого до 
конкретного". Так діє перевага об'єкта (він носій сили Цілого) над суб'єктом (частиною). Тому й пізнання 
стає цілісним.  

3. На частково-системному рівні об'єкт сприймається як механістична сукупність від'ємних 
"колесиків" та "гвинтиків". Тому, зокрема, вважають, що в епічних творах є сюжет, а в ліричних може не 
бути. Або ж гадають, що зміст і форму можна й відривати [7: 18]. 

На цілісно-системному рівні об'єкт або взагалі, або врешті-решт (глибинно) сприймається не як 
механічне, а навпаки, як органічне явище. Частини, елементи його за природою не просто пов'язані, а 
невід'ємно взаємопов'язані, взаємообумовлені і взаємодоповнюють одне одне. Тому й видно, що 
механістичні погляди насправді поверхові, що, зокрема, "тему", "ідею", "проблеми" твору не відмінити, 
що "сюжет", "конфлікт" як аспекти "форми" є в кожному творі [8], що "зміст" і "форма" невід'ємні і  
перевтілюються через складові, які на частково-системному рівні сприймаються завжди частково. 
Скажімо, досі нерідко ігнорують, що "проблеми" як складові "змісту" автор вирішує в "сюжеті" як 
складовій "форми" твору, а "тема" – це "предмет зіткнення конфліктуючих сил".   

4. На частково-системному рівні об'єкт сприймається як окремо існуючий, тому з урахуванням тільки 
"загальних" (лише для нього спільних) властивостей. Наявність "всезагального" (всеохоплюючих 
спільних закономірностей об'єктів Дійсності) визначається завжди формально. "Всезагальне" постійно 
підміняли й підміняють "загальним", нелогічно вважають "формою, проявом загального". Такі 
"фантазми" (однобічність "всезагального", підпорядкованість, відрив його від інших трьох категорій) 
видно в самій назві книги О.П. Шептуліна "Диалектика единичного, особенного и общего", а на ст. 132 є 
намагання це пояснити. Однак, таким чином ігнорується всезагальна взаємодія речей, понять, 
всезагальний взаємозв'язок "усього з усім в усьому" (Арістотель), тобто будь-яка логіка,  яка завжди і 
всюди існує і сприймається не лише помилково, а й адекватно.  

Цілісно-системний рівень враховує підхід до об'єкта з двох сторін – внутрішньої і зовнішньої, звідси 
як до невідривно об'єднаного з єдиною, вічною, безмежною Дійсністю ("не-Дійсності" немає, це гра 
слів). Дійсні взаємозв'язки "всезагального" і "загального" відбуваються за типом "ціле-частка", 
"всеохопне-локальне", "визначальне-похідне", вони – дві протилежні сторони "спільного" в об'єкті.  
"Загальне" – ближня, менш глибока, тому локальна, "своя внутрішня" сторона в об'єкті, а "всезагальне" – 
і в об'єкті, і більше поза ним, бо це найтонша, найглибша, суттєва, цілісна, для всього визначальна 
сторона "спільного" в об'єкті (в Дійсності, в усіх її частинах, частках, елементах). "Всезагальне" лежить 
не лише в основі "загального", а й в основі "особливого" та "одиничного", єднаючи собою все. Цілісно-
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системне дослідження керується Цілісною Системою всезагальних принципів і законів, завжди 
визначальних. При цілісно-системному пізнанні все усвідомлюється крізь дію "всезагального".  

5. Частково-системний рівень визнає трансцендентальне (пізнаване) і трансцендентне як принципово 
непізнаване (слідом на Кантом та його сучасними послідовниками, знають вони це чи ні). Але в цьому – 
також порушення всезагального взаємозв'язку й усіх інших всезагальних закономірностей Дійсності (яка 
таки існує). Причина порушень – часткове знання об'єктивних закономірностей.  

На цілісно-системному рівні враховано, що Дійсність – це гармонійна єдність Конкретної та 
Діастольної матерії. Конкретика - це згущена матерія (< лат. concretus -  згущений, густий, ущільнений, 
затверділий) [9: 547], яку сприймаємо органами чуттів. Але сенсуалістичні (на базі почуттів) знання – 
поверхові, вони "для сприйняття згущеного" і форми речей. Розум і тільки розум сприймає протилежне, 
глибинне, визначальне, суттєве й оточуюче, тонку (духовну), розріджену матерію, Діастоліку (< гр. 
diastolus – розширене, тонке, польове) [9: 380]. Вона і є - за функцією - "Спільним". Дві його сторони - 
"загальне" (близьке, локально спільне) і "всезагальне" (всеохопне, безкінечно й безмежно спільне). 
"Всезагальне" – гносеологічне позначення онтологічно існуючої "Пандіастоліки" (< гр. pan – усе + 
diastolus – розширене, польове). Пандіастоліка - все визначаюча енергетична "сила", "Всезагальні 
принципи і закони", "Природа Дійсності". Між людиною і Дійсністю – пандіастольний (найсильніший 
енергетичний) взаємозв'язок. "Ті ж закони керують каменем на дорозі і мозком людини" (Е. Золя).  

Звідси наше традиційне пізнання крізь сенсорні почуття і шляхом "від конкретного до всезагального" 
завжди обмежене, локальне (тому й наявність "непізнаваного"). Пізнання, навпаки, крізь розумові 
властивості, шляхом "від всезагального до конкретного" не знає обмежень. Непізнаваного, 
трансцендентного, в принципі немає. До речі, "безкінечність" кожен з нас постійно охоплює, не 
помічаючи, - за допомогою "слів", "знаків", "термінів", які, виявляється, вміщують безкінечність. Це 
найпростіше охоплення. Далі йти досі заважає часткове розуміння багатьох онтологічних категорій і 
пізнавальних інструментів, зокрема вузькі визначення "цілого" і "частини". Їх цілісно-системне, суттєве 
усвідомлення відкриває шлях, робить пізнання й мислення дійсно всеохопним, природним.  

6. На частково-системному рівні "Частину і Ціле" розуміють як відображення "відношення між 
сукупністю предметів чи іхніх сторін, елементів і зв'язком, що їх об'єднує й приводить до появи у цієї 
сукупності нових властивостей та закономірностей" [10: 759]. Але це туманне визначення, при його 
деталізації виникають суперечливі тлумачення "цілого": як "суми частин", "більше суми частин" [11: 
393], або ж на перший план висувається імперативна функція "цілого" – тільки в напрямі владного 
керування частинами. На такому рівні думка про залежність жанрів від роду призвела до родового поділу 
жанрів – на епічні (роман, повість тощо), ліричні (поема, сонет тощо), драматичні (комедія, трагедія 
тощо), хоча конкретні факти цьому постійно суперечать. Навіть помічений у 80-х рр. "цілісний підхід" 
визначався частково, як "пов'язаний з поглибленням причинного пояснення дійсності", "виявленням 
внутрішньої детермінації властивостей цілісного об'єкта" (невідомо, як це робити) [11: 756].   

На цілісно-системному рівні "Ціле" усвідомлюється не просто як зв'язок частин, а (невідривна) 
єдність протилежностей, детальніше – внутрішня гармонійна, необхідна, ієрархічна єдність 
співвідносних і взаємодіючих протилежних частин,  елементів в об'єкті. Звідси об'єкт як ціле – єдність 
насамперед структури (співвідношення чинників) і системи (взаємодії співвідносних чинників), які у 
свою чергу мають будову і розвиток. І все це має свої ступені. Звідси, на відміну від частково-
системного, при цілісно-системному підході спостереження йде не за відокремлено існуючими фактами, 
а за протилежними (і тим пов'язаними) зовнішніми й внутрішніми фактами. Тому недостатньо робити 
висновок, що роман – великий за обсягом твір. Факти підказують, що романи (як і повісті, оповідання 
тощо) бувають великими і малими. Так стає видно, що це формальна риса, що треба спертися на дійсну 
жанрову базу - на сюжет, взаємозв'язки його протилежностей, аби з'ясувати суттєві принципи 
конкретних жанрів, їх дійсну схожість і відмінність.  

7. Частково-системні дослідження радянських часів офіційно керувалися діалектичним методом, теж 
частково-системним. "Діалектика спирається на три основні, універсальні закони:.." (вони відомі, але 
недостатні), "процес пізнання є сходженням від одиничного до особливого і від особливого до 
загального" [11: 226, 249, 250], а в основі - правило "гегелівської тріади": все ділити "на три", хоча було 
відомо: "тріада" – абсолютизований Гегелем поверховий, формальний принцип [10:700]. Неофіційно, 
спосіб мислення, пізнання мав тоді множинний, гетерогенний характер. Поряд із тріадним аналізом (три 
складові науки, три роди) були поділи об'єктів на 2,4,5, більше чинників (принцип: скільки знайдеться). 
Таким був і синтез. Тому й наслідки суперечливі, протиріччя численні. Між тим, як відмічають, знову 
"зростає роль і значення в сучасній науці діалектичного філософського методу" [12: 314]. 

Цілісно-системний аналіз і синтез не є традиційно-діалектичним (частково-системним), тріадним, він 
джерельно і постійно бінарний. Саме бінарність (поділ структури цілого "на дві протилежності", 
"домінантний системний синтез двох структурних протилежностей у ціле") є природною. До речі, вона - 
найменша кількість множини. Тому й має місце безліч бінарних опозицій: "зміст-форма", "проза-поезія", 
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"структура-система", "будова-розвиток" тощо. Однократний акт процесу природного пізнання – 
"монадно-бінарний", двократний – "монадно-бінарно-квадріадний".  

8. На частково-системному рівні постійно має місце непомітна "підміна основ" аналізу, синтезу, 
міркувань: образ-характер твору сприймають як життєвий характер; епос і лірику визначають за 
способом відображення дійсності, а драматургію за функцією; тощо. Звідси теж виключення, винятки.  

На цілісно-системному рівні діє принцип однократного аналізу, синтезу "на одній спільній основі", а 
кожний наступний крок відбувається після зміни основи. Так діє ланка "однина-множина".  

9. На відміну від частково-системного рівня при цілісно-системному враховуються природні 
принципи "ієрархічної ступеневості", "перерви поступовості", "можливих (множина) і необхідного 
(однина) стрибка", "безпосередніх та опосередкованих взаємозв'язків", "крайніх та опосередковуючих 
протилежностей", "можливих (множина) та необхідної (однина) домінанти" і т.д.  

10. Критерій оцінки всіх дій та наслідків пізнання на частково-системному рівні – це, як відомо, 
факти (окремі) і практика (однак емпірична, конкретно-чуттєва). Тому вони постійно підводять: опора на 
факти, а висновки різні; теорія є, а практика суперечить; і т. ін.  

Критерій на цілісно-системному рівні – протилежні факти і теоретична практика, а вищий критерій – 
гармонія взаємозв'язків між протилежними фактами і взаємодією всезагальних закономірностей, 
гармонія всього з усім в усьому. 

11. На частково-системному рівні Суб'єкт уявляє Метод тільки як спосіб (механічну сукупність 
принципів) пізнання/дослідження, - тому Суб'єкт сам керує Методом згідно особистісних потреб і "як 
вийде", довільно, не помічаючи, що це - причина оманливих наслідків.  

На цілісно-системному рівні дослідника/суб'єкта веде за собою Метод як цілісна невідривна єдність 
способу і шляху логічно-послідовного розгортання самого обраного об'єкта. Наслідки отримуються 
суттєві, гармонійні, адекватні дійсним властивостям об'єкта з боку його внутрішніх і зовнішніх сторін, 
зв'язків тощо.  

12. На цілісно-системному рівні враховується й те, що Новий Метод має форми прояву, тому й вияву 
– він і стисла формула, і детальний пізнавальний процес. Як процес пізнання об'єкта Новий Метод також 
має дві форми конкретно-практичного прояву: це Одноступеневий метод (пізнання об'єкта на рівні 
одного ступеня його будови і розвитку - за 8 кроків) і Двоступеневий метод (пізнання об'єкта на рівні 
двох ступенів його будови і розвитку - за 16 кроків).  

* * * 
Є й інші об'єктивні принципи, закони цілісно-системного пізнання/дослідження. Вони доповнюють, 

деталізують попередні, гармонують з ними.  
У своєму гармонійному взаємозв'язку (співвідношенні-взаємодії) всі об'єктивні принципи, закони 

ієрархічно висвітлюються під час знайомства з двома названими суто практичними Цілісно-системними 
методами (способами і шляхами) пізнання об'єкта як цілого. Ці Нові методи як процеси мають, до речі, 
цілком наочні форми – схематично вони виглядають як Одноступенева і Двоступенева "Цілісна Сітка" 
взаємозв'язків частин та елементів об'єкта як цілого. "Цілісно-системні Схеми-сітки" пізнавальних кроків 
значно полегшують користування Новими методами.  
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Современная наука, включая литературоведение, движется от частично- к целостно-системному 
уровню развития. Предмет статьи – сравнительная характеристика ведущих принципов исследования 

на этих уровнях.  
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The present-day science, literature including, tends from  partly systemic to wholly systemic level of  
development. The paper centers on the comparative description of major cognitive principles of research. 



Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 15. Філологічні науки   

© Чирков О.С., 2004 
96 

УДК 82.09 
О.С. Чирков, 

доктор філологічних наук, професор 
(Житомирський педуніверситет) 

СУБ’ЄКТ ЛІТЕРАТУРИ: ТВОРЧА ФУНКЦІЯ ЗРУЙНУВАННЯ 

В статті розглядається питання взаємодоповнюваності творчих і руйнаційних сил, які визначають 
собою діяльність творця-особистості. Розглядається питання ролі митця у виникненні художньої 

реальності як суб’єктивно перетвореної реальності об’єктивної. 

Широко існуюче судження про виключно творчий характер мистецтва як такого та літературного 
зокрема потребує тим не менше певних уточнень, оскільки немає нічого більш дискусійного, ніж 
загальновизнані, немов би аксіоматичні, усталені істини. Справа в тому, що, як відомо, будь-який  акт 
творчості не є можливим без найрішучішої і визначальної участі в ньому творця-особистості. Але саме 
такий творець-особистість в силу того, що він є саме особистістю, тобто таким, що має свій суб’єктивно 
вибудований мистецький космос, який живе і розвивається за законами, установленими таким суб’єктом 
літератури, володіє не лише творчою силою, але, що не є менш показовим, силою руйнівною. Точніше, в 
силу самої природи художньої творчості особистість-творець спочатку руйнує цілісність всього, що 
знаходиться в полі його зору, а потім, зруйнувавши таку цілісність вщент, створює іншу, художню, яка 
виражає і відбиває лише одну реальність – суб’єктивну реальність творця-особистості. Не випадково, а 
швидше закономірно, один із "суворих реалістів" ХХ століття Бертольд Брехт досить категорично 
стверджував: "Ми не повинні бути дзеркалом, що відображує істину поза нашею волею. Якщо ми 
сприйняли предмет в себе, то перед тим, як він знову відокремиться від нас, до нього має бути додано ще 
дещо, - а саме: критика, позитивна чи негативна, спрямована на певний предмет з боку суспільства" 
[1:20]. І таке твердження є цілком зрозумілим, більш за те – закономірно виправданим, оскільки, як на 
думку Л. Фейербаха, "мистецтво не видає свої твори за щось інше, ніж вони є насправді, тобто інше, ніж 
твір мистецтва"  [2:693]. Ми зовсім не випадково послалися на свідчення письменника-реаліста і 
судження філософа-матеріаліста. Справа в тому, що реалізм з його життєподібністю також суб’єктивно 
деформує об’єктивну реальність, але не стільки на рівні форми, скільки на рівні змісту. Митець-реаліст 
подає свою, і при тому дуже особистісну, інтерпретацію буття, і це цілком зрозуміло: творець-
особистість не виходить за межі тієї рамочної конструкції, яку він сам створив із своїх філософських, 
етичних, естетичних, художніх і т.п. пристрастей та поглядів. Показовим у такому відношенні є 
свідчення одного із метрів реалістичної драми ХХ століття Карла Цукмайера, який після провалу своїх 
перших п’єс "Хресний шлях" (1920) та "Панкрат пробуджується" (1925), що віддавали данину 
експресіоністичній моді, був змушений критично подивитись на зроблене. Внаслідок такого самоаналізу 
і з’явилося твердження Цукмайера: "Вперше я досить точно усвідомив свої власні кордони... У мене не 
було ні бажання, ні хисту для того, щоб заснувати новий художній напрям, нову літературну епоху, 
новий театральний стиль. Проте я знав, що за допомогою художніх засобів, які стоять над часом, з 
допомогою того людського мистецтва, яке не зістаріє до того часу, до якого людина усвідомить себе 
людиною, можна досягти нових втілень життя, повноцінних і дійових" [3:7]. У даному випадку 
показовим є усвідомлення наявності "власних кордонів", за межі яких митець, що обрав певний спосіб 
художньої творчості, вийти вже не може. Інакше кажучи, художник-реаліст суб’єктивно перетворює 
об’єктивну реальність. І таке суб’єктивне перетворення об’єктивної реальності є нічим іншим, як 
зруйнуванням цілісності реальності об’єктивної. Реальності, в якій кожний володіє своєю правдою і 
своєю істиною, відмінною від правди і істини інших. Так полеваріантність об’єктивної реальності у 
мистецтві змінюється моноваріантністю художньої реальності письменників-реалістів. Якби мова йшла 
про щось інше, то "Любов Ярова" К. Треньова була б як дві краплі води схожа на "Дні Турбіних" 
М. Булгакова, а "Біг" М. Булгакова нічим би не відрізнявся від "Ходіння по муках" О. Толстого – адже у 
всіх зазначених творах йдеться про одну і ту ж саму громадянську війну. Сила і привабливість 
реалістичного мистецтва якраз і полягає в тому, що і О. Толстой, і М. Булгаков, і К. Треньов, керуючись 
своїми симпатіями і антипатіями, уподобаннями і художніми принципами по-різному дивилися на одну і 
ту ж саму реальність, яка значно ширша за художні реальності (дуже суб’єктивні за своєю природою), 
створені названими майстрами красного письменства. 

Але саме такої суб’єктивної правди у мистецтві прагнуть і митці-модерністи, якщо йдеться про шляхи 
осмислення і перетворення об’єктивної реальності. "Чи закінчився час "театру абсурду"?" – задавався 
питанням Ежен Йонеско і сам відповідав: "На мою думку, нехай кожен пише, як хоче, як може. Тут 
важливим є лише одне – для того, щоб збудити в читачеві чи глядачеві вільну, нічим не стриножену 
думку, письменник і сам – він-то в першу чергу! – повинен бути вільним у власним думках, ідеях, у 
виборі стилю. Цілком, абсолютно вільним! Простіше кажучи, він завжди, всупереч всьому повинен 
лишатися самим собою" [4:15]. А великий Гегель, задумуючись над сутністю поезії древніх, задовго до 
Йонеско приходив  до думки про роль системи поглядів, які створюють передумови для виникнення 
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оригінального, не подібного до інших мистецтва. "Взагалі, - зазначав філософ, - із всіх творів древніх 
одразу видно, що вони спокійно віддавались течії своїх уявлень і створювали свої твори, не рахуючись із 
публікою" [5:11]. І пояснював це "не рахуючись із публікою" тим, що кожен "повинен мати власну 
форму духу і власну систему мислення, вони мають бути оригінальними" [5:10]. Інакше кажучи, 
оригінальність будь якого митця визначається перед усім тим, якою мірою він своєрідно дивиться на 
світ, "віддаючись течії своїх уявлень". 

У такому контексті заслуговує на увагу судження вже згадуваного Ежена Йонеско: "... більш вірним 
було б назвати той напрям, до якого я належу, парадоксальним театром, навіть точніше – "театром 
парадоксу", - оскільки такий театр виник не на пустому місці. Численні письменники, самі того не 
підозрюючи, його підготовлювали, зокрема... російські – Гоголь, Достоєвський. Звичайно, Кафка, Джойс, 
Фолкнер... А якщо говорити про драматургію, то не можна не пригадати Чехова. Так-так, Чехова! Хіба 
життя в його п’єсах не є парадоксальним, не є абсурдним з точки зору ... здорового глузду?.. Та й 
Шекспір доклав рук  до "театру абсурду" [4:15]. 

То є дуже показовим: в один ряд поставлені представники різних історико-літературних епох та 
різних шкіл, течій, методів. Справа в тому, що будь-яке явище в літературі завжди є значно старшим за 
його  конкретно-історичне втілення. Скажімо конкретніше: абсурдизм є старішим за "театр абсурду". А з 
іншого боку, лише творець-особистість спроможний існуючий і виявлений літературний ген розвинути 
до його логічного завершення. От чому у мистецтві, як слушно зауважив Пікассо, важливим є не "як" і 
"що", а "ХТО". 

Саме цей "хто" ламає усталені канони і уявлення. Він відокремлює вже набуте від нового і незнаного, 
зводить і розводить літературні мости. І  ХХ століття – не виняток, а підтвердження такого правила. 
Якось метр абсурдизму Ежен Йонеско зауважив: "... ми – я, Беккет, інші цілком незалежно один від 
одного, - почали показувати світ і життя в їх реальності, дійсності  (підкреслено нами – О. Ч.), а не в їх 
припрасованій, підсолодженій парадоксальності" [4:15]. Чи не тому і мають багато спільного 
"Круглоголові і гостроголові" Брехта та "Носорог" Йонеско, що ці митці у пошуку нових шляхів 
опанування реальності подібні-неподібні один до одного, що вони особистості? І тоді навряд чи має 
принципове  значення, що одного "вважають" реалістом, а іншого –  модерністом. В мистецтві 
першочергового значення набуває лише творець-особистість, який безкінечно оновлює і свій, і 
загальнолітературний світ. 

Саме творець-особистість, як говорив Мішель де Гельдерод, аналізуючи своє творче кредо, "з 
презирством ставиться до правил" [6:658], установлюючи кожного разу свої власні правила, що і є 
врешті-решт запорукою вічного оновлення і розвитку мистецтва в цілому, і мистецтва слова зокрема. 
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Чирков А.С. Субъект литературы: созидательная функция разрушения. 

В статье рассматривается вопрос взаимодополнительности созидательных и разрушительных сил, 
которые определяют собой деятельность творящей личности. Рассматривается вопрос роли 

художника в возникновении художественной реальности как субъективно пересозданной реальности 
объективной. 

Chirkov A.S. The Subject of Literature: the Creative Function of Destruction. 

The article considers the problem  of intersupplementation  of constructive and destructive forces which 
determine the activity of a creative  personality.  It studies the role of an  artist in the origination of artistic 

reality as subjective interpretation of the objective reality. 
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ПОСТМОДЕРНІЗМ У ТВОРЧІЙ СИСТЕМІ ХХ СТОЛІТТЯ 
(проблема витоків і їх інтерпретації) 

У статті пропонується погляд на витоки постмодерністської літературної традиції, на її 
зв’язки з культурним осереддям ХХ століття. Головним чинником переходу від модернізму 
до постмодернізму визначається стильовий фактор, що формував ідейно-філософську та 
естетичну систему європейської літератури 1970-90-х років. Ключові поняття: жанр, 

модернізм, постмодернізм, стиль, художня форма. 

Пропоновані тези мають на меті окреслення стильових пошуків європейської літератури ХХ століття, 
оскільки саме стильовий фактор, як здається, формував естетичне осереддя і смаки раннього 
постмодерну. Таким чином, проблема його витоків адресується у першу чергу до системи мовних і 
"надмовних" елементів (Д. Наливайко), що сприяє розбудові діалогізованих механізмів культури. 

Проблема ідейно-художніх витоків постмодернізму набуває в останні роки все більшої наукової 
актуальності. Ця актуалізація пов’язується, як здається, з очевидним історичним фактом: на межі століть 
постмодернізм завершив своє продуктивне творче існування і тепер може поціновуватися як відносно 
цілісна й завершена ідейно-філософська та естетична система. Звичайно, спроба комплексного наукового 
погляду на постмодернізм (зокрема, на його поетику – ця тема поки не знайшла свого структурно-
системного опису) – справа майбутнього, можливо навіть віддаленого. Сьогодні перспективний погляд 
на естетику постмодернізму стає можливим завдяки деяким рисам сучасної, постпостмодерної культури: 
неосентименталізму, відродженню епічних форм письма, ліричного начала тощо. Останнім часом 
з’явилося кілька підсумкових досліджень, що описують постмодерну традицію у її тісних зв’язках з 
філософсько-естетичними парадиґмами ХХ століття (Д. Затонський, С. Павличко, Т. Денисова, 
А. Мережинська, І. Ільїн). 

Різнобічні дослідницькі пошуки в області історичної поетики постмодернізму зайвий раз доводять, 
що саме у дзеркалі сучасної літературної ситуації чіткіше вимальовується постмодерністська творча 
ретроспекція, пунктирне прокреслення якої змушує ще раз переконатися у глибокій конструктивності 
відомої тези У. Еко: "Постмодернізм – не хронологічно фіксоване явище, а певний духовний стан, 
художня воля, підхід до матеріалу. У цьому сенсі… кожна епоха має свій постмодернізм, так само, як 
кожна епоха має свій маньєризм…" [1: 460]. Ця ідея фокусує дослідницький погляд останніх років на 
принципі культурного "кругообігу", прагненні мистецтва до "відтворення" певних сталих структурно-
семантичних творчих домінант, що сягають трансісторичних міфопоетизованих форм. Йдеться, власне 
кажучи, про спроби теоретичного визначення механізму культури, заснованого на відродженні 
епохальних творчих архетипів, що пронизують історичні напрямки, течії, тенденції, літературні й 
мистецькі стилі тощо. При цьому суто мистецький "підхід до матеріалу" пов’язується з прагненням тієї 
чи іншої епохи до ігнорування чи руйнування "відпрацьованих" художніх моделей, до творчої 
антитетичності, свідомої ідеологічної опозиційності. У процесах такої смислової перебудови не стає 
виключенням і постмодернізм ХХ століття: думку про тотальну деконструкцію традиційних жанрових 
схем можна назвати загальним місцем усіх досліджень сучасного художнього процесу. Разом із тим, 
вивчення наслідків цієї деконструктивної стратеґії вельми далеке від одностайної думки. У 
постмодерному жанрі вбачають увесь спектр його еволюційних рис, що рельєфно проступають на тлі 
повного абсурдистського руйнування класичних оповідних моделей, свідомої провокативності відносно 
традиційних "заанґажованих" схем. Драма і роман з їх формальною і колізійною консервативністю 
зазнають протягом ХХ століття найбільш відчутної деформації, пов’язаної перш за все з наскрізним 
антиідеологічним орієнтиром постмодернізму. Цей процес внутрішньої переорганізації оповідної колізії 
– закономірне явище діалектичного поступу культури, що помітне на прикладах не лише модерних, а й 
класичних форм: у ХІХ столітті маємо, здавалося б, єдину відшліфовану структуру роману, але лише на 
перший погляд. У французькій літературі, скажімо, у рамках класичного реалізму виникає стійка 
опозиція Бальзак – Флобер. Саме Флобер руйнує традиційні, звичні засоби письма, сміливо 
експериментує з конструкцією романної форми: у "Пані Боварі", "Саламбо", "Буварі та Пекюше" він 
досить вільно поводиться з організацією романної структури, прокладаючи шляхи літературному 
символізмові, імпресіонізмові, аванґардизмові новітньої епохи. Художню школу Флобера, Бодлера, 
французького декадансу пізніше розбудовують Джойс, Пруст, В. Вулф, Араґон, Платонов, Набоков, 
Беккет, Йонеско, Селін, представники латиноамериканської міфопоетичної романної традиції. Тяжіння 
до творчого експериментаторства, розваги читача, смислового й стильового орнаменталізму зовсім не 
чуже класичному роману, що асоціюється з бальзаківським панорамним письмом.  
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На початку ХХ століття бальзаківський оповідний тип взагалі змінюється типом "джойсівсько-
кафкіанським", типологічні корені якого проростають, з одного боку, із принципів нової 
післягегелівської естетики з її ідеями кризи краси та гармонії, а з іншого – сягають складного 
психологічного підґрунтя творчості, спроб формування нової ідеологічної парадиґми, що проростала б із 
власне мистецьких джерел, а не насаджувалася мінливими соціо-політичними доктринами. Якраз крах 
оцих загальномистецьких ідей про можливість гармонійної переорганізації соціуму на засадах художньої 
творчості і стає поштовхом поступової кризи гуманізму в літературі й культурі, що набуває в західній 
Європі та Америці мало не універсального характеру (Р.-М. Альберес, А. Камю, Ж.-П. Сартр, 
Ш. Андерсон, Л. Селін, Б. Віан). Дійсність, світ, історія, життя уже в 1920-ті роки постають у свідомості 
культури хаосом, драматизмом, розпадом, жахом тощо (пригадаймо Дж. Джойса: "Історія – жах, від 
якого я прагну позбутися"). Тож не дивно, що художнє оволодіння дійсністю структурується за 
правилами механічного монтажу, суб’єктивного поєднання творчих форм, а загалом – керується 
естетикою суб’єктивізму. Так формується принципове творче кредо, засноване на підміні класичного, 
бальзаківського, типу письма типом модерністським, кафкіанським. Перший – бальзаківський – 
базувався, як відомо, на принципі творчого раціоналізму і "пояснення": романіст все знає і все пояснює. 
Другий тип (Джойс, Кафка, В. Вулф, Дос Пассос) засновується на відродженні ґотичного (або ж 
"барокового") світосприйняття, стилю мислення, мистецького прийому, організації оповіді тощо. До 
Джойса і Кафки художній твір зазвичай був тлумаченням життя. Кафка пише твори навмисне не 
прояснені, незбагненні, відкидаючи можливість будь-якої традиційної їх інтерпретації. Естетичний міст 
"модерн" – "ґотика" стає стильовим, формотворчим принципом новітнього мистецтва, у руслі якого 
виникають такі феноменальні постаті як Гемінґвей, Фолкнер, Набоков, Хакслі, Орвелл та ін. 
Основоположна творча постать Кафки символізує сум’яття культурної свідомості ХХ століття, що 
вибита з колії драматизмом епохи, страхом перед майбутнім: не випадково дорога в нікуди є наскрізним 
кафкіанським мотивом. 

Світова література глибоко засвоїла формотворчі уроки Кафки. На тлі його художніх пошуків 
прикметно вирізняються кілька літературних тенденцій середини століття. Приміром, низка традиційних 
кафкіанських мотивів перетворення, загадки, сновиддя, ребусу, лабіринту, що веде в нікуди, формує 
естетику французького "нового роману" (А. Роб-Грійє, К. Моріак, К. Сімон, М. Бютор, Ж. Ко, 
Н. Саррот). Тут прийом "механічності" й "монтажності" стає основою художньої форми, технічно 
ускладнює художній сюжет, метафоризує, циклізує повістування [2: 150-155]. При всьому цьому "новий 
роман" не є рішучим відступом чи запереченням класичної реалістичної традиції – скоріше навпаки, 
відроджує реалізм засобами художнього "кадру", "зупинки погляду", ускладнення/спрощення сюжету, 
"дедраматизму", шозизму, ігрового відтворення реалістичної форми тощо. Є багато підстав назвати 
"новий роман" поглядом із середини реалістичної системи, принципове новаторство котрого полягає в 
естетиці статики на противагу класичному історичному поглядові, заснованому на принципі поступу і 
"роботи часу". Представники "нового роману" вельми часто декларують свої "антиісторичні" тези, що 
перегукуються із джойсівським визначенням історії як жаху: "Історичний час – ворог, що руйнує і 
вбиває" (К. Сімон). "Час не існує, але вбиває нас" (К. Моріак). Так складається погляд на історію не як на 
поступ, а як на хаотичний кругообіг подій.  

Саме звідси – спроба умоглядної втечі у лабіринт, гру, сув’язь асоціацій, систему метафор і символів, 
у магічне коло психоаналізу, міфотворчості тощо. Завдяки художній традиції "нового роману" 
інтенсивно спрацьовує визначальний стильовий фактор – чинник еволюції художніх форм. Вірогідно, що 
момент переходу до постмодернізму на межі 1960-1970-х років не був радикальною трансформацією 
жанрів (сказати простіше, "смерті роману" не було): скоріш всього, трансформувався стиль світовідчуття 
і письма. У постмодерністській традиції елементи стильової "надмовності", як здається, стали 
домінуючими, і тому зник не традиційний роман, а естетична потреба у розлогому епічному 
повістуванні. Жанр поступився місцем стилю, формі у її "чистому" вигляді, без заідеологізованих 
домішок (Фаулз, Еко, Барнс, Ріо, Поссе, М. Бредбері). Така тенденція була цілком закономірним 
наслідком поступового випутування із ідеологічної павутини, особливо після низки "імперських" криз 
середини ХХ століття. 

Так, паралельно з французьким "новим романом" у західній Німеччині в 60-ті роки з’являється течія 
"нової" літератури ("кельнська школа") з її ідеєю кризи "старої" літератури: традиційні жанри безнадійно 
пережили себе, – декларують представники "нової" німецької літератури, – а усталені творчі форми 
стали недієздатними. Глобалізація, індустріалізація, інтенсивна технократія вкрай ускладнили структуру 
світу, що стала непідвладною розумінню окремого індивиду; як висновок, світ не може творчо 
зображуватися за допомогою традиційних, "конвенціональних" методів чи засобів письма. Сьогодення 
оточують технічні шифри, і лише скалки, фрагменти, знаки, "надмовні" елементи іще здатні 
висловлювати і символізувати розколотий мінливий світ. "Світ, незрозумілий, примарний і примхливий, 
можна відтворити лише у шифрах…" (В. Йенс) [3: 216-224]. 
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У руслі окресленої традиції еволюціонують також англійські "сердиті молоді люди", американське 
"розбите покоління", італійська "Група-63", німецька "Група-47", а загалом – уся літературна традиція 
межі 1960-70-х років. Оцю внутрішню скомплікованість постмодернізму, його стильову неоднорідність, 
розважально-ігрову перспективу, визнають, до речі, й самі митці-постмодерністи: "Під широким 
рупором постмодернізму зібрались строкаті явища театру абсурду, французького "нового роману", 
американського "нового журналізму", різноманітні напрямки живопису – від поп-арту й оп-арту до 
абстрактного експресіонізму і фотореалізму… Взагалі для сучасного мистецтва характерне іронічне 
відношення до самої ідеї мистецтва як чогось неподільного, самодостатнього і замкненого. Нове 
мистецтво свідомо прагне до абстракції, а отже у певному сенсі воно постреалістичне" (М. Бредбері). З 
кута зору витоків і традиції ця структурна і стильова нашарованість постає цілком закономірним явищем, 
яке умовно можна назвати "культурним посередництвом", "прагненням до наскрізної цитатності", 
"унаочненням закону культурного кругообігу". Аналізуючи цей останній феномен еволюції творчих 
епох, спостерігаємо чітке розмежування двох культурних ситуацій, що формували творче поле 
модерністської і постмодерністської літератури. У ХІХ столітті ситуація соціального дискомфорту, без 
сумніву, усвідомлювалася митцем, і художній твір виконував тут роль терапевтичну, скеровувався на 
вибудовування і утвердження гармонійної цілісності світу. ХХ століття кардинально змінило акценти: 
художній текст вже безпосередньо рівнем свого технічного виконання унаочнив ситуацію розпаду, 
відтворив соціальний дискомфорт, не пропонуючи ніяких рецептів щодо відновлення втраченої гармонії: 
у рамках модернізму, а потім й раннього постмодерну маємо справу з моментами жанрової дистиляції 
(історичним романом без історії, соціально-психологічним – без підкресленого соціального конфлікту чи 
етичного "уроку" тощо). Традиція дистанціювання жанру від реальності і виокремлення суто стильової 
домінанти формувалась протягом усього ХХ століття, а постмодернізм підвів лише естетичний підсумок 
цього процесу, сформулювавши ідею повної відсутності реальності. Оскільки реальності не стало, її 
пошук (процес, що, пам’ятаємо, був надзавданням класичної традиції) припинився. "Реальності не 
знайдено, маємо лише текст" – така смислова корекція проблеми підбила творчі підсумки ХХ століття, 
переформулювала ключові, програмні гасла постмодерністської літератури, філософії, естетики. 
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Киченко А.С. Постмодернизм в творческой системе ХХ столетья (проблемы истоков и их 
интерпретации). 

 В статье исследуются истоки постмодернистской литературной традиции, ее связи с культурой ХХ 
века. В качестве ведущего фактора перехода от модернизма к постмодернизму определяется 

художественный стиль, оказавший значительное воздействие на формирование идейно-философской и 
эстетической системы европейской литературы 1970-90-х годов. Ключевые понятия: жанр, 

модернизм, постмодернизм, стиль, художественная форма. 

Kichenko O.S. Postmodernism in the Creative System of the XXth Century (Problems of Sources and Their 
Interpretation). 

 The article  deals with the sources of postmodern literary tradition and its connection with the XXth century 
culture. The leading factor of passage from modernism to postmodernism is literary style that influenced the 
formation of ideological and philosophical, as well as esthetic system of European literature in the 1970-90s. 

Key words: genre, modernism, postmodernism, style, literary form. 
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СИНЕРГЕТИЧНІ ВИМІРИ ХУДОЖНЬОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

Художня реальність досліджується у контексті наріжного синергетичного принципу рекурсії 
(циклічності), оскільки рекурсивні моделі зміни та розвитку притаманні всім елементам Всесвіту, вони 
описують літературні сюжети й авторський стиль, живопис і музику, нарешті, лежать в основі 

мислення людини. 

Синергетика – це новий міждисциплінарний науковий напрямок, що виник на початку 70-х років ХХ 
століття. Одним з його головних завдань є пізнання загальних принципів, які лежать в основі процесів 
самоорганізації, котрі реалізуються в системах різної природи -  фізичних, біологічних, технічних і 
соціальних. Можна сказати, що синергетика – це напрямок у філософії науки, що являє собою 
міждисциплінарний аналіз наукових ідей, методів й моделей складного поводження, розкриття їхнього 
потенціалу в мисленні про світ і людину. У цьому контексті синергетика вивчає проблеми 
міждисциплінарного діалогу, виявляє особливості сучасних соціальних, когнітивних і комунікативних 
ситуацій (постмодерн, постструктуралізм, філософія мови, тоталлогія та ін.) і зіставляє їх із науковими 
точками зору (теорія хаосу, наука про складності, квантова механіка, теорія фракталів). 

Необхідно сказати, що синергетичні підстави реальності були виявлені наприкінці ХХ століття, разом 
з розвитком нової (нелінійної) парадигми пізнання й освоєння світу, а сам розвиток цієї парадигми був 
викликаний цілим рядом наукових відкриттів, які неможливо покласти у теоретичну канву класичних 
уявлень.  

Одним із наріжних принципів синергетики стає циклічність, оскільки не тільки неживий та 
органічний аспекти світу виявляють циклічні процеси,  а  також і "земна історія, узята в цілому, у рамках  
створення світу і кінця  його, являє собою завершений цикл: людина і світ повертаються до творця, час 
повертається у вічність" [1:111]. Отже, беручи до уваги філософський принцип цілісності світу, у нашій 
статті ми прагнули проаналізувати художню реальність у контексті наріжного синергетичного принципу 
циклічності [2]. 

Мистецтво як форма суспільної свідомості, у свою чергу, відбиває принцип циклічності, оскільки 
"мистецтво задовольняє людську потребу у все більш тонкому досвіді структурного порядку. Якщо твір 
мистецтва репрезентує людині такий повторювальний порядок чи структурний розвиток, що не 
відповідає її нормальним очікуванням, виникає почуття фрустрації чи збурення. Тому твір мистецтва 
потребує "форми"... Новаторів у мистецтві критики, які постають захисниками традиції, завжди 
звинувачують у "безформності". У часи Дебюссі, коли музика вперше перестала підкреслювати 
тональність п’єси у кінці, це призвело до виникнення у слухачів фруструючого почуття незавершеності – 
вона залишала їх "підвішеними" у повітрі... Це показує, як глибоко укорінене інстинктивне усвідомлення 
того, що життя циклічне i що будь-який великий цикл закінчується ствердженням довершеної гармонії – 
деяким уявленням омега-стану, чи стану зернятка" [3:233]. 

У літературі принципи синергетики втілюються у метаморфозі і рекурсії, які є найбільш істотними 
характеристики нашого світу. Метаморфоза як перетворення притаманна світові в тім сенсі, що все у 
світі рухається, змінюється, отже  виявляє метаморфози. Характер метаморфоз, у свою чергу, виявляє 
циклічність – принцип рекурсії – повторення, повернення "на кола свої". Сполучення принципу руху й 
зміни (метаморфози) та принципу циклічності (рекурсії) утворює спіраль, як єдність структурного та 
динамічного аспектів світу. Що можна простежити як на рівні макрокосму у вигляді спіралеподібних 
галактик, так і на рівні мікрокосму – у формі спіралеподібної структури молекули ДНК. 

Феномен рекурсії у просторі художньої реальності відбивається у рекурсивному принципі побудови 
сюжетних ліній, що виявляють типові, універсальні риси, дослідження яких завжди було у центрі уваги 
науковців. Ще наприкінці 20-х років В.Я. Пропп на підставі дослідження структури чарівних казок 
створив функціональну модель казки будь-якого типу [4; 5; 6;7], що так чи інакше віддзеркалює 
структуру історичних подій, які, в принципі, подібні до структури чарівної казки. Аналогічний висновок 
відносно міфів племен Південної Африки зробив К. Леві-Стросс, який показав, що структурно-
алгоритмічна побудова  міфів народів світу однакова, коли діє закон "збереження алгоритму та сюжету" 
будь-якого твору [6: 5]. У К.Г. Юнга цей висновок знаходить підтвердження у теорії архетипів, а 
древньогрецькі  трагедії у новому ракурсі повторюються у Шекспіра та у сучасних постановках. Т. Манн 
писав , що у "типовому завжди є дуже багато міфічного, містичного у тому розумінні, що, як і будь-який 
міф, типове є витоковим зразком, початковою формою життя, позачасовою схемою, здавна даною 
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формулою, в яку укладається життя, що себе усвідомлює та неясно прагне знову здобути прикмети, до 
яких воно приречене" [8:175]. 

Розглянуте вище відкриває широкі перспективи для встановлення типових структур історичних 
подій. Тут можна згадати ідею "інваріанта будь-якої послідовності історичних  подій", яка так чи інакше 
наявна в будь-якій казці: 1) порушення гармонійного стану, 2) Герой вирішує чинити опір, 3) боротьба 
Героя та Антигероя, 4) руйнування старих форм суспільного життя та перемога Героя, 5) створення 
нових форм соціального життя, 6) новий гармонійний  стан,  ліквідація недостачі, 7) загибель Героя та 
присвоєння результатів  його діяльності хибним героєм. Цей історичний сюжет може мати відмінний від 
казки кінець [9].  

Відомо, що в багатьох літературних творах, відзначених Нобелівською премією, застосовується метод 
рекурсії, що полягає в реалізації сюжету через численні метаморфози й концентричні кола оповідань, які 
замикаються. Г. Гарсіа Маркес, молодий колумбійський журналіст у 1967 році написав роман "Сто років 
самітності", за який йому була присуджена Нобелівська премія. Роман кристалізується як опис історії 
величі, розквіту й падіння роду Буендіа і міста Макондо. Перший представник роду Буендіа засновує 
місто Макондо, а падіння цього міста синхронізується в часі з його загибеллю. Представники роду 
Буендіа утворюють теми, пов'язані в рамках свого покоління й часу в окремі рекурсивні й метаморфозні 
процеси, що виявляють принцип "концентричних кіл", або "усі у всьому".  

У романі французького письменника Поля Віалара "І вмерти ніколи" бізнесмен-мільйонер 
спізнюється на літак, що, ледь злетівши, розбивається у нього на очах. І бізнесмен вирішує вважатися 
загиблим, розпочати життя знову як проста смертна людина, тому що йому набридла постійна гонитва за 
прибутком, війна з конкурентами, щоденне нервування. Він, діставши інші документи, влаштовується 
працювати таксистом, але непомітно для себе втягується у підприємницькі справи, спекулює на біржі, 
купує нові машини, стає власником одного гаража, потім іншого, нарешті стає таким же багатим 
підприємцем, яким був на початку твору. Він їде в аеропорт, піднімається в повітря – і літак 
розбивається. 

Таким чином, у літературі інформаційно-надлишковий метод рекурсії полягає в тому, що письменник 
періодично повертається до головної посилки (події) і розглядає її у різних контекстах. Тут можна говорити i 
про стиль художніх творів Сходу (зокрема Японії), який передбачає численні повтори, чим створює 
проблему для перекладачів. За таких умов цей стиль реалізує принцип "випередження думки", коли вона 
формулюється миттєво на рівні інтуїтивного озаріння, котре на Заході відображається в літературі 
"потоку свідомості". 

Література "потоку свідомості", що базується на філософії екзистенціалізму, позиціях сюрреалізму та 
ін., спрямована на тотальне, надціннісне, автентичне буття. Цікаво, що одним з перших письменників, 
хто потрапив під вплив "нової симетрії", був Ф.М. Достоєвський, котрий характеризувався, як пише 
М.М. Бахтін, "наполегливим бажанням бачити все як співіснуюче, сприймати та показувати все поряд та 
одночасно... У мисленні Достоєвського немає генетичних та каузальних категорій" [10:30–35]. Дещо 
подібне ми зустрічаємо у Дж. Джойса в романі "Поминки по Фіннегану", де відсутні хронологічний  час 
та взаємодія об’єктів у звичайному розумінні. Роман повністю розміщується в просторі імен, які 
перетворюються одне в одне.  

Сюжетна рекурсія виявляється не тільки у циклічних сюжетних побудовах, але й у циклічній 
взаємодії сюжетів. Так, у романі М.О. Булгакова "Майстер і Маргарита" знаходять реалізацію дві 
взаємопов’язані сюжетні лінії, які розгортаються одна в одній (роман у романі). Така побудова 
літературного твору характерна для фольклорних оповідань Сходу, у яких нерідко простежується 
взаємодія декількох оповідань у межах одного оповідання [11].    

Рекурсія постає не тільки наріжною сюжетною (композиційно-темпоральною) ознакою літературного 
твору [12]. Його зміст знаходить реалізацію у площині рекурсії денотатів об’єктів літературних творів, 
коли об’єкти у творі можуть фігурувати під різними іменами. Рекурсія виявляється і на рівнях 
фонологічному, семантичному, лексичному, синтаксичному, наприклад, у римованих поетичних творах, і 
не тільки в них. У романі Д. Джойса "Портрет митця у юності" потік життєвої свідомості героя 
описується у вигляді кругової рекурсивної схеми, що супроводжується багаторазовим описом звуків, які  
повторюються, рухів та різних концентрованих обертів.   

Отже, поняття рекурсії (циклічності процесів, послідовного повернення до виголошених тез), що 
виникло у теорії алгоритмів як спеціальний засіб організації обчислень, швидко завоювало прикладну 
область – програмування, потім, збагатившись прийомами і методами, перетворилося на потужний 
системний засіб, що дає можливість досліджувати світ в цілому, а також окремі його аспекти, такі, 
наприклад, як художня реальність, оскільки рекурсивні моделі розвитку описують літературні сюжети й 
авторський стиль, живопис і музику, нарешті, лежать в основі мислення людини.  
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Вознюк О.В., Тимченко С.Л. Синергетические измерения художественной реальности. 

Художественная реальность исследуется в контексте синергетического принципа рекурсии 
(цикличности), поскольку рекурсивные модели изменения и развития присущи всем элементам 

Вселенной, они описывают литературные сюжеты и авторский стиль, живопись и музыку, наконец, 
лежат в основе мышления человека. 

Voznyuk A.V., Timchenko S.L. Synergetic Dimensions of the Artist Reality. 

The artist reality is investigated in a context of synergetic principle of recurrence (cyclic order), since the 
recurrence models of changes and development are characteristic of the all elements of Universe, they delineate 

the literary plots and author's style, painting and music, and what is more, they lie in the basis of human 
thinking. 
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ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ: ПОШУК НОВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ 

У статті осмислюються підходи до художнього тексту та мемуаристики у всіх її проявах як джерел 
експлікації психічної іпостасі письменника. Увага зосереджується на засобах творення психологічного 
портрету митця. Ключові поняття: психологія творчості, біографія, епістолярій, мемуаристика 

Інтерес дослідника до художнього тексту так чи інакше стимулюється особою автора у найширшому 
розумінні, а також вужче: глибиною його внутрішнього світу, особливостями його психіки. І як би не 
намагалося літературознавство відійти від його постаті, оперуючи лише текстом, їх шляхи неминуче 
перетинаються. Завданням, яке ми ставимо перед собою у цьому дослідженні, є визначення джерел 
осмислення душевної організації митця. Предметом пошуків у перспективі стануть прояви psyche 
літературного бомонду кінця ХІХ – початку ХХ століття – унікального періоду в історії української 
літератури, який, відповідно, породжував яскраві особистості, цікаві для вивчення під зазначеним кутом 
зору. Оскільки проблема, яка піднімається, досить складна і потребує серйозного монографічного 
дослідження, ми лише окреслимо можливі підходи і методи до її осягнення. 

Злам століть, як показує світовий досвід, неминуче приводить до змін: у політичному, економічному, 
культурному житті людства. Досвід трьох останніх меж – XVIII-XIX, ХІХ-ХХ, ХХ-ХХІ століть – дає всі 
підстави говорити про кардинальність процесів пертурбацій, що відбуваються у цих сферах. Тож не 
дивно, що інтерес дослідників раз-у-раз повертається до процесів, що мали місце у поворотні моменти 
історії. Не оминула ця участь і історії української літератури, яка, у новій своїй іпостасі, з’явилася на 
межі XVIII – XIX, виросла до рівня світової на переломі XIX-XX століть, і трансформується, шукаючи 
адекватних часові форм сьогодні, на межі тисячоліть. Наш інтерес буде спрямовано до другої фази, коли 
українське письменство активно "вписувалоcь" у процеси, що охопили європейське мистецтво, в цілому, 
і літературу, зокрема. Саме цей час визначив його розвиток на ціле століття, зумовив активізацію явищ, 
підготовлених попередньою епохою.  

Українське письменство зазначеного періоду, як у жоден із попередніх, засвідчило невичерпні 
можливості українського слова, спромогу вивести його із "зачарованого кола" етнографо-побутовізму на 
широкі шляхи європейського розвою. В умовах потужних традицій реалізму як у творчості, так і в 
літературній критиці, воно змогло не лише увійти в русло модернізму західноєвропейської літератури, 
але й виявило власну оригінальність. 

Осягнення потужного пласту літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття, попри значні кроки у його 
дослідженні, потребує значних зусиль. Як переконує літературознавчий досвід, його осмислення 
можливе лише за умови глибокого проникнення у таємниці художньої творчості. Неможливо 
наблизитися до розв’язання поставлених завдань без занурення в психологію митців, без створення їх 
психологічних портретів, адже цей крок дозволить зриміше побачити особливості поетики, визначити 
витоки художності, а головне – представити унікальність цього періоду як на рівні особистостей, так і на 
рівні наслідку їх діяльності – художніх текстів, які по праву входять до скарбниці вітчизняного 
мистецтва слова.  

У літературознавстві уже не одне десятиліття існує тенденція не обмежуватися "чистими" 
філологічними дослідженнями, "коли гостро виникають (...) питання комплексного вивчення людини, її 
біологічного, і соціального генезису, її анатомії і фізіології, її суспільної діяльності, духовного життя, 
психології" [1:303]. До того ж, "маємо пам’ятати і про "стики" різних наук, оскільки дослідження на 
таких "стиках" дозволяють виявити найважливіші істини" [2:125]. Синтез літературознавства й 
психології, що набула свого розвою в останній чверті ХІХ століття, очевидний. В українському 
літературознавстві, починаючи з І. Франка ("З останніх десятиліть..."), який геніально окреслив основні 
тенденції тієї доби, дослідники неодноразово наголошують на цьому. Психологізм став рисою, що 
визначала літературне обличчя доби – факт незаперечний, доведений, як на теоретичному, так і на рівні 
аналізу художніх текстів. Нинішнє літературознавство, опираючись на величезний досвід світового, 
починає зазирати й у таємниці мистецьких лабораторій українських письменників, добирається до таїн їх 
особистостей, що прозирають крізь глибину десятиліть (В. Агеєва, Т. Гундорова, Н. Зборовська, 
С. Павличко та ін.). Стосується це окремих представників літературного процесу: О. Кобилянської, Лесі 
Українки, якоюсь мірою М. Коцюбинського, А. Кримського. Синтетичного ж дослідження, яке б 
дозволило побачити психологічний портрет доби, яка, як жодна інша, дає благодатний матеріал для 
дослідження у зазначеній площині, і виявлення його окремих рис у творчості домінантних постатей в 
історії української літератури межі ХІХ-ХХ століть, на сьогодні не існує, що й визначає наукову 
новизну проблеми, яка розглядається.  
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Про її актуальність можна говорити з огляду на тенденції сучасного літературознавства, яке все 
частіше звертається до методів і прийомів інших наук, зокрема, філософії, психології, соціології, 
соціоніки тощо для досягнення власної мети.  

Літературознавчі методології, вироблені людством за більш ніж 2500 років – від Платона, Аристотеля 
до початку ХХІ ст. – попри своє розмаїття, тим чи іншим чином були спрямовані на осягнення всього 
двох складових літератури як явища мистецтва: сутності митця і зображуваного ним світу. Природа 
художності пояснювалася як навіювання, наслідування природі, творення нової дійсності, моделювання і 
трансформація уже створеної, а митець, відповідно, як інструмент у руках вищих сил, або ж власне 
творець, якому доступне самостійне осмислення і відтворення дійсності. Якщо у першому випадку 
особистість автора є другорядною, то в другому – визначальною. Ось чому з ХІХ століття, коли 
французька літературознавча наука наблизилась до розуміння ролі життєпису митця у творчому процесі 
(Ш. Сент-Бев), науковці раз у раз звертаються до його постаті. І знову ж таки не обходиться без 
крайнощів, які носять то суто соціологічний характер, то, як у випадку з формалістами, повне 
заперечення біографії як фактору формування художності.  

З появою психоаналізу, а в сучасному українському літературознавстві – із його реабілітацією, крен 
досліджень іпостасі автора виразно змістився із зовнішніх проявів до внутрішніх. Говорять навіть про 
"бум психоаналізу", яким послуговуються у біографічному жанрі, що останнім часом "перетворився на 
небезпечну препарацію письменників та їхніх персонажів з розподілом порівну: на лесбіянок і прихованих 
батьковбивць" [3]. З. Фрейд та К. Юнг, як і на початку століття стають провідними постатями не лише в 
психології, психіатрії, але й у гуманітарних науках. У такому "бумі" є небезпека втратити ті власні 
здорові набутки, які не втрачають, та й не втратять своєї актуальності у філології. До того ж вітчизняне й 
російське літературознавство дало чимало прекрасних зразків аналізу психологічної іпостасі 
письменника. Маємо на увазі наукові студії О. Потебні, Д. Овсянико-Куликовського, І. Франка, 
Л. Виготського, О. Білецького, а в сучасній психології та літературознавстві – В. Роменця, Р. Піхманця, 
Г. Клочека, М. Кодака, М. Моклиці, Л. Левчук та ін.  

Напрям дослідження психологізму в літературі, який безпосередньо зачіпає постать автора, 
визначається на сьогодні як психологія творчості. Його об’єктом є автор як творча особистість, а 
методологія передбачає виявлення психологічних основ творчості. На рівні енциклопедичної інформації, 
за межі якої сучасна психологія творчості виходить дуже й дуже обережно, предметом цієї галузі знання 
є "процес виникнення (творення) художніх цінностей та їх естетичне сприймання" [4:580]. При цьому 
менша увага звертається власне на психіку письменника як особистості, а це, відповідно, приводить до, 
умовно кажучи, "недоотримання результату" – без розуміння внутрішніх факторів (стан психіки, 
орієнтація, особливості характеру, темпераменту, психомоторика, психосоматика тощо) важко 
об’єктивно говорити про виявлення впливу на змістові та поетикальні домінанти в творчості.  

Чимало, скоріше, навіть більшість, праць із психології творчості належать професійним психологам, 
для яких літературний текст дає матеріал для ілюстрації. "Однак при всьому цьому, – як стверджував 
відомий літературознавець Б. Мейлах, спираючись на дослідження у сфері психології, – психологія як 
наука не володіє методологією, яка може бути застосована до вивчення процесів і специфіки процесів 
художньої творчості" [5:20]. І хоч зроблено у цьому напрямку чимало, ні в психології, ні, тим більше, у 
літературознавстві говорити про створення викінченої методології аналізу психології автора і 
психологізму тексту, на наш погляд, зарано. У той же час така необхідність існує. Адже жанр 
літературного портрету, без якого важко говорити про окреслення місця того чи іншого письменника в 
історії літератури, і який був досить популярним (незважаючи на заангажованість, це було серйозне 
досягнення науки про літературу) у радянському літературознавстві, перш за все оперував фактами із 
життя і творчого доробку письменника й тяжів, як і наука в цілому, до соціологізму. Добротні 
літературні портрети, розроблені літературознавцями у той час, на сьогодні мають бути реконструйовані 
з урахуванням особливостей психічної організації автора (і, звичайно, з відкиданням тенденції). Це має 
привернути увагу до постатей митців і, відповідно, до їх творчості. Адже ніде правду діти – прекрасна 
серія "ЖЗЛ", автори якої використовували не лише факти зовнішнього життя, але й родзинки 
внутрішнього, психічного світу своїх героїв, була затребувана широким читачем, та, на превеликий жаль, 
не містила українського матеріалу, що збіднювало уяву широкого кола читачів про українську культурну 
еліту, виводило її за межі європейського культурного дискурсу.  

Сьогодні стає помітним процес повернення традицій літературознавчого біографізму. На думку 
Г. Сивоконя, "можна (...) говорити про реабілітацію, відновлення біографічного методу в 
літературознавстві, про посильне його збагачення у спосіб не простого зв’язку творчості з 
біографічними відомостями про письменника, а розкриття складної природи художньої літератури як 
життєдіяльності, як реалізації таланту в мистецтві й житті" [6:4]. Тобто, в умовах відходу від 
соціологізму, естетизації науки про мистецтво слова особистості митця, його внутрішньому світу, 
характеру, темпераменту має віддаватись більше уваги. Як зауважує В. Смілянська, "у полі зору біографа 
мають бути й біографія почуттів, психологічний портрет письменника" [7:22]. Такий підхід 
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підтверджує міркування О.Білецького [8:18-23] з приводу "психографії" – досить популярної на початку 
ХХ ст. галузі психології, яка предметно досліджувала особистість митця і враховувала: спадковість, 
вплив родини та середовища, антропологічні властивості, сенсорні і моторні властивості, почуття, 
темперамент, мотиви до творчості тощо. Іншими словами кажучи, біографії душі, або ж – психологічної 
біографії. Разом із традиційними деталями до портрету письменника, інформація про психічні стани і 
прояви має стати, на наш погляд, необхідним атрибутом уявлення про митця. Цілком аргументованою 
виглядає думка В. Фащенка, який твердить, що "…з психологічної точки зору необхідно розширити 
поняття "портрет" і включити його в сферу того, що тепер дедалі частіше називають "видимою 
мовою душі", яке через складний комплекс міміки, пантоміміки відтворює діалектику психічних станів і 
психологічних властивостей…" [9:94]. На термінологічному рівні поняття "психопортрет" та 
"психобіографія" можуть цілком увійти в літературознавчий обіг. 

Тож і методологія реконструкції психологічного портрету митця, думається, на часі. Це надзавдання, 
яке стоїть перед нами і не може бути осмислене в межах однієї статті. Але розставити акценти і 
визначити орієнтири спробуємо. Перш за все варто окреслити об’єкт і предмет дослідження. Адже 
усталені в теорії літератури "людина" і "життя людини" не витримують сьогодні ніякої критики. З одного 
боку, вони занадто вузькі для наукового осмислення. З іншого, занадто абстракті для звичайного читача. 
"Людина" у розумінні дослідника початку ХХІ ст. – це особистість, характер, темперамент, емоційність, 
це єдність свідомого і підсвідомого, це, зрештою, психоенергетика, здатність до сугестії тощо. "Життя 
людини" – це стосунки зі світом, місце у системі цінностей, взаємовпливи "я – світ", "світ – я". І ці ряди 
можна продовжувати до меж, які встановлені суміжними науками про людину: вже згадуваними вище 
соціологією, психологією, соціонікою тощо. 

Оскільки перед нами має постати "Я" автора, який залишив свій слід в історії літератури, іпостась 
письменника, який не може стати об’єктом індивідуального "обстеження" синхронічно, у всьому 
розмаїтті й багатогранності, то необхідно визначити джерела інформації, які дадуть змогу це "Я" 
ідентифікувати. На нашу думку, таких джерел два: художній текст, який ми класифікуватимемо як 
психоавтобіографічний, і мемуаристика в широкому розумінні цього слова (власне мемуари самого 
письменника і мемуари, в яких ідеться про нього, щоденники й епістолярій у тому ж форматі). 

Що стосується тексту, то психологічні і літературознавчі дослідження (імена авторів ми називали 
вище) переконують у можливості його використання для осягнення внутрішнього світу письменника. На 
думку Б. Грифцова, талановитого продовжувача традицій психологічної школи, матеріалом дослідження 
психології письменника виявляється передусім сам літературний твір [10:6]. Ю. Цеков з позицій 
сьогодення підтверджує: "Найкращий спосіб достоту осягнути письменницьку особистість – це 
дослідження художніх текстів автора, бо тільки в них матеріалізуються його власні закони 
творчості" [6:55]. 

Серед яскравих зразків подібного підходу в українському науковому дискурсі можна назвати "крайні" 
точки: у 10-х роках ХХ ст. – психоаналітичні студії С. Балея про Шевченка, у 20-х – А. Халецького про 
Шевченка, В. Підмогильного про І. Нечуя-Левицького та романи Віктора Петрова "Аліна й Костомаров" 
та "Романи Куліша" [11:246-263], а у сучасному – монографію Т. Гундорової "Femina Melancholica: Стать 
і культура в ґендерній утопії Ольги Кобилянської" [12]. Не називатимемо проміжних ланок у ланцюгу 
робіт, присвячених цій проблемі – це зайняло б багато часу, але в той же час не дало б остаточної 
відповіді на питання, яке неминуче постає у такому випадку: а наскільки об’єктивним буде висновок 
щодо психологічного портрету письменника, і чи не межує дослідницький суб’єктивізм із 
тенденційністю, який би характер вона не носила?  

Об‘єктивність, як відомо, народжується на стику різних джерел інформації. Безумовно, художній 
текст – це явище автентичне, у кожному елементі якого проступає іпостась автора. Та у той же час 
абсолютизувати його як єдино можливий варіант експлікації було б меншою мірою неефективно. Адже 
митець існує і поза текстом. До того ж, використовуючи лише твір, ми неминуче зіткнемося з проблемою 
автобіографічності і, враховуючи своє надзавдання, психоавтобіографічності. Маємо на увазі вибір 
текстів, які несуть автобіографічну інформацію, творів, у яких письменник "розкриває свою душу". Які 
тексти з усього доробку митця можна вважати такими, що відповідають поставленій меті? У яких він 
відверто сублімує свою психічну енергію, представляє рух рефлексій, які дозволяють розкрити усю 
глибину його почувань, а в яких "служить своєму народові", "виконує громадський обов’язок", 
"вправляється у формі"? Дати відповідь на ці та інші питання, які виникають, без додаткових джерел 
практично неможливо. Тобто, цілком справедливою є думка про те, що "художній текст (і тільки) теж 
не може бути вичерпним джерелом для пізнання особистісної сутності митця: текст твориться в 
процесі праці, а на цей процес впливає безліч політичних, соціальних, психологічних чинників, котрі 
здатні як формувати, так і деформувати справжній "образ" письменника" [6:55]. (Виділення наше – 
С.М.). Додамо лише – образ його особистості у всій багатогранності зовнішнього і, що дуже важливо, 
внутрішнього світу. 
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Мемуаристика, яку ми зазначили другим джерелом інформації, що фіксує психічні прояви митця, 
дозволить, на нашу думку, наблизитися до істини. Про важливість епістолярних, щоденникових та 
власне мемуарних текстів для експлікації особистості автора у літературознавстві написано чимало. 
Міркування з цього приводу носять як загальнотеоретичний так і прикладний характер. "Листи, 
щоденники, мемуари, – зазначає П. Громов, – наскільки б умовними, літературно обробленими вони не 
були – це документи, матеріали реального життя; використання їх (...) являє собою установку на 
дослідження людини більш точно, інтимно, поглиблено й достовірно" [13:12-13]. Листуванню у 
спеціальних дослідженнях [14], та опосередковано у висловлюваннях того чи іншого вченого чи 
письменника належить особливе місце. Найпродуктивнішим з огляду на завдання нашого дослідження є 
так званий "лист-визнання" – термін запропонований польським теоретиком епістолярного жанру 
С. Скварчинською [15]. Оскільки це явище у "чистому" вигляді майже не існує, то можемо говорити про 
вкраплення "зізнань" у "листах-напівдіалогах", "листах-розмовах" (за її ж класифікацією) тощо. 
Кінцевою метою такого виду нарації є потреба сповіді автора швидше перед самим собою, аніж перед 
кимось іншим. Ось чому лист стає неоціненним джерелом розкриття внутрішнього світу автора. "Не 
вимисел, не захоплюючий сюжет, не художні образи ваблять до себе читачів у листах, але дорогоцінні 
подробиці життя їх авторів, їх прикрощі і радощі (...). Листи розкривають особистість письменника 
в усій її складності, суперечливості й неповторності" [16:3]. (Виділення наше – С.М.). Як приклад, 
наведемо фрагмент із листа Лесі Українки до Л. Старицької-Черняхівської: "Я пишу "только в припадке 
умопомешательства", бо я тільки тоді можу боротися (чи скоріше забувати про боротьбу) з 
виснаженням, високою температурою і іншими пригнітающими інтелект симптомами, коли мене 
просто гальванізує якась idee fixe, якась непереможна сила. Юрба образів не дає мені спати по ночах, 
мучить, як нова недуга, – отоді вже приходить демон, лютіший за всі недуги, і наказує мені писати, а 
потім я знов лежу Zusammegeklapt, як порожня торбина" [17:359]. Відвертість, із якою Леся Українка 
звертається у листі до подруги дозволяє визначити не лише фізичний стан адресантки ("висока 
температура", "виснаження"), що найчастіше використовується дослідниками, але й стан її психіки, 
здатної до художньої трансформації підсвідомого ("демон").  

Зазирнути у творчу лабораторію письменниці й паралельно простежити психоавтобіографічні деталі 
дозволяє поезія "Як я люблю оці години праці". У ній Леся Українка представляє підсвідомі порухи 
творчості як невідому силу, що з’являється в образі "перелесника", який активізує творчу активність, 
виступає каталізатором психомоторної діяльності:  

І хтось немов схиляється до мене, 
І промовляє чарівні слова, 
І полум’ям займається від слів тих, 
І блискавицею освічує думки, 

і, в той же час, приводить до астенічних наслідків: 
А ранком бачу я в своїм свічаді 
Бліде обличчя і блискучі очі... [18:198] 

У результаті зіставлення листа і художнього тексту одержуємо інформацію, що дає підстави говорити 
про психічну організацію авторки, її інтровертованість, яка дещо суперечить загальновизнаному образу 
екстраверта-борця. Тобто, запропонована методологія дозволяє скорегувати прийняті оцінки, побачити 
за "іконою", створеною з метою пропаганди певних ідей, особистість митця у всій багатоманітності її 
проявів. Мова йде, звичайно, тільки про штрихи до психологічного портрету письменниці, який вповні 
може постати лише у монографічному дослідженні. 

Подібні "визнання" і їх підтвердження в текстах знайдемо в листах та щоденниках 
М. Коцюбинського, В. Стефаника, О. Кобилянської, В. Винниченка та інших представників української 
літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття – доби, яку без застережень можна назвати добою 
заангажованою на психологізм, добою "авторської щирості" із читачем, добою, яка дає вдячний матеріал 
для перспективних літературознавчих досліджень у царині психології творчості. 
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В статье осмысливаются подходы к художественному тексту и мемуаристике во всех ее проявлениях 
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Mikhida S.Р. The Psychology of the Creative Activity: the Search for the New Methodology. 

The article attempts to comprehend the approaches to literary text and memoirs in all their manifestations as the 
source of the psychical images of a writer. It centers on the means of creating the psychological portrayal of an 
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ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА КОНЦЕПЦІЯ В. ГУМБОЛЬДТА ТА ЇЇ РЕЦЕПЦІЯ В 
УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ 

У статті пропонується огляд перекладознавчої концепції В. Гумбольдта, його підходи до проблем 
перекладу та інтерпретації літературних творів. Основна увага зосереджена на філософському та 
філологічному підґрунті його праць, літературознавчому контексті його вчення, а також на рецепції 
наукових поглядів німецького вченого в українському літературознавстві. Окреслюються перспективи 

розвитку нових теорій перекладознавства в контексті сучасної літературознавчої науки. 

Перекладознавча концепція В. Гумбольдта формувалась під впливом багатьох факторів, спричинених 
особливостями його епохи. Період кінця XVIII – початку  XIX століття був окреслений багатьма 
географічними відкриттями, історичними потрясіннями, активним розвитком наукової (зокрема 
філософської думки). Це стало підставою для зміщення акцентів у філологічній науці, стало поґрунтям 
для нових пошуків у сфері мистецтва слова. Почавшись з уваги до окремої епохи та країни як 
неповторної (у працях Дж. Віко, Й.Ґ. Гердера), інтерес мислителів того часу перемістився на народні 
джерела, фольклор, світогляд кожної нації; згодом цей процес був підсилений пошуками екзотичного, 
самобутнього, "іншого", яке прагнули знайти в чужих народах. Щоб осягнути окрему націю, треба 
осягнути її дух, а це можна зробити лише занурившись у її космос – мову, культуру, народну 
словесність. Посилений інтерес до проявів усього "іншого", підсилений новими географічними 
відкриттями та можливостями подорожування в екзотичні країни спричинили неабиякий інтерес до 
"чужого" слова. Це було найбільшим поштовхом до системного вивчення мов, культур, фольклору, 
мистецтва. Саме тут вперше гостро постала необхідність "нової" форми перекладу, яка була б не 
переспівом чужого, а могла відтворити найдрібніші нюанси, найменші деталі, дух нації.  

Тогочасні філологи намагались осмислити поняття мова – особистість – нація – естетична система 
у взаємній обумовленості. Перша спроба такого осмислення належить Йогану Ґоттфріду Гердеру, який, 
вивчаючи Китай, Індію, країни Далекого Сходу, минуле багатьох народів, у своїй "Ідеї до філософії 
історії людства", окреслив своєрідність різних епох та націй, що постають у певному поєднанні 
природних умов і народних традицій, виявив зв’язок творчості з історичним розвитком кожного народу. 
Гердер переосмислив зв’язок між поняттями мова, культура, нація у своїх розвідках "Дослідження про 
походження мови", "Про вплив поетичного мистецтва на звичаї народів у старі та нові часи", де важливе 
місце належить розмежуванню природного та духовного начал людини та мови. Своїми філологічними 
розвідками Й.Ґ. Гердер заклав міцний фундамент для подальших досліджень у цій сфері. Його ідеї були 
підхоплені мислителями тієї епохи (особливо відчувається їхній вплив на вчення романтиків). Його 
концепція найбільше опрацьована у філологічній спадщині Вільгельма Гумбольдта, який проводив 
власні дослідження у руслі проблем мови та думки, мови та нації, мови та мистецтва. Зокрема, у працях 
"Про відмінність будови людських мов та її вплив на духовний розвиток людського роду", "Про вплив 
різного характеру мов на літературу та духовний розвиток" він зосереджує головну увагу на проблемах 
вираження, розуміння, мовотворення, формування думки.  

У вченні В. Гумбольдта нація постає як творча індивідуальність з власним характером, духовним 
світом, самобутніми традиціями і уподобаннями; а мова – як вияв духу – безперервний творчий процес, 
"орган формування думки", духовне втілення індивідуального життя нації: "Мова є наче зовнішній прояв 
духу народів: мова народу є його дух, і дух народу є його мова, і важко уявити собі щось більш тотожне" 
[1:68]. Мова виражає індивідуальне світочуття народу і цим самим визначає духовні взаємини людини зі 
світом: "Серед усіх проявів, через які пізнається дух і характер народу, тільки мова здатна виразити 
найсамобутніші й найтонші риси народного духу і характеру та проникнути в їхні сокровенні таємниці" 
[1:69]. Ще одна проблема, якої торкнулись Гердер та Гумбольдт, – це проблема зв’язку мови та різних 
творчих поколінь: у кожній мові закладене самобутнє світобачення не лише окремої людини, нації, але й 
окремої епохи. Мова "насичена" думками і переживаннями попередніх поколінь, зберігає їх живе 
дихання, її звуки та слова пов’язують предків та нащадків. Мова сильніша, ніж її сучасники, адже одні 
покоління проходять, а мова залишається для поколінь наступних, які пізнають її глибину та через неї 
розуміють своїх попередників. 

У своїх дослідженнях різних національних мов, їх законів В. Гумбольдт намагався вивести спільний 
закон творення та передачі думки, який повинен був ґрунтуватись на загальнолюдському в кожній нації: 
"В мові таким дивним чином поєднуються індивідуальне з загальним, однаково правильно сказати, що 
увесь людський рід розмовляє однією мовою, і що кожна людина володіє своєю власною мовою" [1:74]. 
Власне ця суперечність не дозволила німецькому мислителю вирішити проблему неперекладності, 
неможливості відтворити, повторити чийсь життєвий досвід. Як вважає дослідник, кожна мова описує 
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навколо свого народу коло – "коло, з якого людині дано вийти лиш постільки, поскільки вона тут же 
вступає в коло іншої мови", тому "освоєння іноземної мови можна було би уподібнити завоюванню нової 
позиції в колишньому баченні світу" [1:80]. В. Гумбольдт розумів, що відмінності між мовою окремих 
особистостей, статей, поколінь, націй, країн та епох занадто великі, щоби висловлювати оптимістичні 
прогнози щодо можливості порозуміння через переклад. Звичайно, мова в перекладі "перекидає містки" 
між людьми та культурами, стаючи посередником взаєморозуміння, але цим ще більше підсилює 
відмінності між ними, оскільки повністю залежить від позасвідомої енергії людської особистості. Тому 
перекладач повинен володіти вродженим даром проникнення у сферу слів та "носити в собі ключ" до 
розуміння усіх мов. Вважаючи, що мова є духом нації, своєрідним світобаченням, В. Гумбольдт увів 
поняття "мовна свідомість народу" (Nationeller Sprachsinn) і опрацьовував постулат про те, що розуміння 
мови пов’язане з розумінням духу народу, його світогляду. "Мова пов’язана з формуванням духовної 
сили нації. Але розуміння самобутнього життя народу і внутрішньої будови окремої мови... повністю 
залежить від уміння побачити своєрідність національного духу в його повноті... Мова є органом 
внутрішнього буття, навіть саме буття... Вона тому усіма найтоншими нитками свого коріння зрослась із 
силою національного духа, і чим сильніший вплив духа на мову, тим закономірніший і багатший 
розвиток останньої" [1:47]. У своїй стрункій побудові мова є лише продуктом свідомості нації, тому всі 
питання щодо внутрішнього життя мови неможливо розглядати поза межами духовної сили, 
національної ментальності та самобутності. Так само, як у кожній національній мові закладено унікальне 
світобачення, в індивідуальній мові закладена частина самості її носія, тому мислення не просто 
залежить від мови в цілому, – воно обумовлене кожною окремою мовою. 

Такі думки були суголосні з ідеями Й.Г. Фіхте, який вважав, що "то не народ висловлює свою 
свідомість, а його власна свідомість говорить з нього" [8:124]. Мова знаходиться на межі проникнення 
чуттєвого і духовного світів, тому неможливо сказати, до якого з них вона належить. Вона є виявом 
людської сутності, головною передумовою людського взаєморозуміння: "Власне не людина говорить, а у 
ній говорить її людська природа і знаходить спільну мову з іншими собі подібними" [8:124]. Мова для 
людей виконує роль постійного посередника і перекладача, спільної природної сили, яка говорить з усіх 
них. Значна частина ідей Фіхте, пов’язаних із розумінням та взаєморозумінням, стосується дихотомії 
"закордон – Вітчизна", відтак – проблеми міжнаціональної комунікації та перекладу з однієї національної 
мови на іншу. Щодо останнього, то, на думку німецького вченого, вся суть полягає у глибокому вивченні 
та опрацюванні іноземної мови. Дослідник висловлює досить оптимістичні погляди щодо можливостей 
художнього перекладу: німець – перекладач античних творів – "вивчаючи первісну римську мову заодно 
частково вивчає і похідні... одночасно він вчиться набагато ґрунтовніше розуміти і опрацьовує іноземну 
мову набагато краще, ніж самі іноземці, які нею розмовляють" [8:127]. Тому перекладач може повністю 
розуміти автора, часом навіть краще, ніж той сам себе розумів, може повністю і точно перекласти його 
твір. Натомість, "іноземець без дуже важкого і старанного вивчення німецької мови ніколи не зможе 
зрозуміти справжнього німця і справжнє німецьке, без сумніву, залишить неперекладеним" [8:127]. 

Попри абсолютну спорідненість ідей Й.Г. Фіхте та В. Гумбольдта, Гумбольдт абсолютно не поділяв 
Фіхтівського оптимізму щодо реальних можливостей перекладу, вбачаючи корінь проблеми значно 
глибше, ніж у досконалому опануванні іноземної мови. Для нього процес перекладу полягає не просто у 
передачі думок з однієї мови на іншу, а у відтворенні світу в іншій системі мислення, адже в мові 
здійснюється "перетворення світу в думку". Щоби усвідомити себе і світ речей, людина оточує себе 
світом звуків. Вона "виплітає" мову зсередини себе і вплітає себе у неї. Те ж саме відбувається із кожною 
національною мовою: вона витворюється із глибини народу, приймаючи цей народ у своє лоно. На думку 
В. Гумбольдта, мова є не лише продуктом творчості індивідуального чи народного духу, в якому 
криється та відкривається невідоме, – вона, водночас, є особливою безперервною творчою діяльністю. У 
процесі перекладу треба переносити на іншу мову своє власне або чуже світорозуміння, для чого 
необхідні надзвичайні зусилля. Шлях до пошуків більших можливостей у слові починається тоді, коли в 
душі пробуджується відчуття мови не просто як засобу спілкування та взаєморозуміння, але, як 
реального світу з власним духом та внутрішньою енергією, який протистоїть навколишній дійсності. 
Дійсності протистоїть також і сфера творчості, бо вона знаходиться в абсолютно іншому вимірі – у 
площині художньої уяви. Позаяк таємниця буття криється в індивідуальній неповторності окремої 
особистості чи народу, то ключ до розуміння слід шукати у проникненні в окрему душу людини чи нації. 
Оскільки найважливішим при перекладі виявляється відтворення усього, що не належить до дійсності, а 
знаходиться поза її межами, то, як вважав учений, досягнути успішних результатів у процесі перекладу 
майже неможливо. До того ж, як вважає дослідник, – сама множинність мов загрожує єдності розуміння.  

Не зважаючи на те, що В. Гумбольдт сам довгий час працював над художніми перекладами (зокрема, 
результат багаторічної праці над "Агамемноном" Есхіла довів можливість подолання багатьох 
труднощів), і на те, що вважав переклад однією з найнеобхідніших справ у будь-якій літературі, як засіб 
передачі певних форм мистецтва, збагачення і розвитку нації, розширення виражальних властивостей 
кожної мови, – він увійшов в історію літературознавства як учений, що абсолютно відкидав ідею 
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можливості адекватного відтворення іншою мовою будь-якого художнього твору. Широкого розголосу 
набула позиція В. Гумбольдта, окреслена з цього приводу у його листі до А. Шлеґеля, де він висловлює 
сумнів у самій можливості успішного перекладу, позаяк, в будь-якому разі, перекладач неминуче 
повинен розбитись до одного з двох підводних каменів: або точно притримуватись ориґіналу за рахунок 
смаку і мови власного народу, або ж вдаватись до тонких нюансів культурної традиції свого народу, 
жертвуючи при цьому точністю ориґіналу. 

Ідеї Й.Г. Фіхте та В. Гумбольдта, посилені активним розвитком фольклористики та культурології, 
набули значного розголосу в Європі, стали міцним підґрунтям для подальших досліджень та поштовхом 
до переосмислення проблем розуміння і перекладу. Відлуння їхніх поглядів знаходимо у працях багатьох 
учених Європи XIX ст., особливо у вченні романтиків (такою, зокрема, є праця Ф. Шлеґеля "Філософія 
мови і слова"). На подібних позиціях знаходився послідовник В. Гумбольдта Г. Штейнталь, який, 
шукаючи можливості вирішення проблеми етнічної психології сприймання, заклав основи культурної 
антропології, розробив суб’єктивно-ідеалістичну концепцію мови. У центрі його зацікавлень теж були 
проблеми, пов’язані зі співвідношенням духу мови, народу, культури і традиції, можливості їх 
відтворення в іншомовному та іншокультурному просторі. Він, як і В. Гумбольдт, Ф. Шлеґель та 
П.-Б. Шеллі, а згодом – Ф.Д. Шляйєрмахер, – підкреслюючи роль перекладів у розвитку літератури та 
культури народу, з одного боку, відстоював позиції щодо необхідності збереження в перекладі "чужості" 
мови і культури ориґіналу, а з іншого, – висловлював думку про непосильність завдання розуміння та 
відтворення чужих ідей, чужої душі. 

В українській науці XIX ст. розробка ідей німецьких учених набула цілісної форми у вченні 
О. Потебні, центральною віссю якого є вивчення зв’язку думки (мислення) та мови (зокрема художнього 
слова), як нероздільних сфер: нема думки без мови і мови без думки, водночас, мова не виражає думку, а 
створює її. Психолінґвістична концепція О. Потебні про триєдину сутність художнього слова окреслена 
вченим у формулі X=a"A, де Х – це внутрішній зміст слова (твору), його ідея; а – його письмовий вираз 
(текст); А – образ, його сприйняття окремою людиною, обумовлене позалінґвістичними чинниками, 
головними з яких є національна та індивідуальна свідомість. Відштовхуючись від аксіоми В. Гумбольдта, 
що "найважливішою метою усіх мистецтв є перетворення дійсності в образ", О. Потебня дійшов 
висновку, що художня творчість є мисленням в образах: "Без образу немає мистецтва, зокрема поезії" 
[4:83]. Досліджуючи головні компоненти художнього твору – форму, зміст, образ – О. Потебня став 
одним із перших учених, які вивчали процеси втілення художньо-образного світу твору в мові та його 
сприйняття через мову; окреслювали залежність між послідовністю знакових форм, літературним 
зображенням та естетичним сприйманням. На думку українського вченого, в літературі, особливо в 
поезії, художній образ є центром кожного окремого твору і засобом ґенерування думки, оскільки саме 
образ як внутрішня форма зображення дійсності є способом, через який мова викликає в реципієнта 
відчуття реальної дійсності. 

Таким чином, "Потебня підніс мистецький образ як центральну катеґорію своєї поетики" [7:37]. 
Досліджуючи теорію О. Потебні, І. Фізер визначає два види літературних художніх образів, які творяться 
різними способами. З цього приводу він пише: "Образ постає або як ненастанно вибудувана сукупність 
образів, або як трансцендентальне поєднання їх. Ці два види образів і в теоретичному освітленні, й у 
практичному вияві неподібні. Перший співвідноситься з алґебраїчною групою і залежить від 
комбінаторних можливостей даної синтаксичної системи, або, як це назвав Потебня, від "способу 
комбінування". Його елементи з різною мірою завершеності розпорошені по всьому тексту. Другий є 
свого роду неподільною цілісністю, що цілеспрямовано створюється у важливих точках твору або у його 
закінченні" [7:37]. Ці два види образів у літературному творі виконують не однакові функції. Оскільки 
перший спрямований на ізоморфне зображення дійсності, то його метою є "встановити подібність між 
текстуальним зображенням і наперед уявленою дійсністю" [7:38]. Другий образ спрямований на 
символічне зображення дійсності, маючи на меті виявити "несумісність між зображенням і його 
значенням" [6:68]. Визначаючи естетичні та психологічні можливості обох образів та процесів, 
викликаних ними, Потебня надає перевагу другому, адже тоді "поетичний образ, щоразу коли він 
сприймається й оживляється тим, хто його розуміє, говорить йому щось інше і більше, ніж те, що в нього 
безпосередньо включене" [6:69]. В художньому творі образ чи внутрішня форма виступає на перший 
план і через нього пізнається значення, думка, ідея. Емоційно містким образ стає через його 
багатозначний смисл, що створюється за рахунок невідповідності плану вираження, тобто того, що 
говориться, і плану змісту, тобто того, що треба розуміти під висловлюваним. У поезії секрет 
поетичності полягає в тому, що "образ є меншим від значення, а специфіка мистецтва засновується на 
невідповідності числа образів безлічі можливих значень" [2:16]. У літературі, на відміну від інших видів 
мистецтва, закладено неабиякий потенціал щодо створення художньої образності. Адже тут кожне слово, 
яке є образним за своєю природою і містить ряд значень, може викликати найрізноманітніші уявлення, 
створюючи різний зміст. До того ж, питання стоїть не лише у віднайденні в іншій мові іноземного 
відповідника кожного окремого слова. У праці "Думка і мова" О. Потебня відстоює позицію, згідно якої 
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жодне слово однієї мови "не покриває" слова з іншої, тим більше, – комбінації слів, картини, почуття, – 
реальна суть їх зникає при перекладі. З урахуванням комбінаторних можливостей слів та багатозначності 
поетичних тропів, створених на основі асоціацій шляхом поєднання слів, цей потенціал помножується у 
необмежену кількість разів. Як зазначав ще В. Гумбольдт, синтез створює щось таке, що не існує саме по 
собі в жодній частині цілого; мистецтво через творчу уяву поєднує чуттєві феномени і через них веде нас 
до бачення ідеальної цілісності. 

Суперечність між одиничністю образу та безконечністю його можливих окреслень виникає не лише 
тому, що у значенні слова завжди закладено більше, ніж в уявленні, і саме слово служить лише "точкою 
опори для думки", а й тому, що з допомогою слова не можна передати іншому своєї думки, а можна 
лише пробудити в ньому його власну. Через мову автор може викликати думки у читачів чи слухачів 
його твору, але тільки через художній образ письменник забезпечує широту і багатство значень; тоді 
окремий образ здатний створити цілий світ уявлень, думок і переживань у сприйманні інших людей. Це 
зумовлено ще й тим, що кожен образ містить у собі ряд ознак, які необхідно поєднати у свідомості, але 
лише одна з цих ознак може домінувати в уяві, створюючи відчуття цілісного предмета. І в кожному 
окремому випадку домінантна ознака буде іншою.Таким чином, ориґінальність художнього твору, його 
здатність викликати певне значення полягає не у новизні його зовнішнього обрису, а "в певній гнучкості 
образу, в силі внутрішньої форми викликати найрізноманітніший зміст" [6:182]. Так само, як існує 
різниця між емпіричним світом та духовною реальністю, існує різниця й між художнім твором та його 
змістом. Оскільки в художньому слові синкретично поєднуються два виміри – його об’єктивне значення 
та суб’єктивне (потенційно багатозначне), -  то його зміст завжди залишається абстрактним, прихованим 
і складним для розуміння. Наскільки його вдасться розкрити, залежить від творчих здібностей  окремої 
особистості. Відтак, О. Потебня наполягав на активній ролі особистості у процесах поетичного творення 
і сприймання. Вважаючи основною функцією поезії коґнітивну (при цьому він наголошував не стільки на 
пізнанні читачем об’єктивної дійсності, скільки на пізнанні власного внутрішнього світу), український 
філолог послідовно відстоював думку, що триєдина структура мистецького твору виникає лише в 
процесі естетичного сприймання. До появи читача або слухача твір ніби очікує свого завершення у 
сприйманні. Оскільки слово є "опорною точкою думки", а мова є тим єдиним засобом, через який 
пізнається дійсність, то для виникнення повної структури твору поетичний текст мусить бути 
актуалізований мовленням пізнаючого суб’єкта. Тут постає питання не лише про індивідуальну систему 
мовлення поодинокого читача чи слухача, а й про складні ієрархічні структури національних мов, 
закорінених в культурах, традиціях, специфіці мислення. Так О. Потебня упритул підійшов 
безпосередньо до проблеми перекладу – відтворення художнього твору засобами іноземної мови і, як 
завершення цього процесу, – сприймання його крізь призму іншої національної свідомості. 

Услід за В. Гумбольдтом, який вважав, що навіть окреме слово в іншій мові має зовсім інше значення, 
О. Потебня заперечував саму можливість точного (повного) відтворення ориґіналу мовою іншого народу, 
передачу окремих деталей, поетичних нюансів, мікроелементів, які в сукупності становлять ієрархічну 
структуру художнього твору. Зважаючи на те, що всі мови занурені у народну свідомість, він твердив, 
що "переклад з однієї мови на іншу є не передача тої самої думки, а ґенерування іншої, відмінної..." 
[6:265]. 

Попри скептичне ставлення О. Потебні до можливостей художнього перекладу, із його теорії можна 
вивести критерії, які є необхідними при відтворенні художнього тексту іншою мовою. Основним з них є 
обов’язковість збереження і передачі триєдиної структури твору в рамках іншомовної системи. Якщо 
взяти до уваги тезу О. Потебні, що "поетичний образ служить зв’язком між зовнішньою формою і 
змістом (значенням)" [4:140], можна обґрунтувати висновок, що художній образ є визначальним 
елементом, основою, на якій повинен будуватись поетичний переклад, і досягти адекватного відтворення 
образу при перекладі твору можна тільки через цілісне відтворення форми і змісту поетичного тексту. 
Гармонійна єдність змісту і форми художнього твору тут постає одним із основних законів мистецтва. 
Тому у процесі перекладу найголовніше завдання полягає у майстерному відтворенні гармонії цієї 
єдності. Перекладач повинен "розщепити" єдність форми і змісту ориґіналу і синтезувати їх у нову 
єдність таким чином, щоби незмінним, або ж якомога менш деформованим залишився художній образ 
твору. При цьому слід пам’ятати, що зміст твору – це не сукупність його елементів, а кореляція 
вибраного, пропущеного через думку, де внутрішнє значення залежить від комбінаторики слів та сенсів. 
Тому, якщо надати перевагу одній зі сторін, нехтуючи іншою, твір втрачає цілісність, глибину, 
деформується художній образ. Нехтування формою заради збереження змісту при перекладі жодним 
чином не виправдовує себе. Форма не може розглядатись як другорядна характеристика твору по 
відношенню до його змісту, оскільки вона є способом репрезентації змісту. Тому будь-яка зміна форми є 
водночас і зміною змісту, тим більше, коли мова йде про поетичний твір, форма якого характеризується 
багатьма показниками: особливостями версифікації, ритмікою, метрикою та ін.  

Художній твір – це в першу чергу лінґвістична даність, дві площини якої – вираження й зміст – є 
асиметричними. Тому, коли в перекладі виникає завдання створення окремого забарвленого явища чи 
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художнього образу, форма його вираження стає активною. Кожен відтінок, кожна деталь бере участь у 
формуванні необхідної для індивідуалізації явища визначеності, підсилює міру цієї визначеності. Чим 
активніша форма, тим вона багатогранніша, чим більше вона окреслює усі відтінки безпосереднього 
змісту, тим вища міра його визначеності. У цьому функціональному відношенні формула про єдність 
форми та змісту повинна розумітись не як стабільний результат діяльності митця чи перекладача, а як 
безперервний процес, як постійна тенденція художнього твору, який прямує до все більшої міри 
визначеності. Зміст реалізується або послідовно від початку до кінця часового розгортання твору, або 
раптово – у специфічних його точках. У першому випадку зміст постає як інтеґрал значень усіх його 
образів, у другому він є диференціалом низки думок, викликаних цими образами. Цей процес стосується 
і людини, яка повторно сприймає певний твір, знаходячи в ньому все нові й нові сторони і відтінки 
визначеності змісту. Саме тому можна перечитувати вже добре відомі нам твори, де здається усе 
знайомим, і водночас сприймати в них ті моменти, які раніше залишалися непоміченими. Розглядаючи це 
питання, О. Потебня висловив думку, що "один і той же художній твір, один і той же образ по-різному 
впливають на різних людей і на одну і ту ж особу в різний час, так само як одне і те саме слово кожним 
розуміється по-різному; тут відносна незмінність образу при змінному змісті" [5:23]. Результат, 
окреслений рядом позатекстових чинників, часто залежить ще й від особливостей творчої уяви, фантазії 
кожної окремої особистості, особливостей її художньої натури. Ці характеристики часто є вирішальними 
і для митця, і для перекладача, що, за словами Новаліса, повинен бути "поетом поета", тому мусить 
володіти мистецтвом образотворення не менш вправно, ніж автор ориґіналу.  

Ще одним вагомим критерієм у процесі розуміння та перекладу є проникнення у внутрішню енергію 
слова. Внутрішньою енергією окремого слова, на думку О. Потебні, є його етимологічне значення, що 
водночас постає символом предмета; енергією ж твору є закладений у ньому смисл, закорінений в 
національну систему народної творчості, культурні цінності, історичний досвід. Відтак, саме цей пласт 
становить бар’єр розуміння для людини, вихованої в іншій національній ситуації. Якщо перекладачеві 
вдасться подолати бар’єр, то це буде запорукою його успішної праці, основою для створення відносно 
адекватного перекладу. 

На початку ХIХ ст. значно сильніше, ніж згодом, виявлявся зв’язок індивідуальної художньої 
творчості з фольклорною системою народу її автора, заземленість літератури в усну народну традицію 
була очевидною. Приділяючи багато уваги вивченню специфіки народних текстів, О. Потебня у своєму 
вченні "не залишав жодних шансів" на можливість створення рівнозначних за силою вислову та 
образною структурою перекладів зразків народнопоетичної творчості. Як і більшість німецьких 
романтиків, вчений вважав, що людина однієї національності не здатна досягнути такої глибини 
розуміння твору іншонаціональної літератури, якої може досягнути людина, що народилась і була 
вихована у лоні цієї нації.   

Ґрунтуючись на філософії мови В. Гумбольдта, "Філософії мови і слова" Ф. Шлеґеля та вченні 
Г. Штейнталя про зв’язок мови з духом народу, національною культурою та звичаями, О. Потебня 
розробив власний інтеґральний підхід до мови як явища, що пов’язує реальність з духовним досвідом, 
минуле – з теперішнім та майбутнім. Так само, як окреме слово чи художній твір, мова володіє власною 
внутрішньою силою, що керує нею, є джерелом її розвитку, основою нового сенсоутворення. Для 
О. Потебні мова – це не замкнена схема, а постійний процес, коґнітивна енергія, в якій закладена 
ґенеруюча сила образності. Перекладач, як і кожен митець, особливо той, чия творчість безпосередньо 
пов’язана з художнім словом, повинен опанувати ґенеруючу владу мови: уміти черпати з неї енергію для 
сенсоутворення, вміти поєднувати її із силою думки, можливостями образної уяви, творчої фантазії – 
авторської та власної. У такому підході простежуються перегуки з думкою, неодноразово 
висловлюваною Ф.В. Шеллінгом: "чим глибше ми проникаємо в мову, тим сильніше виявляється, що її 
глибина перевищує глибину будь-якого творчого породження" [9:202], оскільки "сама мова є... 
досконалим твором мистецтва" [10:56]. Отже, робота перекладача є завданням у подвоєнні: він повинен 
не лише перекласти художній твір, а й перекласти у ньому одну національну мову як мистецьку систему 
на іншу. Без успішного здійснення останнього, неможливе досягнення успіху в першому завданні, адже 
мова як засіб формування думки та стійких традицій не лише впливає на літературні матриці жанрів та 
стилів, а й безпосередньо включена у процес "відливання" цих матриць. 

У своїх поглядах О. Потебня не тільки значно випередив вчення Ф. де Соссюра про триєдину 
структуру мови (місце знаків у формуванні звукового образу (картини), залежність значень однієї мови 
відносно інших мов; ідеї про роль індивідуальної та національної психології у процесі творчості та 
сприймання, відтак – погляди, розроблені кілька десятиліть пізніше школою рецептивної естетики, 
вчення М. Хайдеґґера про мову як дім буття), а й підійшов упритул до опрацьованої у ХХ ст. ідеї 
мовного моделювання дійсності. Кожна "мова конструює, вибудовує саме ті виміри і "грані" 
безконечномірної позамовної реальности (у тому числі і щонайвищої реальности універсального 
людського духу), які невідомі іншим етнокультурним (лінґвокультурним) системам" [3:15]. Тому кожна 
мова є не просто іншою візією світу, що вибудовує його власні інтерпретаційні моделі; вона сама є 
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іншим світом, бо є носієм самостійної системи мислення, по-своєму структурує дійсність. Навколо 
кожного народу його мова описує коло (за В. Гумбольдтом – чарівну замкнену лінію), вибудовує його 
світ, що опосередковує сприймання, налаштовує весь механізм думки особливим чином. Відтак різні 
мови по-різному осмислюють життя і довкілля, дають різний кут зору, різну перспективу погляду на одні 
і ті ж феномени. Тому у різних мовах відбувається різне "комбінування" (термін Потебні) сенсів, 
смислових одиниць, які у кожному зі світів по-різному моделюють схожі явища. "Інакшість" різних 
мовних світів зумовлює різні "напрями руху думки", сприяє накладанню сенсів на дійсність іншої 
лексичної та асоціативно-образної мережі, "павутини смислів". Усталені моделі світосприймання і 
світобачення "викроюють" з об’єктивної дійсності "власну картину світу" за лекалами інтерпретативних 
моделей, притаманних духовному досвіду культурного (етнічного) середовища. 

Такий підхід до проблем художнього перекладу знайшов своє продовження у концепціях вчених 
ХIХ – ХХ ст. – і в Західній Європі, і на слов’янському ґрунті. Філологи, що працювали у цій сфері 
літературознавчих зацікавлень, своїми науковими дослідженнями заклали міцні основи для подальшого 
розвитку новітнього неогумбольдтіанства та нових течій у сучасному перекладознавстві, окресливши 
цим подальші наукові перспективи. 
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Лановик М.Б.  Переводческая концепция В. Гумбольдта и её рецепция в украинском 
литературоведении. 

В статье рассматривается переводоведческая концепция В. Гумбольдта, его подходы к проблемам 
перевода и интерпретации литературных произведений. Основное внимание сосредоточено на 

философских и филологических основах его трудов, на литературоведческом контексте его учения, а 
также на рецепции научных взглядов немецкого учёного в украинском литературоведении. Очерчены 
перспективы развития новых теорий переводоведения в контексте современной литературоведческой 

науки. 

Lanovyk М. B. V.Humboldt’s Translation Concept and It’s Reception in the Ukrainian Literary Criticism.  

The article deals with the translation concept of V.Humboldt  and his approaches to the problems of  translation 
and interpretation of literary works. It centers on the  philosophic and philological backgrounds of his works, 

upon the literary context of his teaching, as well as upon the reception of the views of the  scientist in the 
Ukrainian literary criticism. The paper outlines the prospects of development of new translation theories in the 

context of modern literary criticism. 
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КАТЕГОРІЯ ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ В ТВОРЧОСТІ РЕЯ БРЕДБЕРІ 

В статті висвітлюються властивості художнього часу як однієї з текстових категорій та засоби його 
реалізації у творах Р. Бредбері. Розглядається темпоральна структура тексту. Визначається поняття 

хронотипу, обґрунтовуються його різновиди. 

Простір і час належать до універсальних категорій філософії, соціології, культурології, лінгвістики. 
Вони знаходять своє відбиття в творах мистецтва і літератури. Раніше ми вже розглядали особливості 
художнього часу в літературі та музиці [1], зараз ми ставимо своєю метою дослідити, як в художніх 
творах тільки одного автора – Рея Бредбері, своєрідно виявляється така категорія художнього тексту, як 
художній час.  

Цей автор був вибраний не випадково. Кожний літературний  твір відбиває авторську концепцію 
об’єктивного світу [2], в ньому також відбиваються різні типи часу: перцептивний, концептуальний, 
індивідуальний, тощо. Саме у творчості Рея Бредбері ми знаходимо оригінальне трактування часу, яке 
лежить в основі його поглядів на світ, в основі наукової фантастики. 

Автор, як творець тексту художнього твору, створює складний, багатошаровий індивідуальний 
простір і час, що складається з хронотопів персонажів і оповідача. У той же час зображувані в 
художньому тексті простір і час, є частиною авторського концепту дійсності [2], вони дають можливість 
читачу ознайомитися з світоглядом автору, який впливає на систему образів художнього твору, його 
композицію, семантичну структуру.     

Отже, можна припустити, що час тісно пов’язаний з іншими категоріями тексту. Щодо художнього 
часу, то існують різні думки щодо його різновидів та функцій. Так, Т.М. Голосова вважає, що в існуючій 
нині науковій парадигмі час розглядається або як самостійна текстова змістовна категорія, або крізь 
призму граматичних категорій тексту [3]. 

Час у літературі може також бути розглянутий як: 1) відображення філософських представлень 
художника; 2) тривалість (сюжету, тексту, сприйняття і т.п.); 3) вид структурних функціональних 
взаємозв'язків у тексті (часовий  зв'язок подій, героїв, автора і т.п.) [4]. 

Слід пам’ятати, що художній час відрізняється від реального завдяки динаміці сюжету, діючим 
особам, ретроспективному показу подій (англ. термін "flashback") і опису подій, що відбудуться через 
якийсь час ("foreshadowing"), існуванню декількох часів (особливо в романах жанру "фентезі" та у 
науковій фантастиці). В тексті можна знайти фрагменти, які мають динамічний та статичний характер 
[5]. Рішучі дії героїв, їх переміщення у просторі, з одного світу в іншій, прискорюють розвиток подій і 
тим самим сприяють розвитку часу. Час може швидко минути і в свідомості діючих осіб. Статичні описи, 
роздуми, внутрішні монологи уповільнюють як розвиток сюжету, так і плин часу. 

А.І. Домашнєв [6] називає такі властивості художнього часу, як стягнення часу – техніка, при якій 
події декількох десятиліть, поколінь даються в їхній послідовності в рамках одного твору, і розтягання 
часу – показ подій одного дня, доби в рамках цілого епічного твору. Час характеризується такими 
ознаками, як тривалість, переривчастість або безперервність, кінець або нескінченність, замкнутість або 
відкритість [7] .  

Всі ці та деякі інші властивості часу потребують сукупності засобів вираження в різних мовах. До 
таких засобів належать словотворчі, лексичні, граматичні, синтаксичні [8] . Якщо ми  проаналізуємо 
лексику одного з оповідань Р. Бредбері, "Visitor", то побачимо, що з 123 слів 60 іменників та 63 
прислівники пов’язані з часом, з них найбільш вживаними є такі: time (12 прикладів), now та then (по 9), 
morning та night (по 8), month, day, later (по 6).  Але, на наш погляд, більш цікаві граматичні засоби, які 
утворюють темпоральну структуру тексту. Як зазначає З.Я. Тураєва [8], темпоральність у тексті 
створюється за рахунок мікросистеми форм часу та способу, яка включає лексичні показники часу, 
форми непрямого способу, сполучення інфінітива з модальними дієсловами та ін.  

Темпоральна структура тексту дає можливість порівняти, в якому часі існують герої, чим вони 
живуть, минулим, майбутнім чи дійсністю, який концепт стоїть за тим чи іншим часом – надія, 
сподівання на краще, чи спогади про далеке минуле. Значення модальних дієслів, форма часу, в якому 
вони використовуються, також показує можливість виконання дії або твердий намір змінити щось у 
своєму житті. Так, в оповіданні "February 1999: YLLA" жінка нерішуча, залежить від свого чоловіка, 
побоюється свого майбутнього, тож темпоральна структура, яка відбивається в таблиці 1, яскраво все це 
відбиває: перевага надається минулому часу (Past Indefinite) та теперішньому (Present Indefinite), а також 
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модальним дієсловам can та may (можливість виконання розумової чи фізичної дії, припущення).  Цифра 
показує кількість прикладів. 

Таблиця 1. 
Темпоральна структура тексту оповідання "February 1999: YLLA" 

 
indefinite 122 Can 7 

continuous 8 May 7 PRESENT 
 

perfect 16 Must 2 

indefinite 239 

 
 

MODAL 
VERBS 

Equivalents 8 

continuous 9 Infinitive 35 PAST 

perfect 19 Gerund 14 

indefinite 13 

 
NON-FINITE 

FORMS 

Participle 49 

continuous -    FUTURE 

perfect -    

 
Темпоральна структура безпосередньо пов’язана з якимсь з різновидів художнього часу. Так, у 

оповіданні "Visitor" події відбуваються на Марсі у далекому майбутньому. Хворі на туберкульоз люди з 
планети Земля ракетами відправляються на Марс, де вони живуть, чекаючи на новини з рідної планети та 
на нових людей. Один з них – Марк, і є тим відвідувачем, про якого йдеться в назві. Уже сама назва, яка 
відноситься до сильних позицій тексту, натякає читачу на нетривалий час перебування головного героя 
на Марсі. Він трагічно гине уже в перші дні свого перебування на цій планеті. Хоча події відбуваються в 
майбутньому, у оповіданні автором використовуються дієслова в минулому часі. Мова йдеться про 
приречених людей, які не мають майбутнього.  

 
Таблиця 2. 

Темпоральна структура тексту оповідання "Visitor"  
 

 PAST PRESENT FUTURE 
Indefinite 448 129 52 
Continuous 13 9 1 
Perfect 11 6 - 
Perfect Continuous 1 - - 

 
Час настільки важливий для Бредбері, що він виносить його в назву своїх творів ("У дні вічної весни", 

"Довго після півночі", "Визначена година", "Час, ось твій політ", "Кращий з часів", "Усе літо в один 
день", "Квітневе чаклування" та багато інших) або детально описує свою концепцію його трактування, 
напр.: "Той час сплив зі старої валізи на горищі. Сьогодні ранком я відтягнув латунні застібки, підняв 
кришку, і з незапам'ятних часів війнуло запахом нафталіну; він огортав, як саван, ракетки без сіток, 
поношені тенісні туфлі, поламані іграшки,  поржавіли ролики. Твої очі стали старше, але і тепер, коли 
вони бачать знову ці знаряддя гри, тобі здається, начебто тільки годину назад ти вбіг, весь спітнілий, з 
тенісних вулиць і лічилка "Оллі, Оллі, три бики" усе ще тріпотить у тебе на вустах" ("У дні вічної 
весни"). 

Рей Бредбері майстерно робить динамічний опис часу в оповіданні "Канікули": "День був свіжий – 
свіжістю трави, що тяглася нагору хмар, що плили в небесах, метеликів, що опускалися на траву. День 
був витканий з тиші, але вона зовсім не була німою, її створювали бджоли і квіти, суша й океан, усе, що 
рухалося, пурхало, тріпотіло, здіймалося і падало, підкоряючись своєму перебігові часу, своєму 
неповторному ритму".  

Цей уривок показує взаємозв’язок часу з місцем розгортання подій. В такому випадку застосовується 
термін "хронотоп", який був запропонований М.М. Бахтіним. У хронотопі має місце злиття просторових 
та часових координат, при цьому "час згущається, ущільнюється, стає художньо зримим; простір же 
інтенсифікується, втягується в рух часу, сюжету, історії" [10: 121-122]. 

Хронотоп та топофон були в полі зору вчених протягом багатьох років [10, 11, 12]. В деяких випадках 
час настільки важливий, що його можна виокремити від хронотопа та піддати окремому аналізу. Отже, 
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для аналізу художнього тексту будемо використовувати термін "хронотип" (та "хрономатриця" як його 
різновид) [13].  

Перша група хронотипів: одна вісь часу, автор розповідає про те, що було раніше (лівостороння 
стріла - ← ) – історичні романи, хроніки, саги й ін. Різновид – автор ("я – тут – зараз") доручаю 
оповідачу (персонажеві) розповісти про те, що було раніш; це зробить виклад подій більш достовірним. 
До цієї ж групи можна віднести такий хронотип, у якому завдяки "чарівному засобу" час для одних 
персонажів тече в зворотну сторону, у той час як інші залишаються в реальному часі ("Чортове колесо" – 
колесо обертається назад, а не вперед, тому 35-літній чоловік перетворюється в десятилітнього 
хлопчика).   

Інший варіант, коли за допомогою топофону людина повертається у своє дитинство або юність. 
Р. Бредбері називає горище "Машиною часу", у якій старі можуть відправитися на сорок років тому 
("Запах сарсапарелі"), що і робить Фінч наприкінці розповіді. Лівостороннє переміщення по осі часу 
можна проробити і за допомогою "чарівного засобу". Так, у оповіданні "Машина до Кіліманджаро" автор 
пояснює Папі, що він не їде вперед, а тільки назад, "десь посередині між двох і трьох тисяч днів, день 
навпіл, плюс-мінус година, додати або відняти хвилину, поторгуємося через секунду".  

Зміна реального віку, тобто зрушення по осі вліво, може відбуватися в якому-небудь топофоні. Так, 
батько трирічної дитини, бажаючи відгородити її від однолітків, на 12 років перетворюється в дитину і 
займає її місце ("Дитячий майданчик").   

Стріла часу може бути спрямована й у майбутнє ( →  ). Автор або оповідач може знаходитись в 
далекому майбутньому (на що вказує конкретна дата в тексті). Це майбутнє для читача і сьогодення для 
автора. Коли Р. Бредбері писав свої "Марсіанські хроніки", то дати були дуже віддаленими (січень 1999, 
березень 2000, жовтень 2002, жовтень 2026 і ін.). Зараз деякі з них виявилися в минулому, інші ж 
зберегли характер майбутнього, у цьому також виявляються властивості художнього часу.  

Відсутність часової динаміки. Таку модель можна назвати "хрономатрицею". Час може застигти  для 
діючої особи (43-літній чоловік виглядає як дванадцятирічний хлопчик "Здраствуй і прощай").   

Часовий конденсат. Час ущільнений до такого ступеня, що з реального перетворюється в художній. В 
оповіданні "Вишивка" має місце компресія художнього часу, на що вказують наступні моменти: "What 
time is it? – Ten minutes to five". Потім "five minutes to five", "one minute to five", "five o'clock", "thirty 
seconds passed". Отже, усі події розвиваються протягом десяти з половиною хвилин.  

Дві часові осі, одна з них являє собою реальний час, на іншій оповідач постійно переходить з 
минулого в майбутнє і навпаки. Злиття минулих часів у сьогоденні, на що вказують хронологічні віхи (у 
даному випадку – імена, що відповідають різним епохам ("Ікар Монгольф'є Райт").  

Проведене нами дослідження дозволяє зробити такі висновки. Час має певну диференціацію, тобто 
мова йдеться про реальний (перцептивний) час, в якому ми існуємо, концептуальний час – індивідуальне 
сприйняття світу, що нас оточує, та лінгвістичний час – форму презентації часових понять у мові за 
допомогою видо-часових форм та темпоральних номінаторів. Лінгвістичний час тісно пов’язаний з 
темпоральною структурою художнього тексту.  

Індивідуальне ставлення Р. Бредбері до часу яскраво проявляється в назвах його творів, в описі 
властивостей часу безпосередньо в тексті, в темпоральній структурі його текстів, в різноманітних 
хронотипах. Аналізу переважно піддавалися оповідання одного автора, тож буде цікавим, на нашу 
думку, зробити порівняльний аналіз категорії художнього часу в  творах американських письменників-
фантастів.  
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Панасенко Н.И., Гудименко С.Ю. Категория художественного времени в творчестве Рея Брєдбери. 

В статье освещаются свойства художественного времени как одной из текстовых категорий и 
средства его реализации в произведениях Р. Брэдбери. Pассматривается темпоральная структура 

текста. Определяется понятие хронотипа, обосновываются его разновидности. 

Panasenko N.I., Hudymenko C.Yu. The Category of Time in the Works by R. Bradbury. 

The article highlights the features the catego time as a text category and means of its realization in the works by 
R. Bradbury. The authors analyze temporal structure of the text. The paper  substantiates the notion of 

chronotype and is its types. 
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ХРОНОТОП І ЙОГО ФУНКЦІЯ У РОЗВИТКУ СЮЖЕТУ 

Предметом статті є критичне осмислення категорій художнього часу і художнього простору. 
Визначається їх роль у створенні сюжету. Аналізуються особливості часово-просторових  відносин у 

документально-художній літературі (на прикладі мемуарної повісті А. Дімарова "Прожити й 
розповісти"). 

Актуальність даної розвідки обумовлюється необхідністю детального аналізу часово-просторових 
координат художнього твору; потребою дослідження масштабів дій і думок автора та його героїв в потоці 
часу і в просторі, що сприятиме глибшому розумінню світогляду письменника та усвідомленню справжньої 
цінності його творчості. Про важливість вивчення проблеми хронотопу свідчить ціла низка праць, що тією 
чи іншою мірою досліджують часопростір художнього твору (І. Єгоров, М. Лейтіс, Б. Мейлах, З. Тураєва), 
а також дисертації українських учених, дотичні до цієї теми (Е. Свенцицька, Л. Цибенко, Н. Москаленко, 
С. Скиба). На загальному тлі злету документалістики особливої актуальності набуває дослідження часово-
просторового аспекту мемуарних творів. Важливим є вивчення ознак і сутності художнього часу і 
художнього простору в документальній прозі, а також з’ясування їх сюжетотворчої функції. Про особливе 
значення художнього часу для автобіографічних і біографічних творів писав  у своїх роботах  О. Зарицький 
[1:21]. Не обійшов цю тему  й відомий дослідник документально-художньої прози О. Галич, наголошуючи 
на двох часових планах у мемуарній літературі [2: 37]. Про сюжетотворчу функцію хронотопу в 
документалістиці зазначає Л. Оляндер [3: 117]. Отже, саме документально-художня література становить 
неабиякий інтерес в плані дослідження художнього часопростору: "Музей живого письменника, або Моя 
довга дорога в ринок" В. Дрозда; "Ноmо  fеrіеns" І. Жиленко; "Благослови, душе моя, Господа...", 
"Мандрівки вольні і невольні", "На маргінесі" Р. Іваничука. 

Яскравим зразком мемуарної літератури є повість А. Дімарова "Прожити й розповісти", що 
друкувалася частинами в журналі "Березіль" (1995, 1997-1998 роки), а також вийшла окремим 
двотомником у видавництві "Дніпро" (1997, 1998 роки). Це повість про дімарівське покоління, про 
дімарівську епоху, повість про сімдесят літ. Поряд з індивідуальною долею автора вимальовується доля 
українського народу, портрет ХХ століття. Письменник описує різної значимості факти зі свого життя, 
прагне зрозуміти, чому саме так, а не інакше склалася доля його та близьких йому людей. 

Визначаючи найхарактерніші риси мемуарних творів, дослідники наголошують на наявності двох 
часових планів, маючи на увазі подвійну точку зору письменника на події, які він описує [2:37]. "Розповісти 
про те, як було, свідомо зберігаючи при цьому відчуття того, як згадалося, - підкреслена умовність, в якій 
пишуться мемуари" [4:47]. Анатолій Дімаров у повісті "Прожити й розповісти" не раз апелює до своєї 
давньої свідомості: "І що найнезбагненніше для мене нинішнього, - це тогочасний  Толя Дімаров..." [5:103], - 
такі слова перебивають голос малого Толі. Або ось: "Запитую нині, сімдесятилітній, отого себе, 
тридцятилітнього..." [6:75]. Aвтор послуговується двома вимірами подій – як воно бачилося тоді, і як 
бачиться сьогодні. Подібний підхід надає мемуаристу можливість  діалектично оцінювати події, свідком і 
учасником яких він був. Крім того, допомагає зобразити ці події більш об’єктивно та об’ємно. "Говорячи 
про минуле, автор мемуарів практично ніколи не може перебувати у межах одного часового виміру. Будь-
яка подія, кожна чергова зустріч з реальним героєм неодмінно викликає певні асоціації мемуариста. 
Вишиковується новий ланцюг спогадів, який вбирає в себе те, що було раніше, і те, що повинно відбутися 
набагато пізніше" [2:37]. Повість "Прожити й розповісти" починається спогадами про дитинство, які 
спочатку подаються в хронологічному порядку. Потім логіка пам’яті  повертає думки мемуариста до більш 
давніх подій, які відбулися значно раніше описуваних (мотив втечі двох старших братів з хутора). Далі у 
минулий час вплітається теперішній (дитяча любов до матері поєднується із синівською тугою та печаллю 
немолодого вже автора). І не раз ще потім у спогади про минуле, вплітаються роздуми із сьогоднішнього 
дня. Переплетення різних часових вимірів відбувається шляхом встановлення різноманітних асоціативних 
та причинно-наслідкових зв’язків. Асоціації тут пов’язані з  певними предметами (дерев’яна ложка, збірка 
творів, дошка для прасування) або аналогічними відчуттями (любов до матері, пошана до товариша, сум і 
скорбота за втраченими). Таким чином  категорія часу в даній повісті набуває сюжетно-композиційного 
значення. 

В основу часової структури мемуарних творів покладено хронологічний принцип. "Цей принцип, по 
суті, є універсальним для літературного твору будь-якого стилю і жанру, а для мемуаристики з її 
установкою  на достовірність він є  особливо значущим" [8:174]. Проте в мемуарах, на відміну від 
щоденників, хронологічний принцип дещо деформується.  Пам’ять мемуариста зберігає далеко не всю 
ретроспективну інформацію, деякі деталі стерлись, інші перемістились у часі, наклались одна на одну: 
"Хочу попросити вибачення у майбутнього читача оцих моїх спогадів за хаотичний виклад подій, з яким 
він зіткнеться в подальшому: по-іншому писати я вже не зможу. Сам життєвий матеріал спонукає 
мене  до такого викладу, і якщо я спробую піти наперекір, дотримуючись послідовності та хронології, 
боюсь, у мене нічого не вийде" [9: 117]. Або ось: "І знову мене заносить  то на кілька років уперед, то на 
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стільки ж років назад. Хоч убийте, нічого не можу з собою вдіяти" [7:117]. І ніби на підтвердження 
цього знаходимо в спогадах: "Отут у моїй пам’яті настає наче провалля"[5: 37] , або: "Більше про ту 
дорогу не пам’ятаю нічого. Може, пізніше згадаю..." [5:38]. Інші епізоди, навпаки, залишаються в 
пам’яті назавжди. Частіше це або найщасливіші моменти життя, або найтрагічніші. "А потім настав 
ранок, що надовго вріжеться в мою пам’ять. Минуть роки і роки, багато подій забудуться, зітруться 
безжалісним часом, а ранок цей пригадуватиметься так ясно і чітко, наче був він сьогодні..." [9:66]. То 
був один з ранків Великої Вітчизняної війни, коли прокинулись від того, що сипались бомби, кричали 
люди, плакали перелякані діти, все тонуло в несамовитому гуркоті.  

Час зображених у повісті подій охоплює тривалий період, на різних етапах якого відбуваються певні 
зміни. Це дає можливість автору характеризувати події з точки зору різних часових ракурсів, 
зіставляючи і порівнюючи різні часові шари. Наприклад, пригадуючи свій нарис про вибори до 
Верховної Ради 1946 року, що був написаний під впливом тогочасної ідеології, автор зізнається: "Я, 
тогочасний, просто не зміг би написати той нарис по-іншому... Я щиро вірив у те, що... наш лад 
найсправедливіший та найгуманніший у світі, і цю мою віру не могло похитнути ніщо" [9:126]. Далі – 
інший часовий вимір, який віддаляє від попереднього приблизно десятиліття. Тут автор уже 
замислюється над дикістю тоталітарної системи, відчуває фальш радянської ідеології. "Не хочу 
твердити, що я так уже тоді й прозрів. Я лише підсвідомо відчував, що вся моя писанина якось не 
тичеться до того життя, яке я спостерігаю на Волині" [6: 26]. Або ось: "Іноді моя віра у 
справедливість нашого ладу таки похитувалася" [9:126]. І нарешті, ще один часовий вимір. 
Оглядаючись на прожите життя, автор із сьогодення наголошує, що то була "довга-довга, всіяна гострим 
камінням і колючим терням дорога" [9:143] до прозріння, до усвідомлення значущості свого народу, 
своєї національної гідності. На цьому прикладі ми простежили, як відбувається еволюція поглядів 
письменника. Бачимо, що відтворення ретроспективної інформації являє собою багатоступінчатий 
процес: "це і враження того періоду, коли відбулись події, й осмислення своїх  перших вражень, їх 
переоцінка на витках кожного часового виміру;  це, нарешті,  й реальний час, з позицій якого в кінцевому 
підсумку, осмислюються й переоцінюються події всіх часових шарів" [8:175]. Оповідач, наділений 
більшим досвідом, може краще оцінити події, оскільки в його перспективі висвітлюється весь ланцюг 
причинно-наслідкових зв’язків.    

Категорія часу в повісті А. Дімарова реалізується в кількох часових вимірах, які по-різному 
наближені до реального часу, своєрідні за природою, способами зображення та художніми значеннями. 
По-перше, конкретно-історичний (об’єктивний) вимір часу. Він супроводжує життя родини Гарасют (а 
згодом Дімарових) від 20-х років ХХ століття аж до початку  90-х. Поряд із сімейною хронікою автор 
створює  широке епічне полотно про драматичні події в історії українського народу  ХХ століття. Узагалі 
історичний вимір часу фіксує зміну епох і поколінь, дає характеристику визначальних подій в житті 
суспільства. У повісті "Прожити й розповісти" історичний час виконує  не тільки допоміжну функцію 
фону, на якому розгортаються події життя письменника, але й активно впливає на ці події. 
Розкуркулення заможних маєтків штовхнуло матір з двома малолітніми синами тікати з хутора світ за очі 
від голодної смерті. Репресії 30-х років спонукали зректися батька й поміняти метрики. Голод і нестача 
робочих місць зумовили переїзд до материної сестри в інше село, де життя ще більш-менш жевріло. 

По-друге, біографічний вимір часу. Дитинство – голодне, злиденне, напівсирітське, проте зігріте 
материнською ласкою і добротою рідних. Юність – що припала на хвилюючи передвоєнні і буремні 
воєнні роки. Зрілість – зміна вождів  та маховик  Системи  в тоталітарному суспільстві. Старість – роки 
перебудови і омріяна незалежність. 

По-третє, суб’єктивний (або мемуарний) час, що відображає особистісний  часовимір автора. Тут 
категорія часу втрачає свої визначальні ознаки: безперервність і беззворотність. Мемуарист за власним 
бажанням розтягує та ущільнює час, прискорює та уповільнює його; наділяє час парадоксальною 
властивістю плисти в протилежному напрямі. Вдивляючись у свої дитячі літа, автор настільки 
сповільнює рух часу, що той, здається, майже зупиняється. Прикладом може послужити епізод з новими 
черевиками, що були найдорожчим батьковим подарунком. Або епізод з какао: коли Толя Дімаров 
уперше скоштував  його в їдальні, цей напій показався хлопцеві напоєм Богів, і дарма було б шукати в 
той момент більш щасливу людину. Далі, змальовуючи роки юності і молодості, що випали на бурхливі 
та жорстокі роки Великої Вітчизняної, письменник ніби пришвидшує плин часу. "Стислість і 
прискорення часу, - як зазначає О. Ноткіна, - властивість усіх революцій або переломних років" [10:111]. 

Нарешті, реальний вимір часу, із якого, власне, і линуть спогади: "Це вже позаду, і це вже, як то 
кажуть історія, і мені настав час прощатися з читачем: стукнуло сімдесят літ – схаменутись не 
встиг" [7:137]. Крім названих, має місце також календарний час (зміна пори року, буднів і свят) та 
добовий (день і ніч, ранок і вечір), а також  уявлення про рух і нерухомість, про співвідношення 
минулого, теперішнього і майбутнього. 

Категорія часу – стрижнева в художній організації тексту даної повісті. Різні часові виміри, 
перетинаючись, утворюють складну систему координат часу і простору, що й характеризує хронотоп 
дімарівської повісті. Часова фіксація  невід’ємна від  просторової. Час ніби переходить у простір, і в 
своєму злитті вони створюють своєрідний фундамент подальшої події, і сприяють, таким чином, 
розвитку сюжету. І хоча, за М. Бахтіним, у літературі провідним початком у хронотопі є час [11:122], 
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проте поняття "художній простір" заслуговує на окрему увагу, бо для мемуарних творів  характерна така 
особливість відображення художнього простору, як накладання одне на одного окремих менших 
художніх просторів. У повісті "Прожити й розповісти" ця особливість яскраво виражена. Письменник, 
охарактеризувавши, наприклад, творчу атмосферу Києва 60-х років, далі зображує ряд окремих 
літературних  портретів (Б. Антонечка-Давидовича, Григорія Тютюнника, В. Земляка, Ю. Збанацького, 
О. Коломійця). Або, подаючи свої іскрометні спогади про улюблений Ірпінь, створює низку 
красномовних характеристик  товаришів по перу (А. Малишка, А. Іщука, О. Дяченка, П. Загребельного). 
Узагалі А. Дімаров зарекомендував  себе  "майстром літературного портрету" [2:45]. Кожна розповідь 
про окремого реального героя – це замкнутий простір, обмежений одним і тим самим часом. Таким 
чином, взаємонакладаючись, не розчиняючись при цьому, кожний художній простір  вносить своє 
неповторне доповнення в колорит епохи, яка є предметом спогадів автора. Літературні портрети окремих  
реальних осіб органічно вписуються в загальний контекст твору і посутньо доповнюють його зміст. Крім 
того, у хронотопі даної повісті перехрещуються й інші просторові категорії, а саме – географічні.  
Народився письменник на Полтавщині, шкільні роки його минули на Харківщині, під Вінницею служив і 
воював, в Луганській області розпочалася його професійна діяльність, декілька років жив з родиною на 
Волині, потім був Львівський період життя, а з 60-го року – Київ. Безумовно, зображення художнього 
простору пов’язане зі змістом твору, підпорядковане йому.  Мемуарист, охоплюючи велику часову і 
просторову площу, пропонує увазі читача  сімдесятирічну історію політично-громадського життя та 
літературно-культурного процесу. 

У документально-художній прозі хронотоп відіграє важливу роль у розвитку сюжету. Різні типи 
часово-просторових відносин, взаємодіючи між собою, становлять сюжет, в якому подія стає образом. 
Часопростір з’єднує весь твір у композиційно-смислове ціле. Яскравим прикладом сюжетотворчої 
функції хронотопу виступає часопростір повісті "Прожити й розповісти" А. Дімарова. Проте проблема 
літературознавчого вивчення  художнього твору шляхом аналізу особливостей і функцій художнього 
часопростору лишається відкритою і сьогодні. Перспективними будуть дослідження хронотопу як 
системотворчого чинника суб’єктивного і об’єктивного, визначення ролі часопростору в розумінні 
світоглядної позиції автора, з’ясування значення часово-просторових категорій у формуванні ідейно-
емоційного впливу  на читача.  
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Скнарина Е.Ю. Хронотоп и его функция в развитии сюжета. 
В статье акцентируется внимание на особенностях пространственно-временных отношений. 

Определяется их роль в создании сюжета. Анализируются особенности пространственно-временных 
отношений в документально-художественной литературе (на примере  мемуарной повести 

А. Димарова "Прожить и рассказать") 

Sknarina E.Y. Chronotop and Its Function in the Development of Plot. 
The paper centers on the peculiarities of time and space correlations and their role in plot generation. It 

analyses the peculiarities of time and space correlations in the documentary literature and fiction (base on the 
memoir novel "To Live and To Tell". 
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АВТОРСЬКА СВІДОМІСТЬ ЯК МЕТАТЕКСТУАЛЬНА КАТЕГОРІЯ 

Предметом дослідження є поняття авторської свідомості, яка  стала однією з найважливіших і 
найскладніших проблем сучасного літературознавства. У статті доведено безпідставність розмов про 

абсолютну відсутність автора в тексті, з’ясовано причини появи концепції "смерть автора", 
зосереджено увагу на термінологічних непорозуміннях і зроблено спробу витворити чітко 

структуровану модель авторської свідомості. Ключові поняття: автор, авторська свідомість, образ 
автора, наратор, маска, інший, ідентичність. 

Автор і його взаємини з текстом і читачем, авторська свідомість, яка актуалізується на різних рівнях 
тексту, можливість експлікації автора у власних творах і його роль у конструюванні віртуальних світів, 
значення твору й авторська інтенція – це найважливіші і найсуперечливіші проблеми сучасного 
літературознавства, які ще потребують ґрунтовного вивчення й адекватного тлумачення. Абсолютизація 
присутності автора в художньому тексті не могла не викликати спроби усунути суб’єкта з цього тексту. 
Феномен "смерті автора", тісно пов’язаний із філософською концепцією "смерті суб’єкта", з проблемою 
ідентичності особи і наративної ідентичності, з усвідомленням множинності людського "я", яке 
передбачає існування "іншого", зумовив низку непорозумінь у наступних теоретико-літературних 
дослідженнях: буквальне тлумачення метафоричного терміна призвело до його спрощення ("смерть" 
автора як єдиного джерела значення тексту і як критерія правильної інтерпретації ще не означає "смерті" 
автора як рівноправного з читачем учасника діалогу, як "персонажа" власного твору, зрештою, як 
джерела одного з можливих значень). 

Біографічний метод Ш. Сент-Бева, психологічна школа О. Потебні, психоаналіз З. Фройда і 
К.Ґ. Юнґа, діалогізм М. Бахтіна, герменевтика Г.-Ґ. Ґадамера і П. Рікера, рецептивна естетика В. Ізера, 
феноменологія Р. Інґардена, Ж. Пуле і Ж.-П. Рішара, семіотика У. Еко, постструктуралізм Р. Барта, 
деконструктивізм Ж. Дерріди – це ще не повний перелік напрямів, які, по-різному розставляючи акценти 
в тріаді "автор – текст – читач", так чи інакше не могли обминути увагою автора, а отже, по-своєму 
наблизитися до цієї проблеми і зробити вагомий внесок у її розв’язання. Проблема автора й авторської 
свідомості стала також предметом досліджень В. Виноградова, Б. Кормана, А. Компаньона, А. Юриняка, 
Т. Воропай, І. Фізера, М. Кодака, А. Островської, Г. Давидової-Білої та інших учених, однак 
багатозначність  терміна "автор", амбівалентність і багатовимірність авторської присутності в тексті 
поки що не дозволили знайти адекватний підхід до таких величин, як автор і авторська свідомість, а 
запровадження нових термінів, без сумніву, необхідних для теорії літератури (біографічний автор, автор-
творець, автор-функція, автор-концепт, експліцитний автор і експліцитний наратор, імпліцитний автор та 
імпліцитний наратор (терміни, які  в жодному разі не можна ототожнювати), межовий, або лімінальний, 
автор, образ автора, авторська маска тощо), інколи спричиняє накладання деяких понять і, як наслідок, 
хибне розуміння цілої проблеми. Різні терміни – це "спроби якомога точніше зафіксувати форми, в яких 
авторська суб’єктивність дискурсивно співвідноситься з наративною ідентичністю, і, відповідно, 
розпізнається аґентом герменевтичної діяльності" [1:365], спроби якнайточніше зафіксувати авторське 
"я" в тексті. 

Саме таке накладання цих понять, зумовлене труднощами розмежування біографічного автора як 
реальної особи і всіх "я", які з’являються в художньому творі, всіх авторських масок, стало причиною 
радикально проголошеної тези "смерть автора". Дослідник не повинен використовувати біографію 
автора, його щоденники, листи як єдиний критерій правильної інтерпретації твору й аналізу тексту. 
Автора-людини в тексті немає, натомість існує багатовимірний простір письма, який передбачає 
множинність значень, а отже, заперечує всезнаючого автора-моралізатора, персонажі якого 
перетворюються в рупори його ідей. Замість автора говорить мова, сам текст, який відсилає до різних 
культурних джерел і набуває єдності лише через читача. Така функція читача, звичайно, не дозволяє 
сакралізувати автора; вона пояснює, чому автор, якого Р. Барт називає тепер скриптором, постає разом із 
текстом: він народжується в уяві читача тут і зараз, на основі всього прочитаного тексту, народжується 
як образ автора, автором якого стає читач. М. Бахтін, стверджуючи, що автора ми відчуваємо в кожному 
творі мистецтва, наголошує на особливих властивостях образу автора і на тому, що первинний, 
біографічний автор завжди "вислизає" з образного представлення: "не можемо сказати, що від чистого 
автора немає шляхів до автора-людини, вони, звичайно, є, і притому до самої серцевини, до самої 
глибини людини, але та серцевина ніколи не зможе стати одним із образів самого твору" [2:418]; 
"індивідуальність автора – це активна індивідуальність бачення й оформлювання, а не бачена й 
оформлена індивідуальність" [3: 180], тобто М. Бахтін визнає, що читач відіграє важливу роль у 
конституюванні одного з можливих "ликів" (а не "обличчя") автора, і наголошує на процесуальному 
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характерові творення цього "лику". Як можемо переконатися, саме про таку процесуальність народження 
автора говорить і Р. Барт ("тут і зараз"). Він визнає, що десь у тексті ховається не хто інший, як автор; 
власне, завдання критика і полягає в тому, щоб усвідомити, що "автор стає текстом", у тому, щоб, 
відмежовуючись від документального автора, побачити "автора романного і невловимого", "автора, з 
якого знята будь-яка відповідальність" [4:192], побачити автора таким, яким він постає для читача. Це 
автор, який ховається від читача, зникає в тексті, але саме це зникання є формою його присутності; 
повністю щезнути він не може, адже в літературі завжди існує "сцена, на якій зустрічаються продуцент 
тексту і його читач" [5:64]. 

Варто згадати, що представники рецептивної естетики, які зосереджували увагу на сприйманні 
художнього твору, теж були далекими від  абсолютного заперечення автора як текстуальної категорії. 
Література – це взаємодія автора, тексту, читача і всіх можливих значень. Автор, на думку В. Ізера, 
повинен так розпоряджатися розповідною технікою, щоб запрацювала читацька уява, а читач будує свою 
інтерпретацію, намагаючись узгодити її з тим, що, як він вважає, мав на увазі автор [6: 356-360]. Читання 
– це акт від-творення, який передбачає існування як читача, так і автора, адже читач – це співавтор 
значення тексту. 

Чи не у всіх теоретиків, які виступають за зникнення автора, насправді, йдеться про те, що автор у 
тексті і за межами тексту – не тотожні поняття, йдеться не стільки про зникнення, як про зникання, тобто 
про відмову від суворої тотожності, де "я" завжди дорівнює собі самому. Йдеться радше про ту 
процесуальність, яку ми вже бачили в Барта і в Бахтіна і яка є ключовою в дослідженнях Ж. Дерріди. 
Достатньо згадати його концепцію розрізнювання, вільної гри, яка завжди є грою між відсутністю і 
присутністю, сліду як чогось невловимого в просторі присутнього, щоб зрозуміти, що суб’єкт 
прихований (а не відсутній) у письмі і що його самоприсутність "ніколи не є даною", вона лише 
ввижається і "завжди-вже була роздвоєна, повторена, здатна з’явитися лише в момент власного 
зникнення" [7:255]. Зрештою, сам Дерріда заперечує свою повну відмову від суб’єкта: "я не говорив, що 
не існує центру…, я вважаю, що центр є функцією…, і ця функція є абсолютно необхідною, як і 
абсолютно необхідним є суб’єкт…, я не руйную суб’єкта, я його розташовую…, питання полягає тільки в 
тому, звідки він береться і як функціонує" [8:637-638]. Текст не збігається з наміром творця, прочитання 
лежить за межами авторських інтенцій, але повністю відкинути їх важко. Подібно і М. Фуко, як слушно 
зазначає Т. Воропай, "хоч і відмовився від категорії суб’єкта і заявив про його смерть, чи не найкраще… 
показав внутрішній зв’язок суб’єкта і дискурсу" [1:34]. У статті "Що таке автор?" Фуко, наголошуючи на 
тому, що автор – "що", а не "хто", все-таки не може не визнати, що текст завжди містить у собі певну 
кількість знаків, які відсилають до автора, що ім’я автора для читача щось означає, і, називаючи автора 
функцією, він, насправді, заперечує ототожнення текстуального автора з автором біографічним і з 
наратором [9]. Таким чином, справжня проблема зводиться до того, щоб не надати авторові права на 
єдино можливе значення і не дозволити чітко й остаточно окреслити його образ. 

Власне, "смерть автора" і виникла як засіб зупинити розмови про світогляд автора, його ідею, чого 
ніяк не могли обминути дослідники, а також застерегти від частого вживання терміна "автор" у значенні 
"наратор". Скажімо, В. Виноградов, який детально проаналізував мовний образ автора, який говорив, що 
не можна ототожнювати автора з розповідачем, і який наголошував на тому, що автор у тексті є 
насамперед "організуючим принципом" (тобто тією ж "функцією"), не спроможний уникнути 
"світоглядного" напряму: "У художньому творі можуть і навіть повинні відображатися сліди історичної 
своєрідності життя автора, своєрідності його біографії, стиль його поведінки, його світогляд" [10:35]. В 
А. Юриняка, який визнає, що автор не має влади над сприйманням твору, який усвідомлює, що не можна 
ототожнювати всі думки героя з авторськими, і який, у дусі літературної герменевтики, стверджує, що 
художній твір – це розмова між автором і читачем, теж іноді можна прочитати: "те, що деякі думки – 
авторове переконання, видно з усього духового обличчя авторового героя" [11:111]. Б. Корман 
намагається чітко розмежувати автора біографічного й автора як художній образ. Він зазначає, що автор 
розчиняється в тексті, але його теорія автора-концепта, насправді, передбачає певну позицію автора, 
певний погляд на дійсність, вираженням якого є весь твір. Учений слушно стверджує, що жодного 
суб’єкта мовлення не можна розглядати як автора, але, використовуючи термін "власне автор", 
Б. Корман мимохіть віддає йому перевагу для висловлення цієї авторської позиції [12]. Зрозуміло, що це 
насамперед термінологічна проблема, але, незважаючи на те, що в сучасному літературознавстві існують 
кращі назви на позначення відповідних понять (різні види нараторів), термінологічне непорозуміння 
часто виникає і в працях 90-х років, де старі терміни співіснують з новими, але не завжди чітко 
узгоджуються і розмежовуються. 

Автор – це особлива категорія, набагато складніша від автора-творця, автора-концепта чи навіть 
автора-образу; це модус "іншого" існування чи, як зазначає В. Федоров, "суб’єкт перетвореного буття" 
[13: 56]. Він постає в процесі власної творчості, в усій своїй мінливості, і читач не здатний визначити, 
коли перед ним з’являється автентичне "я" автора, де автор починається і де закінчується. У тексті автор 
завжди "інший", навіть для самого себе, а очима Іншого не можна побачити істинне обличчя. "Я-для-себе 
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залишається в акті, а не в продукті самооб’єктивації" [3:36], а зовнішнє "я", доступне читачеві, може бути 
лише тінню істинного "я", його маскою. Авторська свідомість здатна охопити свідомості персонажів, 
нараторів, виявлятися на рівні образів, мотивів, жанрово-стильових і композиційних особливостей, 
створити у читача ілюзію пізнання "реального" автора, але "з кожною новою трансформацією автор є 
собою, а тоді кимось іще" [14:374], він виходить за межі власного "я" навіть тоді, коли пише про себе; він 
водночас перебуває в тексті і позазнаходжуваний щодо нього, він ніби існує на межі створюваного світу. 
Зумовлена появою в тексті певних реалій з життя письменника спокуса перекинути місток від чергової 
авторської маски до біографічного автора свідчить про те, що автор, який таким чином ніби намагається 
"зачепитися" за свою "реальну" ідентичність, – це водночас текстуальна і позатекстова категорія, одним 
словом, метатекстуальна категорія. Формуючи свій образ автора на основі прочитаного тексту, 
проінформований читач мимоволі залучатиме свої "позатекстуальні" знання для витворення в своїй уяві 
цілої авторської свідомості. Але це завжди буде лише авторська свідомість у рецепції читацької 
свідомості. Треба зауважити, що проведення паралелей з письменником як реальною особою має право 
на існування лише тоді, коли дослідник не прагне наблизитися до розуміння автора-людини, а 
намагається якомога повніше розшифрувати авторський текст, усвідомлюючи, що розкриттям 
автентичної суті автора є його приховування і перевтілення. Самоінтерпретацію митця не слід сприймати 
надто серйозно, амбівалентність біографічного автора й автора в тексті незаперечна. Як стверджує 
Ґадамер, можна говорити лише про "співіснування різних рівнів розуміння", коли "автобіографічне 
розуміння нічим не краще, ніж автономне й абстрактне" [15:103], але право читача на таку інтерпретацію 
заперечити важко навіть тоді, коли сам текст і мова говорять набагато більше, ніж первісна авторська 
інтенція. 

Справді, мова "говорить", і її багатозначність та метафоричність часто зумовлюють читання-
непорозуміння. Мова "говорить", незважаючи на автора, однак творча свідомість останнього ніколи не 
обмежується лише мовною свідомістю. Автор виконує також функцію активної енергії, яка забезпечує 
бажання читача шукати те, що, можливо, говорить текст, функцію певного принципу, від якого читач 
може відштовхнутися. Автор не зазнає цілковитого самознищення, він лише розчиняється у межах 
"відфільтрованого і структурованого мовою простору" [1:302]. І. Фізер слушно зауважує: "Мову 
повсякчасно творить людина… тому, що в ній і через неї вона стверджує своє буття серед усього того, 
що є" [16:52]. Своєрідність мови є своєрідністю авторського стилю, а своєрідність стилю – це водночас 
своєрідність мислення. Як би там не було, але стиль мають навіть ті твори, де свідомо руйнується 
цілісність, адже в мистецтві навіть хаос потрібно збудувати, і, таким чином, навіть "смерть автора" 
перетворюється в оригінальність авторської присутності, в оригінальність його "лику". Зрештою, з тим, 
що мова окреслює людину, що суб’єкт визначається на рівні дискурсу, погоджувалися навіть ті 
дослідники, які стверджували, що людина не має контролю над своєю мовою (Поль де Ман, Лакан). 
Звільняючись від своєї емпіричної сутності, автор залишає в кожному втіленні частинку себе і в такий 
спосіб щоразу є іншим і щоразу ідентичним. 

Такої двозначності поняття автора, мабуть, ніколи не вдасться уникнути. Неможливість точної й 
остаточної відповіді на запитання "хто говорить у тексті?", неволодіння автором самим собою є 
причиною того, що "справжня природа наративної ідентичності може бути розкрита лише через 
діалектику самості і тотожності" [17:169], тобто мінливості і стійкості, перервності і безперервності, 
множинності й одиничності. Автор може висловлювати свій погляд на світ, ми можемо говорити про 
його ймовірні наміри, але в той момент, коли твір відокремлюється від свого творця, він наповнюється 
значенням, якого йому надає інший (як інше "я", так і читач), відбувається розуміння себе через іншого. 
Отже, як стверджує П. Рікер, знати, яким є автор тексту, неможливо, оскільки безпосереднього його 
самовизначення немає. Існує тільки складний зв’язок автора і тексту, існує автор, який з’являється не 
інакше, як з появою першого читача [18:309], тобто це той автор, який виникає в читацькій свідомості і 
про якого ми вже згадували як про образ автора. Існування принаймні такого віртуального суб’єкта 
обов’язкове, адже сама мова – це тільки потенційна система, що реалізується лише в акті мовлення, в 
діалозі, для якого потрібні двоє – читач і автор, навіть якщо автор уже є "своїм твором, а не людиною" 
[19:133] і якщо, хоч між ними й існує глибокий зв’язок, жодне з них не здатне переконливо пояснити 
інше. Текст, який для свого повноцінного існування потребує двох свідомостей (Ю. Лотман), у такому 
разі, може перетворюватися в один знак з багатьма означуваними і численними варіаціями, в суцільний 
код із трансформованим самоосмисленням особистості. 

Текст, якщо дотримуватися засад феноменологічної теорії, – це наділена авторською уявою 
трансформація власного "життєвого світу". Це не означає повернення біографічного методу, критик не 
шукає в тексті остаточного вираження інтенційних актів автора. Р. Інґарден допускає, що інколи певне 
судження в художньому творі може бути судженням самого автора, але водночас застерігає: ми не 
спроможні це перевірити, автор міг, але не мусив висловити самого себе, і потрібно усвідомлювати, що 
те, що говорить якась особа в творі, "належить до того самого світу квазі-дійсності, що й ця особа", а 
"будь-які судження треба сприймати лише як думки, представлені в цьому світі, а не як "правдиві" [20: 
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194]. Текст зосереджує на собі інтенційні акти автора й читача; життєпис автора й індивідуальні нахили 
читача залишаються поза текстом, і жодне "я" "більше не має права говорити прямо, вважати "я" своїм 
"я"; "я" є на дорозі до іншого" [21: 566], тобто в просторі тексту для автора вже існує читач, а для читача 
– автор, і це "я" завжди буде лише феноменологічним, а не "реальним". Наблизитися до такого 
феноменологічного автора можна тоді, коли ми проаналізуємо світ авторської уяви, відкриваючи в тексті 
ключові поняття, як це робив Ж.-П. Рішар, адже "глибинне я" автора все-таки залишається джерелом 
його літератури. 

Те, що акти творення й сприймання взаємозалежні, визнавав і У. Еко. Звичайно, він справедливо 
заперечував інтенції емпіричного автора як критерій правильної інтерпретації, але повністю 
абстрагуватися від автора йому теж не вдалося, та, мабуть, У. Еко цього і не прагнув. На його думку, твір 
стимулює читача до співпраці, спонукає відшукати приховані значення, навіть ті, які автор не заклав 
туди свідомо, але те "щось", яке домислить читач, "завжди залишається в межах того світу, який мав на 
увазі автор" [22:62]. Шукати емпіричного автора не варто, зрештою, його "знайти" неможливо, оскільки 
приватне життя емпіричних авторів більш неохопне, ніж їхні тексти. Єдиний автор, якого ми здатні 
"бачити", – це той "зразковий автор", який ототожнюється з інтенцією тексту і якого витворює 
"зразковий читач". Проте У. Еко розуміє, що "прірви" між емпіричним автором і автором зразковим не 
існує, і тому запроваджує термін "лімінальний, або межовий, автор".  Це автор, який перебуває в тій 
межовій ситуації, коли він "уже не є емпіричною особою і ще не є текстом", коли "він змушує слова (або 
слова змушують його) встановити потенційний ряд асоціацій" [23:566]. 

Різні терміни для позначення присутності автора в тексті, різне розуміння цієї присутності і 
співіснування різних моделей авторської свідомості викликають бажання якось об’єднати різні підходи і 
виділити раціональне зерно в кожному з них, чітко структурувати явище авторської свідомості і 
закріпити за наявними термінами конкретне значення. З огляду на проаналізовану літературу, можна 
зробити висновок, що авторська свідомість – це метатекстуальна категорія, яка, з одного боку, завдяки 
існуванню позатекстових чинників, охоплює поняття автора-творця (біографічного автора), а з іншого 
боку, через текстуальний простір, передбачає поняття лімінального автора, який при появі самого тексту 
реалізується як автор-функція (тобто як певний організуючий принцип), як автор-концепт (тобто як 
світоглядна єдність, але не в розумінні чітко визначеного погляду на дійсність, а в тому значенні, що в 
текстах одного письменника, як правило,  існують певні ключові образи, мотиви, проблеми, які дають 
можливість говорити про відповідний світ авторської уяви) і як автор-суб’єкт (який охоплює численні 
"я" художнього твору: наратора, персонажів та інших авторських масок). Ці "автори" формують у тексті 
імпліцитного автора, партнером якого є імпліцитний читач, тобто читач, який, як і імпліцитний автор, є 
лише текстуальною конструкцією, який максимально абстрагований від власних кодів і нахилів. У 
процесі читання імпліцитний автор перетворюється в образ автора. Йдеться про те, що цей автор уже 
починає існувати в сприйманні, в уяві імпліцитного читача. Образ автора – це "чистий" автор, 
витворений лише на основі прочитаного тексту. Поєднаний зі знаннями про автора-творця, які, ймовірно, 
має реальний читач, він трансформується в автора, тобто автора, якого сприймає читач; авторська 
свідомість починає існувати в рецепції читацької свідомості. 

Звичайно, така класифікація не є досконалою, адже, насправді, усе відбувається не так просто. Усі ці 
поняття взаємопроникають, взаємозумовлюються, і в реальному процесі читання їх неможливо чітко 
розмежувати, проте спроба теоретичного осмислення такої складної категорії, як авторська свідомість, 
можливо, стане стимулом для наступних пошуків у розв’язанні  цієї проблеми. 
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Гирняк М.О. Авторское сознание как метатекстуальная категория. 

Предметом исследования является понятие авторского сознания, которое стало одной из самых 
важных и самых трудных проблем современного литературоведения. В статье доказана 

несостоятельность разговоров об абсолютном отсутствии автора в тексте; уяснены причины 
появления концепции "смерть автора", связанной, с одной стороны, с феноменом "смерть субъекта", а 
с другой – с преувеличением роли авторской интенции в создании значений художественного текста; 
сосредоточено внимание на терминологических недоразумениях и сделана попытка создать четко 

структурированную модель авторского сознания. Ключевые понятия: автор, авторское сознание, образ 
автора, нарратор, маска, другой, идентичность. 

Hyrnyak M.O. The Consciousness of  an  Author  as a Metatextual Category.  

The article studies the concept of author’s consciousness, which became one of the most important and the most 
complicated problems in the contemporary literary criticism. In the paper we argued groundlessness of the 

statements about absolute absence of an author in a  text; we examined causes of appearance of the "death of 
the author" conception, which is connected, on the one hand, with the "death of the subject" phenomenon and, 

on the other hand, with exaggeration of the role of  author’s intention in creating senses of a text; we 
concentrated upon terminological misunderstandings and made an attempt to constitute an accurately structured 

model of  author’s consciousness. Key words: author, author’s consciousness, image of an author, narrator, 
mask, other, identity. 
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ОПОВІДАЧ ЯК ФОРМА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ АВТОРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ 
(на матеріалі повісті Т. Осьмачки "Старший боярин") 

У процесі аналізу повісті Т. Осьмачки "Старший боярин" з’ясовуються окремі аспекти механізму 
об’єктивації авторської свідомості. Автор статті спирається на досвід вивчення суб’єктної 

організації літературного твору та деякі положення наратології. Ключові слова: проблема автора, 
авторська свідомість, суб’єкт мовлення, оповідач, точка зору. 

Ініційована постструктуралістсько-постмодерністським мисленням "криза автора", яка характеризує 
літературознавчу думку кінця 60-х – середини 80-х років [1:15; 2:7], зумовила нівеляцію його ролі у 
функціонуванні художнього твору, смислоутворенні й організації художньої системи, здійсненні 
художньої комунікації. На думку А. Большакової, неминучі наслідки "вилучення" автора як 
найважливішої "центро- і смислоутворювальної ланки", а саме: втрата критеріїв для визначення смислу 
твору, заперечення його цілісності, усунення проблеми авторської інтенції, нескінченне продукування 
художніх значень, "множинність інваріантних прочитань одного й того самого тексту" – спричинили 
посилення протилежних тенденцій на початку 90-х років [1:16–17]. Літературознавча наука, здійснивши 
спробу теоретичного "усунення" суб’єкта творчості, висуває вимогу "повернення автора", а отже, не 
відмовляється остаточно від цієї категорії. Цей факт засвідчує приналежність проблеми автора до кола 
найбільш дискусійних питань сучасного літературознавства. Таким чином, не втрачають актуальності 
концепції, які акумулюють конструктивний досвід вирішення цієї проблеми (зокрема концепції 
М. Бахтіна, В. Виноградова, а також Б. Кормана, С. Бройтмана, Н. Бонецької, В. Кожинова та ін.). 
Виявлення форм внутрішньотекстової репрезентації авторської свідомості видається одним із найбільш 
перспективних напрямів дослідження проблеми автора, оскільки його розробка тісно пов’язана з 
практикою літературознавчого аналізу. В українському літературознавстві питання про форми 
об’єктивації авторської свідомості у художньому творі осмислювалось (у тому числі з метою розв’язання 
конкретних історико-літературних завдань) В. Смілянською [3], М. Легким [4], В. Терещенко [5], 
Г. Давидовою-Білою [6], А. Островською [7], які враховували досвід російських науковців (передусім 
М. Бахтіна і Б. Кормана) або західних наратологів. Проте дослідження проблеми внутрішньотекстової 
репрезентації авторської свідомості вимагає залучити до аналізу якомога більший обсяг художнього 
матеріалу. 

Літературний твір у цілому може розглядатися як єдність двох подієвих площин – події, про яку 
розповідається, і події самого "розповідання" [8:403–404], або, за іншою термінологією, сфери дії героїв 
(зображеного світу) і "сфери починань "я", що розповідає" (повістувальної ситуації) [9:401]. Відтак 
художній твір мислиться висловлюванням, приналежним певному суб’єкту, що виконує функцію 
розгортання оповіді у часі. Автори літературознавчих студій, здійснюваних у межах окресленої 
проблематики, розглядають суб’єкта мовлення саме як форму об’єктивації авторської свідомості [3; 7; 
10]. Часто носія вислову навіть іменують "автором", що призводить до деякої термінологічної 
неточності. Суб’єкт мовлення може займати позицію, яка характеризується більшою або меншою 
дистанційованістю від автора, однак не зливається з ним навіть тоді, коли відстань між ними є 
мінімальною. А це означає, що носій викладу, – не тотожний авторові, – лише опосередковує авторську 
свідомість тією чи іншою мірою. Інакше кажучи, "суб’єкт мовлення при усій своїй самостійності є 
призмою, точкою зору, через яку відбивається і певним чином оформлюється зображувана автором 
дійсність; його слово, позиція беруть участь у творенні художнього світу, образу і виступають як певна 
форма вираження авторської свідомості" [11:65]. 

Розглядаючи повість Т. Осьмачки "Старший боярин", спробуємо з’ясувати окремі аспекти механізму 
об’єктивації авторської свідомості у формі суб’єкта мовлення. Вибір художнього твору, на матеріалі 
якого висвітлюватиметься окреслене питання, не є випадковим. Особлива увага дослідників Осьмаччиної 
прози до повісті "Старший боярин" характеризує не лише сучасний етап наукової рецепції художнього 
доробку письменника, але й засвідчується еміграційною літературною критикою повоєнних років. Саме 
тоді, у перших відгуках, – передусім у статтях "Над Україною дзвони гудуть" Ю. Шереха і "Туга за 
сонцем вічности" критика, який прибрав псевдонім "Іван К-ий", – були започатковані основні напрями 
подальших студій. Так, Ю. Шерех звертається до міфу як одного із засадничих понять, необхідних для 
інтерпретації Осьмаччиної повісті, вдається до її зіставлення з творами М. Гоголя, а також, відзначаючи 
екзистенціальний характер художньо втіленої концепції людського буття, фіксує типологічні збіги з 
творчістю європейських митців. Згодом ці ідеї дістають розвиток в англомовному порівняльному 
дослідженні "Старшого боярина" Т. Осьмачки і творчого доробку М. Гоголя М. Овчаренко, 
компаративній студії І. Смолія "Проблематика "Старшого боярина" Тодося Осьмачки", статті 
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Н. Колесниченко-Братунь "Старший боярин" Т. Осьмачки і традиції європейської прози" та ін. Нарешті, 
міфопоетичне прочитання усієї повістевої прози Т. Осьмачки належить Н. Зборовській [12]. У межах 
дисертаційного дослідження "Образна символіка у творах Т. Осьмачки" С. Чернюк здійснює 
інтерпретацію образів-символів повісті "Старший боярин", застосовуючи передусім фольклорно-
міфологічний код. Подібний підхід реалізує у своїй розвідці О. Слоньовська. Окрім того, Н. Зборовська 
вивчає цей твір у психоаналітичній перспективі [Див. 13]. Однак увага літературознавців іще не 
зосереджувалась на постаті оповідача, яка, за словами С. Чернюк, "може стати предметом окремого 
дослідження" [14:70]. 

Серед суб’єктів мовлення епічного твору, або так званих "суб’єктів авторського плану", вітчизняні й 
російські літературознавці виділяють передусім оповідача і розповідача, які посідають полярні позиції 
відносно епічної фабули (сфери дії героїв) і відрізняються ступенем оформленості. Якщо оповідач 
дистанціюється від героїв епічної фабули, зображує, але не є зображуваним (інакше кажучи, 
"розчинений", не виявлений у тексті), то розповідач – це суб’єкт мовлення, що, зображуючи, водночас 
виступає об’єктом зображення, а також характеризується відсутністю дистанції до зображуваного світу, 
оскільки бере участь у дії як персонаж [3:10–12; 10:33–34; 15:146, 149; 16:272]. (Слід зауважити, що в 
українському літературознавстві розмежування понять "оповідь" та "розповідь" і, відповідно, "оповідач" 
та  "розповідач" не є послідовним. Аби уникнути термінологічної плутанини, зазначимо, що ми 
поділяємо думку авторів підручника "Теорія літератури" (за редакцією О. Галича): "повествователь" 
перекладаємо як "оповідач", "рассказчик" – як "розповідач" [15:142]). "Суб’єкт авторського плану" у 
повісті Т. Осьмачки "Старший боярин" є оповідачем, або, за термінологією Б. Кормана [10:33], 
персональним оповідачем, оскільки він усе ж дістає формальне вираження у тексті, яке обмежується 
переважно "названістю", точніше, вказівкою на носія викладу як на певну особу. Маркери 
безпосередньої "присутності" оповідача – займенники і дієслівні форми, що з ними корелюють [9:403], – 
лише зрідка з’являються в Осьмаччиній повісті. Здебільшого вони сигналізують про розгортання так 
званих "рефлексій" – роздумів оповідача, які спрямовані на предмет зображення і мають на меті 
"генералізувати окреме, навести до нього життєві й літературні паралелі, віднайти зображуваному місце 
у загальній картині світу" [17:9]. 

"Втручання" оповідача на початку дев’ятого і в кінці десятого розділів Осьмаччиної повісті, подані у 
вигляді ліричних відступів-"рефлексій" ("Ніхто не знає, як я любив тишу колишніх священичих садиб"; 
"Ох, як я любив вас, священичі садиби в Україні"), утворюють неподільний комплекс і в змістовому, і в 
композиційному планах. Об’єднані спільним предметом роздумів (священичі садиби в Україні), вони 
виконують функцію своєрідного обрамлення кількох епізодів (серед яких від’їзд о. Дмитра Діяковського 
і Варки, спроба селян пограбувати садибу священика) і опосередковано виражають оцінку фабульних 
подій. На відміну від усіх інших самовиявлень оповідача у повісті "Старший боярин", аналізовані уривки 
виступають надзвичайно інформативними щодо його постаті. Так, наполегливе акцентування занепаду 
української священичої садиби як факту минулого (священичі садиби "колишні", "зниклі з лиця землі", 
"вже позникали") разом із точним датуванням подій ("Року 1912-го, червня 15-го" – точка відліку на 
початку повісті) співвідносять часову позицію оповідача з історичним часом і дозволяють говорити про 
значну часову дистанцію. Події твору подаються, таким чином, в історичній ретроспективі з відстані 
кількох десятиліть. Винятковість ліричних відступів, поєднаних образом священичої садиби, полягає ще 
й у тому, що лише тут оповідач вдається до психологічної інтроспекції. Емоційні стани, пов’язані з 
топосом священичої садиби, – мрійливе умиротворене споглядання і надзвичайно загострене відчуття 
втрати, – засвідчують його особливу значущість для носія викладу. Сприйняття священичої садиби 
поєднує дві часові площини, завдяки чому актуалізується біографічний час оповідача: якщо перша з 
названих емоційних домінант репрезентує його юнацькі (або ж дитячі) враження, то друга – почуття 
людини, обтяженої гірким досвідом прожитих років. Інтроспективний характер відступу наприкінці 
десятого розділу дозволяє реконструювати ключові моменти емоційного досвіду оповідача, а саме: 
відчуття самотності, усвідомлення марності юнацьких сподівань і гіркоти пережитих розчарувань. 
Більше того, ця "рефлексія" виявляє загострено песимістичне світосприйняття оповідача.  

Самовиявлення суб’єкта мовлення у фіналі повісті "Старший боярин" знаменує завершення епічної 
фабули. Однак замість закономірного епілогу оповідач заявляє про обмеженість свого знання і, більше 
того, про небажання продовжувати оповідь та вдається до роздумів, у яких дістають завершення 
наскрізні екзистенціальні мотиви повісті. Отже, суб’єкт мовлення нівелює значення відносно щасливої 
розв’язки, акцентуючи інше, суттєвіше, з його точки зору, – неможливість осягнути одвічну світову 
таємницю, швидкоплинність людського життя, його мізерність порівняно з байдужою "світовою 
безоднею": "Бо ми знаємо, що все на землі з’являється, аби безслідно згинути на ній, але коли і залишити 
якийсь слід, то не надовго" [18:99]. Оповідачеве "не знаю" у ролі формального показника його 
"присутності" з’являється не лише у фіналі повісті "Старший боярин". В одному з епізодів суб’єкт 
мовлення у такий спосіб відмовляється розкрити психологічний стан центрального персонажа – Гордія 
Лундика, аби, не зосереджуючись на недостовірних, а отже, несуттєвих подробицях, протиставити їм 
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зауваження концептуального характеру. Обмеженість знання, декларована суб’єктом мовлення, має тут 
іще й інший, глибший, смисл, що полягає у зіставленні людської душі і "світової безодні", однаково не 
доступних для розуміння. 

Іще один формальний вияв суб’єкта мовлення на початку тринадцятого розділу ("Ми всі бачили не 
раз..." [18:86]) репрезентує апеляцію до читачевого досвіду, яка відкриває "рефлексію", вибудувану за 
принципом психологічного паралелізму: юнацькі переживання уподібнюються руху хмари над ставком 
чи озером. Цей відступ є не стільки засобом саморозкриття суб’єкта мовлення, скільки формою 
комунікації з уявним реципієнтом. Аналогічне функціональне навантаження мають необхідні, з точки 
зору оповідача, пояснення, безпосередньо адресовані реципієнту (Наприклад: "І той, якого перший 
назвав Мелетою, одчинив ворота, і, вискочивши теж на коня, подався  разом, як бачимо, вже з нашим 
знайомим Пронем шляхом у напрямку до Рохмистрівки" [18:53]). Необхідно відзначити, що у повісті 
"Старший боярин" звертання до читача навіть у завуальованій формі зустрічаються лише зрідка. Так 
само, в Осьмаччиному творі не є типовим самовиявлення оповідача у звертанні до героя. Застосування 
подібного прийому у повісті становить одиничний випадок – носій викладу перериває зображення 
кульмінаційної сцени взаємин Гордія і Варки звертанням до головного героя: "Гей, душа козацька 
молодецька, держися... ти ж похитнулася і не від вітру, і не від бурі, а від сердитих слів нещасної 
дівчини" [18:89]. Як бачимо, оповідач у повісті Т. Осьмачки "Старший боярин" лише зрідка нагадує про 
себе, а отже, в цілому йому не властива тенденція до самовиявлення ні через інтроспективне зображення, 
ні через актуалізацію комунікативних ситуацій "суб’єкт мовлення – герой", "суб’єкт мовлення – 
реципієнт".  

Матеріал для реконструкції суб’єкта мовлення надається не лише формами його безпосереднього 
самовиявлення, але й системою точок зору, коректне визначення яких уможливлюють певні формальні 
показники – словесно втілені відбитки позиції суб’єкта [10; 19]. Поле зору, обсяг знання, характер оцінки 
зображеного, носієм яких є суб’єкт вислову, співвідносять його з певним суб’єктом свідомості, тобто 
визначають його положення на відтинку координатної вісі, обмеженому, з одного боку, свідомістю 
автора з властивим йому "авторським усезнанням", а з іншого – свідомістю персонажа з обмеженими 
можливостями сприймання й оцінки, з недостатнім або частковим знанням. З найбільшою точністю 
сферу суб’єкта мовлення можна описати у термінах наратології. За наратологічними уявленнями, носій 
викладу у повісті Т. Осьмачки "Старший боярин" є гетеродієгетичним наратором, оскільки він, на 
відміну від гомодієгетичного, "не фігурує в історії (дієгезисі) як актор", а лише відповідає за 
"вербалізацію" художньої інформації, тобто виражає її в мовній формі [20:15–16, 28–29, 100]. 
Інтерпретативна позиція суб’єкта мовлення в Осьмаччиному творі постає досить рухомою, тяжіючи то 
до акторіального, то до аукторіального  наративного типу [20:17]. Інакше кажучи, "центром орієнтації 
читача" може виступати як свідомість одного з героїв, так і суб’єкт свідомості, що не збігається з жодним 
персонажем. Аукторіальному типу цілком відповідає форма репрезентації історії о. Дмитра Діяковського 
(шостий розділ твору). Оповідач вдається до ретроспективного висвітлення достатньо віддалених у часі 
подій, тим самим демонструючи те, що його погляду доступний великий часовий відтинок. З позиції 
оповідача, тобто в аукторіальній перспективі, подаються події, що мали місце у садибі Діяковського 
напередодні його від’їзду й невдовзі після нього (дев’ятий і десятий розділи). Цей факт унаочнюється 
завдяки композиційному обрамленню вказаних епізодів, яке утворюють ліричні відступи-"рефлексії" 
оповідача, засвідчуючи його безпосереднє самовиявлення. У багатьох випадках функцію сприймання й 
оцінки передано центральному персонажу повісті. Так, в епізоді, де йдеться про перебування Гордія 
Лундика серед братчиків "Першого куреня вільних українців", послідовно втілюється акторіальна 
перспектива (до сцени співу); суб’єктом свідомості тут виступає головний герой твору, оскільки 
вербалізується лише та інформація, яка йому доступна. Найбільш наочною демонстрацією цього є 
вживання власних імен: у мовленні оповідача ім’я дійової особи з’являється лише після того, як його 
може почути Гордій з розмови братчиків. Дехто з них, відповідно до інтерпретативних можливостей 
суб’єкта свідомості, так і залишається "безіменним", фігуруючи під тією "назвою", яка фіксує 
особливості зовнішності ("грубий селянин", "одноокий"), а отже, виступає цілком ймовірним 
результатом спостережень Лундика. По мірі того, як головному герою повісті "Старший боярин" 
відкриваються все нові й нові подробиці, відчутно зростає обсяг інформації, яким оперує оповідач. 
Властива центральному персонажеві функція суб’єкта свідомості у цьому епізоді маркується дієсловами 
з семантикою сприймання: Гордій Лундик "став оглядати кімнату", "дивився і слухав", "спостерігав, що 
діялося". Слід відзначити, що фіксація подій та їх суб’єктивна оцінка (з позиції героя) постають у деякій 
ізоляції. Суб’єкт мовлення лише одного разу перериває оповідь зауваженням, яке характеризує ставлення 
головного героя до побаченого і почутого: "Все це в Гордієвій душі збуджувало незвичайну цікавість. І 
він, притаївши дух, дивився і слухав, як загіпнотизований, для якого немає ні минулого, ні 
прийдешнього..." [18:68]. Суб’єктивна оцінка подій, що виражається у зіставленні героєм власної долі з 
долею братчиків, подається у цьому епізоді ретроспективно. У цілому вона характеризується певною 
динамікою і, разом із зростанням поінформованості суб’єкта свідомості, поглиблюється від "незвичайної 
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цікавості" до усвідомлення героєм духовної спорідненості з братчиками. Отже, функція сприймання й 
оцінки у повісті Т. Осьмачки "Старший боярин" поділена в основному між оповідачем і центральним 
персонажем, що значно підвищує статус останнього порівняно з іншими дійовими особами, яких автор 
не "уповноважує" виступати в ролі суб’єкта свідомості. 

Оскільки психологізму надається значення іманентної властивості художньої літератури, її 
універсальної родової якості [21:56; 22:11], особливої уваги заслуговує питання про роль суб’єкта 
мовлення у репрезентації художньо-психологічного складника поетики. Художній психологізм постає 
концепцією словесно-образної презентації людини і водночас характеризується сукупністю форм її 
мистецького втілення [22:11]. Носій мовлення у літературному творі є тим суб'єктом, що здійснює 
інтерпретацію виявів психічної сфери і об’єктивує психологічні спостереження (а також 
самоспостереження), глибина, ґрунтовність і достовірність яких залежить від його позиції відносно 
зображеного світу й ступеня дистанційованості від автора. Одним словом, суб’єкт мовлення стає 
суб’єктом психологічного аналізу, організуючи систему форм і засобів зображення-вираження 
психологічної сфери. Художньо-психологічний складник твору подається крізь призму суб’єкта 
мовлення, завдяки чому авторська свідомість дістає ту чи іншу об’єктивацію як у сукупності принципів, 
так і в системі форм і засобів психологічного зображення. Основним способом зображення персонажів у 
повісті Т. Осьмачки "Старший боярин" виступає опис поведінки героїв з точки зору спостерігача, який з 
підкресленою об’єктивністю фіксує їх дії, як правило, не проникаючи у сферу почувань і не 
висловлюючи власних припущень щодо внутрішнього стану дійових осіб. Інакше кажучи, 
поінформованість оповідача обмежена лише фактами поведінки персонажа, що свідчить про так звану 
зовнішню позицію у плані психологічного зображення [19:141–144]. Виняток становить Гордій Лундик, 
описаний з внутрішньої точки зору, тобто з позиції суб’єкта мовлення, наділеного достовірним знанням 
про внутрішній світ персонажа [19:144]. Здебільшого оповідач детально фіксує динаміку психологічної 
сфери героя, насичуючи текст verba sentiendi, або дієсловами внутрішнього стану – "подумав", "відчув", 
"згадав" та ін. [19:144], а також висловами аналогічної семантики (Наприклад: "Він відчув безодню 
світову як продовження тієї пустки життєвої, серед якої його маленьке серце билося тривогою, чуючи 
свою приреченість, мабуть, їй, уже світовій пустелі. З’явилося дике бажання схопитися і бігти до тітки... 
Хлопець зараз же чогось нагадав, що не співали й не співають солов’ї… І йому стало страшно, і на мить 
незрозуміло, куди і чого він іде… Йому прийшло в голову, що видиво похоже на казку… Відчув страшну 
силу того чуття, що зароджує світ, уже зруйнувавши мільярди незнаних світів раніше" [18:11–14]). 
Щоправда, психологічна сфера деяких інших персонажів (Варки, Горпини Корецької, наймички Дуньки) 
може так само висвітлюватися з внутрішньої точки зору, але подібна поінформованість оповідача 
виявляється лише зрідка, у кульмінаційних, ключових епізодах твору, і становить швидше виняток, ніж 
правило. Отже, обрана стратегія психологічного зображення втілюється досить послідовно. З’ясування 
точки зору оповідача, з якої подається психологічне зображення персонажів, свідчить про винятковий 
статус головного героя Осьмаччиної повісті. Послідовне застосування щодо Гордія Лундика внутрішньої 
позиції у плані психології, надання йому функції суб’єкта свідомості у сполученні з відсутністю 
полемічності або іронії носія викладу стосовно героя і тотожністю окремих моментів їх духовного 
досвіду дозволяють приспустити, що оповідач, в принципі поділяючи позицію цього персонажа, може до 
певної міри асоціювати його з власним "я" [19:177].  

Таким чином, функція оповідача як репрезентанта авторської свідомості реалізується і в його 
безпосередньому самовиявленні, і через сукупність точок зору, що визначає місце персонажа в системі 
суб’єктів свідомості, а отже, і його роль у втіленні авторської інтенції. Слід зауважити, що суб’єкт 
мовлення виявляє свою присутність і в організації художнього часопростору, оскільки, відповідно до 
авторської інтенції, диктує правила сприймання та інтерпретації часово-просторових координат 
зображеного світу. Цей аспект функціонування суб’єкта мовлення може стати предметом окремої 
розвідки. 
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Лапко Е.А. Повествователь как форма репрезентации авторского сознания (на материале повести 
Т.Осьмачки "Старший боярин"). 

В процессе анализа повести Т. Осьмачки "Старший боярин" исследуются отдельные аспекты 
механизма объективации авторского сознания. Автор статьи опирается на опыт изучения субъектной 
организации литературного произведения и некоторые положения нарратологии. Ключевые слова: 

проблема автора, авторское сознание, субъект речи,  повествователь, точка зрения. 

Lapko O.А.  A  Narrator as a Form of Representation of Author's Consciousness (Based on T.Osmachka's 
story "The Senior Boyar") 

The article studies and analyses particular aspects of expressing author’s consciousness and  the pattern of 
subjective arrangement of a literary work and some principles of narratology.  Key words: author’s problem, 

author’s consciousness, narrator, stand point. 
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ОСНОВНІ ТИПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ 

Автор статті аналізує проблему розвитку українського романтизму як частини світового, визначає 
основні риси романтичної поезії в період її становлення.  

Історико-філологічна наука давно розпалася на історію, літературознавство, лінгвістику і в своїй 
цілості існує тільки в східній та класичній філології. Є, однак, проблеми і в новітній (посткласичній) 
західній, зокрема слов'янській, філології, які вимагають цілісного історико-філософського підходу. До 
них належить проблема взаємозв'язку історичної епохи, її літературного стилю і мови, яка цей стиль 
утілює. Розглядаємо цю проблему на прикладі українського романтизму в його протиставленні 
реалізмові.  

Говорячи про романтизм, мають на оці передусім романтизм, сказати б, класичного зразка, а саме: 
літературний стиль, що охопив усі європейські літератури загалом десь між 1815-1848 роками. Однак у 
літературах головно Західної Європи в другій половині XVIII ст. існував також преромантизм. Явний 
неоромантизм на зламі ХІХ-ХХ ст. здобув утілення в низці вужчих течій – модернізму, символізму, 
імажинізму – і конкретно в творчості частини українських письменників (це пізній І. Франко,  
М. Коцюбинський, Леся Українка, О. Олесь і молодий П. Тичина). Безперечно, типологічно близькі 
аналоги має романтизм і в давніші періоди історії літератури. Так, своєрідним романтизмом щодо 
попереднього Відродження (у XVI ст.) і пізнішого класицизму (у ХVПІ-ім) було бароко XVII ст. Певну 
подібність романтизму до бароко відзначає, зокрема, Д. Чижевський. Що ж до найдавнішого часу, то тут, 
біля джерел європейських літератур, типологічну подібність стосовно романтизму виявляє християнська 
література ХІ-ХІV і дальших століть на противагу античній літературі дохристиянської доби.  

Романтизм - один із найбільш розроблених і самодостатніх напрямів в українській культурі минулого. 
Завдяки великій кількості літературних творів художню систему українського романтизму, мабуть, 
вибудувати найлегше. Серед багатьох тем є такі, які властиві не всім романтикам. Наприклад, тема 
пророка чи тема демона є здобутком всього кількох з них. Це не випадковість, адже піднятися до 
високості пророка - то, власне, переродитися у напівбога, що недосяжне для багатьох. Найбільш вдалий 
опис такого перетворення подав Д. Овсяніко-Куликовський: "Людина була духовно сліпою й глухою, 
зараз вона стала прозірливою й чутливою; вона була грішною і суєтною, тепер вона - ідеал моральної 
чистоти і носій високого ладу душі, недосяжного для простих смертних. Це - радикальне і всебічне 
перетворення душі, рід психічної революції, після якої людина стає невпізнанною" [2:320]. Не кожна 
людина здатна на подвиг такого переродження, тому воно було й лишається привілеєм геніальних і 
сміливих натур. Ми не можемо й не повинні чекати подібних духовних злетів від кожного письменника-
романтика, бо цього не потребує навіть природа людського мислення. Знаменним є сам факт розвитку 
теми пророка в межах українського романтизму, який свідчить про ейдологічну вичерпність верхнього 
ряду тематичних абстрагувань, адже вище за пророка - лише Бог, художнє оперування яким 
неприпустиме, оскільки тоді література втрачає ознаки літературності" і набуває натомість рис теології. 
Тож теми пророцтва й демонізму складають верхній ряд тематичної романтичної ієрархії.  

Більшість же письменників-романтиків обмежили свою творчість (звичайно, не навмисне, а з 
причини індивідуальної духовної загадковості) всього кількома антиномічними парами тем, хоча досягли 
віртуозності у їх малюванні. Найчастіше це теми коханого, вигнанця, сироти, козака. Ці теми детально 
розроблені у всіх можливих параметрах. Але існує група тем, які уславили своїх творців, не 
переважаючи кількісно, не будучи поширеними серед літератури того часу. До них належать теми 
пророка, дурня, провісника, юродивого, демона, демона покараного, волхва, перевертня. Немає жодного 
значення, скільки творів належить до кожної з тем, а лише факт їх присутності. Художня система 
українського романтизму значно ширша, ніж художня система кожного окремого письменника. Навіть 
геній Шевченка не здатен був відтворити її всю [5:56].  

Отже, романтизм будь-якого, у тім числі найширшого, ґатунку і, зокрема той, про який ідеться, тобто 
пов'язаний із ХІХ-ХХ ст. – дитя зламної, переходової епохи. Вже нічого не можна навчитися в епохи, що 
минула, і тим більше нічого в тієї, що надходить, бо вона щойно народжується. Тож від письменника-
романтика вимагається зовсім інше, ніж од письменника реаліста. Письменник-реаліст намагається 
вивчити життя, яким воно є, і це пильно описати. Письменник-романтик прагне навчити, яким життя має 
бути, і це вільно оспівати. 1 тому письменник-реаліст зображує, як правило, типових дійових осіб у 
типових обставинах. А письменник-романтик тяжіє до змалювання виняткових героїв у виняткових 
обставинах. Письменник-реаліст – сумлінний спостерігач і дослідник-аналітик. Письменник-романтик–
талановитий візіонер і ясновидець. Письменник-реаліст – обдарований, часом геніальний, оповідач. 
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Письменник-романтик – владний вождь і натхненний пророк. 1 тому часом, спостерігаючи те саме 
явище, вони зовсім по-різному його бачать і зовсім по-різному його зображують.  

До того ж, теорія суперечностей становила частину естетики романтизму і вилилась у вироблені 
лаконічні формули, як от: "Утверждение и отрицание суть противоположности. Совмещение 
противоположностей в одном действии мышления есть противоречие" [2:322]. Образи-антагоністи й 
образи-антиподи не є суто романтичним здобутком, а властивістю художніх систем взагалі і запорукою 
їх розвитку. На цій підставі маємо говорити про антагоністичні та антиномічні пари тем, як про одну з 
умов розвитку художності на тематичному рівні. Антиномічні теми виникають внаслідок несхожого 
розв'язання однієї спільної проблеми на одному рівні тематичних узагальнень; тобто залежать від 
наслідків зіткнення конкретної форми пророцтва з дійсними обставинами життя поета; від способу 
становлення божественного (чи демонічного) в його вданих матеріальних формах. Антагоністичні теми 
пов'язані між собою суперечністю масштабу сутнісного. Основний антагонізм романтичного 
світобачення полягає у відчутті протистояння божественного - демонічному. Безперечно, почерпнутого з 
Християнства.  

Письменник-романтик прагне, щоб його голос якнайбільшою мірою почув читач чи слухач його 
творів, бо насамперед відчуває себе і є пророком, речником нових істин, щоб розмова з читачем 
найглибше на читача вплинула, його розворушила, митець прагне схвилювати й переконати чи то як 
полум'яний промовець-проповідник, чи то як близький інтимний друг. Через це в романтичній літературі 
часто вдаються до таких форм, що найдієвіше виконують подібну роль.  

До визначальних особливостей романтизму як літературного стилю належить і мова. Мова романтика 
напружена, емоційна, схвильована. Навіть прозі притаманний великий ступінь поетизації, що 
відчувається насамперед у підкресленому ритмі. Письменник-реаліст ритм своєї прози намагається 
якнайбільше приховати, надаючи йому ледь відчутної відмінності від розмовної мови, романтик же, 
навпаки, ритм прози робить відчутнішим – аж до надання ритму віршового.  

Мотиви смерті, могили, загибелі в українському романтизмі - це зовсім не презентація небуття, бо 
останнє дорівнює абсолютному зникненню із сфери одухотвореного буття - анігіляції. За християнським 
же віровченням смерть не є остаточним зникненням, адже безсмертна душа людська, душа природи, 
вічним є світовий дух. Душа може залишати тлінне тіло, а не світ, не буття. Тільки у випадку продажі 
душі дияволу смерть стає абсолютною. Буття безсмертне до того моменту, поки живе ідея Бога, воно 
навіть здатне перемогти небуття, якщо останнє буде переможене в людських спрямуваннях, тобто 
Християнство залишає людині право на свідому корекцію світової рівноваги.  

Стиль мислення в категоріях взаємовиключаючої єдності правомірно пов'язують з ім'ям Ф. Шеллінга. 
Адже він проголосив подвійність і полярність універсальними принципами розвитку природи і 
особистості. Шеллінг побачив світ як сонмище суперечностей і в основу будь-якої дії і людського вчинку 
поклав зіткнення суперечностей або їх химерне співіснування за принципом тотожності. Філософія 
тотожності Шеллінга побудована на ствердженні закономірної об'єктивної істинності догматизму й 
нігілізму, життя і смерті, добра і зла: "Але добро мусить бути піднятим з тьми до актуальності, щоб жити 
в неминучій єдності з Богом: зло ж мусить бути віддалене від добра, щоб навіки бути скинутим у 
небуття. Бо кінцева мета творіння полягає в тому, щоб те, що для себе не могло б бути, було б для себе, 
будучи піднесеним до здійснення з пітьми як незалежної від Бога основи. Звідси необхідність 
народження і смерті. Бог віддає ідеї, які були в ньому позбавлені самостійного життя, самоті і 
несутнісному, щоб, викликані звідти до життя, вони знову були б в ньому як незалежно існуючі" [4:639]. 

Поетизація мови в прозі та її особлива піднесеність у поезії вимагає й відповідних, урочисто-
піднесених слів. Романтик звертається до мови попередніх епох, оскільки саме архаїчна лексика як 
лексика незвичайна і водночас старовинно-традиційна надає мові урочисто-піднесеного й поетичного 
характеру. Поряд із старовинними словами подібний же ефект створюють і старовинні форми. 

З другого боку, романтизм, прагнучи до якнайтіснішого, інтимного зв'язку з читачем, не цурається й 
мови народно розмовної. Отож романтик звертається до цілої гами слів і форм. Відтак у романтичному 
стилі спостерігаємо своєрідний сплав слів і форм урочисто-піднесених і розмовно-інтимних.  

Романтизм щедро черпав із криниці народної поезії і до цього джерела, безперечно, звертатиметься 
ще не раз. Особливо характерні ці впливи в початковий період його розвитку. В українському 
романтизмі, з огляду на відносно пізній і повільніший розвиток літератури, подібна фольклорність стилю 
збереглася довше. Зустрічається в творах Костомарова, Забіли, Петренка, Гребінки тощо. 

Такі у найголовніших рисах епохи, що породжують романтизм (і – ширше – близькі до нього стильові 
літературні прямування), романтизм як літературний стиль, що відповідає на потреби цих епох, а також 
мова, що в ній цей стиль втілюється. Як свідчить вивчення у взаємному пов'язанні цих трьох граней – 
"епоха – стиль – мова", всі вони органічно й природно випливають одне з одного. Звичайно, 
запропонована спроба їх пов'язати дала змогу розглянута це лише в найзагальніших рисах.  

 
Матеріал надійшов до редакції 19.03.2004 р.  
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Барабанова Е.А. Основные типологические аспекты развития украинского романтизма 

Автор в статье анализирует проблему развития украинского романтизма как части мирового, 
определяет основные черты романтической поэзии в период её становления.  

Barabanova E.A. The Major Typological Aspects in the Development of the Ukrainian Romanticism. 

The paper addresses the issue of the development of the Ukrainian Romanticism as a part of the word one and 
defines the main features of the romantic poetry at the period of its development.  
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ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ТА АНГЛІЙСЬКОГО НАТУРАЛІЗМУ В 
ПОРІВНЯЛЬНОМУ АСПЕКТІ 

В статті розглядається художній світ української та англійської натуралістичної літератури 
кінця ХІХ -  початку ХХ ст. Головна увага приділяється основним закономірностям художньої 
специфіки натуралістичної стильової течії в межах міжлітературного процесу вказаного 
періоду. Розглядаються основні типологічні особливості напряму в порівняльному аспекті. 

Тема натуралізму в українській літературі є цікавою і водночас суперечливою. Існує багато думок 
щодо того, наскільки популярним був цей напрям в Україні, адже він тривалий час з ідеологічних 
міркувань вважався неприйнятним для українського радянського літературознавства. Причиною були 
принципи об’єктивності зображення й вірності життєвій правді. 

На думку Д. Наливайка натуралізм належить до тих літературних течій, яким особливо не поталанило 
у нашому літературознавстві. Не можна сказати, що українська література проминула його, - він у ній 
розвивався, і досить широко і розмаїто, але в літературній науці так і не визначився ні в своїх дійсних 
параметрах, ні в своїй суті [1:118]. 

У свою чергу соціальний контекст, у рамках якого утверджувалась натуралістична література 
України, відрізнявся багатьма чинниками, серед яких вагоме місце певним чином займала запізніла 
потреба формування національного читача, який на українському терені, без сумніву, мав мати свою 
специфіку. Проблема полягала у тому, що протягом багатьох століть український народ не мав повної 
можливості розвивати свою культуру, вводити її у систему світового культурного процесу та обміну, а 
внаслідок того – виробити національну комплексну культурно-естетичну систему. Відсутність належних 
умов обмежувала можливість трансляції духовно-культурних цінностей з покоління в покоління, від 
автора до читача, що, з одного боку, зумовлювало пріоритет збереження і культивування традиційної 
культури як гаранта збереження етнічної ідентичності, з другого – викликало спротив намаганням 
динамічно модернізувати традиційні напрями, стилі, форми. Ці ідеї формувалися значною мірою під 
впливом слов’янофільського народництва і романтизму (М. Костомаров, П. Куліш) і були спрямовані на 
певне "консервування питомих рис української "простонародної" народності" [2:108]. 

 Серед багатьох причин такої ситуації чи не найголовнішою було те, що реальним читачем 
української літератури була переважно людина з простого люду. Відповідно, коло проблем, які 
порушувались її ідейно-художнім дискурсом, первинно збігалось із комплексом бажань та прагнень 
простої людини, її щоденними життєвими турботами. Оскільки йшлося передусім про найбільші людські 
проблеми, які стосувались кожного у жахливій лихоманці боротьби за своє життя проти демонічних 
тенденцій як людського характеру, так і соціального середовища, в якому доводилось жити, то такі ідеї 
вже були закладені в гуманістичних засадах народного мистецтва – фольклорі. Звідси – натуралістичний 
тип літератури поряд із романтичним іманентно завжди сприймався як найбільш характерний для 
української парадигми мистецтва слова, бо пов’язувався із демократичними тенденціями в розвитку 
мистецтва та культури [3:6]. 

Безумовно, історичні події тієї чи іншої країни впливають і на літературу. Як в англійській, так і в 
українській культурі визначальним чинником, що видозмінив модус літературного натуралізму в 
останній третині ХІХ ст., став процес руйнування патріархального суспільства, що відбувався внаслідок 
індустріалізації країн і впливу цього процесу на культуру того часу. Розвиток промисловості, який з 
часом займав усе більші і більші території та оволодівав багатьма верствами населення, приводив до 
глибшої конкретизації людської проблеми, кризи, котра, врешті, заполонила суспільне середовище і яка 
активізувала заміну старих традицій новими, більш відповідними новому часові, новій епосі.  

Особливого розвитку ідея перенесення методів природничих наук у сферу літератури набула в 
теоретичних працях Е. Золя, про що свідчить вже сама назва одного з головних програмових документів 
натуралізму – "Експериментальний роман". Дещо еклектичний характер цієї розвідки пов’язаний з 
намаганням автора опертися на передові тогочасні досягнення у галузях генетики, біології, філософії, 
естетики. Великий вплив на теорію натуралізму справили праці Ч. Дарвіна і Г. Спенсера. Натуралісти 
звузили теорію Дарвіна до "правдивого, природного, первозданного" в мистецтві та літературі. Вони 
порівнювали людське суспільство з організмом, що розвивається, у повній відповідності з тезою 
Спенсера про уподібнення суспільства до живого тіла, що вело до біологічного трактування суспільних 
явищ. Саме тут заховалося коріння натуралістичного світоглядного монізму, біофізіологічного погляду 
на людину, її вчинки та місце в суспільстві [4:18]. 

Між літературними процесами таких країн, як Україна та Англія є дуже багато відмінностей, але, 
коли мова йде про натуралістичні тенденції, то тут неможливо не добачити ряд спільних рис. Звичайно, 
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принцип "немає напряму – немає проблеми" дуже влаштовував радянське літературознавство, коли 
йшлося про натуралізм. Але, незважаючи ні на що, цей напрям все ж таки існував в українському 
літературознавстві. 

Ще Леся Українка в листі від 27 січня 1903 року до матері О.П. Косач дивується, що С. Єфремов не 
помічає натуралістичних тенденцій в українському літературному процесі: "Як не було натуралізму, - 
запитує вона, - а Нечуй, а Франко? " [5:33]. На причетність таких українських літераторів до натуралізму 
як І. Франко, В. Винниченко, В. Стефаник та ін. звертали увагу І. Денисюк, В. Матвіїшин, Р. Голод, 
Д. Наливайко, М. Ткачук, М. Кебало. Саме завдяки їхній праці сьогодні ми можемо впевнено 
стверджувати, що існує комплекс генетичних і типологічних рис, який дозволяє виокремити феномен 
натуралізму в діахронному та синхронному аспектах як самостійний напрям в українській літературі. 

Щодо англійського натуралізму, то слід зазначити, що суперечки про популярність цього 
літературного напряму в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. точаться до сьогоднішнього дня. У багатьох 
енциклопедіях і підручниках говориться про те, що натуралізм ніколи не був популярним у цій країні, а 
таких письменників, як Джордж Мур (1852-1933), Джордж Гіссінг (1857-1903), Артур Моррісон (1863-
1945) відносили до реалістів. Місцем натуралістичного напряму в англійському літературознавстві 
цікавились не лише англійські дослідники, але й літературознавці з України та Росії, а саме – Т.  Харпер 
[6], Р. Трессел [7], У. Фрієрсон [8], Д. Наливайко [1], М. Урнов [9], М. Бахтін та інші. 

Деякі літературознавці, зокрема, Д. Наливайко, вважають: натуралістична течія зароджується в 
англійській літературі навіть раніше ніж у французькій, хоч і не набуває такого масштабного розвитку. 
Особливий інтерес щодо цього становить творчість Дж. Еліот і почасти Е. Троллопа. Дж. Еліот було 
властиве не менш палке захоплення наукою, ніж Е. Золя. Уже в ранніх творах кінця 50-х років вона 
робить ставку на спостереження, а не на уяву, прагне до об’єктивності й документальної точності 
зображення. Далі в її романах з’являється й міцніє тенденція природничо-наукової мотивації 
зображуваного, хоч, слід сказати, фізіологізм французького натуралізму був їй чужим [1:121].  

У різних європейських літературах другої половини ХІХ століття спостерігається рух до 
натуралістичної течії, яка досягає завершення в останній третині цього ж століття. Це дає підстави 
розглядати натуралізм як закономірний процес у розвитку літератури континенту, зумовлений 
глибинними історичними зрушеннями в суспільному, розумовому й художньому житті епохи. 

Коли ми говоримо про розвиток літературного процесу, то не повинні забувати про його поступовість 
і первинну неоднозначність в інтерпретації свого часу. Тому, коли йдеться про натуралізм у літературах 
європейських країн ХІХ ст., доцільніше розглядати так звані натуралістичні домінанти різнорідних 
стильових джерел, які, переважаючи у тій чи іншій літературі, деякий час визначали тип мислення та 
аналізу літературних подій та явищ. Розглядати цілісну натуралістичну систему, мабуть, недоречно. У 
подібному ракурсі О. Білецький зауважував, що у літературному процесі "нема механічних змін, а є 
нарощування якостей; існують домінанти, які в кінцевому рахунку визначають – у перспективі 
майбутнього – обличчя наступної групи явищ" [10:268-307]. 

Однакове значення для літературного процесу генетико-контактних зв’язків та типологічних 
відповідностей варто вважати справедливим у плані того, що, наприклад, натуралізм в українській 
літературі – це не завжди натуралізм, який склався у літературі французькій під проводом Е. Золя. Для 
підтвердження цієї думки візьмемо міркування Л. Гаєвської, яка стверджує, що натуралізм І. Франка – це 
не обов’язково вплив Е. Золя: "вірогідніше буде припустити, що, як і пізнавально-аналітичне начало, цей 
художній принцип пояснюється не стільки впливом і запозиченнями, скільки об’єктивно зумовленою 
спільністю, збігом окремих граней світовідчуття" [11:142]. 

Ознака революційності, яку приносила у світоглядний контекст натуралістична поетика, була 
спільною рисою в плані рецепції натуралізму для всіх літератур Європи незалежно від національних 
особливостей. Світоглядним парадигмам європейських країн кінця ХІХ – початку ХХ ст. були властиві 
дві тенденції щодо радикальності у поглядах. З одного боку, це правдивість зображення навколишньої 
дійсності аж до найменших, раніше не вартих уваги елементів, з другого – предметом зображення 
ставали нижчі верстви суспільства. Внаслідок цього остаточно зникає поділ літератури на високу і 
низьку, все стає доступним для естетичного зацікавлення письменника. І. Франко відзначав: "Сучасний 
роман, створений великими письменниками, обіймає все, що називається людським життям. Він нехтує 
минулим, але передусім цікавиться сучасністю тому, що її можна досліджувати так, як цього вимагає 
новий метод. А метод цей вимагає передусім правди, тобто змалювання дійсності такою, якою вона є, чи 
краще такою, якою її бачить поет крізь призму своїх здібностей, навичок і темпераменту" [12:180]. 

З цього приводу, цілковиту слушність має В. Матвіїшин, який зазначає, що "на певному етапі 
розвитку літератури, подібно як символізм та імпресіонізм, натуралізм був певним кроком уперед на 
шляху до глибшого відтворення картин злиденного життя низів у різних країнах світу, привертаючи 
увагу широкої читацької громадськості до низки проблем, які сором’язливо, по-пуританськи обминали 
інші письменники" [13:337]. 
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Деякі літературознавці схиляються до думки, що література поділяється на два типи. Перший тип, 
якому властивий нормальний розвиток ідейно-художнього комплексу, називається "класичним". До 
нього ми можемо віднести літератури Франції, Англії, Німеччини та ін. Характерними рисами другого 
типу є уповільнений культурний розвиток та загальний занепад історичного життя деяких націй. Як 
відзначають автори цієї концепції, в літературах другого типу певні етапи, ланки художнього розвитку 
були начебто пропущеними або слабо виявленими, тому їм властиве слабо виражене протистояння 
літературних напрямів та недиференційованість художніх структур. Серед інших літератур сюди 
відносять і українську літературу. 

До найбільш цікавих творів натуралістичного напрямку в англійській літературі варто віднести 
романи Джозефа Хокінга "Усі люди – брехуни" ("All Men are Lіars",1895), "Божевілля Девіда Баринга" 
("The Madness of Davіd Barrіng", 1890), Гаррі Лендера "Щасливчик Барджі" ("Lucky Bargee", 1898), 
Річарда Уайтінга "Джон Стрет", ("John Strett", 1899). Ці твори, що ставлять метою максимально вірне 
зображення дійсності, володіють рядом ознак, котрі дозволяють говорити не тільки про їхню єдину 
тематичну спрямованість, але і про спільність творчого методу. Прихильність ідеї авторського 
невтручання, безсумнівно, є однією з домінантних рис  натуралістичного роману в англійській 
літературі, а його лейтмотивом - насильство як спосіб життя. Письменник-натураліст прагне запам'ятати 
не тільки матеріальні реалії повсякденного побуту, але навіть таку хитку, вічно змінну тканину, як 
спілкування. 

Підводячи підсумки, окреслимо в чому ж полягають типологічні особливості українського та 
англійського натуралізму в порівняльному аспекті? Перш за все, різниця полягає у тенденціях 
впровадження натуралістичних тенденцій у вищезгаданих країнах. 

У французькій літературі, як відомо, натуралізм прийшов на зміну реалізму, який, на відміну від 
натуралізму, відрізнявся меншою радикальністю. Через те, що в німецькій, американській, а також в 
українській літературах романтизм був більш популярним, а тяжіння до цього напряму спостерігалося аж 
до другої половини ХІХ століття, письменники-натуралісти в цих країнах не могли цілковито побороти  
романтично-ідеалістичні тенденції, тому поряд із драстичними, натуралістичними картинами 
зустрічаються ідеалізовані образи, що створюють враження контрасту. Це підвищує загальну 
експресивність творів. 

Творчості українських письменників-натуралістів, а саме І. Франка, В. Стефаника, М. Павлика, 
притаманні бурлеск, етнографізм, сентименталізм і певною мірою – ідеалізація. Саме для подолання 
тенденцій романтично-ідеалістичного спрямування потрібно було, щоб з’явився натуралізм, який мав 
"пробити дорогу" реалізму. 

Характер англійського натуралістичного роману визначає й образ людини в ньому. З трьох 
найважливіших детермінант людської поведінки, визначених філософами-позитивістами (раса, 
середовище, момент), англійські натуралісти головну увагу приділяють двом останнім. Спадковість їх 
цікавить не так, як інших представників міжнаціонального інваріанта натуралізму. "Мій роман, - пише 
Моррісон, - це історія характерів" [14:10]. Характери письменника позбавлені традиційно-
натуралістичного мотивування. На передній план Моррісон ставить середовище, не загострюючи уваги 
на проблемі спадковості, вроджених вад, що з такою очевидністю можна простежити і в Джорджа 
Гіссінга ("Демос", "Пекло"), і в Джорджа Мура ("Дружина актора", "Муслінова драма"). 

Отже, типологічні відповідності натуралізму в українській та англійській літературі 
характеризуються цілим спектром аналогій та відмінностей, сутність яких означується через типологію 
протиставлення між об’єктами художнього зображення. 
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Косило Н.В. Типологические особенности украинского и английского натурализма в 
сравнительном аспекте 

В статье рассматривается  художественный мир украинской и английской натуралистической 
литературы конца ХІХ – начала ХХ вв. Основное внимание уделяется общим закономерностям 

художественной специфики натуралистического стилевого течения в пределах межлитературного 
процесса указанного периода. Рассматриваются основные типологические особенности направления в 

сравнительном аспекте. 

Kosylo N.V. Typological Peculiarities of the Ukrainian and the English Naturalism in the Comparative 
Aspect.  

The paper studies the artistic world of the Ukrainian and the English literature of the end of the XIXth and the 
beginning of the XXth  centuries. It centers on the general regularities of the specific character of the naturalistic 
literary trend within interliterary process of the period. It studies the major typological peculiarities of the trend 

in the comparative aspect. 
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ЕСТЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКИХ ЖАНРІВ 

Розглядаються особливості художнього життя Київської Русі, які вплинули на становлення давніх 
літературних жанрів. 

Проблема реконструкції давніх жанрів у літературознавчій науці вирішувалася переважно способом 
їх виявлення (у формі конкретних творів), опису, реєстрації і закріплення за певним літературно-
культурним явищем. У результаті виходила описова інвентаризація жанрів, кожен з яких мав вигляд або 
самодостатньої текстової одиниці, або співіснував із подібними собі у невеликому жанровому комплексі. 
У тій жанровій картині не все було вмотивованим, не все вкладалося у відведені літературні рамки, 
оскільки неясним залишався принцип підходу до жанрової природи тогочасного письменства. 
Здебільшого застосовувався аристотелівський принцип наслідування у диференціації жанрів. Тому й 
невипадковим є висновок Д. Лихачова про те, що давня література за своєю жанровою будовою ніби 
повторює будову феодального суспільства [1:50]. 

На нашу думку, до з’ясування жанрової природи давньоукраїнського письменства слід підходити з 
погляду чинників та потреб, які зумовили, визначили передусім літературний статус жанрів. При цьому 
маємо врахувати, що йдеться про жанри у середньовічних літературах. Окрім того, пам’ятати про 
специфіку їх трансформації і творення на києворуському ґрунті, що призводило до певних відхилень та 
"поправок" у становленні та функціонуванні жанрів. 

Загальний теоретичний принцип, який обираємо для визначення і тлумачення давніх жанрів, - це 
форма організації художнього матеріалу. Ключовим питанням тут є з’ясування тих рушіїв, котрі 
організовують текст у самобутню форму, а також специфіка самої літературної форми крізь призму 
середньовічного світовідчуття та світобачення. 

Окреслимо ті естетичні чинники і потреби, які вплинули на жанротворення за часів Київської Русі. 
Вони дуже тісно пов’язані з виникненням нових естетичних цінностей в колах тогочасної інтелігенції. 

1. Естетичної ваги набуває писемне слово.  Вирішальне значення для розвитку писемної творчості на 
давньоукраїнському ґрунті мали візантійські літературні традиції. На ту пору (Х століття) у візантійській 
літературі вже існував культ писемного слова, породжений Святим Письмом. Ідея Животворного Слова 
стала наріжним каменем у грандіозній будові середньовічної вербальної культури, оскільки, за св. 
Августином, "Слово - сам бог, що є правдивим світлом, яке просвічує кожну людину, що приходить на 
цей світ" [2:114]. Старозавітні пророки і новозавітні апостоли не лише проповідують усно, а й пишуть 
книги, послання. Біблійна апологетика Слова поступово витісняє античний Логос, що у давньогрецькій 
філософії означав первісну єдність істинного смислу речей і слів мови, якими ті іменувалися. У Середні 
віки Логос дуже природно асоціюється з поняттям "слова" як тексту, з поняттям книги. Носієм "слова" є 
не тільки Святе письмо, святі, але й книжники-писателі, для яких писемне слово водночас і 
"одкровення", і символ "сокровенного". Записане слово (священний текст) адресується читачеві і 
слухачеві, внаслідок чого виділяється тип "ученого" (знавець письма, відтворювач-переписувач "слова") і 
проповідника (цей проголошує текст для тих, хто не знає письма). Засвоєння книжного слова має 
виразну метафору у Книзі пророка Єзекиїля: Бог звелів пророкові з’їсти "звій книжковий, пописаний 
спереду і ззаду", щоб проповідувати в "Ізраїлевому домі" [2:8-10; 3:1-3]. Синтезований образ промовця і 
книжника у псалмі 45 ("мій язик - мов перо скорописця") свідчить про біблійний архетип церковного 
діяча - письменника-проповідника, який був популярним у Середні віки. 

У ранньокиївський період літературного розвитку на руський ґрунт, окрім фрагментів святого 
Письма, потрапило чимало творів, які при перекладах і переробках (писемна адаптація) одержали назви з 
компонентом "слово" або "сказання". Це було означення жанру, яке виносилося в заголовок для того, 
щоб попередити читача або слухача, в якому "художньому ключі" буде вестися розповідь (означення 
жанру - як знак перед-розуміння твору). До того ж слід мати на увазі, що "основою для виділення жанру, 
поряд з іншими компонентами, служили не літературні особливості викладу, а сам предмет, тема, якій 
була присвячена оповідь" [3:58].  

2. Величезною духовною й естетичною цінністю стає книга. Книжність поступово витісняє культ 
усного слова, отож стає святинею, джерелом Слова - божественного світла, священний текст має 
трансцендентний характер, труд книжника набуває релігійного ореолу, азбука сприймається як 
вмістилище сокровенних таємниць. У літературі Київської Русі формується образ "книжної мудрості". У 
середньовічну добу поняття "мудрість" мало передусім божественний смисл, який давався через слово 
Боже, записане у священних книгах. У києворуській традиції, як зазначає В. Горський, можна виділити 
дві форми мудрості. Одна з них базується на християнській моделі культурної людини, котра прагне 
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осягнути істину за допомогою авторитетних книг, насамперед Святого Письма ("знання книжне"). А 
друга передбачає уявлення про розум як досвідченість ("смисленість", за Данилом Заточником) [4:139]. 

В умовах християнізації Русі увиразнюється потреба літературності, підсилена поширюваним 
культом Святого Письма. Відтак не випадковою є настанова (на державному рівні) залучати до книжного 
вчення. Князь Володимир, охрестивши Русь, "став у знатних людей дітей забирати і оддавати їх на 
учення книжне" [5:66]. Ярослав Мудрий "зібрав писців многих, і перекладали вони з гречизни на 
слов’янську мову і Письмо Святеє, і списали багато книг. І придбав він книги, що ними поучаються 
віруючі люди і втішаються ученням божественного слова" [5:89]. 

Типове для часів Київської Русі трактування книжної мудрості знаходимо у "Повісті минулих літ": 
"Книги ж учать і наставляють нас на путь покаяння, і мудрість, і стриманість здобуваємо ми із словес 
книжних, бо се є ріки, що напоюють всесвіт увесь. Се є джерела мудрості, бо є у книгах незмірна 
глибина". Далі літописець посилається на Соломона, котрий прославляв мудрість, яка "вселила пораду, і 
розум, і тяму", якою "царі царствують і владарі узаконюють правду". Мудрість ототожнюється з користю 
для душі: "Якщо бо пошукаєш у книгах мудрості пильно, то знайдеш ти велику користь душі 
своїй" [5:89-90]. Але ж які книги, на думку літописця, є джерелами мудрості? Відповідь така: "Бесіди 
пророків, євангельські повчання й апостольські, і житіє святих отців", бо саме завдяки цим книгам можна 
"бесідувати з Богом або зі святими мужами" [5:90].  

Книжна мудрість, отже, животворна, рухома, активна духовна цінність, яка має не лише ідеологічний 
(релігійно-церковний) сенс, а й гармонізує інтелектуальне й культурне життя людини. 

3. Джерелом краси вважається її Творець, прекрасне те, що одухотворене волею Божою. У 
візантійській естетиці, яка мала помітний вплив на давньоукраїнську літературу, універсум являє собою 
систему образів, символів і знаків, котрі вказують на першопричину - Бога. Oтож прекрасне (творіння 
рук людських, колір, світло, словесні образи) - то образи першопричини, що мають трансцендентний 
смисл, що виражають передусім духовну свою наповненість. Поняття прекрасного увійшло і до 
інтеріорної (з лат. interior - внутрішній) естетики - своєрідних аскетичних уявлень, спрямованих у 
внутрішній світ людини. Їх смисл - у духовній насолоді, досягненні блаженного стану (Августин). 
Макарій Єгипетський, Іоанн Листвичник, Прокопій Кесарійський пишуть, наприклад, про пізнання 
природи тільки в сенсі пізнання Божої мудрості: "Пізнаючи природу, людина знаходить себе в її надрах і 
через це пізнання наближається до розуміння божественного порядку і самого Бога" [6:71]. На думку 
Августина Аврелія (Блаженного) весь унівесум створений Богом за законами краси, а сходження людини 
по сходинках краси веде до досягнення духовної досконалості [7]. На Русі всі явища, які відносилися до 
духовної сфери, сприймалися передусім естетично, як такі, що несуть духовну насолоду, тому й 
позначалися як прекрасні. У давньоукраїнських творах помітний інтерес до чуттєво сприйнятої 
внутрішньої краси, осмислення її як вираження істини, підвищена емоційність у сприйманні світла як 
важливої модифікації прекрасного. Зокрема, літературна рецепція мотиву світла в біблійному тлумаченні 
знайшла своє вираження в усіх жанрах писемної творчості часів Київської Русі. До "низького" в естетиці 
київської епохи відносять побутове, іновірне, поганське. 

Формою трансцендентного зв’язку із зовнішнім світом постає чудо, яке несе в собі божественну 
істину в знаках та символах, що мають християнський зміст. Якщо естетика вбачає в чуді синтез 
ідеально-уявно-фантастичного з реально-випадковим, то ідеологія чуда найчастіше зводиться до 
утвердження таїнства у релігії і до демонстрації результату вольових зусиль (молитва, подвиг - нагороди 
за доброчинність). Акт сакралізації імені, події, території завжди включає у себе чудо як неодмінний 
елемент. Розповідь про чудо водночас є естетичною проекцією сакралізованого об’єкта. Морально-
етична напруга чуда - його основна функція у священних текстах та похідних від них. Якщо розглядати 
таїнство як структурний елемент релігійного вірування, то чудо - складник таїнства, причому його 
функція полягає в утвердженні віри: чудо не вимагає його розуміння, а прагне подивувати і на емоційній 
основі закріпити віру. 

У художній літературі чудо - це образ, який є породженням апокаліптичної свідомості (прагнення до 
одкровення таємниці) за наявності мотиву очікування (чудо буває тільки тоді, коли його чекають). 
Передобраз чуда - знак, знамення (небесне, земне), що можна розцінювати як прообраз чуда, його 
яскравий ескіз. Наприклад, у Києво-Печерському патерику чудо - це завжди значна подія: чи це йде мова 
про знамення для заснування монастиря, чи про прикликання будівничих для спорудження храму 
Богородиці, чи про вияв чудотворної сили ікони, чи про чудесне зцілення од хвороби ченця, чи про 
збування передбачень, чи про перемогу над нечистою силою. Проте в усіх цих випадках ідеться не про 
реальність у її матеріальному вираженні, а про вияв тих сил, що підкреслюють зв’язок із 
трансцендентною сферою, проникнення у потаємне, яке закрите від ока звичайної людини. 

5. Сакральність мотивів, тем, сюжетів, образів диктується сакральністю священного тексту, тому 
літературний витвір, пройнятий піднесеністю, патетикою, набуває величності. Більшість давніх творів 
апелює до Святого Письма, богословських трактатів, цитуванням перевантажено будь-який текст, але це 
надає новотворам авторитетності, відповідного пафосу, стилістичної енергії, змістової значущості. 
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Д. Чижевський відзначав, що "творам київської літератури властива певна стилістична 
"монументальність", вибудована з окремих розмірно нечисленних елементів, обмеженість на малу 
кількість у вживанні прикрас та скупчення уваги на змісті" [8:74]. Написання давніх творів було зрідні 
малюванню ікони або спорудженню храму; деякі жанри призначалися для ритуального проголошення, 
якісь із них - для церемоніального читання, оскільки зміст виражав важливий смисл, мав суспільну вагу і 
виконував високу функцію-місію. У давніх текстах вбачався "відсвіт божественного", це підсилювало їх 
емоційно-експресивну тональність. Патетика написаного слова накладала відбиток на вибудовування 
сакрального світу у межах художнього простору того чи іншого жанру. Навіть звичайний факт, 
занесений у текст, набував особливого значення, бо мислився як хронотоп "священної історії" чи 
принаймні її доповнюючий елемент, позначений величністю світового універсуму. Тож у давній 
літературі не було творів "прохідних", "другорядних" - так само, як і жанрів: кожен з них повноправно 
входив до величної вербальної споруди того часу. 

6. Естетичною категорією є патріотизм, заснований на ідеї роду, рідної землі. Після запровадження 
християнства патріотизм забарвлюється почуттям приналежності до однієї віри. У літописах, "Слові про 
Ігорів похід" автори переймаються громадянською ідеєю єдності Руської землі - передусім як держави і 
географічної території, що породжує патріотичні емоційні спалахи, надає почуттям ореолу духовної 
наснаги. У проповідях, повчаннях, посланнях, ходіннях патріотизм уже поєднується з релігійним 
почуттям, відстоюються не лише інтереси держави, а й церкви, складаються молитви не просто за 
русичів, а за "єдиновірних", а Данило Паломник поклоняється Гробу Господньому у Єрусалимі від імені 
Руської землі і просить благодаті для всіх християн цього краю. Діяння князів оцінюються з погляду їх 
"користі" для Русі і для руської церкви, підносяться патріотичні настрої у суспільстві (наприклад, захист 
рідної землі, побудова церков, подвиг во ім’я Господа), труд письменника і проповідника також 
розцінюється як праця на благо вітчизни і церкви. 

7. У художню свідомість давніх українців входить поняття "текст". Це спочатку були чужі тексти - 
як за формою (передусім -  за мовою, зокрема й мовою перекладу), так і за змістом (переважна більшість 
творів пропагувала новий світогляд і нову ідеологію - християнство). Свої тексти відпочатково 
створювалися в семантичній і жанровій площині чужих, і лише згодом, пройшовши певні етапи 
трансформування та модифікацій, піднеслись до рівня оригінальності, але зберегли в основному 
запозичену мовну оболонку. 
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Билоус Б.П. Эстетические предпосылки становления древних украинских жанров. 

Рассматриваются особенности художественной жизни Киевской Руси, повлиявшие на становление 
древних литературных жанров. 

B.P. Bilous The Aesthetic Prerequisites of the Formation of the Ancient Ukrainian Genres. 

The  paper studies the peculiarities of the artistic life in Kiev Rus which influenced the development of the 
ancient literary genres. 
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УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

 У статті розглядаються в порівняльному аспекті українська та європейська літературні  казки.  

Визначним явищем у літературі взагалі і в історії казки зокрема був виданий у 1812-1815 рр. братами 
Грімм збірник "Дитячі та родинні казки". Саме Л. Грімм один із перших сформулював відмінність 
народної казки від літературної. Ця відмінність, на його думку, полягає у вишуканості літературної 
казки. Літературна казка змушує співпереживати, викликає співчуття, наводить на роздуми, що пов’язані 
з долею героїв, чого часто немає у народній казці. 

Дослідженнями казки як жанру займалися Г. Тодсен, Д. Беку, Р. Бухман та інші вчені, що працювали 
над теоретичними питаннями німецької народної та літературної казки. Е. Блейх у статті "Народна казка 
і казка літературна" вважає, що народна казка є "первинним" матеріалом для літературної казки. З цим не 
можна не погодитись. Блейх  говорить про тісну взаємодію народної і літературної казки. Він 
стверджував, що літературна казка має різноманітні і часто прекрасно доведені зв’язки з народною 
казкою; вона – нерідко "перероблена народна казка" [1:260]. 

У дослідженні "Перехожі  повісті" (1874 р.) Ф. Буслаєв зосередив увагу на мандрівних сюжетах. Він 
твердив, що "генезис їх "захований" у східній міфології". 

Л. Колмачевський у праці "Тваринний епос на заході та у слов’ян" (1882 р.) висловив думку про 
західноєвропейські і східні джерела запозичення казкових сюжетів. 

О. Веселовський підтримав думку про "можливість переходу певних сюжетів від народу до народу 
внаслідок історичних взаємин, культурних обмінів, а в самозародженні сюжетів вбачав зв’язок мистецтва 
з історичними умовами життя суспільства" [2:127]. У праці "Историческая поэтика" він досліджував 
походження сюжетів, їх типологію, варіантність, історію мотивів, поетичну структуру, поетику. Його ідеї 
про типологію сюжетів, генезис мотивів і запозичень розвинули В. Жирмунський, Е. Мелетинський. 

З цієї проблеми цінними є праці І. Франка, зокрема праця "Пісні та казки про Правду і Неправду" 
(1906 р.). У ній письменник розкрив міжслов’янську ідейно-художню специфіку казкового епосу. 

Цінними є спостереження В. Міллера, які він виклав у праці "Всесвітня казка в культурно-
історичному відношенні" (1893 р.). 

Про індивідуальність літературної казки, що відобразила творчу манеру німецьких романтиків, 
писали Г. Мокке, М. Йелле. Саме М. Йелле розглядав літературну казку як жанр, що розвивається 
незалежно від народної казки. 

Дехто із вчених вважає українську літературну казку найдавнішою серед європейських. Зокрема 
А. Градовський пише:  "Українська літературна казка одна з найдавніших серед європейських, вона, 
будучи типологічно і генетично пов’язана з світовою, всотувала в себе те, чим жила література Західної 
Європи, збагачувала світове письменство кращими творами" [3:6]. 

Дуже часто тематика казок різних народів близька. Та мовна організація, сюжетні мотиви, деталі 
побуту є національно своєрідні. 

Адаптація, обробка традиційних сюжетів діють у двох загальних напрямках. Перший – це 
пристосування матеріалів до нового національно-історичного середовища. Другий – це вростання 
образного матеріалу в національну культуру даного народу. 

Літературна казка, в сюжеті якої герой розкривається як носій однієї якоїсь чітко визначеної риси, 
виступає як твір, у якому доля героя завжди адекватна його людським моральним рисам, його характеру, 
життєвим прагненням – ставленню до інших людей, до правди і кривди, добра і зла, як їх розуміє народ, 
представником якого є письменник. Тому закономірно, що в літературній казці один і той же сюжет 
нерідко використовують різні автори. При цьому кожен з письменників, використовуючи ті самі теми, 
образи і сюжети, бачить у них відображення надій і болей своєї нації, бо дивиться на світ очима свого 
народу. 

Так, письменники задумались над тим, що добро перемагає зло не легко, а в тяжкій боротьбі, що для 
перемоги треба час, сміливість і мужність. Крім того, добра чарівниця не може зняти чари злої, вона 
може їх тільки пам’ятати – і царська дочка не помре, а тільки засне на цілі сто років. 

Ці проблеми розглядали у своїх казках Ш. Перро ("Спляча красуня"),  В. Жуковський  ( "Спляча 
царівна"). Брати Грімм казку на цей сюжет назвали "Снігуронька", О. Пушкін -  "Казка про мертву 
царівну і сімох богатирів". А в казці У. Діснея замість семи богатирів виступає сім гномів. Казка так і 
називається -  "Білосніжка та сім гномів". 

Із змісту казок ми робимо висновок, що  зло часто прикидається добром, щоб отруїти красу і вбити 
життя. А добро, через свою довірливість, стає жертвою зла. 
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В українській авторській казці теж нерідко використовуються сюжети і теми, характерні для казок 
ряду європейських країн. Найважливішими, на нашу думку, національно-специфічними чинниками у 
перетворенні традиційних сюжетів у авторській казці є: 

а) проблема творчої інтерпретації традиційних сюжетів; 
б) проблема національної традиції української літератури. 
Стабільними особливостями всякої культури є мова, звичаї, культура, пов’язані з побутом та історією 

народу. Отже, при засвоєнні традиційного сюжетно-образного матеріалу, відбувається адаптація, 
пристосування традиційного матеріалу до проявів національної своєрідності культури певного народу. 

"Основною категорією входження традиційних сюжетів до національної культури є категорія 
національної специфіки літератури, як її органічної якості, відмінної від якостей літератур інших 
народів" [4:109].  Ця категорія властива і жанру казки як народної, так і літературної. 

При повному запозиченні сюжету зберігається його схема чи більша частина його мотивів, 
національна образність, а також своєрідність розвитку літературних напрямків, методів, поетики, стилів, 
побутування жанрів. Національна специфіка літератури пов’язана з національною самобутністю. Ця 
специфіка, на думку дослідників, відтворюється системою змістових і формально-стильових 
особливостей, притаманних творам письменників даної нації [5:498]. 

Одним  з аспектів національної специфіки літератури є питання про іманентні національні якості, 
особливості літератури взагалі, літературної казки зокрема. На думку дослідників, це "перш за все, 
частина персонажів, місце, обставини дії з невеличкими змінами [6:306]. 

Треба відмітити, що є повне та часткове запозичення. Зауважимо, що використання письменником 
певного мотиву відносимо до повного запозичення, хоч цей мотив включений до цілком оригінального 
сюжету. Прикладом  повного  запозичення традиційного сюжету є частина персонажів, місце, обставини 
дії, хоч є деякі зміни. Прикладом повного запозичення традиційного сюжету є казка І. Франка "Лис 
Микита" (сюжет про лиса), а у випадку засвоєння, використання мотиву – казка М. Вінграновського 
"Гусенятко". 

Тип часткового запозичення – використання сюжетно-образного матеріалу на різних рівнях, зокрема: 
а) застосування не всього сюжету, а його частини – більшої (система мотивів) чи меншої; б) вибір та 
розподіл дійових осіб (головних та другорядних). 

До такого типу запозичень дослідники відносять, наприклад, "запозичення традиційного сюжету зі 
зміною жанру" [6:306]. Інколи традиційні сюжетні мотиви (мотив) можуть ставати основою цілого твору 
(розширення дії, введення нових персонажів і т.д.). Так, мотив розуму і сили розгорнуто у казці Н. Забіли 
"Корінці та вершки" (брати Грімм "Вовк і людина"), мотив пихатості і зарозумілості -  у казці І. Франка 
"Фарбований лис" (брати Грімм "Лисиця і кіт") та ін. Та є характерні особливості при засвоєнні сюжетно-
образного матеріалу, що у більшості випадків має риси включення у інший  історико-літературний 
контекст. Саме ці особливості роблять чужорідний твір (сюжет чи образи, мотив чи мотиви) органічним 
явищем, за В.М. Жирмунським, "дійовим фактором" [1:14]. 

Для авторської казки засвоєння традиційних сюжетних структур відмінне від фольклору, що є різним 
якісним виявом. "Таке якісне виявлення залежить найперше від складних процесів засвоєння авторською 
свідомістю традиційних сюжетів" [7:27]. 

Важливим для досягнення національної літератури взагалі, літературної казки зокрема, є 
національний характер. На думку Д. Лихачова, "національна своєрідність літератури в значній мірі 
залежить від національного характеру її письменників і визначається національною своєрідністю її героїв 
[8:64]. 

Об’єднуючими для названих вище категорій національної специфіки літератури є особливості 
історико-літературного процесу в окремій національній літературі. Так, часи феодально-кріпосницького 
гніту відтворені у казках Марка Вовчка "Кармелюк", "Дев’ять братів і десята сестриця Галя". 
Капіталістичні відносини змальовані у казці Лесі Українки "Лелія", період Вітчизняної війни – у казці 
Платона Воронька "Чугайстер". 

За словами Л.С. Кишкіна, велику роль у запозиченнях, специфічності літературної казки відіграють 
"національна образність, а також своєрідність розвитку літературних напрямків, методів, стилів, поетики, 
побутування жанрів [9:215]. 

Важливим є питання вивчення шляхів та процесів "адаптації" (обробок) традиційних сюжетів в 
літературній традиції, зокрема в літературній казці. Ці шляхи, на нашу думку, мають спільні риси та 
аспекти трансформації і вимагають комплексного розгляду. Важливим є також питання про походження, 
джерела спільного сюжету. О.М. Афанасьєв подібність у казкових епосах країн Європи пояснював 
"спільністю індоєвропейської міфології у прадавні часи" [10:36]. 

Найважливішою проблемою існування традиційних сюжетів, на нашу думку, є проблема причин і 
засад оригінальності обробки авторами конкретної, індивідуальної фіксованої інтерпретації. Казка є 
благодатним матеріалом у зв’язку з високим ступенем проникності. Це підтверджується тим, що 
"міжнародний характер" мають сюжети багатьох казок. Найбільш популярними є казкові і ліро-епічні 
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твори, причому казка фольклорна займає домінантну позицію. Згодом традиційні сюжети стали 
використовуватись і в літературних казках. Звичайно ж, не всі сюжети запозичувались. Вибірковість 
традиційних сюжетів при запозиченні є першою фазою їх засвоєння або "націоналізації" 
(М. Грушевський). 

Треба відмітити, що адаптація традиційних сюжетів у фольклорі та писемній мові різниться. 
Засвоєння, обробка традиційних матеріалів в усній словесності відбувається обов’язково через 
комунікативний простір народу. 

Авторський же твір має вирішальне значення, і саме він визначає прозорість – захованість, міру 
заглиблення тексту – обробки. У багатьох письменників авторські казки ґрунтуються на казках свого 
народу, але використовуються і казки інших народів. 

Для прикладу візьмемо літературну казку братів Грімм "Молодий велетень" та А. Шияна 
"Котигорошко". У казці "Молодий велетень" казковий герой незвичайний тим, що дуже маленький. 
"Якось зібрався селянин орати в поле, а мізинчик йому й каже: 

- Візьміть, тату, й мене з собою. 
- З собою? – здивувався батько. 
- Яка ж із тебе в полі користь? Ще десь загубишся. Сиди краще вдома. 
Мізинчик заплакав. 
"Ет, візьму його та матиму спокій", - подумав батько, сховав сина в кишеню й поїхав у поле" [11:140]. 

У казці А. Шияна "Котигорошко" незвичайна поява героя на світ: "Отож, як трапилося в нас горе, що не 
стало ні Оленки, ні синів моїх, пішла я до річки. Стою над водою, дивлюсь, виглядаю, чи не пливуть 
вони човном, бо річка ця в море тече, а десь там над морем синім живе Змій ненажерливий... Стою та 
гірко плачу, коли де не візьмись вітер, здійняв хвилю на воді, вихрить курявою по дорогах, котить 
горошину. Підняла я тую горошину, принесла додому, посадила в себе на городі. Виріс з неї отакенний 
кущ – густий та рясний.  На тому кущі тільки один стручок, а в тому  стручку тільки одна горошина 
якась незвичайна, бо коли вечір настає, то вона вся так і засяє, мов лісовий світлячок. 

Тобі тоді ще й двох років не було. Підійшов ти до куща, зірвав стручок, впала з нього ота дивна 
горошина, а ти догнав її та з’їв. Від того й прозвали тебе..." [4:19]. 

В обох казках малі хлопці мають велику силу. Саме вона, сила, допомогла Котигорошку та Молодому 
велетню служити правді. У казці Братів Грімм "Молодий велетень" хлопець наказує скнар: "І молодий 
велетень пішов від батьків. Ішов він, ішов, і трапилось йому село, де жив коваль, дуже великий скнара, 
що нікому не бажав добра, хотів усе собі загребти. Прийшов велетень до того коваля й питає, чи не 
потрібен йому ковальчук. 

- Потрібен, -  каже коваль, а сам думає: "Видно, що хлопець дужий, добре молотом орудуватиме й 
свій хліб відробить". І питає його: 

- А яку ж ти хочеш платню? 
- Ніякої, - відповів велетень. 
Велетень зрозумів, що коваль скупий, жаднючий і вирішив провчити його: 
- Тільки раз у два тижні, коли решта ковальчуків отримують свою платню, я тобі даватиму два 

стусани. Отоді вже терпи" [11:144]. 
Так само велетень наказав і скнару-управителя. 
У казці "Котигорошко" герой теж шукає правду, йде за неї битися. 
Коли батько бідкається про те, хто буде битися зі Змієм, Котигорошко вирішує: "Я поміряюсь..., я 

піду до синього моря, мамо, де Змій живе. Хочу битися з ним смертним боєм" [4:23]. 
Рішення Котигорошка підтримують сусіди, називаючи його лицарем: 
- Тільки йому під силу із Змієм воювати. 
- За народну правду горою стати! [4:23]. 
Молодий велетень, Котигорошко – правдошукачі, які свою силу застосовували для добра людей: 

один – провчає  скупердяг, жаднюг, інший – перемагає Водяника, який забрав у свої володіння сестру 
Оленку. 

В обох казках сила послужила добру: одних вчила бути щирими, інших – не бути жорстокими. 
Звичайно ж, казка виховує кращі моральні якості. Саме висміюванню пихатості та зарозумілості 

присвячені казки І. Франка "Фарбований лис" та Братів Грімм "Лисиця і кіт". 
У казці "Лисиця і кіт" спочатку набундючений лис не хоче навіть розмовляти з котом: "- Ох ти ж 

нікчемний дахолаз, йолопе рябомизний, очмано сухоребра, мишачий постраху, що ти собі надумав? Ти 
зважуєшся питати мене, як мені живеться! Та хто ти такий? Що ти вмієш? Скільки ти мистецтв 
опанував? [11:61]. На всі ці обзивання – питання кіт спокійно відповідав, що знає тільки одне мистецтво. 

Лис ніяк не міг вгамуватися: "А що ж то за мистецтво?" На це кіт відповів: "Коли на мене нападуть 
собаки, я вмію видряпатись на дерево і врятуватися  від них" [11:61]. Лис похвалився, що знає сто 
мистецтв і мішок хитрощів. Та не допомогли лисові ні сто мистецтв, ні мішок хитрощів тоді, коли за ним 
побігли собаки. Собаки наздогнали лиса і схопили його. На це кіт зауважив: "Ех, пане лисе, не 
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допомогли вам ваші сто мистецтв. А якби ви вміли видряпатись на дерево так, як я, то нічого б вам не 
сталося" [11:62]. 

У казці Івана Франка "Фарбований лис" розповідається про те, що жив лис, який був сміливим, 
вигадливим. "Дійшло до того, що він не раз у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертався з 
порожніми руками" [12:122]. Незвичайна вдатність зробила  його страшенно гордим. Він думав, що 
немає нічого неможливого для нього. 

"Що ви собі думаєте! – величався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра в 
білий день піду до міста і просто у торговиці Курку вкраду" [12:122]. 

Як говорив, так і зробив. Та не вкрав курки, а потрапив у халепу – пофарбувався  і ледь залишився 
живим. Та хитрість і винахідливість допомогли стати Лисові царем звірів. Керував він звірами цілий рік. 
Та на роковини свого керування заснула його обережність. "Його серце було переповнене, його 
обережність заснула, і він, піднявши вгору морду, як не задзявкає по-лисячому!" [12:128]. Це був кінець. 
"І, не тямлячи вже ані про його добродійства, ані про його величну мудрість, а люті тільки за те, що так 
довго давали йому дурити себе, всі кинулися на нещасного Лиса Микиту і розірвали його на шматочки" 
[12:128]. 

В обох казках "Лис Микита" та "Лисиця і кіт" пихатість та зазнайство караються. Гинуть ті, хто 
насміхався над іншими, зухвало себе вів. 

У світовій літературі є так звані "мандрівні сюжети". Особливістю цього явища є вбирання 
національних ознак того народу, який прийняв, "оживив", створив свої неповторні казки. 
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ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКИХ РОМАНІВ "ЗВ’ЯЗКУ ЧАСІВ" 

У статті розглядається семантичне наповнення терміну "роман "зв’язку часів"", визначаються 
особливості змісту і форми романів цього жанрового різновиду.  

Жанровий різновид роман "зв’язку часів" з’явився та розвинувся в українській літературі упродовж 
останньої чверті ХХ століття. П. Загребельний репрезентував його своїм романом "Диво" [1], 
експериментальним у галузі композиції, яка ламала "глухі перегородки між темами сучасності й 
історії" [2:95]. Автор порушив декілька вимог традиційного історичного роману, а саме: хронологічного 
розгортання подій, дотримання "відстані, не меншій ніж... 80-90 років" [3:5], опосередкованості 
авторського досвіду. Цікаві міркування щодо особливостей роману містить стаття "Спроба 
автокоментаря" П. Загребельного, в якій він порушує проблему одночасно як професійний автор і 
критик. Важливою є заява автора, що композиція "Дива" "...багато у чому є власне концепцією" [4:446], і 
його намір полягає у тому, щоб "…вже самою композицією…висловити якісь ідеї" [4:446]. 

Хоча В. Дончик назвав поєднання віддалених історичних епох "зухвалим" [2:97], художня практика 
останніх десятиліть доводить неабияку продуктивність композиційного прийому "схрещення 
часів" [2:97]. Про це переконливо свідчать романи "Тисячолітній Миколай" [5] П. Загребельного, 
"Прийдімо, вклонімося..." [6], "Морок" [7] Ю. Мушкетика, "Каміння, що росте крізь нас" [8] Т. Зарівної, 
"Єрусалим на горах" [9] Р. Федорова, "Злет та заземлення Григорія Полетики" [10] Ю. Хорунжого. 
Постмодерніст В. Кожелянко "схрещує" реальні й альтернативні часи в своїх романах "Дефіляда в 
Москві", "Конотоп" [11], "ЛжеNostradamus". Отже, маємо широке тематично-проблемне, жанрово-
композиційне, розмаїто-стильове утворення, варте дослідницького інтересу.  

Дослідники (Н. Горбач, Ф. Кейда, О. Проценко, Р. Кудлик, Т. Салига, О. Масланик, А. Шпиталь, 
М. Слабошпицький та ін.) відгукувалися на публікацію романів цього типу, визначаючи тематичну, 
образну та композиційну своєрідність окремих творів. Літературознавці Г. Бєлая, В. Дончик, 
М. Ільницький, Б. Оскоцький, Л. Новиченко комплексно розглядали лише деякі проблеми жанрової 
поетики романів "зв’язку часів". Це літературознавче питання залишається відкритим. До того ж 
з’являються нові твори, які значно урізноманітнюють і збагачують розглядуваний жанровий різновид, 
розширюють його стильовий діапазон.  

У статті ми розглянемо семантичне наповнення терміну "роман "зв’язку часів"", спробуємо визначити 
специфічні риси поетики романів цього жанрового різновиду. Це дасть нам змогу позначити координати 
романів "зв’язку часів" на стильовій карті сучасної української романістики.   

Термін "роман "зв’язку часів"" потребує конкретизації: одні вчені зараховують до цього різновиду 
твори, в яких "зв’язок часів" існує лише на ідейно-тематичному рівні і/або відстань між часовими 
пластами вимірюється особистою пам’яттю персонажа; інші до цього типу відносять лише романи, де 
відстань між часовими пластами вимірюється пам’яттю історії, і "зв’язок часів" стає головним 
композиційним принципом. Суттєва різниця полягає в тому, що в першому випадку монтаж базується 
переважно на асоціативних ретроспекціях персонажів і, як правило, не виходить за "рамки певної 
історичної епохи" [12:98], а в другому монтаж має вільний характер і "схрещує" декілька сюжетів, що 
розгортаються в віддалених один від одного історичних часах. Досить точне формулювання цього 
терміну дає П. Рудяков, який романом типу "зв’язку часів" називає "...твір романного жанру, в якому 
наявні  два чи більше фрагменти, сюжетний час яких не збігається, тобто коли маємо справу з 
зв’язком сюжетних часів" [13:303]. Термін "роман "зв’язку часів"" є досить вдалим, оскільки точно 
характеризує тематично-проблемні домінанти й формально-композиційні особливості романів цього 
типу.  

Специфічні риси поетики романів "зв’язку часів" це, насамперед, тематичні домінанти та їхня 
авторська концепція, особливості моделювання центральних образів (образу головного 
героя/образу історичної пам'ятки), загально-умовні композиційна та фабульна схеми.  

Для романів "Диво" П. Загребельного, "Прийдімо, вклонімося...", "Морок" Ю. Мушкетика, "Каміння, 
що росте крізь нас" Т. Зарівної, "Єрусалим на горах" Р. Федорова, "Злет та заземлення Григорія 
Полетики" Ю. Хорунжого тема Історичної Пам’яті та Зв’язку Часів є стрижневою. Саме вона задає 
алгоритм образно-композиційному вирішенню цих романів. За авторськими концепціями письменників, 
історична пам’ять – це духовний скарб нації, потужний націєтворчий чинник, а "зв’язок часів" – 
необхідна умова еволюції суспільства. Сучасні українські романи "зв’язку часів" демонструють, що 
деструкція та деформація цих категорій обертається руйнівними наслідками для нації загалом та індивіда 
зокрема. Прикметно, що авторські концепції Історичної Пам’яті поряд із раціональними чинниками 
містять багато ірраціональних, містичних елементів, а саме: письменники наділяють здатністю 
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зберігати історичну пам’ять не тільки людину, але й речі, предмети, будівлі, книги, мову, пісню, 
природу, землю. Ці космічно-містичні, предметні образи, на відміну від людини, не здатні зрадити 
минуле, не спроможні на забуття. Вони шанс та запорука відродження історичної пам’яті за умови 
історичної амнезії. Містичним елементом авторських концепцій П. Загребельного, Ю. Мушкетика, 
Т. Зарівної, Р. Федорова є впевненість, що код історичної пам’яті існує на підсвідомому рівні в кожній 
людині. Але чи він прокинеться, чи спатиме, залежить від обраного людиною шляху: до джерел чи до 
забуття. Позиція письменників суголосна платонівсько-сковородинській ідеї анамнезії, прапам’яті, 
"вдивляння в себе", як можливості містичного пригадування позаособистісного минулого. У романах ця 
ідея часто пояснюється ідеєю реінкарнації, яка реалізується через моделювання персонажів – "ча-
сових" двійників. Цей прийом часто підкріплюється ономастично. Так, герой роману "Тисячолітній 
Миколай" П. Загребельного постає у трьох іпостасях: Сміянко (ІХ ст.), інок Миколай Несміяновський 
(ХVІІ ст.), вчений агроном Миколай Сміян (ХХ т.). У романі "Морок" Ю. Мушкетика боярський син, 
монах Олег-Вассіан є двійником працівника музею "Лавра" Олега Шуляка, ігумен Феодосій – директора 
заповідника "Лавра" Тодося Панасовича, воєвода Черінь – глави адміністрації Череня, Пилип Гак –
Максима Гака, а героїня роману Марія має відразу чотири іпостасі: покритка (ХVІ ст.), репресована 
селянка (1920-30рр.), радистка (1942 р.), художник-мистецтвознавець (ХХ ст.). Так у романах "зв’язку 
часів" реалізуються принципи гри. 

Така авторська позиція провокує активне використання авторами прийомів художньої умовності. У 
романах "зв’язку часів" панує атмосфера містичного, фантастичного, яка модифікує правдоподібний 
сюжет. У них часто присутні риси "магічного реалізму" та фантастики: наприклад, дематеріалізація 
собору в романі "Морок" Ю. Мушкетика, тисячолітнє життя Миколая Сміяна, героя роману 
"Тисячолітній Миколай" П. Загребельного, містичний політ Славки у фіналі роману "Каміння, що росте 
крізь нас" Т. Зарівної та ін.   

Близькість авторських концепцій історичної пам’яті провокує близькість прийомів і засобів її 
художньої реалізації, серед яких виділяються принципи моделювання поліфункціонального образу 
Історичної Пам’ятки. Суттєвими характеристиками цього образу є наскрізність, смислова та емоційна 
насиченість, символічність та провідне композиційно-сюжетне значення. Образ Історичної Пам’ятки стає 
гравітаційним ідейно-художнім та композиційно-сюжетним центром романів, що злютовує різночасовий 
сюжетний матеріал у художню цілісність 

Образ Історичної Пам’ятки у романах "зв'язку часів" – ключ до авторської концепції історичної 
пам’яті. У контексті творів ці образи набувають значення естетично-стильових синонімів (концептів) 
Історичної Пам’яті. Вони дають змогу втілити авторський задум, який полягає в тому, щоб абстрактній 
категорії Історичної Пам’яті надати "крові й плоті", підняти її на рівень надперсонажа, або й перетворити 
на головного героя. У романі "Диво" П. Загребельного концептуальним образом Історичної Пам’яті стає 
Софіївський Собор –"рожеве кам’яне диво" [1:94]. У романі "Прийдімо, вклонімося..." Ю. Мушкетика 
це гайдамацький літопис. У романі "Морок" цього ж автора це Лавра й Собор. У романі "Каміння, що 
росте крізь нас" Т. Зарівної -- парсуна, "стара поруйнована дошка, сточена шашелем...так ніби з темряви, 
являла лик чоловіка у короні" [8:17]. У романі "Злет і заземлення Григорія Полетики" Ю.  Хорунжого – 
літопис "Історія Русів". У романі "Єрусалим на горах" Р. Федорова концептом Історичної Пам’яті стає 
фреска Страсті Господні в церкві Святого Духа.  

Образи історичних пам’яток (соборів, літописів, картин та ін.) – це надперсонажі з власною 
сюжетною лінією. Навколо них закручується головна інтрига романів. Вони "пружина" подій, причина 
зовнішнього й внутрішнього конфліктів. Історичні пам’ятки виконують роль медіумів між сучасним та 
минулим, що магічно впливають на героїв, змушують їх уявляти минуле, реконструювати його.  

Романна доля Історичних Пам’яток стає метафорою-символом долі автентичної історичної пам’яті 
українців, проти котрої метрополії (Польща, Росія, СРСР) запроваджували стратегію нищення й 
руйнування, як частину тактики війни "за душу. Якщо поневолити душу людини, то і тіло її, і земля, на 
якій вона живе, дістануться переможцю" [14: 35].  

Образ історичної пам'ятки вимагає моделювання певного типу головного героя, який здатний 
осягнути її духовну цінність, почути її голос. І письменники знаходять співмірний образ героя – нашого 
сучасника, який в аналізованих романах має чимало спільних рис. Насамперед, це фах героїв: він 
безпосередньо пов’язаний із збереженням історичних цінностей. У романах "Диво" П. Загребельного, 
"Морок" Ю. Мушкетика, "Каміння, що росте крізь нас" Т. Зарівної, "Єрусалим на горах" Р. Федорова 
головні герої – Гордій та Борис Отави, Олег Шуляк, Славка, Василь Бережан, Павло Ключар -- 
працівники історичних заповідників, мистецтвознавці, художники-реставратори. У романах "Прийдімо, 
вклонімося..." Ю. Мушкетика, "Злет і заземлення Григорія Полетики" Ю. Хорунжого головні герої ---
Олег Зайченко, Григорій Бут -- історики за фахом. Вони є носіями й охоронцями історичної пам’яті. 
Такий вибір письменниками професії головного героя невипадковий, бо він мотивує особливу 
зацікавленість героїв історичними пам’ятками. З образами цих героїв у романи органічно вливається 
потужний рефлексивно-ліричний струмінь, спрямований на осмислення втрачених та збережених 
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сторінок української історичної пам'яті, її ролі в формуванні національної свідомості народу та її 
вартості, як духовного скарбу. У прагненні зберегти/відновити/дослідити історичну пам’ятку, яка 
потрапляє в їхнє поле зору, героями рухає не тільки професійний обов’язок, але й особиста пристрасть: 
професор, доктор історичних наук Борис Отава "живе в одинадцятому столітті" [1:26]; для реставраторки 
Славки парсуна "стала частинкою її життя..., вага якої зростала з кожним днем, витісняючи всі думки, не 
даючи спокою"  [8:111]; аспіранта Олега Зайченка "літопис ... втягує ніби в інший світ" [6:351]. Для 
героїв історичні пам’ятки -- джерело не тільки "сухої" подієво-історичної інформації, але й провідники 
інформації емоційно-психологічної, пов'язаної з образами людей, причетних до створення цих пам'яток. 
Письменники наділяють своїх героїв здатністю розшифрувати "голоси минулого", сконденсовані в 
історичних пам’ятках. Моделюючи героїв, схильних до емпатії та самонавіювання, письменники 
отримують додаткову мотивацію для монтажу cучасності й історії, для уявних та "реальних" зустрічей 
героїв сучасних та героїв історичних.  

У загальному вигляді фабульна схема аналізованих романів "зв’язку часів" виглядає так: герой 
сучасності входить у контакт з історичною пам’яткою, яка справляє на нього сильне враження, 
примушує розмірковувати та реконструювати обставини та людей, причетних до її створення. Тому у 
романах "зв’язку часів" часто присутні прийоми детективного жанру: Герої ведуть пошук минулого, 
своєрідне розслідування авторства артефакту, обставин певної історичної події, свого коріння, приватної 
історії. Василь Бережан має намір "шукати ... слідів, подиху, думки" [9:179] митця, що створив фреску; 
Миколай Сміян здійснює "тисячолітнє розслідування" [5:21], щоб з’яcувати причини смерті брата; 
Славка шукає викрадену парсуну і намагається ідентифікувати князя, зображеного на ній; журналіста 
Автовізія Самійленка, героя роману "Конотоп" В. Кожелянка, "кармопортували" [11:21] в минуле задля 
журналістського розслідування обставин Конотопської битви; історик Григорій Бут розгадує загадку 
"хто ж автор?" [10:259] літопису Русів та веде пошуки місця останньої Запорізької Січі. Головна функція 
мотиву розслідування в романах "зв’язку часів" -- акцентувати проблематичність повного знання 
минулого, його суб’єктивну природу та потенціальну відкритість новим інтерпретаціям. 

Знахідка артефакту --- мотивація для подальшого розщеплення оповіді на сучасне та минуле. Так у 
роман "включається" історичний сюжет. Це позначається на композиції, в якій історія та сучасність 
"перемовляються через голови людських поколінь" [15:57]. Композиція романів "зв’язку часів" реалізує 
ряд новаторських прийомів ієрархізування, стягування та гри різночасовими прошарками. Вільний 
монтаж часових пластів, гра з часом, часові зсуви вказують на взаємопов’язаність минулого й 
сьогодення, взаємовплив історії й сучасності. Саме ця формально-композиційна ознака є основною для 
диференціації романів "зв’язку часів" на тлі інших. 

Історичний сюжет автори можуть виділити в окремі розділи, як у романах "Диво" П. Загребельного, 
"Морок" Ю. Мушкетика, "Каміння, що росте крізь нас" Т. Зарівної; можуть скористатися прийомом 
"текст у тексті", як у романі "Прийдімо, вклонімося..." Ю. Мушкетика; можуть злютувати сучасність та 
історію в своєрідну "амальгаму" часів, як у романі "Тисячолітній Миколай" П. Загребельного. 
Історичний сюжет може набувати вигляду раціонально-свідомої реконструкції, як у романі "Злет та 
заземлення Григорія Полетики" Ю. Хорунжого, або підсвідомо-ірраціональних, містичних візій, як у 
романі "Єрусалим на горах" Р. Федорова. Намір героїв розкрити таємниці минулого приносить їм не 
тільки радість відкриття, але й страждання, моральні й фізичні, ставить їх на грань життя й смерті. 
Бажання зберегти, реконструювати, описати історичну пам’ятку стає випробуванням їх сили й волі, адже 
герої зазнають переслідування з боку силових структур тоталітарної держави (найчастіше КДБ), якій 
невигідне відкриття автентичної історії, здатної викрити фальсифікацію історії. Письменники ставлять 
своїх героїв у ситуацію морального вибору: або відмовитися від історичної пам’ятки та роботи, 
пов’язаної з нею, або продовжити дослідження, ризикуючи своїм благополуччям, здоров’ям, кар’єрою і 
навіть життям. Хоча розкрити всі секрети минулого героям не вдається, їх головне досягнення – власне 
морально-духовне очищення та здатність адекватно оцінити свій час та його закони. Розв’язка cюжету, 
як правило, трагічна: в фіналі історична пам’ятка або таємничим чином зникає, або по-варварськи 
знищується. Щоб компенсувати занадто песимістичний тон романів, письменники залишають фінал 
відкритим, покладаючи надії на відродження історичної пам’яті в майбутньому.  

Реалізація всього комплексу визначених рис романів "зв’язку часів" не є жорсткою умовою. В 
кожному окремому випадку є свої нюанси; за схожими схемами моделюються виразно оригінальні 
варіанти. Художня практика доводить, що талант письменника здатен перетворити суху схему на живий 
організм, знайти свіжі ходи, вразити читача несподіваними поворотами сюжету, змоделювати яскраві 
образи, здатні увиразнити авторський задум та помножити силу ідейно-тематичної спрямованості твору.  

Сучасні українські романи "зв’язку часів" дають багатий матеріал для аналізу та дослідження цього 
жанрового різновиду романістики, що має широкі перспективи та потужний потенціал. Їх забезпечує 
роману "зв’язку часів" його гібридна природа, що синтезує можливості історичного роману та роману на 
сучасні теми. Трансформуючи жанрові канони класичного роману, українські романи "зв’язку часів" 
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набувають нових формально-змістовних рис, які характеризують ці твори як прозу перехрестя 
модернізму та постмодернізму.  
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Кондратюк М.В. Жанровые особенности украинских романов "связи времен. 

В статье рассматривается семантическое наполнение термина "роман "связи времен"", определяются 
особенности содержания и формы романов этой поджанровой разновидности.  

Kondratyuk M.V. Genre Peculiarities of the Ukrainian Novels of "Times' Bond". 

The paper covers the semantic value of "the novel of times’ bond"" term and defines the peculiarities of the form 
and the contents of novel the genre.  
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ТИПОЛОГІЯ ЖАНРУ ДЕТЕКТИВУ У КОНТЕКСТІ 
СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

У статті подається короткий огляд історії розвитку детективного жанру та його типологія у 
контексті світової літератури. Ключові слова: детектив, типологія, жанрові ознаки. 

Детективний роман чи оповідання є цілком законним літературним жанром, хоч діапазон його оцінок 
був доволі різноманітним – від повної негації, зневаги, в’їдливого висміювання, пародіювання, недбалого 
прийняття як способу марнувати час у вагоні або черзі – аж до захопленого колекціонування читачами 
книжок детективного характеру і далі – до теоретичних досліджень, у яких на високому науковому рівні 
вивчають феномен цього літературного жанру.  

Причини такого суперечливого ставлення до детективу криються у його парадоксальній природі. 
Сьогодні, коли у світовій літературі відбувається переоцінка цінностей, постає важлива проблема місця 
жанру детектива, історії його розвитку та типології у контексті світової літератури кінця ХІХ початку 
ХХ століття. 

У своєму дослідженні ми зробили спробу показати загальні віхи історії розвитку детективного жанру 
та його різновидів у контексті зарубіжної і, особливо, вітчизняної літератури, визначити спільні  та 
відмінні риси детективу з близькими до нього жанрами. 

Значний внесок у розробку цієї проблеми зробили передусім зарубіжні дослідники. Так, широко 
відомими читацькому загалу є праці Г.К. Честертона "На захист детективної літератури", Р. Остіна 
Фрімена "Мистецтво детектива", Е.С. Гарднера "Справа у тому, як це усе починалося" та інші [1]. У 90-х 
роках минулого століття з’являється ряд теоретичних робіт, присвячених вивченню жанрових 
особливостей та різновидів детективу, вітчизняних критиків та літературознавців: Іванов О. "Детектив: 
занепад чи розквіт"; Новікова М., Барабан О. "Символіка детективу"; Костюк Г. "Про "Поклади золота""; 
Сотникова Т. "Три неглавные причины и одна главная", В. Аксенова "Киллер, вождь, маньяк"; Адамов А. 
"Мой любимый жанр – детектив" та ін. У своєму дослідженні  "Дивні манери надпопулярного жанру" 
Кіра Шахова визначила і дала загальну характеристику окремих типів детективної літератури, з’ясувала 
парадоксальну природу "чистого" детективу.   

Кримінальна література кардинально змінилася, коли побачили світ твори Е.А. По – засновника цього 
жанру в літературі. З’явився класичний детектив, оскільки прагнення епохи озиратися назад не могло 
бути вічним. Рано чи пізно повинна була з’явитися література, яка б розкривала величезні можливості 
сучасної людини. Детектив як цілісний і незалежний жанр виник в епоху романтизму (І пол. ХІХ ст.), 
якій передував період передромантизму, що виник як своєрідна реакція на просвітницький реалізм. 

Провідне місце у цей період зайняв маловідомий жанр готичного роману, який певною мірою, на 
нашу думку, у подальшому вплинув на розвиток детектива.  

Готичний роман, або роман жахів, – це твір, у якому зображуються незвичайні ситуації, жахи пекла, 
страхітливі жорстокості, великі таємниці, що перетворюють людину на іграшку надприродних сил [2]. 

Виник цей жанр у англійській літературі ІІ половини ХУІІІ століття і у цей же час поширився і 
формувався у західноєвропейських країнах. Готичний роман з його надзвичайністю та елементами 
страшного був основою появи різноманітних видів детективного роману.  

У готичному романі, чи як його ще іноді називали "романі жахів", особливо наочно виявилась 
переоцінка цінностей доби Просвітництва. Засновником цього жанру називають ім’я англійського 
письменника Гораса Уолпола (1717 - 1797), який побудував поблизу Лондона замок у готичному стилі, 
відкрив там друкарню і видавав свої книжки. Єдиний роман, що відрізнявся фантастикою і таємничо-
похмурим тоном розповіді – це "Замок Отранто" (1765), який визначають як готичний. Наявність 
елемента таємниці і поріднює готичний роман з детективом, проте він не є власне детективним, а 
скоріше фантастичним. 

Детективний жанр від часів Е.А. По пройшов довгий шлях розвитку. Історики підкреслюють, що це 
унікальна літературна форма, яка відрізняється від готичного та кримінального роману, не має нічого 
спільного з поліційним романом. Для більшості критиків детектив представляв собою провідну тему, 
навколо якої інші кримінальні історії та тріллери грають роль лише варіацій. 

Детектив – це літературний твір чи кінофільм, присвячений розкриттю заплутаної таємниці, як 
правило, пов’язаної зі злочином [3]. 

Важливою ознакою, яка об’єднує його з готичним романом, є те, що ці літературні жанри своїми 
сюжетами тримають читача у напрузі аж до того моменту, поки таємниця не буде повністю розкрита.          

Доказ на користь необхідності класифікації пов’язаний з тезою про те, що, коли взагалі відкрити усі 
шлюзи, то на нас потече могутній потік творів, які мають лише віддалене відношення до кримінальної 



Г.М. Кукса. Історія розвитку та типологія жанру детективу у контексті світової літератури 

 
151 

теми, починаючи від "Червоної Шапочки" (цікавий приклад замаскування та замаху на вбивство), до 
будь-якої п’єси У. Шекспіра [1]. Теоретично це можна допустити, але на практиці читачі без вагання 
зможуть провести межу між речами, де інтерес до природи, мотивів та результатів злочину лежить в 
основі сюжету, і тими творами, у яких кримінальна тема виконує лише допоміжні функції. 

Щоб дати характеристику  різним типам чи різновидам детективу, спочатку слід виключити певні 
схожі варіанти оповідних форм, які не є власне детективами. Це можуть бути жанри, від яких бере 
початок детектив (готичний роман), а також ті утворення, які відійшли останнім часом від класичного 
детективу і набули власних канонічних ознак. Зосередимо нашу увагу на розгляді різноманітних видів 
детективної літератури та її особливостей. 

Так, наприклад, жанр шпигунського роману знаходився на межі роману-загадки, чорного роману, 
роману-очікування та наукової фантастики. Він використовував усі можливі прийоми, щоб налякати і, 
таким чином, заінтригувати. Шпигунські романи можна було будувати як детективи (схожі таємниця і 
розслідування), проте вони були більш правдивими, оскільки ґрунтувалися на історичних фактах, а це 
означало, що природа цих жанрів різна. 

Окремо розвивалися "серйозні" романи, у яких злочин відіграє певну, іноді важливу роль, але 
домінують соціальні чи психологічні проблеми (романи Ч. Діккенса, Ф.М. Достоєвського). 

Близькими "родичами", точніше "нащадками" детективного жанру, виявилися у другій половині ХХ 
століття так звані "чорні" романи, де садистська жорстокість притаманна не лише злочинцям, а й 
розслідувачам. 

Досить часто детектив ототожнювали з кримінальним романом. Але співставлення основних ознак 
допомагає зрозуміти, що перед нами не один і той самий жанр: 

 
 Детектив Кримінальний роман 

Сюжет У центрі не трагедії людей, а 
інтелектуальний процес пошуку істини 

Заснований на психології героїв (що 
змусило А вбити Б?) чи на ситуації, яка 
закінчуються спалахом насильства. 

Детектив 
(нишпорка) 

Може бути як професіоналом, так і 
аматором, який майстерно розкриває 
злочин. 

Часто взагалі відсутній, оскільки у 
центрі знаходиться людина з якою 
"Щось трапилось" 

Докази Найважливіший елемент сюжету. Часто доказів у повному розумінні 
слова немає 

Характери Лише детектива описано досить 
детально. 

Складають основу сюжету. Те, як 
живуть герої, зображено і після 
здійснення злочину. 

Соціальні 
установки 

Консервативні Часто носять радикальний характер. 

 
Іноді провести розмежування досить складно, але все ж таки можливо після з’ясування 

парадоксальної природи "чистого детективу". Він був гібридним утворенням, яке поєднувало близькі до 
реального життя колізії і характери, специфічно відтворені, і принципи розумової гри на зразок шахових 
задач. 

Володимир Набоков, який був не лише видатним письменником і вченим-етнологом, а й укладачем 
шахових етюдів, писав: "Змагання у шахових задачах відбуваються не між білими і чорними, а між 
укладачем і уявним розгадником (подібно до того, як у творах письменницького мистецтва справжня 
боротьба точиться не між героями роману, а між автором і читачем), а тому цінність завдань залежала від 
кількості і якості "ілюзорних розв’язань", усіляких ходів, фальшивих слідів та інших пасток, хитро і 
майстерно налаштованих автором..." [4]. 

Сказане про уславлену стародавню гру чудово характеризує жанр детектива, де елемент розумової 
гри доволі вагомий. Він становить для автора чи не найскладніше завдання, а для читача чи не 
найбільший інтерес. Саме ця ознака була головною в інтелектуальному, або логічному детективі, кращі 
зразки якого створили англомовні автори  Е.А. По, А. Конан-Дойль, Агата Крісті. 

Поряд із творами жанру логічного детективу почали розвиватися у різних країнах інші, зокрема: 
− американський "крутий" детектив (Раймонд Чандлер); 
− "м’який" соціально-психологічний французький (Жорж Сіменон); 
− авантюрно-поліційний (Моріс Леблан); 
− "чорний" французький та американський (Джеймс Хедлі Чейз, Картер Браун); 
− суворо-процесуальний та адвокатський (Ерл Стенлі Гарднер); 
− іронічний, або пародійний (Іржі Морен) тощо. 
До цього переліку можна додати ще багато відтінків жанру, наприклад: гумористично-притчеві, як у 

чеха Карела Чапека, інтелектуально-іронічні, як у іспанського романіста Ф. Родріго Павона. Усі ці 
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визначення досить умовні і не можуть вичерпати своєрідність творів згаданих і незгаданих авторів. З 
кожним роком з’являються тисячі нових детективів, що мають самобутні риси [5]. 

Взагалі, якщо шукати визначення для різних модифікацій детективного жанру, то слід врахувати, де і 
коли він виник і найбільше поширився. Так, історія розвитку американського чи західноєвропейського 
детективних жанрів, їх типологія суттєво відрізняється від такого ж жанру, що розвивався в інших 
країнах.  

 Детектив поволі рухався вперед і поступово розвивався у східноєвропейських країнах – Польщі, 
Болгарії, Угорщині, Румунії. Спочатку були переважно історії, пов’язані з війною, – пригодницький і 
шпигунський роман із виразною ідеологічною домінантою. Та поступово і тут твори цього жанру 
звільнилися від поверхової пропагандистської заангажованості та  звернулися  до проблеми добра і зла. 
Скромна серія "Зарубіжний детектив" наче ланцюгова реакція множилася підсеріями – болгарський, 
польський, американський, кубинський, кенійський, російський, український детектив тощо. 

На розвиток детективу вплинула  зміна політичного клімату та суспільного життя у пострадянських 
Росії та Україні. Вітчизняний читач втомився від політики, і подолати цю проблему йому допоміг саме 
детектив, хоча українська кримінальна література довше залишалась ополітизованою у порівнянні з 
російською.  

У колишньому Радянському Союзі детектив розвивався у руслі класичної традиції. Прикладом може 
бути твір "Записки следователя" Л. Шейніна, що з’явилися у 30-х роках минулого століття і був 
витриманий у дусі оповідань А. Конан Дойла: загадковий злочин, прониклива інтуїція слідчого, розгадка 
та обов’язковий успіх детектива-аматора. У "Записках...", як і у багатьох інших детективах, сюжет 
починався із загадки, якою зацікавлювався талановитий нишпорка. Таємниця і переживання, що їх 
нагнітав автор, - були прикметою не лише творів цього письменника, а й усього жанру класичного 
детективу. До того ж, читач мав право працювати на рівні з нишпоркою, а це означає, що даний твір 
відносять до розряду логічних, чи інтелектуальних детективів. Як говорив відомий психіатр В. Леві, 
"внутрішня інтуїція і підтекст – найважливіші чинники впливу на свідомість". "Ототожнюючи" себе з 
нишпоркою, переживаючи з ним таємничі події, читач долає страх [6]. 

Не можна  не звернути уваги на  книгу "Старый русский детектив", яка являє собою збірку творів 
популярного жанру маловідомих авторів, серед яких, наприклад, називають імена А.С. Панова, 
О.М. Цехановича, П. Орловця, А.Е. Зарина, П. Нікітіна, Н.Д. Ахмарумова, Р. Доброго та багатьох інших. 
Так, детективна повість А.С. Панова "Три суди, чи Вбивство під час балу" (1876 р.), вийшла друком у 
Петербурзі разом з двома іншими книгами цього ж автора, який особисто мав справу із судовими 
відомствами. 

О.М. Цеханович (1862 – 1897) написав кримінальні та "сенсаційні" повісті і романи, які друкував у 
газетах у вигляді фейлетонів. Причетність цих творів до детективу частково пояснювали вже самі назви: 
"Навколо мільйона", "Вихідець із могили", "Кров невинних", "Таємниця похмурого будинку" тощо. 

П. Орловець (справжнє ім’я П.П. Дудоров) написав велику кількість белетристичних та 
пригодницьких творів. Автор, подібно до Л. Шейніна, виступив як наслідувач А. Конан Дойла. Так, у 
1908 році побачив світ цикл оповідань "Шерлок Холмс проти Ната Пінкертона", який пізніше було 
замінено назвою "Подорож Шерлока Холмса в Росію", а через рік, у 1909 році, автор видав "Пригоди 
Шерлока Холмса в Сибіру" [7]. Отже, на початковому етапі розвитку, російський детектив ніби 
віддзеркалював зарубіжний у дусі Е. По, А. Конан Дойля, Агати Крісті. 

Роблячи екскурс в історію української літератури, помічаємо, що жанр детективу на Україні важко 
пробивав собі дорогу. Кримінальна історія не вкладалася у постулати  та ідеологію колишнього 
соцреалізму. Адже народ намагалися переконати в тому, що в країні, де переміг соціалізм, не могло бути 
місця для злочинності. Ці дві ідеологічні домінанти наклали свій відбиток на особливості українського 
детективного жанру. Широко вживаний у західноєвропейській літературі жанр в українській 
дореволюційній літературі не побутував зовсім. Впровадив і утвердив його у пореволюційну добу 
В. Винниченко, вперше випробувавши його в повісті "На той бік" (1919). Ці ж жанрові ознаки лягли в 
основу його соціально-проблемного роману "Нова заповідь" (1932-1947)  [8]. 

 Виразно позначився цей  жанр і на "соціяльно-утопійному" романі "Сонячна машина"(1921-1924) та 
детективному романі "Поклади золота" (1926-1927). За своїм жанром "Поклади золота" - детективний чи, 
точніше, "соціяльно-детективний" роман з гострою фабулою, незвичайними конфліктними ситуаціями та  
таємничими шахрайськими аферами героїв. Проте ці ознаки не  були остаточною метою автора, а лише 
засобом для виявлення автором соціальної, філософської та моральної проблематики його доби. 

В основі роману -  ідея символічних покладів золота в надрах України та шалена гонитва за ними. Все 
це подано в плані розгорненої символіки, тому детективна інтрига у романі знаходиться на поверхні і  
відійшла на другий план, завуальовуючи таким чином соціальну.  Беручи до уваги даний аспект, 
"Поклади золота" належали до першого етапу розвитку детективного жанру в українській 
пореволюційній літературі [9]. 
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Започаткований В. Винниченком жанр уже у другій половині 20-их років знайшов своїх 
послідовників: Ю. Смолича – "Фальшива Мельпомена", "Останній Ейджевуд"; В. Владка "Аргонавти 
всесвіту" та ін. Але в умовах сталінського соцреалізму 30-их років він був заморожений. Страшним 
поліційним, подекуди навіть чорним, детективом було життя України – країни "соціялізму", але детектив 
у літературі  заборонили. 

 Лише  в 60-ті роки цей жанр дістав право "громадянства". Шпигунська історія стала своєрідною 
романтичною втечею від канонів соцреалізму. Перші твори на цю тему – "Не відкриваючи обличчя" 
М. Далекого; "І один у полі воїн" Ю. Дольд-Михайлика; "Європа-45" П. Загребельного; "Полковник 
Шиманський" В. Земляка набули великої популярності. Отже, як бачимо,  українська детективна 
література  виникла, по суті, у повоєнний час, і,  насамперед,  з воєнної теми.   

Традиція детективної історії в українській літературі розвивалась у двох  напрямах – як художня і 
художньо-документальна проза. Остання, як її ще називають – невигадана, закроєна на справжніх подіях. 
Прикладом такого "документального детективу" можна назвати роман І. Багряного "Сад Гетсиманський" 
[10]. 

 У творі наявні ознаки інтелектуального (внутрішнє детективне розслідування героя) і чорного 
(садистські допити слідчих) детективів. Варто зазначити, що роман І. Багряного "Сад Гетсиманський" 
мав лише елементи детективного жанру, оскільки суспільно-політична проблема у ньому виходила на 
перший план. Ознаки кримінальної літератури знаходимо і у романі російського письменника 
Ф.М. Достоєвського "Злочин і кара", проте психологічне тло витісняло детективне. Зовнішня сторона 
сюжету роману вказує на всі ознаки детективу:  злочин (вбивство) і злочинець (Родіон Раскольніков), 
жертви, слідчі; детективна інтрига, довгі розповіді про дрібниці, ось тільки читач позбавлений 
можливості розкрити злочин і знайти злочинця [11]. 

Отже, як бачимо, на першому етапі розвитку російський детектив нагадував зарубіжний, а 
український – довгий час залишався ополітизованим. Проте вже на цьому етапі не важко помітити 
символіку свого і чужого простору (світу), кордону і контакту [12]. 

Принцип поділу  персонажів на позитивних (міліція) і негативних (злочинці) залишається незмінним 
у російських міліційних романах Олександри Мариніної, близьких до сьогоднішніх реалій (мафія, нові 
росіяни, криміналізація політичних структур, біологічні експерименти, ісламський тероризм тощо) [9]. 

Міліційні детективи Олександри Мариніної за своєю структурою часом нагадують белетризовану 
форму міліційного протоколу, інших документів слідства, до того ж з перебільшеною ідеалізацією 
"органів". Такий чіткий поділ на біле добро і чорне зло залишався у більшості представників сучасного 
російського детективного роману майже без змін. Цю особливість не важко помітити і у творах 
Ф. Незнанського, П. Дашкової, Л. Пучкова та інших.  Автори російського детективу керувалися багатьма 
правилами західного детективного жанру, провідне місце серед яких займав мотив випадковості. 
Злочини, як правило, були розкриті за допомогою логічних висновків розслідувачів, а не завдяки 
випадку. 

Отож, як бачимо, російський детективний жанр подібно до зарубіжного попередника вивів образи 
талановитих нишпорок, хоча і багато у чому автори ідеалізують своїх героїв. 

Якщо звернути увагу на розвиток сучасної детективної літератури на Україні, то не важко помітити, 
що кримінальна література відстає від своєї російської сусідки. Можливо, це пояснюється тим фактом, 
що українські автори вирішили знайти новий шлях розвитку популярного жанру. Відтак, на 
сьогоднішній день український детектив можна частіше знайти у періодичних виданнях і хіба що в 
окремих нечисельних тиражах маловідомих пересічному читачеві авторів. Так, наприклад, серед 
багатого творчого доробку  сучасного українського автора Валерія Шевчука знаходимо і зразок так 
званого власне українського інтелектуального детективу – повість "Закон зла" [13]. 

Український бойовик Ю. Кузнецова "Лабіринт" уже важко назвати ополітизованим, а навпаки, твір за 
своїм сюжетом швидше нагадує "крутий" детектив, у якому є так звані "нові українці", зброя, насильство, 
бійки. У творі розвінчується інтрига навколо капітана міліції Струка, якого "фальшивкою" звинувачено у 
відтягненні валютної справи за хабарництво у п’ять тисяч карбованців [14]. 

Сучасний письменник Андрій Кокотюха представив увазі українського читача детективний роман під 
назвою "Осінній сезон смертей" [13]. Автор вивів  твір у власне вітчизняну площину, оскільки у ньому 
діють не зовсім звичні і нишпорки, і порушники закону. Тому можна визначити роман як соціально-
психологічний детектив. Фінал роману "Осінній сезон смертей" далекий від класичного, оскільки 
український автор звільнив читача від монотонної розповіді, а замінивши її  мотивом "приманки" та 
елементом "погоні" за злочинцем, що у  деякій мірі послаблювало жанрові ознаки твору.  

Отже, як бачимо, детективна література дає багатий матеріал для дослідження. У контексті світової 
літератури цей жанр виборов своє місце серед інших і користується великим попитом у читацького 
загалу. На основі англомовного детективу, на чолі якого стояв Е.А. По, з’явилися  твори представників 
інших країн, зокрема  набирала потужного розвитку і вітчизняна детективна література, досить 
розгалужена, своєрідна та оригінальна.  
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ЖАНР БАЛАДИ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

У статті зроблено спробу з’ясувати процес становлення балади як жанру, виділити її специфічні риси 
та жанроутворюючі чинники, дослідити особливості їх реалізації в конкретних фольклорних та 
літературних баладах. Ключові поняття: балада, фольклорна балада, літературна балада. 

Балада – один із найдавніших і найпопулярніших жанрів художньої творчості народів світу. У ній, як 
сказав І. Франко, немов блискавкою освітлюються найбільші таємниці людського життя, відкриваються 
невидимі глибини душі і серця героя  [1]. 

Розвитку цього жанру сприяли як народна творчість (фольклорна балада), так і творчість великих 
поетів (літературна балада). Причому остання відіграла особливу роль у еволюції цього жанру, у його 
виокремленні, формуванні специфічних рис. 

Неабиякий внесок у розвиток балади зробили західноєвропейські митці, зокрема Ф. Війон, Е. Дешан, 
П. Рошар, К. Маро, Р. Бернс, Й.В. Гете, Ф. Шіллер, Р. Кіплінг, Р. Сауті та інші. Особливий інтерес до 
балади  виявляли  в різні періоди польські, російські, українські письменники, серед яких особливо слід 
виділити В. Жуковського, О. Пушкіна, О. Фета, М. Некрасова, О. Толстого, О. Блока, І. Северяніна, 
Л. Боровиковського, П. Гулака-Артемовського, М. Метлинського, Т. Шевченка та ін.  Не зникає інтерес 
до цього жанру і в сучасній літературі. 

Балада як популярний жанр світової літератури здавна привертала увагу багатьох дослідників. 
Питанням розвитку, специфіки її рис, жанроутворюючих чинників, поетики, тематики тощо присвячені 
праці письменників і літературознавців як західноєвропейських, так і слов’янських. Серед них Ж. Т’єрсо, 
А. Фрідман, Г. Лоуз, Л. Уланд, Т. Персі, Й. Гердер, Й. Гете, К. Брейтано, А. фон Арнім та ін. 

Зацікавленість баладним жанром викликала низку праць і в українському літературознавстві. Серед них 
варто назвати наукові доробки О. Потебні, І. Франка, М. Драгоманова, Ф. Колесси, В. Доманицького, 
В. Гнатюка, К. Квітки,  Д. Загули,  А. Паніва. Ряд цікавих думок про баладні твори висловлено в моно-
графіях та статтях Л. Новиченка, Є. Шабліовського,  Є. Кирилюка, С. Крижанівського, Ю. Івакіна, П. При-
ходька, Г. Нудьги та ін. Однак, незважаючи на численні наукові дослідження цього жанру, в літера-
турознавстві ще залишаються відкритими питання про специфіку балади, її співвіднесеність з іншими 
жанрами. 

Мета статті полягає у з’ясуванні процесу становлення балади як жанру, виділенні її специфічних рис 
та жанроутворюючих чинників, дослідженні особливостей їх реалізації у фольклорних та літературних 
баладах. 

Як відзначено дослідниками, термін "балада" походить від грецького ballo "рухатись" і має той же 
корінь, що й латинське слово ballo "танцюю", від якого пішли провансальське дієслово "balla" 
"танцювати", італійське  ballare  "танцювати", а далі  французьке  "ballade" – балада, яке існує майже  у 
всіх  літературах  народів Європи і вживається для означення певного жанру поетичної творчості. 

Аналіз наукової літератури показав, що єдиного  визначення жанру балади в сучасному 
літературознавстві немає.  Зупинимося на окремих із них, тих ознаках, які покладено в основу дефініції 
балади.  

В Українській енциклопедії балада визначається як "віршований ліро-епічний твір легендарного або 
історичного змісту" [2: 18]. Ця ознака підкреслюється і в інших довідниках  та більшості підручників з 
теорії літератури. Такі літературознавці, як О. Галич, В. Назарець, Є. Васильєв стверджують, що первісно 
балада – це танцювально-хорова пісня середньовічної поезії Західної Європи з чіткою строфічною 
організацією. Пізніше – це невеликий фабульний твір, в основі якого лежить незвичайна пригода. Тому 
баладу часто називали маленькою поемою. Нині, на думку цих дослідників, балада – це епічний жанр 
казкового, фантастичного чи легендарного змісту. "Це сумовиті ліро-епічні пісні про незвичайні події, 
життєві конфлікти... з трагічним кінцем" [ 3: 117 ]. 

Ознакою балади є  своєрідна ліричність викладу, яка виявляється у схвильованості розповіді,  
ліричних засобах змалювання, в тому, як автор ставиться до подій. Як висловився з цього приводу 
Д. Загул, "тут немає "епічного спокою" (супокійного опису чи розповіді), бо на першому місці тут 
ставлення самого автора до події і долі "героя"" [4: 13].  Такого стану, як зазначається у спеціальній 
літературі, автор у баладі досягає через специфічне освітлення обставин, у яких перебувають персонажі, і 
навіть шляхом відповідного застосування символів, ритмо-мелодійних конструкцій вірша тощо. За своєю 
природою балада належить до оповідальних жанрів, у яких важливе місце займає факт, об’єктивність 
викладу. Однак  у ній на епічний елемент завжди тиснуть інші, обмежують його. Балада уникає епічного 
багатослів’я, в ній акцентується увага лише на найважливішій, кульмінаційній частині.  

У баладі  важливу роль відіграють фабула, сюжет. У зв’язку з цим епічний елемент прагне до 
розширення, до панування над усіма іншими елементами. Однак, як відзначають науковці, балада  має 
коротку форму розповіді, за якої немає можливості розгорнути сюжет. А це вимагає інших засобів 
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вираження думки. Таку функцію у баладі і виконують ліризм та драматизм. Поет відбирає  із сюжетних 
частин тільки  найважливіше (найчастіше кульмінативний матеріал), те, що найекономніше передає його 
задум. Тому балада і відзначається деякою фрагментарністю, обмеженням засобів змалювання портрету 
героя, рис характеру  і психології. Останні розкриваються в драматично напружених діалогах. Драматизм 
також  впливає і на характер кінцівки твору. У цій частині балади, як правило, з’являються несподівані 
вимисли, фантастичні ефекти тощо.  Драматичність викладу в баладі  надає епічності своєрідних рис. 
Драматична напруженість сюжету, чітко окреслені й гострі  конфлікти, несподівані повороти дії, сутички 
контрастно виявлених характерів, до того ж діалогізована мова – все це наближає баладу до драми.  

Таким чином, ще раз підкреслимо, що для балади як жанру характерними є ознаки всіх трьох родів 
літератури: вона відзначається епічним характером, глибокою ліричністю та драматичною 
напруженістю. 

Відзначимо ще й такі ознаки, які особливо помітні в процесі розгляду окремих балад. Можна 
спостерігати, що баладні твори, особливо романтичні в західноєвропейській літературі, мають свій 
характерний тон викладу: фантастичність, загадковість і рокове віщування, щось таємниче в житті,  
певною мірою незрозуміле та незалежне від людини, страх і повсякчасна присутність смерті. 

Специфіка балади виявляється і в її поетиці. Для неї характерними є особливі, причому типові, 
поетичні засоби, які випливають з її природи, з того матеріалу, що покладений в її основу. Показ 
надзвичайного, пристрасного, чогось небуденного спонукає авторів, особливо в літературній баладі, до 
застосування гіперболи, гіперболічних епітетів, метафор,  порівнянь. 

Визначені риси балади, як відомо, властиві і для інших жанрів, зокрема поем, легенд, романсів тощо. 
Наведемо таблиці, у яких відзначено, які риси балади зближують її з іншими жанрами літератури, а 

які відрізняють. 
Таблиця 1. 

Балада і поема 
 

№ п/п Балада Поема 
Спільні ознаки 

• Драматично напружений сюжет 
• Фантастика 
• Героїчні або нереальні образи 
• Колоритність малюнка 
• Емоційна наснага 
• Ліричність 
• Героїка  

Відмінні риси 
1. Менше виражена епічність Панує епічне начало 
2. Перевага фантастики і незвичайності відсутня перевага фантастики і 

незвичайності 
3. Обмежена кількість дійових осіб (2-3) Більша кількість дійових осіб 
4. Менша за розміром Більша за розміром 
5. Розповідь схрещується навколо 

конфліктних ситуацій, 
Попередня доля осіб не відома 

Розвиток дій проходить повільніше, 
розповідь детальна, вчинки дійових осіб 
мотивуються 

6. Перипетійні етапи розвитку дії 
оминаються, зосереджується увага на 
кульмінації 

Виклад подається ступенями – від початку, 
заспіву або вступу, через перипетії  до 
кульмінації 

 

Таблиця 2. 
Балада і легенда 

 

№ п/п Балада Легенда 
Спільні риси 

• Казковість 
• Фантастичність 
• Звичайні події і люди виступають особливими 

Відмінні риси 
1. Драматично напружений сюжет Не обов’язкова драматичність сюжету 
2. Піднесена емоційність розповіді Розповідь іде без вияву особливих 

пристрастей 
3. Розповідь іде з поступовим наростанням 

напруженості, трагічна кінцівка 
Розповідь іде повільно, спокійно. 
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Таблиця 3. 
Балада і романс 

 

№ п/п Балада Романс  
1.    Перевага епічного елемента Перевага ліричного елемента 
2.  Драматична напруженість Пом’якшення драматичності 
3. Можливі додаткові мотиви  Усунення додаткових мотивів 
4. Сюжет охоплює майже всі  

сфери людського життя 
В основі сюжету – любовні колізії 

5. Більша за розміром Значно менший за розміром 
 

Балада відома ще з ХІІ-ХІІІ ст. Цей термін, на думку Г. Нудьги, поширився в провансальській 
літературі. Вважають, що вперше вжив його щодо своїх творів провансальський трубадур Пон де 
Шаптей (1180-1228).  

Перші зразки цього жанру з’явилися у французькому фольклорі. Баладами на півдні Франції, в 
Провансі,  називали  хороводно-танцювальні пісні. За змістом вони були близькі до народних пісень, у 
яких висловлювалась похвала  весні, природі, коханню, висміювались ревниві чоловіки. "Виникнення цих 
балад, - зазначає Г. Нудьга, - пов’язано з засвоєнням куртуазною лірикою деяких рис народної поезії" 
[4:9]. 

У наступні два століття балада поширюється в Італії, де розвиток її проходить у дещо відмінних, 
специфічних умовах. Італійські автори пристосовують її до тогочасних літературних смаків і форм; 
балада в італійській літературі  відокремлюється від танцю, позбавляється рефрену, стає суто 
літературним жанром. Вона входить у творчість видатних поетів – Данте, Петрарки.  

Іншим шляхом, як відзначається дослідниками, розвиток балади пішов у північній Франції, де вона в 
ХІV–ХV ст. стає одним із найулюбленіших жанрів. Її зміст мало чим відрізнявся, але форма 
канонізувалася. Давня танцювальна пісня-балада, на думку дослідника французької лірики 
В. Шишмарьова, поступово втрачала свій рухливий характер. При відмиранні  в ній елементів 
музичності,  вона відходила від пісні-танцю й ставала явищем виключно літературної творчості [ 4:9 ]. 

Типовими рисами французької канонічної балади є усталена, застигла форма. Дослідники 
відзначають, що вона мала постійну кількість строф (три), після яких йшло звертання до якоїсь особи 
(так зване envoy). Звертання найчастіше було адресоване до принца ("Принц! Так іде, відходить моє 
життя"). Другою вимогою до форми такої балади дослідники називають sibilet, що значить: у кожній 
строфі повинно бути стільки рядків (віршів), скільки складів у рядку (вірші). Правда, як зазначає 
Г. Нудьга та інші літературознавці,  це правило не раз порушувалося. Третю ознаку французької 
канонічної балади  становило наступне: рими першої строфи повинні повторюватися в усіх інших 
строфах.  

Така балада була поширена в середовищі двірських, аристократичних поетів, що намагалися, як 
відомо, взагалі поезію звести до "предмета" обмеженого користування. Змістом їхніх балад стає 
проповідь куртуазної лірики,  лицарської честі, культу жінки. 

З особливою увагою поставилися до балади письменники нового напрямку -  романтизму, у творчості 
яких цей жанр став улюбленим. Так, зокрема, з видання народних пісень і балад розпочинає свою 
літературну діяльність Вальтер Скотт.  З’явилися баладні твори В. Гете, Ф. Шіллера, Г. Гейне, Л. Уланда  
та багатьох інших. Додамо, що в цей же період балада утверджується і в російській літературі, зокрема у 
творчості В. Жуковського ("Людмила", "Світлана"), О. Пушкіна ("Песнь о вещем Олеге", "Бесы", 
"Утопленник"), Ю. Лермонтова ("Воздушный корабль") та ін. На початку ХІХ ст. з’явилися балади і в 
польській романтичній літературі (Немцевич, Лях, Ширма, а потім А. Міцкевич, Т. Зан та ін.). 

Вже на початку ХІХ ст. в європейській літературі баладу трактували як пісню чи вірш з виразною 
фабулою, як твір з драматично напруженим сюжетом, в якому розповідається про незвичайні або 
трагічні події.  

У сучасній баладі знаходимо   нові риси: вона не має змістово-тематичних обмежень, змінилася її 
поетика, але все ж основні риси жанру хоча й оновилися, проте збереглися, і їх важко не помітити. 

Балада як жанр народнопісенної творчості з давніх часів посідає помітне місце у фольклорі народів 
світу. Вважають, спочатку вона з’явилася у датському фольклорі (приблизно ХІІ ст.), до ХІІІ – ХІV ст. 
відносять зародження цього жанру в англійській, шотландській, іспанській та східнослов’янській 
народнопоетичній творчості.  

Однак хронологічні рамки жанру в народній поезії досить умовні, їх уточнити дуже важко, оскільки 
документальні докази майже відсутні. Дослідники вказують, що записи англійських балад збереглися з 
ХІІІ ст., датських – з ХІV ст. Найстаріший рукописний збірник англійських народних балад відноситься 
до 1650 року – його поклав в основу свого видання  Томас Персі. 

Визначаючи специфіку народної балади, яка стала зразком для романтиків, дослідники констатують 
ті  особливості, що виступають як  жанроутворюючі чинники балади. Це, зокрема, драматизм розвитку 
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сюжету, напруженість  розповіді, концентрація уваги на кульмінаційних моментах, використання 
діалогу, застосування різноманітних форм повтору, який підсилює драматизм ситуації, а також  
недосказаність, яка надає баладам загадковості.  

Найпопулярнішим серед англійських балад є цикл про  славетного  Робіна Гуда  часів Англії ХІ - ХІІ  
ст. Дослідники вважають, що таких балад, у яких розповідається про різні епізоди з життя цього героя 
("Робін Гуд і Маленький Джон", "Робін Гуд рятує трьох стрільців") існує близько сорока.  Героєм цих 
балад  є реальна історична особа. 

Народну баладу, як вважають дослідники, відкрили романтики. "Європейський романтизм, - 
відзначає Г. Подольська, - у своєму творчому пориві оновити літературу, відмовитися від канонів 
класицизму, раціоналістичних концепцій Просвітительства побачив у народній баладі той знак небес, 
після якого просто вірять..." [5:48]. 

Нагадаємо, що в ХVІІ-ХVІІІ ст. інтерес до балади згасає. Їх зрідка виконували співці під шарманку чи 
гармоніку, одночасно демонструючи "летучие листки" з малюнками на баладні сюжети. Тематика балад 
у цей період обмежувалася розповідями про страшні вбивства, про добрих і злих розбійників, про події 
Великої селянської і Тридцятилітньої воєн тощо. 

Отже, балада стає своєрідною ознакою романтизму. Романтизм, як відомо, відкидав раціоналістичне 
Просвітительство, прагнув звільнитися від зайвої риторики,  бути захоплюючим.  Романтичним творам 
властиві напружені сюжети, різко контрастні ситуації й образи, яскраві описи й характеристики, 
підкреслена умовність і фантастика, посилена асоціативність і метафоричність зображень, використання 
гротеску і символів.  Ці риси, як ми уже відзначали,  характеризують  баладу як жанр. 

Створенню літературної балади  в період романтизму сприяв великий інтерес до народної творчості, в 
тому числі і до народної балади.  Про успіхи баладних за змістом творів свідчать численні літературні 
підробки та переспіви, що  з’явилися в західній Європі та Росії.   

Полум’яним пропагандистом народної поезії був Й. Гердер, який у 1778-1779 рр. випустив збірник 
"Народних пісень", що містив німецькі, англійські, іспанські, грецькі, шотландські, скандинавські, 
литовські  пісні. У цей збірник Й. Гердер включив і авторські твори – від М. Лютера до Й. Гете, – якщо 
вони відповідали його уявленням про характер народного змісту. Це, зокрема, ті твори, яким були 
властиві ліричність, міфологічність, драматичність та епічність.  

Жанр літературної балади пов’язаний з іменами таких видатних митців світової літератури,  як 
Г. Бюргер, Й. Гете, В. Шіллер, А. Міцкевич, В. Жуковський, О. Пушкін та ін.  

Отже, як бачимо, жанр балади пройшов тривалий історичний шлях свого становлення.  У процесі 
еволюції змінювалися форма і зміст балади, поступово вирізнялися істотні жанрові ознаки, які й 
зумовлюють сутність сучасної балади. 
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Калиш И.В. Жанр баллады в мировой литературуре. 

В статье сделана попытка выяснить процесс становления баллады как жанра, выделить ее 
специфические черты и жанрообразующие факторы, исследовать особенности их реализации в 
конкретных фольклорных и литературных балладах. Ключевые  понятия: баллада,  фольклорная 
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Kalish I.V. The Place of the Ballad Genre in The World Literature. 

The paper attempts to reveal the development the ballad genre and to points out its specific features and genre-
forming factors. It studies the peculiarities of the realization of the factors in the specified folk-love and literary 

ballads.  Key words: ballad, folk-lore ballad, literary ballad. 
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ІРОНІЯ ЯК МАРКЕР ЖАНРОВИХ МОДИФІКАЦІЙ В УМОВАХ МАРГІНЕСУ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ 

У статті розглядаються трансформації у жанровій парадигмі української драми у зв'язку з 
різноманітними функціями іронії. Внаслідок цього викристалізовується романсова мелодраматична 

матриця. 

Як відомо, іронія, що є фундаментальною категорією філософії (діалектики), естетики, 
поетики водночас традиційно вважається родовим чинником драми. Посилаючись на дослідження 
В.О. Пігулевського, слід згадати, що іронія актуалізується у драмі як "фігура мислення, стилю і слів", 
тобто у риторичному аспекті, а також як "акт конфігурації дискурсу". Мається на увазі структурний 
аспект, що реалізується насамперед у способі поведінки героїв драматичного твору, а також у способі 
сприйняття цієї дії [1:22]. 

Зрозуміло, що модель поведінки персонажа пов’язана з жанровою специфікою драматичного твору і, 
якщо врахувати діахронію, іронія виникає внаслідок взаємодії дискурсів у так званих "чистих жанрах" 
трагедії і комедії, кореляції яких дає численні жанрові модифікації, наприклад, трагікомедію. Поява 
цього жанру, за спостереженнями Н.І. Іщук-Фадєєвої, була обумовлена певним дистанціюванням та 
взаємодією трагедійного і комедійного модусів драматичного дійства, що і дозволило дослідниці 
обстоювати окремішність того типу іронії, що народжується у комедії, і того типу іронії, що пов’язаний з 
самою природою трагедії [2]. 

У класичній комедії, як правило, переважає вербалізована іронія, яка походить від сократівської та 
виникає внаслідок невідповідності між вимовленим і тим, що мається на увазі, у площині гри між знаком 
та сутністю. Як правило, це відповідає комедійному драматичному конфлікту між вербальним та 
ситуативним, що реалізується у стосунках індивіда з соціумом. Цей тип іронії актуалізовано у класичній 
комедії і її модифікованих різновидах, у тому числі в романтичній комедії, започаткованій п’єсами 
В. Шекспіра, в основі яких романсовий тип сюжету. 

Натомість трагедійна іронія обумовлена, перш за все, структурними чинниками. Посилаючись на 
відому працю В. Іванова "Діоніс і прадіонісійство", варто згадати, що у класичній трагедії виникає 
протиріччя між сакральним характером пафосу, що бере початок від діонісійської екстатики, подоланням 
якої став катарсис, і трагедійною структурою дії (аґон – смерть – воскресіння). 

Трагедійна іронія утворюється переважно на рівні архітектоніки, включає організацію сюжету, 
ієрархію персонажів, невідповідність жанрової установки автора і текстових інтенцій. Завдяки іронії, 
відвертій або ж імплікованій у тексті, можна було зрозуміти, як авторський задум кореспондує з 
природою вислову, характером його розгортання, несподіваністю стильових проявів і т. ін. 

Як переконливо довів Н. Фрай, процеси десакралізації наративу наприкінці XIX століття позначились 
на тому, що домінуючим для різних жанрових форм драми стає іронічний модус. Його актуалізація в 
українській драматургії відбувалась у різний спосіб: як заперечення мелодрами у сатиричній комедії і, 
навпаки, акцентація її структури, характеру колізії, типів персонажів у межах фабули героїчної 
історичної трагедії (драми) внаслідок "зняття" відповідного пафосу. Розповсюдженим було явище 
пародіювання трагедійної чи комедійної модальності, наприклад, у так званій "комедії звичаїв", 
балансування водевільно-фарсового, комедійного і трагедійного дискурсу, кореляція яких і оголювала 
план іронії. Але у зв’язку з загальною тенденцією міметичного спрямування мелодрама все ж таки 
виходила на поверхню літературного процесу, способом її умовного спрямування до "високих жанрів" 
могла бути трагікомедія [3:152]. 

На підтвердження цього варто навести спостереження Р. Тхорук, що досліджує відповідність 
української драми кінця XIX – початку ХХ століть до романсових структур, та, аналізуючи різні рівні 
сакралізації і десакралізації художнього простору в українській драматургії кінця XIX – перших 
десятиліть ХХ ст., спостерігає рух різних драматичних жанрів до іронічної драми [4]. 

Перспективним видається подальше дослідження способів утворення іронії в українській драматургії 
порубіжної доби. Неспівпадіння пафосу висловлення і структури твору, несумісність риторично-
трагедійного героя і комедійної (водевільної, фарсової) ситуації і т. ін. дає підстави для увиразнення 
складних процесів жанрових модифікацій в українській драматургії. Таким чином, спробуємо розглянути 
іронію у функції переродження жанрів, трансформації жанрової парадигми в умовах жанрового 
маргінесу. 

Тому і візьмемо до уваги корпус комедійних творів А. Володського та В. Товстоноса, а також 
драматично-трагедійні п’єси Л.І. Старицької-Черняхівської та С. Черкасенка, у яких найбільш виразно 
актуалізована мелодраматично-романсова матриця. 
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Оскільки вербально-ситуативна іронія виникає насамперед у комедії, звернемось до 
комедіоцентричних жанрів, що на рубежі XIX – початку ХХ століть наповнювались новим жанровим 
змістом. У комедії В. Товстоноса "Культурна місія" зовнішній принцип організації сюжету відповідає 
мелодраматизму "міщанської драми": використовується казковий мотив "наговірної води" з метою 
примусити актора Роздольського, квартиранта у міщанина Бондаренка, "розкрити душу" на предмет 
бажання (чи небажання) одружитись з Тасею Бондаренківною і стати справжнім міщанином. Комізм 
ситуації утворюється внаслідок того, що актор навіть не підозрює про подібні експерименти над собою. 
Новий план іронії виникає на вербальному рівні і нагадує прийоми "комедії ситуацій dell’arte"; 
репетицію Роздольського Бондаренко з дочкою приймають за його справжнє висловлення під впливом 
"наговірної води". Таким чином, оголюється невідповідність між дискурсом акторської гри і очікуваним 
ефектом сповіді. Виникає характерний для комедії паралелізм: тепер Бондаренки не уявляють 
справжнього змісту ситуації і приймають очікуване за дійсне. У розв’язці п’єси виникає ще один план 
іронії, навіть, пародії над мелодраматичним аранжуванням і над тим пафосом казкового, що пов’язаний з 
мотивом привласнення нечистою силою людської душі і прагненням її відстояти. Найвиразніше це 
проривається у цілком серйозній реакції Роздольського на повідомлення Тасі про те, що за порадою дяка 
батько збирається зимою викупати його в ополонці "щоб, значиться, його уся кумедіянська нечисть 
зскочила" [5:5]: 

Роздольський.  …В мене всього тільки і є що душа, і я хочу бути над нею хазяїном! [5:10]. 
Увиразнюється дистанціювання між міщанським сприйняттям Бондарчуків і риторично-піднесеним 

проголошенням "культурної місії" на ниві акторського служіння, внаслідок чого пафосність 
антрепреньора Никаноровича набуває пародійно-фарсових ознак. Тобто, в основі сюжетної організації – 
досліджений А. Бергсоном принцип інтерференції (накладання двох ситуацій: гри Бондаренків за 
допомогою "наговірної води" і вибору Роздольського, який, по суті, повернувся до своєї акторської 
сутності). Іронія виникає внаслідок увиразнення невідповідності двох дискурсів. Пафос хибної трагічної 
іронії утворюється через повернення Роздольського до "культурної місії", причому використовується 
подвійне вербалізоване "програвання" ситуації, подвійна іронія ("Никанорович. Не згадуйте лихом 
кумедіянщиків, чи то пак, служителів культурної місії") [5:24]. Таким чином, комедійна іронія 
актуалізується внаслідок розбіжності між проговорюванням ролі (чужого слова)  та сприйняттям її 
міщанським середовищем як власної сповіді.  

Наприкінці XIX століття комедія виразно демонструє свій драматичний потенціал, що, знов-таки, 
нагадує про синкретизм  трагічного і комічного начал у античній драмі, а також про те, що комічне і 
трагічне співвідносились як фази одного Діонісійського ритуалу [6:39]. 

Актуалізація драматичного (трагічного) дискурсу у комедії видається цілком логічною у зв’язку з 
об’єктивними процесами повернення до одвічної сутності жанрів, з одної сторони, і водночас із 
малодослідженими явищами жанрового маргінесу. Невипадково у роботі М. Ласло-Куцюк "П’єса як 
структура" комедія І. Карпенка-Карого "Сто тисяч" називається "драмою навиворіт": в ній закладено 
"…потенціал драми, але внаслідок певного наданого зав’язкою напряму герой потрапляє не в трагічне, а 
в смішне, з погляду автора, становище" [7:293]. 

Так, у комедії А. Володського "Хатня революція" зав’язка відбиває риси "міщанської мелодрами", але 
приїзд багатого дідуся Онухрія Максименка перегортає усталений міщанський світоустрій до навпаки. 
Структура дії зберігає традиції "високої" комедії класицизму: дід Онухрій здійснює справжню "хатню 
революцію" у побутуванні "задриповців": в очікуванні "духовної" міщанське середовище Півнів і Коржів 
не витримує наміру догоджати багатому родичеві. Іронія, безпосередньо представлена у висловленні 
персонажів, утворюється і на ситуативному рівні: у 3 дії "задриповці" дізнаються про те, що гроші Онухрій 
заповідав бідним. Недосяжність очікуваного руйнує поведінку міщан, що перетворює комедію на сатиру. 
Пафос викриття закладено у пропозицію Онухрія повести його родичів у театр і показати їм їх життя зі 
сцени: 

Микола. І справді. До речі – сьогодні йде міщанська п’єса. Приходьте всі ви – і побачите себе. 
Онухрій (чуло). Ідіть, любі задриповці! Ідіть! Може хоч трошки хтось та очумається й проснеться в 

тій берлозі... [8:60].  
Іронія в п’єсі виникає внаслідок конфлікту між просвітництвом у широкому розумінні і 

патріархальним невіглаством, неосвіченістю. Комедія набуває характеру сатирично-викривальної драми, 
з’являється відверте заперечення мелодраматичної модальності саме внаслідок іронії над міщанським 
побутуванням. Тому помітною стає жанрова модифікація комедії, що тяжіє до соціальної драми. 

Важливу роль у драматургії порубіжного періоду набувало рецептивне спрямування іронії. У нових 
культурних умовах особливо загострено сприймалась розбіжність між написаним авторським словом і 
тим, як це слово зрозумів глядач. Почасти це створювалось завдяки невідповідності риторично-
трагедійного змісту слів героя і їх пародійного характеру з класично-комедійними ситуаціями. У жарті 
А. Володського на 3 дії "Панна штукарка" головна героїня – курсистка Валя, що приїхала до дідка-
хуторянина, підкреслено "виломлюється" з оточуючого міщансько-провінційного середовища. План 
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іронії утворюється між піднесено-риторичними промовами Валі і сприйняттям середовища, насамперед, 
її дідка Лободи, такого собі Череваня у нових історичних умовах. Але іронія тут подвійна: діалог 
розраховано на своєрідну оцінку та сприйняття глядача, який безпосередньо "розкодовує" текст, 
виходячи з реалій дійсності. Комічно-пародійна репетиція промови Валі на мітингу стає пародією не 
тільки на сучасні події життя, але і на певний тип драматичного героя: 

Валя. Уявіть собі, що тут сила народу… О, Боже! Як я буду говорити? (з стільця) "Товариші! Не 
можу вдержатись і роблю заяву про саме пекуче питання, про землю…" Дідусю… Не лякайтесь. Це ж я 
репетирую… Голоси мішаються… стоїть галас, колотнеча… ціла катавасія. Оплески. Різноманітні 
голоси!.. Галасування!.. Інтересно! (злазить зі стільця) Ах, як інтересно [8:19]. 

Жахлива реакція Лободи з його позицією "М. Х. З." (моя хата з краю) пов’язувалась глядачем з 
певною соціальною позицією. У другій дії п’єси в структуру дії активно включається комедія ситуацій, 
застосовується прийом перевдягання: Валя, перевдягнувшись наймичкою, йде до Шелягів, син яких хоче з 
нею одружитись, Валя ж підговорює справжню наймичку Устину перебратись у свій одяг та вийти на 
побачення з Олексієм Шелягом та Городовим одночасно. Комізм ситуації дозволяє героїні висловити 
присуд середовищу. Розв’язка набуває трагікомічного характеру. Цьому сприяє цитація заключної 
репліки Чацького з комедії О. Грибоєдова "Горе від розуму". За спостереженнями Р. Барта, "…іронічний 
код є не що інше як експліковане цитування "іншого"; він завжди щось афішує і вже самим тим фактом 
порушує полівалентність, якої варто було б очікувати від дискурсу, що утворений за принципом 
цитування" [9:64]. Вирок, що його проголошує Валя, набуває ще одної рецептивної проекції: 
пов’язується з трагікомічною постаттю вигнанця і бунтаря-демагога Чацького. Таким чином, подвійна 
іронія, що утворюється внаслідок такого "накладання", набуває функції жанрових трансформацій: 
спостерігається рух комедії ситуацій до трагікомедії, що у порубіжній добі XIX – початку ХХ століть 
нагадувала сатиричну драму.  

Почасти саме завдяки іронії у драматургії кінця XIX – початку ХХ ст. формується трагедійне начало. 
Згадаємо, що, за спостереженнями Н. Фрая, "трагічна іронія постає саме як аналітичне зображення 
ситуації трагічної ізоляції, і тому вона позбавлена рис винятковості, позарядовості, показових щодо усіх 
інших модусів" [10:240]. У розумінні механізмів виникнення трагедійної іронії Н. Фрай 
відштовхується від класичних критеріїв трагедійної ситуації, вироблених Аристотелем. Неодмінним 
чинником трагедійного сюжету Аристотель вважав "викриття" або "визнання" трагічної провини, не 
пов’язаної з характером героя. Поскільки персонаж трагедії – це виключна особистість, ізольована від 
середовища, герой, що демонструє надприродні властивості, але, водночас, людина, залежна від свого 
оточення, підпорядкована певною мірою соціуму, вона є силою, яка зберігає світоустрій цього соціуму. 
Як переконливо довів Н. Фрай, чим ближче герой трагедії до соціальних колізій ("пороків суспільства"), 
тим більш відчутною стає в п’єсі іронія [11:240]. 

У творах ХХ століття цей тип іронії стає домінантою екзистенційного існування. Численний корпус 
драматичних творів рубежа століть дозволяє помітити, як завдяки впливу іронії здійснюється перехід від 
мелодрами до трагікомедії і, навіть,  трагедії та як внаслідок оголення іронії мелодрама поглинає пафос 
трагедійного звучання. Причому у багатьох творах іронія не закладається у авторській риториці, а 
виникає як феномен сприйняття тексту.  

Візьмемо за приклад драму Л.І. Старицької-Черняхівської "Гетьман Дорошенко", у драматичній дії 
якої зберігається баланс між вищим призначенням героя (гетьмана Дорошенка), що приносить особисте 
життя у жертву заради незалежності України ("Я сам несу життя своє в офіру") [12:137] і вибором його 
людської долі, коли Дорошенко погоджується скласти своє гетьманство і присягнути гетьману 
Сагайдачному заради збереження життя українського народу. У цьому індивідуальному рішенні герой 
піднімається навіть над своєю місією рятівника незалежності України. Саме таке пафосне наповнення 
втілює візійний діалог Дорошенка з образом матері, який узагальнює національний етос: 

Мати.  …Ти переміг себе для всіх – прийди ж 
 Останній раз до серця мого (обнімає) [12:192]. 
Цей героїчний вчинок Дорошенка асоціюється з архетипом діяння Христа. Невипадково полковник 

Яненко, колишній Дорошенків свекор, підносить вчинок героя до офіри Спасителя: 
Яненко. О ні, 
 Ні, сину мій, всіх переміг розп’ятий, 
 Осміяний, побитий в боротьбі...  [12:186]. 
Відповідно до вимог класичної трагедії поразка Дорошенка під Чигирином і в особистому житті є 

фатальним випадком, що містить неминучу іронію людського існування. 
Згадується спостереження Н. Фрая: "Як тільки трагедія починає рухатись до іронії, наснаження 

смислом очевидної події починає вичерпуватись, а ресурси катастрофічного виходять на поверхню. В 
іронії катастрофа є ще й довільною та позбавленою значення... Трагедійне "так має бути" стає іронічним 
"врешті так є"... Тому іронічна драма є баченням того, що в теології називають людською та не-
людською природою" [13:284]. 
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У п’єсі Л. Старицької-Черняхівської трагедійна ідея викупу (жертвопринесення) внаслідок суто 
трагедійної іронії, яка імплікована переважно у внутрішніх ваганнях головного героя, визріває завдяки 
пафосу героїки у межах мелодраматичного сюжету. Як правило, іронія у трагедійних ситуаціях 
обумовлена фатальною помилкою персонажа, що спостерігається, наприклад, у трагедії І. Карпенка-
Карого "Сава Чалий". Трагічна провина Сави, що сприймається гайдамаками на чолі з Гнатом Голим як 
зрада, у розв’язці "змивається кров’ю" героя. У такий спосіб зберігається ореол страдництва цієї 
надзвичайної особистості, майже міфічного персонажа, що викликає співчуття у глядача відповідно до 
вимог Аристотелівської теорії трагічного. У драмі "Гетьман Дорошенко" визнання героєм власної 
помилки видається хибним, тому і акт жертвопринесення має помітний вплив мелодраматизму. 

Романсова структура, як бачимо, давала широкий спектр коливання трагічної модальності у драмі від 
її сакральних проявів до профанних. Причому авторський задум почасти не знаходив відповідної реалізації 
у вислові. Скажімо, йдеться про те, що пафос трагедійного змісту, пов’язаний з усвідомленням вищої 
(божественної) сутності героя та її екзистенційного втілення, виводився з самого розвитку дії, 
лишаючись у ремарках, пісенних (хорових чи індивідуальних) виступах, відсторонених від перипетії, 
ліризованих спогадах, тобто у плані внутрішньої дії і т. ін. Так, у трагедії С. Черкасенка "Про що тирса 
шелестіла" концепція трагедійного героя закладена в авторській присвяті: "Сірко – боротьба в людині 
двох початків – звірячого і духовного..." [14:548]. Подібно до героїв античної трагедії, кошовий 
отаман Сірко, підкоряючись пристрасті, коханню до Оксани, здійснює фатальні помилки: на ньому тяжіє 
братня кров козаків і кров його двох синів. Роман, вбитий Оксаною, помирає внаслідок батьківської 
пристрасті. Ця трагічна провина усвідомлюється героєм: 

Сірко 

Так, немало ще 
Проллється крові братньої і далі, 
Поки мети своєї досягнем. 
Хоч я і звик уже, але… так тяжко, 
І, певне, Каїн сам не почував 
Того, що в мене тут… (Показує на серце). 
Але що ж діять, 
Чинити що, коли до щастя краю 
Найближча путь через криваве море?  [14:635] 

Зіткнення героя з профанною дійсністю викликає трагедійну іронію, що по суті міститься у конфлікті 
Сірка із собою. Усвідомлення внутрішнього подвоєння приводить героя до самовбивства: він вбиває 
свого "внутрішнього ворога" – Оксану – і вмирає сам. Хоча розв’язка і відповідає ззовні трагедійній, вона 
не передає відповідного пафосу і не викликає у глядача (читача) відчуття фатальної закономірності. 
Випадковість поведінки Сірка ніяк не сполучається з алегорично-символічним дискурсом п’єси, що 
закладається здебільшого в уяві героїв, підсвідомих мареннях "причинної" Килини, її піснях, мріях Сірка. У 
висловах героя імпліковані міфологічні проекції поведінки героя: аполонічна іпостась (у згадуваних 
снах) і діонісійська у стані напівбожевільної пристрасті – сп’яніння. Але вони не актуалізовані у 
розвитку дії. Тому іронія долі, викликана обмеженістю людської природи (стихійної волі), наближала 
трагедійне бачення до іронічного дискурсу "трагедії фатуму", "слізної трагедії" або мелодрами. Таким 
чином, сам текст "чинив опір" авторській логіці задуму, і це також створювало умови для іронічного 
прочитання. 

Отже, доводиться спостерігати, як в умовах жанрового маргінесу перехідної доби відбувається 
переакцентування у жанровій парадигмі: комедія, жарт, водевіль виявляють тяжіння до мімезису 
сатиричної драми, у сюжеті драм про іронію долі героїчної особистості (переважно, історичного 
персонажа) викристалізовується романсова мелодраматична матриця. 
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Малютина Н.П. Ирония как маркер жанровых модификаций в условиях маргинальности 
украинской драмы конца XIX – начала ХХ ст. 

В статье рассматриваются трансформации  жанровой парадигмы украинской драмы в связи с 
различными функциями иронии. В связи с этим комедия, водевиль тяготеют к мимезису сатирической 

драмы, в то время как в сюжете драм об иронии судьбы героических личностей 
выкристаллизовывается романсовая мелодраматическая матрица. 

Malutina N.P. Irony as a Marker of Genre Modifications in the Context of the Ukrainian Drama Fringe of 
the End of the XIXth and the Beginning of the XXth Centuries. 

The paper considers the transformations in the genre paradigm of the Ukrainian drama associated with various 
functions of irony. In this connexion the comedy and vaudeville  seem to gravitate towards the satirical drama 

whereas the plot of a drama  featuring the irony of fate of heroic characters has traces of the romance 
melodramatic matrix. 
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П’ЄСА " ЛИШАК" ЯК ЛІТЕРАТУРНО-СЦЕНІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ А.П. ЧЕХОВА 

У статті аналізується рання п’єса А.П.Чехова "Лишак", визначена автором як "велика комедія-роман". 
Цей твір став передтечею зрілої чеховської драматургії. У ході аналізу виявляється система тих нових 
драматургічних принципів, втілених у п’єсі, які склалися у письменника під впливом досвіду оповідальних, 

епічних засобів зображення життя у прозових жанрах. 

Традиційно чеховські жанри – прозаїчні та драматургічні – досліджуються ізольовано. Тому 
уявляється актуальною і плідною спроба розглянути процес взаємодії та взаємовпливу жанрових форм у 
художній системі Чехова в найдинамічніший момент її становлення – переламні роки творчості. 

Мета і завдання даної роботи полягають у аналізі взаємозв’язку двох літературних задумів 
письменника – нездійсненого роману і п’єси "Лишак", що дозволяє виявити вплив оповідальних засобів 
зображення життя на поетику чеховської драми. 

Рання чеховська п’єса "Лишак"(1889) цікава для аналізу тому, що при її створенні автор свідомо 
поставив перед собою завдання оновлення структури драми. Саме тому елементи новизни мають тут ще 
демонстративний характер, що дозволило Н. Берковському назвати п’єсу "вкрай цікавим літературно-
сценічним експериментом Чехова" [1:296] . 

Особливості нової поетики комедії "Лишак" багато у чому визначаються міцним зв’язком задумів 
п’єси і нездійсненного роману, над якими Чехов працював паралельно у березні-червні 1889 року. Саме 
звідси йде притаманна цій п’єсі оповідальність, яка у подальшому у менш демонстративних формах 
стане суттєвою ознакою чеховської драматургії.  

Після завершення п’єси згадки про роботу над романом назавжди зникнуть з листів письменника 
Проте "Лишак" визначається автором наприкінці роботи над ним як "велика комедія-роман" [2:256]. 
Задуми роману і комедії зв’язує вже сам характер життєвого матеріалу, який письменник має намір 
покласти в основу обох творів – оповідального і драматичного. Чехов писав: "Лишак" підходить для 
роману, я це сам добре знаю. Але для роману я не маю сили. Не прийшов ще час. Маленьку повість 
написати можна" [2:41]. Однак напише він не повість на цьому матеріалі, а драму. 

Чехов так визначає свій намір: "Якщо я написав би комедію "Лишак", то мав би на першому плані не 
акторів, не сцену, а літературність. Якби п’єса мала літературне значення, то і на тому спасибі" [2:41]. 
Отже письменник ставить перед собою завдання – створити п’єсу нового типу, "літературну", що у 
термінології того часу означало полемічний розрив із штучною "сценічністю" і орієнтацію на 
загальнолітературні традиції зображення світу і людини. 

У процесі роботи "Лишак" стає своєрідним супутником задуманого роману. "Не маючи можливості 
писати роман, почав від нудьги "Лишака" [2:194]. Єдність авторських намірів у цих двох творах, 
близькість матеріалу, що був покладений у їх основу, свідоме прагнення Чехова до оновлення 
традиційної драми за допомогою досвіду прози, одночасність створення привели до того, що "Лишак" 
наприкінці роботи над ним перетворюється у свідомості автора у "велику комедію-роман" [2:256]. 

Терміном "комедія-роман" Чехов визначає усю сукупність художніх особливостей цього твору, які 
примусили театрально-літературний комітет визнати "Лишака" "прекрасною драматизованою 
повістю" [2:269], але не драмою. 

Така оцінка була визначена тим, що Чехов переніс на сцену епічний принцип зображення 
повсякденного життя без будь-яких подій, у всій його сірості, млявості. Такий принцип зображення 
визначається новим розумінням драматизму, що знайшло відбиття у п’єсі. 

Сферою прояву конфлікту стає не подія, а буденна течія життя, тому у п’єсі "Лишак" значно 
розширюється побутовий фон. Відсутність драматичної інтриги, що створює єдність дії, підкреслюється 
наявністю великої кількості сюжетів-доль, які не складають єдину лінію, а дають складну і насичену 
картину життєвої повсякденності. 

У подальшому, при переробці "Лишака" у "Дядю Ваню", ці "демонстративні" моменти будуть зняті. 
Значно зменшиться кількість героїв (Желтухін, Юлія, Федір Іванович та Іван Іванович Орловські), які до 
того ж живуть у оточенні-взаємодії з персонажами позасценічними. 

Разом з тим усуваються цілі сюжетні лінії та великі побутові сцени. Зображення  життя в "Дяді Вані" 
має більш узагальнений характер, концентрується і поглиблюється конфлікт. Виникає більш глибока і 
складна авторська концепція. Якщо в комедії "Лишак" епічно відтворена картина "цілого повіту", то в 
"Дяді Вані" дія концентрується у маєтку професора Серебрякова. 

У комедії "Лишак", починаючи з першого акту, Чехов створює ілюзію звичайного життя у його 
природному русі. Ця ілюзія виникає за рахунок введення великої кількості "рівноправних" дійових осіб і 
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особливим засобом побудови діалогу. Основні теми діалогів перериваються багатьма втручаннями, які 
мають "випадковий" буденний характер. 

Так у першій дії виникають основні мотиви п’єси. По-перше, проблема дарма прожитого життя, що 
принесене у пожертву фальшивому ідолу. Ця тема пов’язана з сюжетною колізією Войницький-
Серебряков. По-друге, проблема активної життєвої позиції, громадянського служіння, що виникає у 
зв’язку з образом Лишака. І, нарешті, головна проблема п’єси – "війна всіх проти усіх". 

Ці основні діалогічні теми переплетені у масу сімейних розмов, з них виникають і в них же згасають. 
Сценічно це подається як неупорядкована бесіда під час святкування дня народження одного з 
другорядних персонажів – Желтухіна. Автор створює синтетичну картину життя  у розмаїтті її форм, які 
не підпорядковані штучному принципу "добре зробленої п’єси". 

У комедії "Лишак" радикально змінюється структура системи драматургічних образів, тут 
письменник відмовляється від фігури центрального героя, що буде притаманно для всіх подальших п’єс 
Чехова. У "Лишаку" вже чітко формується тип драми "колективного страждання": у п’єсі тринадцять 
дійових осіб, з них тільки дві епізодичні – слуги, всі інші мають свій сюжет-долю, в той же час беручи 
участь у багатьох сюжетних відношеннях. Така побудова  чеховських п’єс стане структурним виразом 
ідеї розповсюдження зла. Але у "Лишаку" поетика "стану світу" має поки ще занадто різкі, 
демонстративні і недостатньо узагальнені форми. 

Велика кількість героїв у п’єсі має й інше естетичне завдання: вона необхідна для побудови 
чеховського конфлікту. Герої не протистоять один одному (хоча у п’єсі є зіткнення різних особистостей), 
всі вони мають одного супротивника – ворожий світ, з яким перебувають у драматичних стосунках. 

Чеховське прагнення подати на сцені "життя у формах самого життя" неминуче приводило до епізації 
драми. У "Лишаку" вихід у епічну необмеженість здійснюється, зокрема, через оповіді та згадки про 
позасценічних персонажів, яких у цій п’єсі надзвичайно багато. Двадцять три позасценічні персонажі та 
декілька сцен групової дії (також поза сценою) – це відлуння того потоку життя, який відчувається за 
зовнішньою поверхнею сюжету. 

Побут у п’єсах Чехова тісно пов’язаний із соціально-історичним буттям. У цьому плані велику роль 
відіграє поетика художнього часу та простору.  Переломлення індивідуального часу приватного життя 
людини і часу історичного створює відчуття епічного потоку життя. 

Так само за замкненими межами маєтку виникає у п’єсі образ усієї Росії, зокрема через мотиви 
природи, що є передвісником майбутніх образів-символів у зрілій драматургії Чехова. Поетика часу і 
простору у "Лишаку" полемічно спрямована проти драматичного принципу "замкненої ситуації", вона 
відіграє суттєву роль у формуванні оповідально-епізованого характеру чеховської драматургії. 

Але фінал комедії "Лишак" ще традиційний, специфічно-театрально завершений. Поетика нових 
фіналів була ще попереду. 

Таким чином, "літературно-сценічний експеримент" Чехова не був позбавлений певних протиріч, 
шлях до нової драми не був прямим. Але у "Лишаку", що увібрав у себе досвід оповідальних принципів 
зображення життя, складаються у цілісну систему ті нові драматургічні принципи, які Чехов шукав у 
своїх одноактних п’єсах-етюдах і частково втілив в "Іванові". 
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Соболевская Г.И. Пьеса "Леший" как "литературно-сценический эксперимент" А.П.Чехова. 

В статье анализируется ранняя пьеса А.П.Чехова "Леший", определяемая автором как "большая 
комедия-роман". Это произведение стало предтечею зрелой чеховской драматургии. В ходе анализа 

выявляется система тех новых драматургических принципов, воплощенных в пьесе, которые сложились 
у писателя под влиянием опыта повествовательных, эпических способов изображения жизни в 

прозаических жанрах. 

Sobolevskaya G.I. The Play "The Wood Goblin" as a "Literary and Theatrical Experiment" by A.P.Chekhov. 

The paper presents an analysis of an early play by A.P. Chekhov which was defined by the author as "a grand 
comic novel" and had become a pre-trend of his mature plays. As a result of the analysis made it was revealed 

that the author employed new dramatic principles which resulted  from his previous experience of applying 
epical means to portray life scenes in prosaic genres. 
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ДЕЯКІ  РОДОВІ  РИСИ  ПОЕТИКИ  ДРАМИ-АНТИУТОПІЇ 

В статті розглядаються родові особливості драми-антиутопії, зумовлені умовно-експериментальним 
хронотопом, який визначає жанр, побудову сюжету і схематизацію образів героїв, а також 

визначається функція оповідного діалогу, своєрідних ремарок, у яких звучить голос автора, віршів і 
пісень. 

Драма-антиутопія – явище художнього досвіду ХХ століття, поетику якого ще недостатньо вивчено. 
Її своєрідність зумовлена тим, що вона є складовою частиною літератури антиутопії і має спільні з 
романом-антиутопією видові риси. Такими є соціологізм, інтелектуалізм, втілення актуальних проблем у 
параболічній формі й зумовлене параболічною побудовою алегоричне, притчове, а також парадоксальне, 
гротескове й сатиричне осмислення соціальної дійсності. Разом з тим, родова приналежність драм-
антиутопій до драматичного мистецтва потребувала не лише адаптації до нього загальнолітературних 
принципів та прийомів, але й вироблення своїх специфічних прийомів образного засвоєння реальності.  

Відмінною рисою драми-антутопії є своєрідність хронотопу. М.М. Бахтін трактує його як формально-
змістовну категорію літератури, в ньому "час ... згущується, ущільнюється, стає художньо зримим", а 
простір "інтенсифікується, втягується в рух часу, сюжету, історії" [1:121-122]. Це означає, що простір і 
час – категорії взаємозумовлені: "прикмети часу розкриваються у просторі, а простір осмислюється та 
вимірюється часом" [1:122]. Тому хронотоп "визначає (в значній мірі) образ людини в літературі" [1:122]. 

Проте в літературі антиутопії образ людини не є суттєво важливим, автори антиутопій мають на меті 
інше: їх цікавить не створення яскравого образу людини, розкриття її психології, а створення такої 
картини світу, коли людині й людству в цілому загрожує моральне виродження або загибель фізична. 
Тому хронотоп в антиутопії, на відміну від  досліджуваного М.М. Бахтіним хронотопу європейського 
роману, часто позбавлений конкретизації прикмет часу, які зумовлюють характер героя. Це пояснюється 
тим, що автори антиутопій створюють експериментальний художній світ, в якому негативні соціально-
політичні тенденції, що є у сьогоденні, набирають граничного розвитку, постаючи перед читачем у 
гротескно-парадоксальному або абсурдному втіленні. Тому стосовно антиутопії категорія "хронотоп" 
має обмежений зміст. Ми розуміємо її як літературну категорію, що визначає сюжетну побудову твору, 
тому що незалежно від того, чи набуває час "чуттєво-наочного характеру" [1:282], за хронотопом 
зберігаються його "основне сюжетоутворююче значення" [1:282], а також жанрове значення: "жанр та 
жанрові різновиди визначаються саме хронотопом, до того ж у літературі провідним началом у 
хронотопі є час" [1:122]. 

Справді, відносячи дію своїх творів у майбутнє чи сповнене глобальними катастрофами сьогодення, 
автори драм-антиутопій створюють драму, яка істотно відрізняється від драм інших жанрових 
модифікацій – соціально-психологічної, соціальної, побутової тощо – саме своїм умовно-експеримен-
тальним художнім світом. Експериментальність художнього світу підкреслює універсальність драм-
антиутопій. Тому місце дії в них не є принципово важливим. Події можуть відбуватися: в масштабах 
усього людства ("Диктатор" В. Брюсова); у конкретно визначеній автором реально існуючій країні: 
Англії ("Дім, де розбиваються серця", "Гірко, але правда" Б. Шоу), Німеччині ("Пліт мерців" 
Х. Мюллера), Франції ("Носороги" Е. Іонеско), США ("Кар’єра Артуро Уї, якої могло не бути" Б. Брехта, 
"Потоп -82" О. Штейна), Польщі ("Портрет" С. Мрожека); у вигаданій автором країні або місті 
("Круглоголові та гостроголові" Б. Брехта, "Візит старої дами" Ф. Дюрренматта, "Наш Декамерон" 
Е. Радзінського); у невідомій країні чи невідомому місті ("Дихайте економно" А. Макайонка, "Великий 
Буддо, допоможи їм!" О. Казанцева, "Місто і літак" М. Бецуяку); на якомусь віддаленому від 
європейської  цивілізації острові ("RUR" К. Чапека, "Простачок із Нежданих островів" Б. Шоу, "Єдиний 
берег" Л. Устинова); в умовному, герметично замкненому просторі ("Фізики" Ф. Дюрренматта). 

Якщо автори романів-антиутопій, як правило, відносять дію своїх творів у далеке майбутнє, то для 
авторів драм-антиутопій це не є суттєвим. Для них важливіше підкреслити, що дія відбувається "в наші 
дні" (О. Штейн "Потоп-82"), "у наш тривожний час" (А. Макайонок "Дихайте економно"). У той же час 
серед драм-антиутопій є й такі п’єси, часові межі яких  не визначені. Незважаючи на це глядач розуміє, 
що йдеться про сучасні й актуальні для всього людства проблеми (драми Б. Шоу, Е. Радзінського, 
М. Бецуяку, Л. Устинова). У драмі Л. Устинова "Єдиний берег" авторська ремарка про те, що нас 
віддаляють від подій у драмі 150 років і 10000 кілометрів, умовна, вона нічого не прояснює читачеві. Але 
це не має значення. У драмах-антиутопіях головним є інше: незалежно від того, точно чи неточно 
визначено час дії, в майбутньому чи сьогоденні вона відбувається, їхні автори моделюють катастрофічну 
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ситуацію для того, щоб спонукати глядача до роздумів над соціально-політичними та етичними 
проблемами сьогодення, в яких приховуються причини цієї катастрофи. 

Так, А. Макайонок з метою моделювання ситуації "кінця світу" локалізує дію драми "Дихайте 
економно" в ізольованому від "великого світу" просторі – у підземному бункері, побудованому для 
політичної еліти на випадок ядерної війни. І простір, і час у цьому хронотопі умовні. Такий абстрактний 
хронотоп необхідний драматургу для того, щоб у художньо-незвичній формі наочно продемонструвати 
свої думки про політичну владу, механізм її досягнення в умовах удаваної демократії, антинародності 
політичної еліти та можливих трагічних для долі людства перспектив її політики. Сюжетна роль 
замкненого експериментального простору  надзвичайно важлива: в одній просторово-часовій площині 
перехрещуються інтереси всіх, хто приховує свої імена, маскуючись термінами "воєнно-промисловий 
комплекс" та "транснаціональні корпорації" [2:37]. Таке переплетіння інтересів політичної еліти рухає 
розвиток дії драми, пов’язаної зі зміною політичних режимів. До того ж, якщо розвиток людської 
цивілізації відбувався протягом багатьох століть, то у "підземному царстві" історичний розвиток 
відбувається у зворотному напрямі, й відбувається блискавично. Картини, заставки, епізоди історії 
цивілізації змінюють один одного, як кадри в кіно, у прискореному темпі. Президентське правління 
змінюється тоталітарним режимом фашистського типу, той, у свою чергу, змінюється королівською 
владою. Влада короля переходить у руки цезаря, який незабаром змушений поступитися нею фараону. 
На очах глядача можливий регресивний процес розвитку людства досягає апогею – настає епоха 
кам’яного віку, дикуна. 

Очевидно, що в хронотопі драми-антиутопії переважає категорія часу: експериментальний простір 
насичений не побутовим або біографічним часом, а історичним у широкому розумінні цього слова. Адже 
в п’єсі розгортаються не картини особистого життя героїв, а епохи життя людства, що необхідно 
драматургу для створення історично-парадоксальних паралелей із сучасністю, розкриття небезпечних 
суспільно-політичних тенденцій. 

Такий хронотоп, у якому зникає біографічний або побутовий час, зумовлює схематизацію сюжету 
драми-антиутопії. Тут немає додаткових сюжетних ліній – вони відсікаються автором, тому що він 
моделює таку ситуацію, в якій, ніби у фокусі, сконденсовані ті соціально-політичні проблеми, які 
визначають життя людства у сьогоденні й дозволяють прогнозувати небажане майбутнє. Тому для 
драми-антиутопії внаслідок глобальності її проблематики в найвищій мірі характерне те визначення, яке 
дається драмі в цілому в силу її родових особливостей (дія драми розгортається у межах сценічного 
майданчика, тут є лише одна часово-просторова ситуація – сама зображувана дія, а ведення мови 
тотожне відтворюваній дії), – "модель світу" [3:212], але в найширшому сенсі цього слова. 

Поряд із схематизацією сюжету хронотоп драми-антиутопії визначає особливості відтворення 
образів. Передусім в умовно-експериментальному хронотопі, як правило, зникає еволюція характерів 
героїв драми. Це образи статичні, гранично схематизовані, в них виділяється одна риса. Наприклад, у 
"Дихайте економно" А. Макайонка Президент – політик-маріонетка; Адольф – жорстокий кат; Людо-
вик – безтурботний гультяй; Август – брутальний розпусник тощо. Крім того, кожний образ  у драмі 
виступає рупором певної ідеології:  Президент – сучасної удаваної демократії, де політика визначається 
фінансовою олігархією; Адольф, Людовик, Август, Фарид, Хіро Сіто представляють диктаторські 
режими у визначеному самою історією обличчі – від сучасної націонал-фашистської диктатури до 
диктатури дикунського племені, в основі яких культ сили й культ особи правителя. Деякі образи драми 
тяжіють до символів. Так, Ісаак символізує фінансову еліту, він розкриває таємниці зміни влади; 
Леонора, що все життя служила в адміністрації, є символом продажності політичної еліти, готової 
служити будь-якому режиму; філософ символізує інтелігенцію, символічна і його загибель – він став 
першою жертвою фашистської диктатури; Кейт втілює науку, разом з цим персонажем у п’єсу входить 
важлива тема відповідальності вченого за свої відкриття, а Священик – служителів релігії, які змирилися 
з беззаконням і не тільки не підносять свій голос проти "гріха, блюзнірства, мерзотності й 
жорстокості" [2:62], але й благословляють кожного негідника біля керма влади. 

Така побудова драми, коли умовно-експериментальний хронотоп визначає схематизацію сюжету й 
характерів героїв, притаманна також іншим драмам-антиутопіям. Герої цих драм є узагальненими 
типами, гранично узагальненими людськими характерами, які є вираженням певної авторської ідеї. 
Наприклад, Дівчинка, Дідусь ("Великий Буддо, допоможи їм!" О. Казанцева), Беранже ("Носороги" 
Е. Іонеско), Майстер і Сестра ("Єдиний берег" Л. Устинова) є носіями гуманістичної свідомості, що 
протистоїть дегуманізації людського суспільства в усіх її видах і формах, чи то расова нерівність 
("Єдиний берег"), небезпека поклоніння перед культом сили ("Носороги") або тоталітарний режим, який 
обіцяє загальну рівність та справедливість ("Великий Буддо, допоможи їм!"). В свою чергу Артуро Уї є 
типом політика, який використовує бандитські методи для захоплення влади й проведення своєї політики 
("Кар’єра Артуро Уї, якої могло не бути" Б. Брехта), Мебіус – сучасний учений, що усвідомив 
відповідальність науки за долю світу й людства ("Фізики" Ф. Дюрренматта), Бартоджей – тип людини, 
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яка присвятила своє життя служінню фальшивій ідеї ("Портрет" С. Мрожека). Соціологічна константа 
визначає образну систему драми-антиутопії. Головна функція образів у цьому жанрі драми полягає у 
вираженні певних тенденцій буття, і типи людей, змальованих драматургами, часто звільняються від 
конкретних прикмет часу. Тому майже завжди немає вказівок автора щодо зовнішності й характерів 
персонажів, з’являються імена грецькі, римські, східні, які покликані підкреслити загальний, 
універсальний характер зображуваних у п’єсі подій – Памфілій, Семпроній, Магнус ("Візок з яблуками" 
Б. Шоу), Вашті, Джанга, Канчин ("Простачок із Нежданих островів" Б. Шоу), Орм й Ерм ("Диктатор" 
В. Брюсова). Власне це вже не імена, а символічні означення, які зустрічаються також у п’єсах 
О. Казанцева, Л. Устинова, М. Бецуяку. Таким чином, можна стверджувати, що умовно-
експериментальний хронотоп зумовлює й інтелектуалізацію, й створення ефекту очуження в драмі-
антиутопії, який підносить буденне до рівня незвичного та навіює глядачеві "аналітичну, критичну 
позицію відповідно до того, що зображується на сцені" [4:91]. 

Епізація драми-антиутопії досягається також іншими засобами, передусім за допомогою діалогічної 
оповіді (оповіді у формі діалогу). Оповідний діалог відрізняється від діалогу конфліктного тим, що не 
містить будь-якої боротьби, дійові особи просто "розвивають одну тему, змінюючи тільки 
голоси" [5:144]. Діалогізація оповіді набуває важливого значення в драмах Б. Брехта "Круглоголові й 
остроголові", О. Казанцева "Великий Буддо, допоможи їм!", Б. Шоу "Гірко, але правда" та інших. 
Б. Брехт через оповідний діалог уводить читача в сутність політичної ситуації в країні, яка змушує 
замислитися над необхідністю сильної влади; О. Казанцев залучає до сфери дії п’єси все нові реалії 
життя насильно зігнаних в Комуну людей; Х. Мюллер у п’єсі "Пліт мерців" за допомогою повідомлень 
персонажів, які з’являються на сцені, створює картину тотального знищення  людиною свого середовища 
проживання, а кожне таке повідомлення  є лише окремим фрагментом цілого. Оповідний діалог широко 
використовується авторами драм-антиутопій тому, що він дозволяє драматургові висловити те, що важко 
піддається сценічному втіленню. Іноді драматург навіть організовує дію п’єси як монолог головного 
героя, в який вкрапляються репліки другорядних персонажів, які ілюструють своєю появою на сцені й 
відповідними репліками той чи інший епізод його життя (так побудована дія "Нашого Декамерону" 
Е. Радзінського). 

Широкому використанню оповідного діалогу, коли репліка несе в собі не дійове, а інформаційне 
начало, сприяє й наявність своєрідних ремарок. Як відомо, система ремарок у драматичному творі має 
певні функції. Ремарки визначають обставини, в яких відбувається дія, загальну її атмосферу, зовнішній 
вигляд героїв, підкреслюють характер ведення діалогу й монологу, тим самим беручи участь у 
змалюванні характеру персонажа, а як елемент композиції впливають "на рух мовних тем"  [6:154]. 
Однак у драмі-антиутопії часто зустрічаються ремарки іншого типу. Це своєрідні "шматки прози", в яких 
звучить голос автора, тривожний, іронічний або повчальний. Наприклад, схвильований голос автора 
читач чує в прозаїчному пролозі драми А. Макайонка "Дихайте економно". Тому цей уривок прози 
сприймається не стільки як вказівка  режисеру, скільки як епічне пояснення драматичного конфлікту 
п’єси: "Набережна вночі. В темній синювато-чорній воді віддзеркалюється вулиця протилежного берега. 
Враження таке, ніби величезне місто перевернуте догори. Мерехтять вогні різноколірної реклами. Ці 
вогні утворюють заграву лякливо-тривожну. На тлі заграви в темних і тому таємничих хмарочосах, що 
нагадують обеліски на кладовищі, де-не-де світяться вікна. Мабуть, люди сплять. Але навряд чи 
спокійний їхній сон. Час  тривожний. Наш час". Авторське посилання на "наш тривожний час" і наступні 
роздуми над тим, що в цьому нагромадженні каменю й бетону раптом почулися постріли, "ці постріли й 
крик сповістили про чиюсь біду в джунглях міських вулиць" [2:34] – сприяють тому, що глядач сприймає 
цей пролог не як "фіксацію ряду механічних дій або вказівки на місце розташування декорацій" [7:128], а 
як уведення його, глядача, в сценічну ситуацію. Так авторський голос "перетворює традиційну ремарку 
на "шматок прози", яка має на меті пробудити глядача до аналізу того, що є в житті, а в конкретний 
момент буде показане на сцені" [7:128]. Такий "шматок прози", де автор відкрито виступає від свого 
імені й закликає глядача замислитися над тим, як можна змінити недосконалий світ, становить собою й 
ремарка, якою завершується дія драми Б. Шоу "Гірко, але правда". 

Серед ремарок лірично-оповідного характеру в драмі-антиутопії є й такі, в яких розшифровується 
зміст наступного епізоду. Наприклад, А. Макайонок відкриває дію четвертої картини "Дихайте 
економно" епічно розгорнутою ремаркою: "Тріумфує підземелля, тріумфує цезар Август. Він урочисто 
святкує чергову річницю свого царювання. Ось уже який рік безперервно тривають узливання й 
возлягання на честь його зведення на престол..." [2:48]. В усіх ремарках такого типу можна бачити 
звернення драматургів до традиції хору й прологу античної драми, тому що "авторські декларації 
виконують цілком таку естетичну функцію в ланцюгу автор – глядач (читач)" [8:83]. Адже в цьому 
випадку драматург безпосередньо звертається до глядача, порушуючи характерний для драми ланцюжок 
автор – герой – глядач (читач), коли "пряма взаємодія між автором і глядачем виключається" [5:115]. 
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Таким чином, у драмі-антиутопії ремарка втрачає свою лаконічність, стає розгорнутою. Як правило, 
"провести чітку лінію між ремаркою ліричною й епічною...важко: можна лише говорити про провідну 
тенденцію – тяжіння до "мікроновели" або авторського монологу" [9:88]. Проте в будь-якому випадку 
присутність у ній автора сприяє тому, що вона втрачає свою об’єктивність і звичайні функції і стає 
елементом авторської оцінки, засобом вираження авторської концепції дійсності, а отже, засобом епізації 
драми. 

Засобом епізації в драмі-антиутопії можуть бути також пісні або вірші. Деякі з них виконують 
функцію оповіді, як, наприклад, пісні селянки в п’єсі О. Казанцева "Великий Буддо, допоможи їм!", коли 
через наївну свідомість передаються ті зміни, які відбуваються у житті людей у зв’язку з встановленням 
нового порядку в комуні-таборі: "Люлі-люлі, мій синок. Засинай, любий. Ми жили погано. Тепер буде 
добре. Твого батька повезли далеко-далеко. Мабуть, так було потрібно. Я не знаю... Начальники дали 
нам халупку... Люлі-люлі, мій синок" [10:8]. 

В таких піснях немає емоційної оцінки того, що відбувається, вони є констатацією певних фактів і 
потрібні автору для створення повнішої картини дійсності. Функцію оповіді виконує і сонг, яким 
В. Брюсов відкриває дію "Диктатора". За допомогою гімну, що виспівується хором, драматург енергійно 
вводить читача в атмосферу дії п’єси, лаконічно розповідає про ті перетворення, які надихають жителів 
планети: "Наше володіння – Земля. Небо – наші межі! Люди – одна сім’я. Робота – спільна 
справа" [11:176]. 

Але в драмах-антиутопіях є також інші типи сонгів, які виступають засобом створення ефекту 
очуження, як і умовно-експериментальний хронотоп. З цього приводу Б. Брехт у примітках до п’єси 
"Мати" писав, що хори "показують глядачеві правильну поведінку, запрошують його створити собі певну 
думку, звернутися при цьому до свого досвіду, піддати те, що відбувається, контролю. Такі хори містять 
у собі звернення до глядача як до практика, закликають його до емансипації від зображеного світу і 
також від самого процесу його зображення" [12:465]. В такому плані використовує пісню О. Штейн, 
відкриваючи дію п’єси "Потоп-82" словами вуличного співака: "Ми прогавили оголошення війни,/ 
Поїхали у весільну подорож... Ми прогавили оголошення війни,/ Як прогавили його всі попередні 
покоління" [13:7]. Такий своєрідний пролог з узагальнюючим "ми" вводить читача в загальну атмосферу 
п’єси, спонукає його до роздумів над тим, що не можна жити лише особистими інтересами, потрібно 
пам’ятати про долю світу. Голос автора, причетного до цього "ми", тривожить і застерігає про можливе 
лихо. Тому основна властивість такого роду сонгів полягає в тому, що щоб "пролити додаткове світло на 
те, що відбувається, розкрити сенс дії у більшій мірі, ніж він міг би бути розкритим через пряму мову 
персонажів" [14:321]. Таким чином, призначення пісень у драмі-антиутопії – поглиблювати й 
прояснювати сенс того, що відбувається, на вищому рівні узагальнення, ніж той, що досягається за 
допомогою звичайного діалогу персонажів. Крім того, такий сонг налаштовує глядача, як писав Б. Брехт, 
"піддати контролю" те, що відбувається на сцені, не забувати про те, що зміст п’єси – не особиста 
психологічна драма героїв, а матеріал до серйозних роздумів про долю світу й людства. 

Отже, драма-антиутопія є різновидом драми як роду літератури. Їй притаманні специфічні риси 
поетики, які відрізняють її не лише від роману-антиутопії (епосу), але й від драматичних творів інших 
жанрів. Це передусім особливий умовно-експериментальний хронотоп, що визначає жанр та побудову 
сюжету, підкреслює універсальність драм-антиутопій, коли експериментальний простір, в якому 
відбувається дія, насичений не побутовим чи біографічним часом, а історичним, що й зумовлює 
схематизацію її сюжету. Схематизм, статичність образів у драмі-антиутопії (вони виступають рупором 
певної ідеології або суспільної позиції) або навіть символічність теж зумовлені своєрідністю хронотопу, 
який забезпечує інтелектуалізацію драми-антиутопії та створення в ній ефекту очуження. Іншими 
засобами епізації драми-антиутопії є діалогізація оповіді, наявність своєрідних ремарок, а також 
введення драматургами пісень та віршів, які виконують функцію оповіді або ефекту очуження. 
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Евченко А.В. Некоторые родовые характеристики поэтики драмы-антиутопии. 

В статье рассматриваются родовые особенности драмы-антиутопии, обусловленные условно-
экспериментальным хронотопом, который определяет жанр, построение сюжета и схематизацию 
образов героев, а также определяется функция повествующего диалога, своеобразных ремарок, в 

которых звучит голос автора, песен и стихотворений. 

Yevchenko A.V. Some Generic Traits of the Poetics of the Drama-Antiutopia. 

The article considers the generic peculiarities of a drama-antiutopia, brought about by conditionally-
experimental chronotope  which determines the genre, the plot building,the schematization of characters, the 

function of narrative dialogue as well as peculiar remarks  featuring author’s ideas, songs and verses. 
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АВТОРСЬКА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ЖАНРОВОЇ ФОРМИ  В ДРАМІ 
Х.Д. ГРАББЕ "НАПОЛЕОН, АБО СТО ДНІВ" 

У статті розглядаються новаторські принципи й засоби Х.Д. Граббе, які сприяли епізації драми. 
Ключові слова: хроніка, конфлікт, мотив, оповідний елемент, розгорнута ремарка, епізодичність, 

монтаж. 

У німецькій літературі процес епізації драми пов’язаний з іменами Х.Д. Граббе, Г. Бюхнера, 
Г. Гауптмана. Х.Д. Граббе, який розпочав боротьбу за оновлення національної драми, німецька 
літературна критика розглядає як безпосереднього попередника Г. Гауптмана (автора соціальної драми 
"Ткачі", в композиційній побудові якої було використано улюблений художній засіб натуралістів – 
монтаж сцен, кожна з яких є самостійною) і Б. Брехта, визнаного майстра епічної драми [1:92; 2:135]. 
Саме Х.Д. Граббе, автор драми "Наполеон, або Сто днів" (1831) "знехтував усіма умовностями 
драматичного жанру" [3:30], тобто арістотелівськими принципами, і заклав основу для розвитку 
драматургії нового, неарістотелівського типу. Драматург розумів, що випередив свій час, коли писав, що 
драму "Наполеон" написано проти сучасного театру" [4:17], і "теперішня сцена не заслуговує її" [5:351]. 
Він із гордістю констатував: "Ми заслужили здійснити "Наполеоном" драматично-епічну революцію" 
[6:18]. 

Драматично-епічна революція Х.Д. Граббе була зумовлена передусім тим, що він на відміну від 
сучасних йому драматургів-романтиків, які прагнули осмислити феномен Наполеона і створювали 
умовні образи, в яких Наполеон лише вгадувався (З. Вернер "Аттіла", Т. Кернер "Соліман", А. Мюльнер 
"Унгурд", Ф. Грільпарцер "Оттокар"), першим дав свого героя "в тілесно-зоровому уявленні й реально-
історичному зображенні" [7:24]. Драматург сприймав Наполеона як видатну особистість свого часу, але 
вважав, що він "менше, ніж революція ... він лише прапорець на її щоглі ... великий не він, а його історія" 
[8:346]. Тому предметом зображення в драмі Х.Д. Граббе стає не тільки Наполеон, але – в першу чергу – 
події Ста днів, про що свідчить назва твору. Наполеон у Х.Д. Граббе протистоїть водночас двом епохам – 
старій, монархічній і республіканській, яка тільки народилася, що й спричинило двоїстість його 
зображення. Наполеон постає не антагоністом історії, а її частиною, тому саме історія, а не фатум, як 
вважає герой драми, прирекла його на поразку. Отже, в центр свого твору Х.Д. Граббе поставив 
найактуальніші проблеми свого часу: проблему революції, особистості й історії, народу й історії. Окрім 
того, події Ста днів надали змогу драматургу зобразити наполеонівські загарбницькі війни й визвольну 
боротьбу німців, їх прагнення до національної єдності, а також накреслити перспективи не тільки 
французької революції 1830 року, але й німецької буржуазно-демократичної, яку він передбачав як 
історичну необхідність, і створити "найзначнішу політичну драму доби" [9:244]. 

Наслідки французької революції розчарували драматурга [10:102]. В "Наполеоні" це розчарування 
знайшло відображення: доба Ста днів всупереч прагненням народних мас завершилася укріпленням 
європейського феодалізму, але надії на повалення цього режиму пов’язуються з майбутньою 
революцією. Як пише Х.Д. Граббе: "На зміну одному великому тирану ... прийде сила-силенна дрібних. 
Замість золотого віку настане вік глиняний, вік недосконалості, брехні й нісенітниць. Нічого не буде 
чути ані про героїв, ані про великі битви ... доки не воскресне світовий дух і не торкнеться шлюзів, за 
якими причаїлися хвилі революції" [11:238]. 

Грандіозний задум вимагав від драматурга відповідного втілення. Звернення до сучасної теми, 
прагнення правдиво змалювати дійсність спонукали його відмовитися від віршованої форми, "Наполеон" 
– перший твір Х.Д. Граббе, написаний прозою. Структура цієї драми тяжіє до хроніки ("п’єс на сюжети з 
історії, в яких автор не змінював у порівнянні з джерелами долі головних історичних дійових осіб і 
прагнув засобами драматургії відтворити й пояснити достовірні події" [12:10] і відзначається епічністю. 
Відповідно до історії Наполеон у Х.Д. Граббе і спадкоємець революції, видатна особистість, і узурпатор, 
ворог конституцій і свобод, який скористався революцією для досягнення особистих цілей. До нього 
стягнуто інтереси всіх соціальних груп і політичних партій. Основні риси героя – велич і деспотизм, він 
відчуває себе і "сином революції" [11:220], і генієм, який "загнуздав обурені хвилі революції" [11:214] і 
зберіг тим самим імператорські трони. Наполеон протиставляє себе феодальним правителям і пояснює 
свою велич тим, що "вони були так нікчемні" [11:215]. Одним із засобів характеристики Наполеона є 
його ставлення до народу. Він зневажає народ: "Мерзотники стали нахабними!" [11:254], але водночас 
змушений з ним рахуватися. Рішення висадитись у Францію він приймає, лише з’ясувавши, як ставиться 
народ до реставрованого режиму Бурбонів і на чиєму боці армія. Поступкою вимогам народу була його 
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конституція – ліберальна політика не відповідала поглядам Наполеона. Своєрідний підсумок 
неоднопланової характеристики цього персонажа підводить якобінець Жув: "Він діловитіший хлопець, 
ніж Мірабо, Робесп’єр або я, шкода, що він тиранить" [11:251]. 

У драмі "Наполеон, або Сто днів" змальовуються події, які передують висадці Наполеона у Францію, 
його переможний марш на Париж – аж до битви під Ватерлоо. Двічі автор визначає часові рамки твору: в 
акті II, сцені 1 персонажі зазначають, що іде 1815 рік, а в сцені 5 уточнюється – 17 березня (1 березня 
Наполеон висадився у Францію). Драматург конкретизує також місце дії, воно визначається в ремарках і 
відбувається на паризьких майданах, на березі острова Ельба, в королівському палаці Тюільрі, в 
Брюсселі, на полі битви під Ліньї і Ватерлоо. Все, що відбувається в драмі, історично достовірно і 
відбувається у точно вказаному місці. Таке розтягнення дії у просторі й часі, коли драматург 
уподібнюється до оповідача, визначає епічне начало драми. Відповідно, в основу сюжету покладено 
хронікальний принцип, який широко використовується в епічних творах великої форми: автор 
послідовно відтворює події Ста днів, розвиток яких пов’язаний з історією Наполеона. Саме хронікальний 
принцип зумовив наявність двох сюжетних ліній в драмі: Наполеон і Реставрація, Наполеон і феодально-
абсолютистська Європа. Драма розпалася на дві частини, хоч сам драматург цього не передбачав. У 
першій із них Х.Д. Граббе відповідає на питання, чому народ покладає надії на Наполеона. Він 
протиставляє Наполеона Бурбонам і їх оточенню. Другу частину драми присвячено зображенню воєнних 
дій – боротьбі Наполеона з феодальною Європою. У другій частині драми змінюється ворог Наполеона: 
замість Людовика ХVІІІ і його прибічників виступають народи Європи на чолі з Блюхером і 
Веллінгтоном. Конфлікт драми – останнє рішуче протистояння післяреволюційної Франції і феодально-
абсолютистської Європи. 

Конфлікт "Наполеона" не драматичний, а епічний, бо він має "субстанційний" характер, тобто являє 
собою "стійке й тривале суперечливе становище, певний стан життя, який виникає і зникає не завдяки 
окремим вчинкам і діям, а згідно "велінню історії", на відміну від драматичних "конфліктів-казусів" – 
"протиріч локальних і непостійних, замкнених в межах певного збігу обставин" [13:104]. Тому герой 
Х.Д. Граббе потерпів поразку не тому, що "його щастя згинуло" [11:328], як він сам вважає. Безславний 
кінець видатної особистості зумовлений протиріччям між честолюбними прагненнями Наполеона і 
національною свідомістю завойованих ним народів. Оскільки загарбницька політика Франції доби 
Імперії була пов’язана з іменем Бонапарта, трансформація ролі Наполеона у 1815 році не змогла 
стримати опору народів Європи – носія "абсолютного духу" доби змила хвиля народного гніву. Так 
вирішується в драмі Х.Д. Граббе зіткнення суперечливих історичних сил й інтересів. 

Поділ драматичного твору на дві самостійні частини є "небезпечним" з точки зору традиційної драми, 
в якій змальовані події мають являти собою замкнену систему причин і наслідків. Однак у "Наполеоні" 
єдність дії досягається завдяки єдиній темі Ста днів, яка проходить через обидві частини драми й 
об’єднує персонажів і події драми логічним зв’язком, а також образу головного героя. Х.Д. Граббе 
втілює в драматичній формі події недавнього минулого в низці окремих картин, кожна з них – 
самостійна. Послідовність фактів упорядковано у такий спосіб, щоб незважаючи на фрагментарність і 
епізодичність розвивалися і єдина внутрішня дія драми, і єдина лінія подій. Драма "Наполеон" 
складається з 5 актів, до яких входять 26 сцен, з них 17 – масові. В ній можна визначити таку схему 
розвитку дії: експозиція (І, 1, 2, 3), зав’язка (І, 4 – рішення Наполеона висадитися у Францію), наростання 
дії (ІІ, ІІІ), зав’язка (ІV, 2 – рішення Наполеона дати бій об’єднаним воєнним силам Європи), наростання 
дії (ІV, V, 1, 2, 3, 4, 5), кульмінація (V, 6 – Наполеон очолює в бою гвардію), розв’язка (V, 7 – поразка 
Наполеона). Структурна складність драми, збільшення деяких моментів дії – пролонгована зав’язка – 
пов’язані з розвитком її двох сюжетних ліній, а також із прагненням драматурга підсилити конфлікт, 
відправною точкою якого є загальне невдоволення режимом Бурбонів. В основу розвитку дії Х.Д. Граббе 
поклав принцип протиставлення політичних сил. В акті І він зіштовхує окремих персонажів – 
прибічників легітимізму і його ворогів, потім протиставляє цілі партії – роялістів і бонапартистів, і 
нарешті, Наполеона і його революційну армію з арміями союзних держав. Крім того, драматург 
розширює дію драми введенням паралельних ліній дії: король і його двір, король і народ. Така фабульна 
симетричність зумовлює багатоплановість епічної дії, вона пов’язана з прагненням автора висловити всі 
свої думки про революцію [14:343]. 

Одним із засобів створення внутрішньої дії, "зрощення" незалежних один від одного епізодів є 
широке використання Х.Д. Граббе мотивів, що повторюються й переплітаються. Система мотивів являє 
собою "художню форму процесу діяльності, яка породжує конфліктні ситуації і зіткнення драматичних 
персонажів" [15:267], до мотивів стягнуто всі соціальні сподівання дійових осіб. Основними мотивами в 
першій частині драми є: весна, "батько фіалок" (тобто, Наполеон, фіалки – його улюблені квіти), гра й 
руйнування. Ці мотиви, накреслені автором в експозиції драми, з розвитком першої сюжетної лінії 
переростають у мотив революції, який підкреслюється звучанням революційної "Са ira". Спочатку її 
співає юна дівчина, яка радіє весні 1815 року (ІІ, 1), а потім "Са ira" звучить і у хоровому виконанні – її 
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виспівує біднота Парижу, що повстала проти Бурбонів (ІІІ, 1). Пісня в драмі виконує дві функції: 
змістовну – передає атмосферу доби – й композиційну – надає цілісності й композиційної єдності першій 
частині драми.  

Уже в першій частині "Наполеона" драматург широко використовує епічні засоби зображення: 
використовує оповідь замість показу. Так, про маршрут пересування Наполеона глядач дізнається з 
розмови Карно й Фуше (ІІ, 5), а події на Марсовому полі (присяга парижан Конституції Наполеона 
(ІV, 1)) подано через сприйняття Жува та його випадкової супутниці. 

Друга частина драми відрізняється від першої не тільки тим, що "демократичні замальовки часу 
перетворюються на драму битв" [1:249], але й у стильовому плані. Вона складається повністю з масових 
сцен, що визначають її структуру. Х.Д. Граббе намагається втілити на театральній сцені за допомогою 
драматургічних діалогів битви під Ліньї і Ватерлоо, різні воєнні операції та події. Змальовуючи бій під 
Ліньї, він спочатку створює картину руху військ. Про подальші події глядач дізнається завдяки 
повідомленням ад’ютантів та ординарців, наказам Наполеона, вогню артилерії, палаючим селам і 
наступу гвардії. У зв’язку з цим особливого значення набувають авторські ремарки. Якщо у першій 
частині драми Х.Д. Граббе в ремарках, які передують тій чи іншій сцені, вказує місце і час дії, а також 
дійових осіб, визначаючи їх місце на сцені, то в другій частині драми ремарки набувають більшої 
деталізації. Крім того, розгорнуті авторські ремарки втручаються в сценічний діалог. Наприклад, в акті 
ІV, сцені 6 після команди французького генерала Друо: "Кожна дванадцятифунтова – сигнальний 
постріл!" – драматург вводить ремарку: "Дванадцятифунтові вистрілили. Відразу загриміли всі 
французькі батареї, поміж тим крики війська, барабани й сурми, турецька музика. Піхота й кавалерія 
просуваються вперед, лише гвардія залишається стояти. Прусаки рухаються аналогічно назустріч під 
потужним … вогнем французів" [11:288]. Такі розгорнуті описово-оповідні ремарки, які виходять за межі 
сценічного втілення, є ще одним свідченням звернення драматурга не тільки до драматургічних, але й до 
епічних засобів – безпосередньої авторської оповіді. Введення авторської оповіді в драматичний твір 
сприяло тому, що друга частина драми перетворилася на кіносценарій, який "ближче не до драми, а до 
епосу" [16:297]. У свою чергу сценічне втілення картин боїв і численних масових сцен передує засобам 
кіномистецтва, бо участь у таких сценах великої кількості персонажів (їх у драмі 158) зумовлює 
подрібнення цих сцен на окремі епізоди. Їх функція у деякій мірі схожа з функцією кадрів у 
кінематографі: тільки поєднання "зафіксованого в їх межах створює єдиний організм художнього образу" 
[17:13]. Кожний з цих епізодів – деталь, окрема подробиця загальної картини. Монтаж таких епізодів 
здійснюється по-різному, в залежності від задуму драматурга. Так, в акті V, сцені 4, дія якої відбувається 
в одному з прусських воєнних таборів, персонажі згадують події національно-визвольної боротьби 1813-
1814 років, вони висловлюють думки про об’єднання німецьких держав, про національну незалежність. 
Ця сцена статична, єдина подія в ній – поява Блюхера. Його відсіч французу-перебіжчику свідчить про 
одержимість німців – від солдата до маршала – перемогти Наполеона. Змістом сцени є бесіди солдатів, 
тому дія, яку розуміють як подію, підмінюється оповіддю. В конкретному випадку кількісне 
накопичення окремих елементів бесід однотипного плану, додання окремих нюансів надає автору 
можливість передати єдність німців. Отже, монтажне поєднання епізодів сприяє створенню єдиного 
поглибленого цілого. А сама сцена набуває самостійного значення і може розглядатися, в свою чергу, як 
епізод, окрема деталь грандіозної панорами Ста днів, розгорнутої в драмі. 

Інший принцип монтажу, що сприяє розвитку дії, використовує Х.Д. Граббе для створення 
конфліктної ситуації. Так, в акті І, сцені 1 Х.Д. Граббе зіштовхує бонапартистів і роялістів, 
республіканців і політично індиферентних людей, тих, хто втомився на війні, і народ, який обурюється 
політикою Бурбонів, проте розв’язання цих зіткнень відбувається лише внаслідок вирішальної битви під 
Ватерлоо. Ця сцена складається з різнотипних епізодів, що швидко змінюють один одного, а їх монтажне 
поєднання передає високий ступінь напруженості, бурхливий перебіг подій. За допомогою такого 
поєднання різнотипних епізодів створюється враження незакінченості, незавершеності. Так, завдяки 
монтажу не тільки виявляється смисловий зв’язок епізодів і передається ритм руху життя, але й у 
відповідності до задуму драматурга монтаж виконує певну композиційну функцію. 

Інколи Х.Д. Граббе вводить епізоди, які, на перший погляд, видаються композиційно 
невиправданими, бо уповільнюють дію драми, пов’язану з темою Наполеона. Функція таких епізодів 
схожа з функцією вставних новел у прозовому творі. Використання вставних епізодів свідчить про 
прагнення Х.Д. Граббе подати багатопланове зображення реальності, а також висловити свої думки, що 
безпосередньо не пов’язані ані з темою Наполеона, ані Ста днів. Так, в одному із вставних епізодів 
драматург відповідає на передбачувані ним докори критиків щодо його новаторської драми, яка не 
вміщується в рамки драми класичної. Він змушує герцогиню Ангулемську і її оточення вести розмову 
про літературу. Вірш нового поета, написаний верлібром і насичений романтичною образністю обурює 
герцогиню: "Як занепала поезія! В ній також революція! Які фальшиві вірші!". На що графиня Шозійська 
відповідає: "Хто встановив віршам закон, що вони мають бути такими ж самими, як вірші Расіна чи 
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інших класиків?" [1:227]. Безперечно, репліка графині відбиває погляди автора на проблему художнього 
новаторства, на право митця відходити від традиційних принципів.  

В цілому, подрібнення фабули на відносно самостійні епізоди сприяє створенню не тільки широкої, 
але й "дещо децентрованої картини дійсності" [18:309]. В свою чергу монтаж цих епізодів "замість їх 
взаємопереходу на основі саморозвитку" [18:311], а також розгортання фабули шляхом зміни 
послідовних і відносно самостійних сцен характеризує "Наполеона" як драму, в якій немає єдності дії в 
арістотелівському розумінні, як "трагедію з епічним складом" [19:665-666]. 

Фінал драми – відкритий. "Наполеон" завершується сценою братання Блюхера й Веллінгтона, 
зверненням Блюхера до англійських і німецьких воїнів. Фельдмаршал, проголошує: "Якщо майбутнє 
буде вас гіднім, – хай живе воно! – Якщо воно не буде таким, тоді розраджуйтеся тим, що ваша жертва 
заслуговувала кращого!" [11:330]. Промова Блюхера доповнює і розширює сенс останнього монологу 
Наполеона в розв’язці драми про силу-силенну дрібних тиранів замість одного великого, в ній – гіркі 
роздуми драматурга про долю Європи після поразки Наполеона. Проте кінцівка драми – заклик Блюхера: 
"Вперед, пруси!" [11:330] – вносить несподіваний, не підготовлений сюжетним розвитком мотив, вона 
відкриває перспективу наступного розвитку, тому в розв’язці досліджуваної Х.Д. Граббе колізії таїться 
початок нового конфлікту. Така відкритість фіналу й кінцівки відповідає особливостям п’єс-хронік, у 
яких нічия індивідуальна доля не може вичерпати сюжету: "його початок і кінець визначаються не 
біографією того чи іншого державного діяча, а становищем держави" [20:118]. 

Аналіз драми "Наполеон, або Сто днів" дозволяє зробити висновки щодо особливостей художнього й 
драматургічного методу Х.Д. Граббе. Історизм драматурга виявився у правильному розумінні подій Ста 
днів і ролі особистості й народу в історії, сприяв формуванню реалізму в творчому методі драматурга 
першої третини XIX століття. А художнє втілення історії Наполеона й Ста днів пов’язане з розробкою 
Х.Д. Граббе драми неарістотелівського типу, яка характеризується передусім відсутністю єдності дії в 
арістотелівському розумінні. Організація драматургом історичного матеріалу як хроніки, композиція якої 
визначена завданням показати зримо всі історичні події, зумовила епічний елемент у драмі, а також 
наявність не тільки двох сюжетних ліній, але й двох частин, що відрізняються одна від одної змістом і 
стилем. Якщо в першій частині драми засобом створення внутрішньої дії, поєднання незалежних один 
від одного епізодів є широке використання мотивів, а також лейтмотиву ("Са ira"), то в другій частині, 
присвяченій зображенню воєнних дій, змінюються драматургічні прийоми Х.Д. Граббе. Зображення 
народних мас в 17 сценах із 25 спонукало автора "Наполеона" використовувати не тільки драматургічні, 
але й епічні засоби. Епізація драми у Х.Д. Граббе досягається через введення оповіді замість показу, 
деталізацію ремарок, що перетворюються на розгорнуті авторські описи й втручаються в сценічний 
діалог, завдяки чому драма тяжіє до кіносценарію, а також подрібнення сцен на окремі епізоди і їх 
монтаж, який виконує, в залежності від авторського задуму, змістовні й композиційні функції. Такі 
новаторські особливості драматургічного методу Х.Д. Граббе дозволяють долучити драматурга до 
попередників Б. Брехта, творця епічної драми XX століття, і сприяють актуалізації його творчості в наш 
час. 
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Yevchenko N.V. Author's Transformation of the Traditional Genre Form in the Drama "Napoleon, or One 
Hundred Days" by H.D. Grabbe . 

The article deals with innovative principles and means of H.D. Grabbe which were conducive to the appearance 
of epic features in the drama. Key words: chronicle, conflict, motive, narrative element, expanded stage 
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ПСИХОЛОГІЗМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДРАМИ Ю. ЩЕРБАКА "ВІДКРИТТЯ" 

Предметом статті є критичне осмислення інтелектуальної психологічної драми, де простежено тип 
проблематики, який можна назвати особистісно-психологічним 

Процес національно-культурного відродження, викликаний змінами в суспільно-політичному житті 
українського народу, зумовлює сьогодні необхідність концептуального переосмислення історії 
вітчизняної літератури ХХ століття. 

Складна проблема психологізму в творчості письменників тоталітарної доби ще достатньо не 
досліджена сучасним літературознавством. 

Поки що вона висвітлена переважно на рівні публіцистики. 
Правда, праці О. Білецького, О. Бондарєвої, Д. Вакуленко, Л. Дем’янівської, М. Кудрявцева, 

І. Михайлина, І. Семенюка, С. Хороба частково репрезентували кращі п’єси попередніх десятиліть. 
Для сучасної аналітичної думки актуальними лишаються проблеми такого суспільного вагомого роду 

літератури, як драматургія. Адже 70-80-ті роки драматургія, поруч з епічною прозою, прагнула 
розглянути найсуттєвіші морально-філософські проблеми доби, наприкінці 80-х й соціально філософська 
проблематика стає ще більш вигостреною, а психологізм набуває оновленої сили. 

Справді, драма, як зазначав Г. Гегель, є "фрагментом діалектики, самого життя", що перетворений в 
індивідуальному художньому сприйнятті автора і нерозривно пов’язаний з історичним розвитком 
суспільства, духовною проблематикою життя народу [1]. 

Складні людинознавчі проблеми художньо інтерпретує Ю. Щербак, створивши своєрідний жанр 
інтелектуальної психологічної драми "Відкриття". 

Драматург переносить нас з теренів виробничих конфліктів (а відтак і зі сфер спрощено-виробничої 
п’єси) у світ науки, в атмосферу наукового пошуку, непростого й далеко не простолінійного, де й злети, і 
падіння людського духу набагато складніші, тонші, багатовимірні. 

Героями є вчені, дослідники, люди інтелігентних професій, на психологічній основі життя і творчій 
діяльності яких розв’язується ряд морально-етичних проблем сучасності. І саме звернення до проблем 
психологічних і моральних становить основну цінність цієї п’єси. 

Конфлікт п’єси – це конфлікт внутрішній, психологічний, зумовлений світоглядними позиціями 
персонажів (хоча в основі – обставини суспільного життя героїв), суспільною атмосферою в цілому. 

Що ж визначає новизну її проблематики і поетики? 
В основі конфлікту драми лежить породжене хрущовською добою надумане протистояння науки 

прикладної, сьогохвилинної, яка має видимий всім практичний сенс, – і науки фундаментальної, яка 
дасть певні конкретні результати у віддаленому майбутньому – або й не дасть зовсім.  

У науково-дослідному інституті вірусології працює кілька вчених, відомих і менш відомих молодих 
дослідників. У лабораторії, яку очолює професор Авілов, створено вакцину проти грипу – і це відкриття 
першорядної ваги, бо епідемія грипу поширюється швидко і захоплює все більшу кількість потерпілих. 
Наскільки важливе й актуальне це відкриття, говорить сам Авілов перед кінокамерою (в лабораторії 
ідуть зйомки): 

Авілов. Ми вивчаємо грип. Хворобу, епідемії якої регулярно охоплюють земну кулю, вражаючи 
мільйони людей… Під час кожної епідемії грип збирає похмурий врожай, вбиваючи хворих, знесилених 
людей… Крім того, грип завдає величезних економічних збитків господарству… Ось чому проблема 
грипу – глобальна проблема… Наші експерименти виявили високу ефективність нового препарату [6]. 

Йдеться не про несподіване осяяння, раптове озаріння геніальної людини, – як люблять представляти 
це письменники-фантасти, а про тривалий процес пошуку, планомірної й цілеспрямованої роботи, яка 
закономірно приводить до певного результату на рівні відкриття (особливо якщо ця робота ведеться і 
спрямовується талановитою й наполегливою людиною). 

Саме таким ученим, закоханим у свою справу, людиною цілеспрямованою і творчою постає у п’єсі 
центральний персонаж – Микола Іванович Авілов. Образ Авілова виразно спроектований з особи 
визначного українського вченого, хірурга-кардіолога Миколи Амосова: той же динамізм у мові і 
вчинках, та ж ясність і чіткість висловлювань, та ж блискавична реакція, несподіваність, навіть 
парадоксальність окремих думок, тверджень, а головне, фанатична захопленість своєю справою, широка 
ерудованість, енциклопедизм мислення, і… деяка жорсткість у спілкуванні з людьми. Можливо, тому що 
у Ю. Щербака був такий блискучий прототип, образ Авілова у драмі постав живим, оригінальним, 
яскравим, психологічно переконливим. 

Авілов виступає у п’єсі як представник науки якщо й не прикладної, то такої, що має не тільки 
теоретичне, а й практичне і гостроактуальне значення (в часи написання п’єси говорилося – "народно-
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господарчий сенс"). Значення такого відкриття не можна перебільшити, і тут автор і його герой (герої) 
цілком переконливі, а їхня боротьба за швидше впровадження вакцини в практику лікування грипу 
виправдані. Що ж протистоїть цьому, що викликає конфліктну ситуацію? Об’єктивно антиподом Авілову 
виступає директор інституту Степан Корнійович Сердюк, який у своїй керівній (і кар’єристській) 
запопадливості приносить більше шкоди, ніж користі вченому-дослідникові і нововинайденому 
препаратові, апробації та впровадженню його. Особливо активно Сердюк намагається "прискорити" 
виготовлення й використання вакцини після зустрічі з іншим директором – автозаводу. Ось дуже 
характерний уривок розмови двох господарників: 

Директор автозаводу. Розумієте, чого я прийшов? Я довідався про вакцину. І прошу вашої 
допомоги. Вашої, товаришу Сердюк, і вашої, професоре. Зараз кінець року – найнапруженіший для нас 
період. Горить річний план. Штурмівщина, заводи-постачальники поспішають віддати свої борги, дорога 
кожна людина, кожна секунда. І в цей час на заводі починається грип… Прошу вас – від свого імені, від 
імені всього колективу – дайте нам вакцину… 

Сердюк. Вакцину ми вам, звичайно, дамо. Але… Ми будуємо новий лабораторний корпус. Теж 
горимо. Просимо допомоги. Це для вас… 

Директор. Які можуть бути розмови?.. 
Так зав’язується виробничий вузол, де науці вже, фактично, і нема місця. Де слабкі протести 

професора ("вакцини дуже мало, і ми збиралися її перевіряти…") майже нечутні за вагомими, 
"державними" планами двох керівників підприємств. І це не був конфлікт вигаданий, спеціально 
вибудований драматургом. Ні, Юрій Щербак відтворив тут цілком реальну і широко розповсюджену 
життєву практику недавніх радянських часів, що й стала поштовхом для подальшого конфлікту. Це була, 
можна сказати, повсякденна драматична колізія. Згодом Сердюк скаже точні слова про те, що коли ти 
адміністратор – треба йти на компроміси… І їх було досить, не завжди потрібних чи обґрунтованих. 

Внаслідок ажіотажу довкола протигрипозної вакцини (адже "нею зацікавились американці") виникає 
прагнення, яке досить категорично й безапеляційно висловлює сам Авілов: 

Авілов. Весь інститут переключити повністю на грип. Це проблема першорядної державної ваги… 
Весь колектив, всю апаратуру, все сконцентруємо на цьому [6:120]. 

Така уніфікація, безперечно, веде до ущемлення інших учених, інших відділів. Першим серед тих, хто 
потерпає через переключення інтересів лише на вакцину грипу, став професор Савелін, в лабораторії 
якого відкрито один з вірусів ракового захворювання, результати досліджень одержали високу оцінку 
спеціалістів. Але… Як пояснює Сердюк, найголовніше слово в науці – не відкриття і не істина, а 
впровадження, тобто практична сьогоденна цінність. Тож щодо роботи Савеліна і групи науковців його 
рішення однозначно-негативне: 

Сердюк. …Сотня інститутів в усьому світі вивчає цю проблему. Але таємницю і досі вкрито 
мороком. Вам ще треба знищити мільйони мишей, пустити на вітер сотні тисяч валютних карбованців, 
щоб ступити хоч один маленький крок. А на обрії – ніяких практичних наслідків. Їх і не буде. Бо вам все 
одно це не під силу з цим вашим… [6]. 

Так сьогоденний практицизм долає високу науку, а творчий пошук перекреслюється пошуком 
грошей. І це відбувається не тому, що Сердюк є особливо обмеженим або злісним ворогом науки. Він – 
типовий представник чиновницького апарату по "керівництву наукою", який запопадливо виконує 
партійно-державну настанову – вийти наперед, "догнати й обігнати", перевершити, здобути визнання 
будь-якою ціною… Представник все тієї ж штурмівщини, яка так часто призводила до окозамилювання й 
інших подібних явищ. Сердюк, "повний нуль" в науці, "завгосп", є не стільки негативним персонажем чи 
лиходієм, скільки типовим породженням радянської системи господарювання, що й привела врешті-решт 
країну до занепаду. 

Савелін бореться за свої права негідними методами, але це не виправдовує заходів щодо нього з боку 
дирекції (переведення в іншу, менше і гірше обладнану лабораторію, а потім і закриття її). Він врешті 
має повне право зауважити: 

Савелін. Тільки хочу сказати вам, що ви, директоре, повинні бути як батько: не можна вбивати одних 
дітей заради щастя інших. Це аморально. Всі діти однакові [6]. 

Та цей конфлікт не набирає у п’єсі сили, не розгортається у пряме зіткнення протагоністів (Савелін – 
Авілов, або Савелін – Сердюк). Всі міжвідомчі, внутрішньоінститутські тертя й конфлікти перекриває 
сторонній негативний фактор: несподівана смерть кінооператора Тумаркіна, який, знімаючи в інституті 
фільм з Авіловим, випросив для себе вакцину від грипу. Використав – і вмер ("Ввечері йому стало 
погано, висока температура, мабуть, грип. Вночі була "швидка допомога". А сьогодні – все", – говорить 
колега потерпілого, режисер Владов). Тріумфальне утвердження дивовижної вакцини припиняється, 
починається розслідування цього трагічного факту. Зловтішається і загрожує Савелін, прагне все 
приховати, "не роздувати цю історію" Сердюк. Але наймужніше і найпослідовніше веде себе в цій 
ситуації Авілов. Саме він, не ховаючись, з’ясовує всі деталі справи, домагається створення компетентної 
комісії з  розслідування  питання, піднімає всі матеріали по виготовленню потрібної серії вакцини… 
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Врешті з’ясовано, що не вона стала причиною смерті людини. Але пережиті хвилювання змусили 
героїв замислитися і над глибшим сенсом своєї праці, над моральними її наслідками, краще побачити і 
зрозуміти в екстремальній ситуації характери своїх колег і самих себе. 

Та багатогранна, вічно актуальна проблема взаємин людини і суспільства, людини і її моральної 
сутності, її діянь і мети цією сюжетною лінією не вичерпується. Власне, при таких різновидах 
характерів, які явив нам у драмі Ю. Щербак, кожен персонаж – це своя виразно драматична лінія. Такі 
окремі сюжетні лінії репрезентують професор Вознесенський, і ширше – подружжя Вознесенських, 
особистісно-інтимні лінії Авілов – Наталка, Авілов – Тамара (дружина), Сердюк, який розкривається 
через його монологи, інші. 

Тут бачимо той тип проблематики, який можемо назвати особистісно-психологічним. Людина, її 
психологія, її переживання розкриваються автором на тлі суспільного життя, його конфліктів, сутичок і 
взаємодії груп людей, що переслідують свої колективні чи індивідуальні інтереси. Важливого значення 
тут набуває сприйняття зовнішніх подій як факторів внутрішнього життя персонажів, відмова від 
побутової конкретики, тенденція до узагальненості, ширшого, філософського погляду на світ (Авілов, 
Вознесенський, навіть Сердюк). 

Все це говорить про спробу автора вийти на нові рівні розкриття внутрішнього світу людини – свого 
сучасника, розкрити її біль і шукання, її прагнення вічного й прекрасного (в кінці п’єси "Відкриття" 
звучить музика Моцарта, на концерт якого ідуть Авілов з дружиною). 

У свій час Лессінг у праці "Гамбурзька драматургія" зазначав: "…Звичайно, не дуже важко є 
придумати ускладнення фабули і окремі переживання розгорнути в цілі сцени. Але треба вміти 
остерігатись, щоб ці нові ускладнення не послабили інтересу до змісту і не завдали шкоди 
правдоподібності його. Треба вміти перейти з погляду оповідача на місце кожної дійової особи, не 
описувати пристрасті, а  справді показати глядачеві розвиток їх так, щоб цей розвиток відбувався без 
стрибків, з природною поступовістю, яка б доходила до ілюзії, і щоб глядач, хоч-не-хоч, співчував 
героям" [5:178]. Цього правила – правдоподібності, поступовості, ілюзії життєвості – Ю. Щербак 
дотримується у своїй психологічній драмі цілком. Не відступає він і від інших класичних теоретичних 
настанов. "Ми припускаємо чудеса на сцені, – зазначав Лессінг, – тільки в галузі фізичних явищ, а в 
моральному світі все повинно йти своїм звичайним порядком, бо театр має бути школою моральності! 
Спонукальні причини всякого рішення, всякої зміни в найменших думках і поглядах треба точно зважити 
між собою стосовно до раз задуманого характеру, і вони мають справляти тільки те враження, яке 
можуть по найсуворішій справедливості. …Я дуже добре розумію, що в драмі певний напрям думок 
повинен відповідати характерові тієї особи, яка його висловлює. Отже, вони не можуть мати значення 
абсолютних істин. Досить, коли вони будуть правдиві в поетичному розумінні, коли ми повинні будемо 
визнати, що дана особа в даному стані, перейнята даною пристрастю, не може міркувати інакше" [5:178]. 

Висловлені в ХІХ ст., ці міркування і сьогодні дають нам ключ до розуміння драматичного твору, 
який, як слушно відзначено, повинен бути школою моральності. Саме такою школою моральності є і 
драми Ю. Щербака. 
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Дорош Г.A.  Психологизм интеллектуальной драмы 

Предметом статьи является критическое осмысление интеллектуальной психологической драмы, где 
прослеживается тип проблематики, который можно назвать личностно-психологическим.  

Dorosh H.А. Psychologism of the Intellectual Drama.  

The article presents a critical analysis of the intellectual and the psychological drama which feature 
personal-and- psychological problems. 
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ПРИТЧЕВІСТЬ ТА АСОЦІАТИВНІСТЬ У ПОЕТИЦІ П’ЄСИ-ПРИТЧІ 

У статті досліджуються особливості функціонування притчевості та асоціативності у поетиці 
драматургійної притчі. Визначається система прийомів, за допомогою яких ці якості  реалізуються у 
творі і забезпечують його концептуальну цілісність. Ключові поняття: п’єса-притча, притчевість, 

асоціативність. 

П’єса-притча  – помітне явище у літературі, що вже довело своє право на існування. Жанр виявився 
досить продуктивним у творчості митців  ХХ століття: від часу утвердження у драматургії Б. Брехта до 
нього у різні періоди зверталися Б. Шоу, М. Фріш, Ф. Дюрренматт, Ж. Ануй, Ж.-П. Сартр, А. Камю, 
С. Беккет, Е. Йонеско, Т. Уайлдер, Т. Стоппард, О. Володін, Кобо Абе, Є. Шварц, Г. Горін та ін. Однак, у 
літературознавстві п’єса-притча лишається жанром, який ще чекає на своє дослідження. Зокрема, йдеться 
про те, що сьогодні не вистачає розвідки, у якій основним став би комплексний, системний підхід до 
вивчення цього феномену, хоча певні кроки у напрямку вивчення особливостей сучасної притчі та її 
модифікації у драматургії, безсумнівно, зроблені. У такому контексті найвагомішими є праці 
А.С. Близнюка та О.В. Журчевої [1; 2], у яких здійснено спроби представити п’єсу-притчу як цілісне 
явище, характерне для сучасної драматургії. Визнаючи вагу згаданих досліджень, зауважимо, що чимало 
важливих питань, пов’язаних з функціонуванням жанру, лишаються невичерпаними. Серед них 
відзначимо вивчення особливостей поетики п’єси-притчі: тих елементів, що й визначають специфіку 
творів цього жанру. У даній статті автор намагається заповнити існуючу прогалину. Предметом 
дослідження стали притчевість та асоціативність, які багато в чому  впливають на природу жанру п’єси-
притчі.         

Притчевість – невід’ємна складова п’єси-притчі, один з важливих організуючих елементів цього 
жанру. Однак, як якість твору вона не належить винятково драматургійній притчі, оскільки виявляється у 
багатьох інших жанрах. Так,  про притчевість можемо говорити кожного разу, коли зміст твору постає 
ширшим від того  конкретного одиничного тлумачення, що випливає з його безпосереднього сюжету, 
тобто у випадку появи смислових нашарувань на поверхні твору. Притчеві твори потребують від читача 
активного залучення елементів аналітичної діяльності, апелюють до вміння бачити паралелі з минулим і 
майбутні перспективи, оцінювати й узагальнювати свій власний досвід, вписувати його у контекст 
досвіду людства, інакше кажучи, спонукають до свідомого занурення у глибини змістових та ідейних 
проблем, до відмови від однозначності та незаперечності будь-яких висновків. Використання 
притчевості сприяє перетворенню повісті, роману чи п’єси з явища суто художнього на специфічний 
спосіб освоєння дійсності. Такий твір завжди містить певну концепцію і поєднує індивідуальне авторське 
світобачення  з етико-філософською картиною реального світу. У цьому світі не існує суспільного чи 
історичного поділу, і незалежно від хронологічної та географічної локації сюжету притчевість виводить 
зображуване на рівень універсальної проблематики. Притчевість може виявлятися з різною 
інтенсивністю у різних творах: від надання ледь помітного притчевого забарвлення творові чи окремій 
його частині до повного і абсолютного підкорення змісту. У першому випадку притчевість не змінює 
жанрових параметрів, а у останньому призводить до виникнення нової жанрової модифікації: роману-
притчі, повісті-притчі, оповідання-притчі, п’єси-притчі та ін. 

У п’єсі-притчі життєва ситуація підноситься до рівня загальнолюдської, оскільки є частиною 
цілісного процесу, а через конкретику відбувається перехід до інтерпретації буття, яка тяжіє до 
філософського осмислення. У п’єсі-притчі завжди більше питань, ніж відповідей. Притчевість, яка має 
важливе значення у поетиці цього жанру,  багато в чому визначає його особливості. Отже, для того, щоб 
п’єса перетворилася на притчу, притчевість має стати її  домінантою на рівні змісту. Крім цього, 
обов’язковою умовою існування п’єси-притчі є параболічність структури. 

Перш за все, п’єса-притча тяжіє до розробки проблем глобального характеру, переважно морально-
етичних та філософських. Сучасні драматурги звертають свій погляд на долю та місце людини у 
сучасному світі, вказують на існування гострих конфліктів, викликаних втратою життєвих орієнтирів. 
Образ сучасного світу у п’єсах-притчах деякою мірою перегукується з тією картиною дійсності, яка 
поставала у  творах драматургів на зламі ХІХ та ХХ століть (Моріс Метерлінк, Леонід Андрєєв). Знову 
виникає проблема дезорієнтованої людини, як правило дуже самотньої, зайнятої пошуками свого місця в 
певному середовищі.  Причому характерним є те, що в одному творі піднімається одразу декілька 
взаємозумовлених проблем. Так, темою п’єси-притчі Макса Фріша "Андорра" є стосунки особистості та 
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суспільства, індивідууму та колективу, а у межах цієї теми окреслюється цілий спектр дотичних 
проблем: панування стереотипів, які призводять до спотворення міжособистісного спілкування, 
конформізм як одна з умов існування, самоідентифікація людини, створення self-image та ін.  
Домінування притчевості виявляється як у самому виборі тем, так і у способі реалізації поставлених 
драматургами завдань. Притча, як відомо, має універсальне звучання – це стосується як канонічного 
жанру, так і його драматургійної модифікації – тобто створена для потенційно широкого кола 
реципієнтів, а це робить неможливим  обмеження творчого пошуку зображенням конкретного 
локального явища.  

Полісемантичність того чи іншого образу у п’єсі-притчі зумовлює виникнення та розвиток 
асоціативності бачення. Під асоціативністю ми розуміємо існування зв’язку, внаслідок якого 
зображуване у художньому творі (символ, деталь, ситуація) викликає у свідомості автора та реципієнта 
появу паралелі з тим чи іншим явищем дійсності. Константою асоціативності є багатоваріантність 
уявлень. Це пояснюється тим, що зв’язок між художнім твором та асоціаціями завжди має суб’єктивне 
начало, оскільки вирішальну роль у ньому відіграє особистий досвід реципієнта, а також специфіка його 
світовідчуття. Таким чином, можемо виокремити принаймні ще одну особливість асоціативності: її 
двоякість (подвійність). З одного боку, драматургійна притча, як і будь-який художній твір, постає у 
результаті певного перетворення дійсності у свідомості автора, йдеться, отже, про первинну 
асоціативність (асоціативність автора) – вияв волі художника стосовно об’єкту його творчого пошуку. 
Окрім цього, при сприйнятті твору читачем виникає вторинна асоціативність (асоціативність реципієнта) 
– вияв його власної волі стосовно твору мистецтва. І в першому, і в другому випадку це волевиявлення є 
волевиявленням суб’єкта (особистості), що й дає підстави для появи відмінних асоціацій. 

У п’єсі-притчі асоціативність та притчевість взаємопов’язані та доповнюють одна одну: притчеве 
звучання засвідчує перехід до універсальності, а завдяки асоціативності реалізується зв’язок між 
узагальненим та дійсністю. Такий прийом – один із засобів, якими досягається концептуальна цілісність 
твору. Наприклад, використання давньогрецького міфу про помсту Ореста за смерть свого батька 
Агамемнона дозволило Ж.-П. Сартру підняти проблеми, що розробляються у п’єсі "Мухи", до рівня 
загальнолюдських, глобальних; разом з тим, смислове наповнення традиційного сюжету відбувається 
внаслідок залучення процесів асоціативного мислення і автора, і читача. У результаті, п’єса, що має за 
основу античний міф (який у даному разі виступає і як  поодинокий випадок, "історія з життя"), 
розширює свої жанрові параметри до меж драматургійної притчі і завдяки багатоваріантності асоціацій 
набуває неоднозначності тлумачення: залежно від суб’єктивного досвіду реципієнта вона спонукає до 
роздумів про реалізацію свободи та відповідальності у цілком конкретних історичних обставинах, тобто 
у час поширення фашизму, або ж панування іншого тоталітарного режиму чи взагалі у будь-якому 
існуючому суспільстві. 

 Для драматургійної притчі характерною є просторова та хронологічна невизначеність дії – це ще 
один вияв притчевості. Відсутність авторської вказівки на час чи на місце подій не обмежує рецептивних 
можливостей читача і надає творові необхідної глибини та універсальності. Таким чином, 
підкреслюється те, що зображене може відбутися будь-де та будь-коли. У п’єсі М. Фріша "Санта-Крус" 
основні події відбуваються у дещо загадковому замку Ротмістра та сповненому романтики 
напівміфічному порту Санта-Крус. І замок, і Санта-Крус – це набагато більше, ніж звичайна вказівка на 
визначену точку всесвіту, це один з елементів, за допомогою яких втілюється концепція твору. 
Персонажі п’єси зазначають, що у замок надзвичайно важко потрапити: він нагадує укріплення, 
фортецю, що живе своїм власним життям, у якому "має бути лад" [3:50]. Санта-Крус – це, навпаки, 
необмежений простір, втілення "іншого світу", принаймні для Ротмістра: "Це слово наповнене чужими 
вуличками і голубінню, портиками, пальмами та аґавами, мурами, щоглами, морем... Воно пахне рибою 
та водоростями, я бачу гавань, яскраво-білу, мов крейда" [3:52]. Порт Санта-Крус  та замок Ротмістра у 
п’єсі символізують дві різні моделі людського життя, адже одним з основних питань "Санта-Крусу" є 
проблема існування вільного вибору людиною свого життєвого шляху та залежності цього вибору від 
деякого фатуму. Троє головних героїв п’єси – аристократ Ротмістр, його дружина Ельвіра та волоцюга 
Пелегрін – за сімнадцять років до початку описуваних подій зустрілися у порту Санта-Крус, і кожен з 
них прийняв рішення, яке визначило їх подальшу долю: Ельвіра пов’язала своє життя з Ротмістром, який, 
в свою чергу, віддав перевагу стабільності та впевненості у майбутньому перед невизначеністю морських 
мандрів, а Пелегрін, навпаки, обрав вічний неспокій та блукання по світах, сповнених пригод та 
небезпеки. Однак, свідомо обравши свою долю, вони не перестають думати про інше життя – те, від 
якого відмовилися. Йдеться, отже, про розщеплення особистості щонайменше на два рівновеликі образи, 
які М. Фріш визначив як "незадоволену внутрішню людину" та зовнішню "людину в масці". Для 
Ротмістра, як бачимо, всі втрачені можливості оживають у житті Пелегріна: "Хотілося б ще раз 
зустрітися з ним, із тим, що живе моїм іншим життям. Оце й усе" [3:52]. Ельвіру уві сні не полишають 



Ю.В. Веремчук. Притчевість та асоціативність у поетиці п’єси-притчі 

 
181 

епізоди з її "іншого" життя, і  на перший погляд здається, що лише Пелегрін не сумнівається у 
правильності обраного шляху, однак і він двічі (у пролозі і у першому акті) каже: "... на Кубі є ферма, 
покинута, спалена, висохла ферма, яка чекає на мене, щоб давати плід: ананаси, персики, сливи, смокви, 
виноград! Через місяць відпливає судно... а через рік, слово честі, ви отримаєте першу каву!" [3:45]. У 
цих словах відчувається стремління наблизитися до постійності, певної стабільності, отже, Пелегрін, 
можливо, теж прагне пізнати своє інше життя, подібне до того, яким живе Ротмістр. Однак, жодному з 
персонажів п’єси не судилося змінити своєї долі, оскільки, зробивши вибір сімнадцять років тому, вони 
раз і назавжди визначили своє майбутнє: "Видно, не можна мати і те, й те разом. Один має море, 
другий замок; один має Гаваї, другий дитину…" [3:84]; тому Ротмістр і мріє потрапити у Санта-Крус, а 
Пелегрін проникає у замок – аби побачити другу частину свого життя. Отже, Санта-Крус та замок – це 
два полюси на шляху кожної людини, так як Ротмістр і Пелегрін – частини одного цілого, які 
взаємодоповнюють одна одну.  

Авторська вказівка на місце чи час дії може бути досить умовною характеристикою ще й тому, що 
увагу у кожному разі зосереджено на тому, щó сталося, а не де це сталося. У "Антігоні" Жана Ануя 
згадка про реалії сучасного побуту виводить дію за межі Давньої Греції, хоча й автор про це ніде не 
зазначає прямо. Перенесення дії п’єси у давні часи дозволяє максимально дистанціювати матеріал від 
читача. Переосмислюючи відомий сюжет "Антігони" Софокла, Жан Ануй подає його так, що читач 
розуміє сучасне звучання твору, а, отже, й умовність зазначеного місця подій. Таким чином, автор 
перешкоджає виникненню ілюзії достовірності і досягає розщеплення сюжету п’єси на зовнішній та 
внутрішній. Будь-який колорит (національний, історичний) у п’єсі-притчі допомагає розширити 
масштаби її сприйняття. Так, у п’єсі Ежена Йонеско "Голомоза співачка" на місце дії вказано з 
максимально можливою чіткістю: "Типичный английский интерьер. Английские кресла. Английский вечер. 
Г-н Смит, англичанин, сидит в английском кресле и в английских тапочках, у английского камина, в 
котором горит английский огонь, курит английскую трубку и читает английскую газету. На нём 
английские очки. У него седые английские усы. Рядом с ним в другом английском кресле сидит г-жа 
Смит, англичанка, и штопает английские носки. Абсолютное английское молчание. Английские 
настенные часы бьют по-английски семнадцать раз" [4:23].  

Читачеві повинно здаватися, що персонажем "Голомозої співачки" є середньостатистична 
англійська родина, однак, безперечно, автор переслідував більш далекоглядну мету, коли так 
наполегливо конкретизував місце дії. Наголошуючи на одиничності, конкретності ситуації драматург 
тим самим досягає цілком протилежного ефекту: розширеної рецепції п’єси з боку її читачів: адже 
середня англійська сім’я мало чим відрізняється від будь-якої іншої, якщо зважити на підняту автором 
проблему автоматизації людських стосунків. Власне, універсальний характер і актуальність цієї 
проблеми підкреслюється авторським поясненням до останньої сцени: "Неожиданно наступает 
тишина. Снова вспыхивает свет. Г-н и г-жа Мартен сидят так же, как сидели Смиты в начале пьесы. 
Пьеса начинается вновь, Мартены произносят те же самые реплики, которые произносили Смиты в 
первой сцене. Занавес медленно опускается" [4:52], вказуючи на невичерпаність теми і її вихід за межі 
конкретної ситуації. П’єса-фантасмагорія про англійські родини Смітів та Мартенів перетворюється на 
притчу, що зображає процес поступового руйнування взаєморозуміння людей. 

Притчевість зображення виявляється і через використання асоціативних опозицій. У п’єсі "Санта-
Крус" протиставляється два типи погодних умов: тепло та холод, відповідно й дві пори року: літо та 
зима, а також є протиставлення на рівні акустичних відчуттів: тиші та гамору. Разом ці опозиції 
допомагають створити відповідну характеристику не лише місцю дії, а й персонажам твору, кожен з 
яких, перш за все, втілює певну модель існування. Характер життя у замку Ротмістра підкреслюється 
описом погоди: "Уже сім днів і сім ночей іде сніг. Такого ще ніколи не було. Разом зі снігом усюди 
западає тиша, дедалі глибша й глибша" [3:50]. Порт, Гавайські острови і все, що для Ротмістра втілено у 
понятті його "іншого життя" асоціюється з теплом, сонцем, шумом: "…там цвітуть цитрини, ананаси, 
персики, смокви, фініки, банани, все разом! … там немає зими…" [3:73]. Ці протиставлення акцентують 
увагу читача на одній з магістральних думок твору: світ для головних його персонажів існує у двох 
вимірах – реальному (мікросвіти, у яких живуть Ротмістр, Ельвіра та Пелегрін) та "іншому", який не 
піддається пізнанню, але до якого постійно прагнуть. 

Притчевість у драматургійній притчі реалізується також і через ставлення автора до матеріалу. Як 
правило розповідь (а п’єса-притча передбачає саме розповідь про ті чи інші події, через яку, повторимо, 
виявляється концепція твору) має відсторонений характер. Це особливо показово для п’єс Макса Фріша 
та Фрідріха Дюрренматта,  яким, за словами Д. Задонського, властивий "швейцарський погляд на світ" 
[5:147] (що міг сформуватися під впливом особливого становища Швейцарії серед інших країн світу), а 
також для творів Ежена Йонеско, хоча варто припустити, що ця особливість характерна для п’єси-притчі 
взагалі. Спостерігається тенденція до мінімізації виявлення авторського ставлення, прослідковується 



Вісник Житомирського педагогічного університету. Випуск 15. Філологічні науки  

 
182 

прагнення зайняти нейтральну позицію стороннього спостерігача. Персонажі таких п’єс діють ніби самі 
по собі, часто створюється враження, що перед нами не усталений текст, а суцільна імпровізація.  Перед 
читачем розгортається історія, що становить частину з його ж життя, і драматург подає її так, щоб 
реципієнт зміг подивитися на себе "збоку", так, як цього не можна зробити у реальному житті. Кожний  
притчевий сюжет – це модель життєвої ситуації, виокремлена з дійсності і часто вміщена у невластиве їй 
середовище або незвичні обставини. Завдяки такому прийому виникає можливість привернути увагу до 
тієї чи іншої проблеми, і явища, які вже сприймаються як банальні, знову стають важливими.  

Експресивність (виразність) притчі досягається завдяки спрямованості до завжди наявного в ній 
смислового центру, адже притча створюється не для самостійного функціонування, а в деякому 
контексті, у зв’язку з певним світоглядним положенням. У повному обсязі все сказане вище стосується і 
п’єси-притчі, повне розуміння якої можливе лише після включення її до цілісної системи світобачення. 
П’єса-притча виконує роль прикладу, іноді прогнозу певного явища дійсності. Це пояснює активне 
використання елементів умовності зображення, парадоксу, надмірне акцентування окремих аспектів 
проблеми, що призводить до деформації реальності, тих чи інших рис поведінки чи якостей людини у 
творах притчевих драматургів. П’єса-притча не містить зайвих деталей, відступів, вона характеризується 
лапідарністю, яка у зв’язку зі специфікою жанру, дещо трансформується і набуває своєрідної 
незавершеності, відкритості розповіді, оскільки притча, про що вже згадувалося, завжди ширша від 
тлумачення викладених у ній фактів.  

Про п’єсу "Голомоза співачка" її автор Ежен Йонеско зазначив, що цей твір – п’єса мовчання, тому 
що вона ні про що не розповідає. Вже у такому зауваженні, на перший погляд, криється невідповідність, 
оскільки п’єса складається з самих лише діалогів та полілогів, які, згідно здорового глузду, не можуть не 
містити інформації. Однак, знайомство з текстом доводить абсолютну вірність сказаного Е. Йонеско: 
родина Смітів, а, згодом, і Мартени, що приєднуються до них, заповнюють простір звуками, словами, 
реченнями, але цей процес позбавлений навіть найслабкіших ознак процесу спілкування. Схоже на те, 
що персонажі "Голомозої співачки" існують у паралельних вимірах, що ніяк і ніколи не перетинаються, 
тому між ними не існує не лише взаєморозуміння, а й розуміння, адекватного сприйняття один одного. 
Відсутність гармонії у середовищі існування Смітів та Мартенів підкреслюється невідповідністю всього, 
що їх оточує, наприклад поведінкою годинника. Мовлення персонажів повністю складається з мовних 
штампів, кліше, що відображають несамостійність та стереотипність мислення. Спотворений процес 
комунікації, використання мови для заповнення простору акустичним матеріалом дозволяє пізнати 
сутність героїв, точніше антигероїв "Голомозої співачки". Поступово, сцена за сценою, пан та пані Сміт, 
а також пан та пані Мартен все менше нагадують людей і перетворюються на маріонеток. Спочатку 
комічні діалоги набувають трагікомічних, навіть фарсових рис і "п’єса  мовчання" стає озвученням однієї 
з найгостріших проблем сучасності.  

Притчевість та асоціативність, як якості твору, сприяють виявленню та розумінню його концепції, яка 
безпосередньо в тексті не висловлюється, а також виводять твір на універсальний рівень рецепції. Як 
одна з домінуючих ознак жанру, притчевість реалізується через цілу систему прийомів, серед яких 
відзначаємо узагальнений характер розповіді, її філософічність; універсальність порушеної у творі 
проблематики; перетворення сюжету на модель певної ситуації; умовний характер місця та часу дії 
або відсутність вказівки на ці характеристики; вихід за межі конкретного тлумачення сюжету п’єси. 

Вище зазначалося про взаємозв’язок, що існує між притчевістю та асоціативністю. Повторимо, що він 
реалізується через взаємодоповнюваність цих особливостей твору: асоціації, які викликає сюжет п’єси-
притчі, перетворюють підняті у ній глобальні проблеми на проблеми, актуальні й для кожного 
поодинокого випадку. На нашу думку, важливо відзначити той факт, що асоціативність бачення у 
драматургійній притчі не виникає спонтанно, поза волею автора, а, навпаки, є свідомим її втіленням: 
зіставлення зображуваного з дійсністю необхідне для глибинного розуміння художнього задуму, а тому й 
того повідомлення, що несе у собі притча. Таким чином, спрямування мислительної діяльності 
реципієнта до пошуку точок дотику реалій твору з реаліями буття постає однією з умов функціонування 
п’єси-притчі. З-поміж комплексу характеристик асоціативності найсуттєвішими постають наступні: 
суб’єктивний характер; обов’язкова багатоваріантність асоціацій; подвійна (двоїста) природа 
асоціативності.  

Окрім згаданих творів ("Санта-Крус", "Андорра" М. Фріша, "Антігона", Ж. Ануя, "Мухи" 
Ж.П. Сартра, "Голомоза співачка" Е. Йонеско), у подібній ролі притчевість та асоціативність 
функціонують у багатьох інших п’єсах-притчах: "Гостина старої дами" Ф. Дюрренматта, "Носороги" 
Е. Йонеско, "Наше містечко", "Довга різдвяна вечеря" Т. Уайлдера, "Калігула" А. Камю, "Андрокл та 
лев" Б. Шоу, "Бідерман і палії" М. Фріша, "Кавказьке крейдяне коло", "Матінка Кураж та її діти", 
"Виняток і правило" Б. Брехта, тощо. 
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Веремчук Ю.В. Притчевость и ассоциативность в поэтике пьесы-притчи. 

В статье исследуются особенности функционирования притчевости и ассоциативности в поэтике 
драматургической притчи. Определяется система приёмов, с помощью которых эти качества 

реализуются в произведении и обеспечивают его концептуальную целостность. Ключевые понятия: 
пьеса-притча, притчевость, ассоциативность. 

Veremchuk Yu.V. Parable Component and Associativity in the Poetics of a Parable Play. 

The article investigates some peculiarities of parable component functioning and  associativity  in the poetics of 
a parable play. The author has defined the methods which provide the realization of the above mentioned 

qualities in a play and its conceptual integrity.  The key words:  parable play, parable component,  associativity. 
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МІФОПОЕТИКА ОБРАЗІВ АДАМА ТА ЄВИ У П'ЄСІ Ф. АРРАБАЛЯ "ФАНДО ТА ЛІС" 

Предметом статті є введення і розгляд способів функціонування міфеми-опозиції Адама та Єви як 
універсального вираження соціального інституту родини. Проблема духовної кризи сучасної епохи 

походить від гріхопадіння людини, що з позицій міфопоетики розглядається в універсальному масштабі 
і знаходить своє логічне продовження в ХХ-му столітті. 

У рамках літературного хронотопу навряд чи можна відшукати більш ємні та універсальні образи, що 
символізують початкову ступінь соціальних сходів, ніж архетипічні першооснови біблійних Адама та 
Єви, першими з’єднавших своє існування сімейними узами. За допомогою подібного шлюбного союзу 
реалізується споконвічний космічний закон еволюції, основними стадіями якого є народження –> 
розвиток –> занепад (смерть) –> відродження. Не важко, таким чином, помітити, що Адам і Єва є 
відомою поліміфемою кола. Тому що саме завдяки цій приватній старозавітній історії усе наступне 
людство, образно кажучи, редукувало до простого рівня обслуговування круговороту космічного закону 
еволюції. 

Полісемантика даної міфеми – це семантична єдність, у межах якої ми розглядаємо основні та похідні 
значення, а саме: 

а) основна міфологема кола як образа-ідеї єдності (міжособистісного і трансперсонального, тобто 
єдності людини з людиною і людини з творцем відповідно) і похідний мотив дантових кіл пекла; 

б) основний мотив Едемського саду і його похідне: гріхопадіння, втрачений рай; 
в) основний мотив первісного поділу (тіло та свідомість, добро та зло, чоловік та жінка, життя та 

смерть) і його похідне: початок моральний, пов'язаний з можливістю вільного вибору; 
г) основний мотив недетермінованості та волі гріховної людини і його похідне: обумовленість умов 

існування і залежність від тимчасово-просторової парадигми (ідея часу, кінцевості людського буття); 
д) основний мотив смерті і його похідне: надія на безсмертя в загробному житті або вічне забуття. 
Позначивши, таким чином, основні компоненти міфологеми кола на основі біблійних Адама та Єви, 

ми можемо частково стверджувати не тільки  полісемантичність, поліміфемність останньої, але і  їхнє 
очевидне протиставлення. От чому можна стверджувати  внутрішню еволюцію міфеми, а саме про 
опозиціювання, тобто  перетворення поліміфеми у міфему-опозицію як таку, у якій наявність позитивних 
значень припускає і значення негативні. Але вся сума значень  так чи інакше представляє нерозривну 
єдність. Наявність подібних систем бінарних опозицій є універсальним засобом опису семантики 
історичного і міфологічного переказу або космологічної схеми, що складає основу мифопоетичної 
свідомості. Саме на основі подібних наборів подвійних опозицій конструюються універсальні знакові 
комплекси, що виражаються через міфопоетичні образи [1]. 

Проводячи паралель між єдиним законом розвитку і деградації, ми, скориставшись "Метаморфозами" 
Овідія і його ієрархією періодів людських цивілізацій, могли б установити точки дотику в тимчасово-
просторовому континуумі між минулою  архаїкою і сучасністю. Тоді часи створення Адама та Єви 
сприймалися б нами як стадії народження і розвитку людини, його Золотим століттям. І, випливаючи з 
спиралевидного розвитку історії, століття ХХ відкрилося б нам у вкрай трагічному світлі: виникають 
асоціації з гріхопадінням перших людей, стадією занепаду чи смерті, за Овідієм, Залізним віком, у якому 
все на шкоду людині. 

Отже, рух від Єлісейских полів ранньої епохи до цілини сьогодення вказує на відомий дантівський 
концентричний рух по колу. Причому кожен наступний виток спиралі розкриває ще більш перекручений 
соціо-культурний і морально-естетичний шар. Таким чином, правомірно говорити про занепад цілісного 
організму, макрокосму, що став результатом деградації соціального інституту родини, у якій батьки 
пережили смерть власних дітей і виявилися на порозі виродження роду людського. 

Міфо-поетичний мотив Адама й Єви відслідковується  протягом багатьох сторіч. Але в кожній епосі 
цей мотив здобуває нові значення, служить способом здійснення нової проблематики  внаслідок своєї 
універсальної архетипічности не втрачає згодом свого архаїчного елементу. Навпаки, він одержує все 
нові і нові символічні вираження. 

У театрі абсурду ХХ-го століття міфема-опозиція Адама й Єви зустрічається більш ніж часто і стає 
своєрідним лейтмотивом. Драматурги даного напряму, заклопотані загальним безладдям дійсності, її 
перекрученістю, звертаються для пошуку причин  до соціального мікрокосму, - родини, - у надії на 
відродження й очищення. Е. Іонеско, Г. Пінтер, Ф. Аррабаль головними діючими персонажами своїх п'єс 
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роблять саме чоловіка і жінку, фігурально виражаючись, старозавітну пару Адама та Єви. Тому що їхні 
взаємини – суть природні  процеси планетарного масштабу від моменту зародження і до свого логічного 
завершення. Більш того, міфема Адама та Єви знаходить статус опозиції саме завдяки театру абсурду, 
тому що тільки в останньому вона піддається  серйозному переосмисленню і наступному 
міфопоетичному перетворенню. Прикладом подібного перетворення може, зокрема, слугувати п'єса 
Ф. Аррабаля "Фандо і Ліс", герої якої увібрали в себе увесь спектр вищезазначених основних і похідних 
значень міфеми-опозиції Адама та Єви. 

Бінарність міфологеми кола просліджується в п'єсі одночасно на декількох рівнях. Тому ми говоримо 
про поділ цієї бінарної міфологеми кола на чоловіка та жінку, волю та залежність, надію та розпач, вибір 
та свавілля, добро і зло, як на мотиви символічного відображення сучасної епохи зла. Основною 
рушійною силою п'єси є процес розмежування і взаємовідштовхування героїв, авторитаризм та 
садомазохістське свавілля одного і тотальна залежність іншого. Центральним сюжетом п'єси, що 
підсилює значимість міфологеми кола, є важке просування героїв до невідомої мети – Тар [2]. Рух у Тар 
носить характер багато в чому визначальний, причому для всього людства, тому що з'ясовується, що 
окрім Фандо і Ліс потрапити в Тар прагне будь-яка людина. Таким чином, Тар здобуває риси міфеми 
втраченого раю. Неможливість досягнення заповітної мети (Тара) зближує героїв Аррабаля з героями 
Беккета, які, щоправда, перебували в стані іманентного та безстрокового чекання, тоді як Фандо і Ліс 
здійснюють запеклі спроби руху. Однак у п'єсах театру абсурду будь-який рух обертається спокоєм, 
статикою, оскільки принцип динаміки, активності, розвитку відсутній тут як такий. Це у свою чергу, є 
наслідком ілюзорності мрій, нездійсненності бажань у єдино реальному світі зла і насильства. Тому 
здається цілком логічним, що початкова, вихідна точка шляху виявляється в остаточному підсумку і 
кінцевою, безвихідною, а герої Аррабаля, так само, як і герої Беккета, лише обертаються навколо своєї 
осі, не просунувшись ні на йоту. 

Безперечно, з семантичної точки зору, викликає інтерес і здивування сама назва невідомої мети – Тар. 
У виді явної аналогії ми можемо припустити, що Фандо і Ліс не просто описують коло на шляху в 
невідомість, але і надають цьому порочному колу ще і есхатологічне значення, тобто пов'язане з 
неминучим кінцем світу. З кожним новим описаним колом негативна маса пропорційно зростає. 

Але що принципово важливо, так це есхатологічний заряд кругового руху, тому що людина по суті 
прагне до майбутнього кінця світу (міфема Тартару). Більш того, це апокаліптичне, тобто пов'язане з 
одкровенням, прагнення людина самозабутньо запроваджує в життя парадоксальним шляхом смерті (у 
нашому випадку це Фандо, у параноїдальному припадку вбиваючий Ліс, що протягом п'єси прикута до 
дитячої коляски). 

Таким чином, основна рушійна сила п'єси – розмежування чоловіка та жінки – носить відкрито 
негативний характер. Споконвічне нерозуміння обертається у фіналі не просто взаємовідштовхуванням, 
але й фізичним  усуненням слабкої половини як наслідок зашкаленості авторитаризму. Ескалація 
насильства виключає будь-яку можливість каяття й очищення на рівні загальноуніверсальному, а тому й 
невипадково, що жертва Ліс не може вийти за межі міжособистісних відносин і сприймається як 
випадок, що не перешкоджає загальному руху людства у Тар. При аналізі основних героїв п'єси ми 
зіштовхуємося з чітким розмежуванням добра і зла, а це, у свою чергу, зв'язує Фандо і Ліс з ренесансною 
алегоричною інтерпретацією теологічних чеснот і пороків. От чому можна стверджувати, що за 
переосмисленими образами п'єси відбиваються, відповідно, Надія і Розпач як основна опозиція 
світосприймання ще з часів античності (згадаємо грецький міф про Пандору, у якому зневіреній людині 
після порушення закону в розраду дається саме Надія). У театрі ж Ф. Аррабаля алегоричне прочитання 
історії трансформується у апокаліптико-есхатологічну реальність, у якій людина власноручно позбавляє 
себе надії, тому що останній просто немає місця у світі зла. Подібна трагічна домінанта поріднює п'єси 
Ф. Аррабаля з героями п'єс Е. Іонеско та Г. Пінтера, які (тобто герої) так чи інакше затверджують примат 
загибелі над незбагненним життям. 

Таким чином, в абсурдистських п'єсах ХХ-го століття відбувається поступове зникнення 
полісемантичного статусу міфеми-опозиції Адама та Єви. Це продиктовано втратою поліміфемою своєї 
первісної бінарної єдності як наслідок росту й очевидної переваги негативного початку. Початок же 
позитивний редукує до гротескних форм, які слугують аж ніяк не заставою опозиційного балансу, але 
необхідною перспективою, на тлі і всупереч якій відбувається посилення негативної характеристики від 
приватного рівня до рівня універсальних узагальнень. Отже, розглянутий нами макрокосм, суспільство 
на основі його елементарної одиниці, родини, неминуче зазнає істотних змін і є логічним відображенням 
протиприродного шляху розвитку і функціонування його ядра. 
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Коляда О.В. Мифопоэтика образов Адама и Евы в пьесе Ф. Аррабаля "Фандо и Лис". 

Предметом статьи является введение и рассмотрение способов функционирования мифемы-оппозиции 
Адама и Евы как универсального выражения социального института семьи. Проблема духовного 
кризиса современной эпохи восходит к грехопадению человека, которое с позиций мифопоэтики 

рассматривается в универсальном масштабе и находит своё логическое продолжение в ХХ-ом веке. 

Kolyada O.V. Mythopoetics of Adam and Eve in F.Arrabal’s Play "Fando and Lis". 

The article seeks to  introduce of the Adam :: Eve mytheme-oposition and examine the main means of its 
functioning as that of universal expression of the social institution of family. The spiritual crisis of the modern 

epoch ascends to the fall of humanity which is viewed universally and extends as far as to the XXth century. 
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МОТИВИ ЕКЗИСТЕНЦІЇ В П’ЄСІ ЕДВАРДА ОЛБІ "ІСТОРІЯ З ЗООПАРКУ" 
("THE ZOO STORY") 

Предметом статті є виділення мотивів екзистенціі в творчості відомого американського драматурга 
ХХ століття Едварда Франкліна Олбі на матеріалі його п’єси "Історія з зоопарку" (The Zoo Story). 
Визначається вплив екзистенціалізму кінця ХІХ – ХХ сторіч на літературний здобуток митця, його 

бачення місця й ролі людини, передані засобами сучасної драматургії. 

Екзистенція (лат. "існування"), що вперше була використана в значенні терміну відомим філософом 
ХХ століття Сьореном К’єркегором, є одним з основних понять екзистенціалізму і означає спосіб буття 
людської особистості [1]. 

Мотиви екзистенції як основної категорії екзистенціалізму, що проголошує первинним внутрішнє 
буття людини, так зване "буття-в-собі", те ірраціональне, непізнаване, що є в людському "Я", внаслідок 
чого людина є конкретною неповторною особистістю, особливо чітко прослідковуються в п’єсах 
раннього періоду творчості Едварда Франкліна Олбі. 

Написана за канонами абсурдизму одноактна п’єса "The Zoo Story" (1959) [2] ("Історія з зоопарку" 
[3:189-190], в перекладі російською мовою "Что случилось в зоопарке"), якою він неординарно заявив 
про себе в американській драмі минулого століття, зображує безглуздість, беззмістовність існування в 
світі, де смерть і життя є, за відомим екзистенціалістом Жан Полем Сартром, "відкритою можливістю". 
Події, що змальовані в п’єсі, банальні начебто на її початку. До респектабельного сім’янина Пітера, що з 
книгою в руках усамітнився на лаві нью-йоркського Центрального парку погожого недільного полудня, 
набивається з розмовами Джері, дивакуватий, не дуже охайний чоловік приблизно його віку. Гострий 
трагізм у кінці п’єси – Джері гине, зумисне наражаючись грудьми на власний кишеньковий ніж, який він 
примусив Пітера взяти, щоб "…fight for that bench;…fight for your wife;…fight for your manhood,…" [2] 
("битися за цю лаву, ... за свою дружину, ... за свою мужність") – теж  обставлений банально. Вбивця (хоч 
і ненавмисний) залишає місце пригоди. Смертельно поранена жертва самотньо помирає на лаві. Все, що 
проходить між початком і кінцем драми, розбиває попередні уявлення про зображення буття людини й 
людських взаємин на сцені.  

Діалог, що зрештою зав’язується між дійовими особами, звучить як два паралельних і нескінченних 
монологи, хоч репліки й чергуються за схемою "запитання – відповідь". У Пітера цей монолог лаконічно-
відсторонений, у Джері – суцільний "потік свідомості". Інакше кажучи, фактичний монолог кожного 
розбито на частини, що періодично вклинюються між частинами монолога співрозмовника. 

Нав’язливо-безглуздим (хоч на початку дійства інтригуючим) рефреном звучать у п’єсі слова Джері: 
"I imagine you’d rather hear about what happened at the zoo. "; "…then I’ll tell you about what happened at the 
zoo. "; "But do you want to hear about what happened at the zoo, or not?" [2] і т.д. ("Я думаю, вам би хотілося 
почути про те, що трапилось у зоопарку"; "... потім я розповім вам про те, що трапилося в зоопарку"; 
"Але ж ви хочете почути про те, що трапилось у зоопарку, чи ні?"), в той час, коли в зоопарку нічого не 
трапилось насправді. Джері просто хоче зав’язати розмову, примусити Пітера слухати його, коли 
відчуває, що набрид, але що ж криється за фразою про зоопарк і як розгортаються події далі? 

Джері наче прагне бути не лише почутим бодай кимось, а знайти собі потенційного вбивцю, який став 
би таким навіть поза власною волею. Драматург загострює ситуацію до конфліктної. Джері виводить з 
себе зовні врівноваженого Пітера не лише репліками: безцеремонними зауваженнями на зразок: "Nobody 
is holding you here; remember that. Keep that in your mind" ("Ніхто вас тут не тримає; запам’ятайте це. 
Майте собі на увазі"), чи несподіваними беззв’язно-образливими коментарями, як, наприклад: "This is 
probably the first time in your life you’ve had anything more trying to face than changing your cats’ toilet box. 
Stupid!" [2] ("Це, певно, ви вперше в житті зустрілися з чимось більш складним, ніж прибирання за 
вашими кицьками. Бовдур!").  Ще абсурднішими є його дії: він лоскоче, щипає, штовхає Пітера, який  
попри всю свою зовнішню стриманість та очікувану реакцію – якнайшвидше піти з того місця – теж 
демонструє алогічну з позицій здорового глузду поведінку. 

Єдина мораль екзистенції – свобода; людина, народившись, приречена бути в стані свободи. Свобода не 
може бути зрозуміла й описана як відокремлена здатність людської душі. Як умова вона не може бути 
віднесена до числа якостей, що характеризують сутність буття людини. Свобода людини передує її 
сутності, вона є тією умовою, завдяки якій остання стає можливою. При цьому лише свобода, за Сьореном 
К’єркегором, є сутністю людської поведінки [1]. Монологи Джері вивільнили цю сутність у Пітера,  про що 
свідчать його подальші вчинки. І тільки вигляд смертельно пораненого Джері, що навмисно напоровся на 
ніж у його руці, за мить знову повертає Пітера до норм та умовностей суспільного буття. Він кам’яніє, не 
відводячи погляду від жахливої картини, не в силах вимовити слово чи зрушити з місця. Далі автор 
зображує його слухняним виконавцем вказівок вмираючого Джері. Вказівок, що допоможуть Пітеру 
залишитись непричетним до всього, що сталось, адже свідків трагедії немає. 

Символічно, що погожого літнього полудня в неділю, коли в парку безсумнівно людно, ніхто не 
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втручається в ситуацію, щоб відвернути смерть одного з героїв: втрутитись немає кому; змінити хід 
подій неможливо; буття людини, за теорією екзистенціалізму, закономірно переходить в ніщо, тому що 
через людину в буття приходить ніщо [4]. 

"The Zoo Story" Едварда Олбі стверджує екзистенціалістські ідеї щодо того, що людській реальності 
дано лише видозмінювати свої відносини з цим буттям. Реальність не може впливати на буття, навіть 
тимчасово чи хоча б на мить. Для неї виключити, а тим більше відвернути якийсь момент об’єктивної 
дійсності, або згадане вже "буття-в-собі", яке заміняє її згідно екзистенціальній антропології та 
психоаналізу, означало б виключити чи відвернути саму себе по відношенню до цієї дійсності. Тому все, 
що відбувається між героями на сцені, подано як невідворотно-визначене.  

Розглядаючи об’єктивну дійсність з цієї позиції, автор подає її через довгі монологічні репліки Джері, 
сповнені навмисно епатуючого натуралізму, що розкривають патологічну абсурдність буття, його бруду 
й безвиході. Скупі факти розміреного сімейного життя Пітера, які він на початку драми неохоче 
розкриває випадковому дивному співрозмовнику, звучать не дисонансом, а задзеркальним фоном  
розповідей Джері – трагічних у своїй приреченості існувати поза загальними правилами моралі, гидкими 
й пронизливими водночас. Натуралізм цих довгих монологів сягає набагато далі тих рамок, які є 
прийнятними для умовностей суспільства, правил та норм спілкування в ньому. Лейтмотивом цих 
виголошених на межі свідомості оповідей є неприйняття оточуючої дійсності, незадоволення нею, пошук 
виходу за рамки буття, заперечення досягнутого та намагання подолати його. 

Екзистенціалізм трактує людину через відмінність від самої себе. Лише через конфлікт із самою 
собою як іншим і конфлікт з іншим із зовнішнього світу людина може знайти істинність свого існування, 
з’ясувати його справжній сенс. Екзистенціалістська ідея знаходження сутності через існування, 
протилежна ідеї тотожності мислення і буття всієї філософської культури Нового часу, виразно звучить  
протягом усієї п’єси. Вихід людини із повсякденного буття і переживання в граничні стани, в яких 
людині відкривається її справжнє буття і сенс [1:223], передано автором у фінальних її подіях. 

Логічно було б уявити, що розв’язка ситуації, за канонами класичної драми, дала б п’єсі назву "The 
Central Park Story" ("Історія з Центрального парку"), але автор цілеспрямовано веде паралель того, що 
дійсно трапилось, із тим, що очікувалось як предмет розповіді. Реальність, як уже зазначалось, не має 
нічого спільного з буттям, яке не визнає конкретики та передбачуваності. Існування людини передує її 
сутності і фактично замінює її. 

Паралельність "буття-в-собі" й об’єктивної реальності є основою, на якій побудовано сюжет "Історії з 
зоопарку". Композиційну побудову п’єси та її жанрово-стильові особливості зумовлено характерними 
для екзистенціалізму мотивами: запереченням буття суспільства та правил загальної моралі; свободою на 
базі індивідуальної свідомості як сутністю людської поведінки; конфліктом з оточуючою дійсністю та 
намаганням зламати рамки буття; ствердженням ірраціоналізму та непізнаваності сутності людини. 
Герой п’єси є трагічно викинутим за межі свого повсякденного буття і саме в цьому відчуженні від 
повсякденності знаходить для себе вихід [1:224]. 

Едварду Олбі вдалося подолати у сюжеті його п’єси "The Zoo Story" ("Історія з зоопарку") 
раціоналістичне ставлення до героїв. Тим самим автор подолав об’єктивацію людини, що дає можливість 
усвідомити: ніякі дефініції не можуть адекватно виразити існування. Свобода і життєвість є 
невиписаними героями його драми, вона олюднена саме мотивами екзистенції, адже за Жан Полем 
Сартром, екзистенціалізм – це гуманізм. 
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Ряснянская М.М. Мотивы экзистенции в пьесе Эдварда Олби "История из зоопарка" 
("The Zoo Story"). 

Предметом статьи является выделение мотивов экзистенции в творчестве известного американского 
драматурга ХХ века Эдварда Франклина Олби на материале его пьесы "The Zoo Story" ("История из 
зоопарка"). Определяется влияние экзистенциализма конца XIX – начала ХХ веков на литературное 

достояние автора, его видение места и роли человека, выражемое средствами современной 
драматургии.  

Ryasnyanska M.М. Motifs of Existentialism in the Play "The Zoo Story" by  Edward F. Albee. 
The  paper studies the  motifs of existentialism  in the works by  Edward F. Albee – an outstanding American 

dramatist of the 20th century (based on the play "The Zoo Story"). The article defines the ways the existentialism of 
the end  of the 19th and the beginning of the 20th centuries influenced the author's literary works and determines his 

perspective  on the place and the role of a person which are expressed by means of the modern drama. 
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аспірант  
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НА ШЛЯХУ ДО КРАСИ: ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ГЕРОЇНІ 
(не загублена п’єса В. Винниченка "Дорогу красі") 

Стаття вводить у дослідницьку площину недруковану п’єсу В. Винниченка "Дорогу красі" (1910). 
Обраний ракурс аналізу передбачає осмислення проблеми пошуків письменником свого місця в 

українській та світовій драматургії та місця й ролі жіночих образів у становленні драматургічної 
форми. Ключові поняття: драматургічна техніка, характеротворчі засоби. 

Своєрідним 100-літнім ювілеєм Винниченкової творчості можна вважати науковий семінар "Модель 
ідеосвіту повісті "Краса і сила" і збагачення її у подальшій творчості Володимира Винниченка", 
проведений колективом наукової лабораторії кафедри Ніжинського державного педагогічного 
університету у 2002 році. Це була третя (погодьмося, мало кому з "повернутих" за роки незалежності 
вдавалося збирати більше) іменна подія, приурочена дослідженню життєвого та творчого шляху 
письменника. 

Згадка про неї сьогодні далеко не випадкова. Тоді, у 2002, після Винниченківських читань 1995 та 
Міжнародної наукової конференції "Літературна і політична спадщина Володимира Винниченка на тлі 
ХХ століття" 2000 року, проведених у Кіровограді [1], після декількох монографій (Л. Мороз, 
В. Панченка, В. Гуменюка, С. Михиди, В. Хархун), десятків публікацій [2], ряду захищених дисертацій, 
літературознавчий бомонд із відверто акцентованим провинниченківським началом (М. Жулинський, 
Л. Мороз, Г. Сиваченко, В. Панченко, С. Михида, В. Гуменюк, В. Хархун, О. Векуа, та ін.) засвідчив, що, 
попри дослідженість  і ім’я, і творчість письменника все ще потребують серйозних зусиль для 
осмислення. Бо в час, коли вже "прокоментовано іпостасність Винниченкових ролей, варто говорити 
про проблему "прочитуваності" письменника, розкодування багатошарових смислових структур його 
творів, осмислення тих модерних якостей, що визначають його художній почерк". Більше того, "позірно 
читабельний Винниченко навзагал глибший, сказати б, герметичніший, "захований". (...) Тому потрібна 
інтелектуальна мобілізація, щоб зробити культурологічний прорив у сфері винниченкознавства" [3:3].  

Та окрім зазначених завдань, перед дослідниками творчості митця стоять і менш глобальні, але не 
менш потрібні, адже сьогодні ми не можемо говорити навіть про просту можливість прочитати "всього" 
Винниченка. Мова йде навіть не про "американський" архів письменника (він майже недоступний 
простому читачеві й дослідникові), не про видання 20-х років, які можна потримати в руках лише у 
відділах рідкісної книги, мова йде про тексти, які не були надруковані взагалі, але збереглися в 
рукописах і чекали на свого дослідника. До таких можна віднести п’єсу "Мохноноге", видану у свій час 
С. Михидою [4], та п'єси "Ріжними шляхами" й "Дорогу красі", про які дослідник принагідно згадує у 
своїй монографії [5:27].  

Своїм завданням у даній розвідці бачимо повернення у дослідницьку площину драми "Дорогу красі", 
яка, даремно що залишилася в рукописі (негативний досвід – теж досвід), стала для Винниченка 
своєрідним індикатором на можливість здобути популярність у сфері драматургії. Обраний ракурс 
аналізу прямо випливає зі сфери наших наукових інтересів – це типологія жіночих характерів у 
творчості письменника І та ІІ (за М. Зеровим) періодів. Ця проблема недостатньо осмислена у науковій 
літературі, хоч і є однією з акцентованих В. Винниченком. Оскільки твір не було надруковано з волі 
самого письменника, простежимо також причини, які вплинули на таке рішення, розглянемо творчу 
історію драми, спробуємо окреслити підходи до аналізу. 

Драма "Дорогу красі", що зберігається в Центральному державному архіві вищих органів влади та 
управління України в особистому фонді Володимира Винниченка [6], на сьогодні підготовлена нами до 
друку і має вийти разом із першою, теж недрукованою, п’єсою "Ріжними шляхами" (1903). Написана 
п'єса протягом тижня, 14-23 січня 1910 року, в Парижі. Як відомо, письменник і "за сумісництвом" 
революціонер – persona non grate в Росії. Проте він активно листується з друзями на батьківщині, 
перебуває на вершині творчого піднесення. Є, щоправда, одне нездійснене поки що бажання – 
драматургія. Його манить слава майстра у найскладнішому з літературних родів, а твори, які з’явилися 
до цього, не відповідають бажаному ідеалу, не задовольняють ні автора, ні публіку. "Дисгармонія", 
"Щаблі життя", "Великий молох", "Голота", "Memento", "Чужі люди" були претензійними спробами 
оновити репертуар українського театру європейською проблематикою. Письменникові це вдалося, а от із 
формою, із сценічністю справи не йшли. Не вистачало майстерності, заважала й традиціоналістська 
критика, яка просто відкидала революційні для української традиції проблеми шлюбу, спадковості, нової 
моралі. Особливо дісталося митцеві за перші три твори, де він безапеляційно утверджуватиме теорію 
"чесності із собою" [7:63]. Скоріше даниною театральній традиції із селянською тематикою, ніж 
новаторству, хоч і не без художніх знахідок, стануть п’єси "Голота" (драматичний remake однойменної 
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повісті, здійснений Г. Байраченком в авторській редакції) та "Чужі люди". П’єса "Меmento" стане 
своєрідною ілюстрацією Винниченкового студіювання досягнень психології у сфері спадковості та 
власних життєвих колізій (історія з Люсею Гольдмерштейн). А драматургія вимагає дещо більшого: 
художніх узагальнень, ілюстрації загальнолюдських цінностей, всеохоплюючого проникнення в сутність 
буття. Тут мало ідеї, навіть якщо вона найоригінальніша. І тоді з’являється драма, в якій письменник 
намагається представити усі вищезазначені проблеми, поєднавши їх універсальною категорією краси. 
При цьому він не відходить від своїх орієнтирів на сучасність – тема також має статус "модної" – адже 
мова йде про період перманентної дискусії між "хатинами" й "радянами" із приводу "чистого мистецтва", 
у якій Винниченко відверто займає позицію представників "Української хати". 

У супровідному листі до Євгена Чикаленка, якому одразу після написання (лист від 24.01.1910 з 
Парижу) відіслав твір, В. Винниченко просить висловитися з приводу тексту і особливо радий був би 
прочитанню Миколою Садовським (митця непокоїть питання сценічності). Хоча одразу ж зауважує: "Як 
бачите самі, я не міг удержатися, щоб не втиснути ідею. Не можу інакше, Євг(ене) Х(арламповичу). (...) 
Мені гидко писать тільки для того, щоб уподобатися публіці. (...) Чи повинен я тільки про заробіток 
авторський дбать? Чи, може, завдання всякого чесного художника лежить ще й поза власним 
матеріальним інтересом" [8]. 

Не зовсім втішна відповідь Є. Чикаленка з приводу можливості друку й постановки п’єси на сцені не 
розчаровують письменника у можливості писати драми далі, хоч саму "Дорогу красі" обіцяє знищити (на 
щастя, це були тільки обіцянки, і твір таки дійде до читача, нехай із запізненням у майже 100 років). "Я 
хочу, щоб мої річі ставились і дивились з охотою, а не так собі", – зауважує митець з приводу 
можливості доопрацювання. "Раз вся (виділення – В.В.) п’єса не сценічна й не захопить глядача, то ніякі 
правки нічого не поможуть. (...) Не хочу. Краще постараюсь написати щось нове, дивлячись на цю, як 
на покажчик того, що так не треба робити" (Париж, 05.02.1910). (Виділення наше – М.К.). 

Наступні кроки письменника в царині драматургії покажуть, що він не був голослівним. І аналізована 
нами п’єса, незважаючи на те, що не була надрукована, не стала доступною читачеві й глядачеві, як, 
скажімо, невидане, але поставлене на сцені "Мохноноге", посприяла цьому досить потужно. Важливими, 
на нашу думку, стали не проблема (вона не нова і високохудожньо буде реалізована дещо пізніше у 
"Чорній Пантері..."), не конфлікт (він композиційно досить невиразний, а на рівні змісту навпаки занадто 
тенденційний), не точність відображення, хоча для драматурга-неореаліста (В. Мельник) близькість до 
життєвих реалій була досить важливою1, – Винниченко у драмі "Дорогу красі" знайшов свого героя, 
вірніше героїню, персонаж, який (точніше, яка) прикрасить українську сцену нестандартністю (жінка, 
яка не підтримує домашнє вогнище, а добуває для нього дрова), оригінальністю (Мефістофель не часто 
з’являється на очі в жіночій подобі) і шармом жіночої незалежності, якого не вистачало до цього і 
текстам Винниченка й українській драматургії загалом.  

Підтвердженням цьому можуть стати блискучі, визнані глядачем і критикою, перевірені часом і 
сценою драми "Брехня", "Чорна Пантера і Білий Медвідь", "Гріх", "Закон", де головну роль, як і в 
аналізованій, буде грати сильна жінка, а інфантилізований чоловік виконуватиме лише функцію тла, 
"скрипки" (образ із п’єси – М.К.), на якій майстерно "грає" повна сил, енергії, бажання і можливості 
змінювати світ за законами краси і "нової" моралі обраниця.  

Саме такою постає у драмі "Дорогу красі" Інна, дружина нікому, крім близьких друзів, незнайомого 
поета Остапа. Власне, він є її чоловіком, бо роль першої і єдиної "скрипки" в родині виконує таки вона. 
Інна прагне дати громадянству красу, своїми піснями й грою на піаніно навіюючи Остапові тексти 
віршів, які будуть визнані за геніальні. Прообразом Остапа, як зазначалося вище, став О. Олесь, власне, 
не особистість поета, а його талант, непроминальна вартість для української культури – прекрасний 
матеріал для художньої трансформації ще однієї ідеї, яку "розбуджує" і пропагує пером чоловіка Інна – 
національної2. 

Зауважимо, вже через 9 місяців (Літературно-науковий вісник. – 1910. – Кн. 10) друком вийде п’єса 
"Брехня", де головна героїня Наталія Павлівна (схожість, як зовнішня, так і характером з Інною не 
викликає жодного сумніву) "даватиме людству нові цінності", підтримуючи матеріально й морально 
свого чоловіка, інфантильного, безвольного, хворого, але талановитого винахідника. Введенням символу 

                                                        
1 Винниченко навіть пояснюватиме Чикаленкові, кого обрав за прототипи у п’єсі: "Щодо деяких уваг про 

"натяжки" в цій п’єсі, то згадайте хоча б Олеся, який не один поріг оббив, поки добився, щоб надрукували його 
книжку, про яку критики тепер пишуть, що такі книжки народжуються раз у століття (цей же мотив знаходимо 
у тексті драми, коли мова йде про книжку Остапа – М.К.). – Хворий Михайло – це Петро Михалевич, тільки трохи 
прибільшений. А сцена з проханням убить його і розбиванням склянки (сцена із п’єси – М.К.) була на моїх очах. Не 
розумію, чого не може бути таких хворих? Поїдьте в якусь санаторію і подивіться, яких там "неможливих" хвороб 
тільки немає" (Париж, 05.02.1910). 

2 Національний колорит та патріотичний пафос у п’єсі досягається за рахунок введення цілої низки 
народних та авторських пісень, фразеологічних зворотів, приказок тощо. Принагідно зауважимо, що після "Дороги 
красі" Винниченко в драматургії звернеться до національної ідеї лише через 8 років у драмі "Між двох сил". 
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двигуна як рушійної сили прогресу Винниченко універсалізує ідею, подасть у "форматі" 
загальнолюдських цінностей, зрозумілих світовому читацькому й глядацькому загалу, що одразу дало 
результат – п’єса з успіхом пройшла на кращих сценах Росії і Європи.  

У аналізованій нами драмі цього ще не вистачатиме. Письменник, як і в перших своїх драматичних 
спробах, намагається осягнути неосяжне, у межах тексту, який за родовим каноном має відзначатись 
доцільним лаконізмом, піднімає одразу декілька масштабних проблем. Але образ головної героїні 
митцеві вдався без сумніву. Її зовнішню привабливість, шарм, жіночність (риси, яких, відверто кажучи, 
не вистачало українській літературі) уже визнаний у прозі майстер портрету відтворить кількома 
значущими штрихами, на зразок "Рухи плавкі, навіть злегка ліниві. Сама гнучка, дуже чорнява, в лиці 
має щось східне", "м’яко хитаючись іде" [9:Арк.1] тощо.  

Вдається письменникові проникнути і у внутрішній світ героїні. Для цього він користується, перш за 
все, традиційними засобами. Як приклад, наведемо характеристику, дану іншими персонажами: 
"Марта. Ах, ви така спокійна, сильна. Да, да! Ви страшенно сильна" [9:Арк. 3, зворот], "Остап. Я, як 
каже Марта, тільки твоя скрипка. Да, тільки скрипка, на якій ти граєш, що тобі захочеться" 
[9:Арк. 37, зворот], "Остап. Крикливим шепотом1. (...) Ти – камінь, ти – безсердечна (...)" [9:Арк. 35, 
зворот] тощо (виділення наші – М.К.). 

Ефективним у випадку з головною героїнею залишається і показ героя в дії – в образі Інни 
утверджується ідеал сили і дієвості, вона не лише декларує пріоритет краси і радості над ницістю й 
"гниллю", але й демонструє його своїми вчинками на фабульному рівні: заради майбутньої книжки, де 
той ідеал буде втілено, вона важко працює, недоїдає у буквальному розумінні цього слова, просиджує 
вдень і вночі "над цифрами" та "щотами" [9:Арк. 3], утримуючи таким чином сім’ю; вона спонукає до 
творчості свого чоловіка; вона, врешті, зважується на вчинок, який суперечить загальновизнаним 
нормам; вона доводить до кінця задумане і з честю (хоч для більшості персонажів такий вчинок не 
видається благородним) йде зі сцени, залишаючи читача перед розв’язанням питання, а що ж таки 
важливіше: "гниль" чи "краса і життя" [9:Арк. 28, зворот]? 

Поруч із традиційними, Винниченко використовує і досить модерні, як для української драми, 
прийоми, зокрема, психологізовані ремарки, які відбивають не просто поведінку персонажа на сцені, а 
й нюанси психічних станів у кожний окремий момент дії: "лукаво", "живіше", "байдуже", "ніби 
здивовано", "спокійно і твердо", "задираючи", "стрепенувшись", "раптом піднято", "пильно озирає її з 
чудною, але спокійною усмішкою", "з посмішкою", "сміючись", "усміхається", "ще більш сміючись", 
"похмурюючись", "здивовано", "серйозно", "різко випроставшись", "голосно і спокійно", "поспішно", 
"весело" тощо. 

Разом із тим, образ Інни виконує у п’єсі функцію композиційної домінанти, центру конфлікту. От 
тільки сам головний конфлікт твору, як зазначалося, невиразний. Відсутня сильна опозиція до названого 
центру. Ні Остап, який безсило намагається протистояти рішучості дружини, яка бере гроші на видання 
його книжки з пожертвувань, зібраних на лікування психічно хворого Михайла, ні Марта, яка "викриває" 
Інну перед друзями, не є достойними суперниками у її боротьбі за утвердження ідеалу краси як найвищої 
цінності, краси, як рушійної сили життя. Дуже слушно зауважує С. Хороб: "У Володимира Винниченка, 
як і у західноєвропейських експресіоністів, уже нелегко віднайти традиційне співвідношення сил, коли 
конфлікт розвивався в зіткненні головної дійової особи з чітко визначеним середовищем або ж у 
боротьбі двох виразно заявлених таборів персонажів" [10:319]. Все це не недоліки, а ознаки принципово 
нового типу драми, "нової", до якої так прагнув Винниченко, обіцяючи Євгену Чикаленку у листі: 
"Навмисне перештудіюю ріжних драматургів (чого, на жаль, я досі не робив), сам серйозніше, пильніше, 
об’єктивніше буду придивлятись до своїх образів і, певний, дійду свого!" (Париж, 05.02.1910).  

"Дійти свого" у драмі "Дорогу красі" письменнику, звичайно, не вдалося, але й говорити про повний 
провал п’єси не можна. І особливо на рівні жіночих персонажів. Образ Інни відверто акцентований 
автором, і на рівні штрихів до підходу окреслений нами вище. Образ Марти, який ми не ставили за мету 
представляти, попри слабкість позиції у конфлікті драми, досить цікавий з огляду на засоби творення. Її 
репліки в діалогах носять відверто новаторський характер – письменник вдається до вкраплення нової 
для драматургії викладової форми – потоку свідомості, що виконує характеротворчу (Марта розсіяна, 
невпевнена в собі) і зображально-виражальну (точно передає психічний стан героїні, її 
неврівноваженість, розгубленість) функції. 

Загалом же жіночі образи, на відміну від чоловічих, постають у тексті досить цілісно й виразно. 
Драматург представив їх уже цілком сформованими, ми не спостерігаємо за їх еволюцією, а 
насолоджуємося їх оригінальністю. Це – прекрасна ілюстрація тези І. Франка про те, що "письменники 
нової генерації (...) зовсім не втаємничують нас у свій творчий процес, виводять свої постаті перед 
наші очі вже готові, силою свого натхнення овівають нас чародійною атмосферою своїх настроїв, або 
сугестіюють нашій душі відразу, без видимого зусилля зі свого боку, такі думки, чуття, настрої, яких їм 
                                                        

1 Дуже цікава знахідка – ремарка-оксюморон, яка виконує функцію характеротворчого засобу – 
оптимально відбиває особистісні характеристики Остапа. 
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хочеться, і держать нас у тім гіпнотичнім стані, доки хочуть..." [11:110]. А ще – підтвердження 
класичної істини: "рукописи не горять", вони – чудова можливість побачити ще одну, нікому досі не 
відкриту, іпостась митця і його творчості. У нашому випадку – Володимира Винниченка, який шукав і 
знайшов своє місце в історії вітчизняної і світової драматургії . А недрукована драма "Дорогу красі", яку 
ми проаналізували під одним єдиним кутом зору, не претендуючи на всеохопність (ця робота ще чекає на 
свого дослідника), послужила добру службу у цьому процесі. 
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Статья вводит в исследовательскую плоскость не публиковавшуюся ранее пьесу В. Винниченко "Дорогу 
красоте" (1910). Избранный ракурс анализа предусматривает осмысление проблемы поисков писателем 
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play "A Way to Beauty" by V.Vynnychenko). 

The article presents an analysis of the unpublished play "A Way to Beauty" by V.Vynnychenko (1910). The 
perspective of the analysis  involves the problem of the author’s guest for his place in the Ukrainian and  the 

world dramaturgy. The paper sets out the place and the role of female characters in the development of 
dramaturgic form. Key concepts: dramaturgic technique, means of character creation. 
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СТИЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІСТЕРІЙНИХ СЮЖЕТІВ  
(на матеріалі драми Ігоря Костецького "Дійство про велику людину") 

 

У статті розглядається питання тяглості традицій сюжетотворення містерії й стилізації як засобу 
її трансформації у модерній драмі І. Костецького "Дійство про велику людину". Аналізується сюжетний 
синтез елементів містерій апокаліпсиса та творення, система дійових осіб, зокрема, увиразнюється 
значення Масок. Досліджується глобалізована письменником проблема самоідентифікації, тема 
містерійності часу, його циклічності. Акцентовано увагу на використанні мистецького прийому 

"театру в театрі", особливостях містично-пародійного зображення, асоціативному відтворенні 
образів класичної української літератури 

Ігор Костецький (псевдонім Івана Мержлякова) –  представник третьої хвилі української еміграції, як 
називає її Лариса Залеська-Онишкевич [1:17]. Його творчий доробок як драматурга становить три п’єси 
("Спокуси не святого Антона" (1946), "Близнята ще зустрінуться" (1947), "Дійство про велику людину" 
(1948)), які, на жаль, не мають ще своєї сценічної історії. Однак, це не завадило самим драмам викликати 
чималий резонанс, як у момент їх появи, так і сьогодні вони продовжують детонувати ситуацію в 
літературно-мистецькому середовищі. Оцінки та судження, висловлені критиками та колегами стосовно 
його драм, були, м’яко кажучи, різкими, аж до повного заперечення їх художньої вартості [2:6].  

Прийом стилізації був типовим для творчої манери Ігоря Костецького. Так, Соломія Павличко, 
аналізуючи ранню прозу письменника, звернула увагу на три оповідання з книжки "Там, де початок 
чуда", що мали підзаголовок "Старобутні повістки", "у яких йшлося про боротьбу опришків проти 
іноземних завойовників Карпат на початку ХVІ століття, написані ритмізованою прозою, властивою 
народним переказам, казкам, власне, вони були літературною стилізацією ..." [3:353].  

З перших рядків "Дійства про велику людину" Ігор Костецький удається до стилізації під українську 
шкільну містерійну драму, переобтяжену розлогими красномовними зворотами. Автор словами 
Бернадського декларує відсутність подій, а точніше домінанту статики, що є типовою ознакою містерії, 
де визначальна роль у розвитку драматичної дії відведена динаміці слова й думки [4].  Безглузде  питання 
в зав’язці сюжету "Хто ви такі?", звернене до людей давно знайомих, можна вважати початком 
вирішення проблеми самоідентифікації, що є провідною у цій драмі, яка втілює емблематичну суть 
містерійної ідеї пошуку мети, змісту життя, а відтак й Істини. Шлях до пізнання основ буття, його 
законів відкривається далеко не кожному. Бажання осягти Вище Знання, зазирнути у глибини 
Сакрального Абсолюту, скинувши завісу таємничості й містики у християнській етиці вважається 
гріхом, оскільки десакралізує саме поняття віри. Тому відповідь: "Ми злочинці" містить семантику слів-
зізнання: "Ми грішники", –  що увиразнює стилізацію драми у напрямку розгортання кульмінації сюжету 
посвятницької містерії.  

Герої Ігоря Костецького не плекають жодних утопічних ілюзій щодо негайної реформи українського 
роду на шляху до голубосяйних далей соціалізму, як робить це Народний Малахій з однойменної п’єси 
Миколи Куліша; або ж побудови нового суспільного ладу на ідеї вселенської любові (Володимир 
Винниченко "Пророк"). У "Дійстві про велику людину" це люди порядку, системи. Як Мартин – 
геніальний архітектор, який без жодного бунту вже котрий рік скніє на самоті зі своїми проектами, так і 
Максимус – поштовий працівник середнього віку, який повірив жартівливим запевненням "злочинців", 
що він велика людина. 

Цей чоловік добровільно бере на себе обов’язки Месії – головного героя містерії. У п’єсах із 
домінуючою внутрішньою дією нема місця цілковито  вільному вчинкові героя: його воля до дій і їх 
реалізації немов зв’язана завданням пізнання і самопізнання. Про зміни, які відбулися у духовному світі 
Максимуса, ми дізнаємося лишень із його розрізнених реплік, що схожі радше на маячню божевільного, 
аніж проголошення свідомого вольового рішення особистості. Тому природно постає тема його 
божевілля, точніше обраності, покликання  вершити долю світу, яка перегукується із фройдівськими 
проблемами психоаналізу, вказуючи водночас на головну дійову особу містерії. Водночас Ігор 
Костецький відверто іронізує над ніцшеанівським гаслом "Людина – це те, що слід подолати", 
заявляючи, що не буде "...ані надлюдей, ані підлюдків. Будуть самі тільки співлюди" [5:338]. 

У "Дійстві про велику людину" використано також і принцип префігурації, широко застосовуваний у 
сюжетах шкільних містерій ("Дъйствіе на Страсти Христови списанное", "Торжество Єстъества 
Человъческого", драмі Лаврентія Горки "Іосифь патріарх"). Так, на перший погляд, звичайна дія – 
Максимус бере із собою чистого рушника – однак, це елемент сюжету ще літургійної великодньої драми 
(із якої згодом постала містерія). Це дійство відбувалося під час служби у Страсний Четвер, коли 
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священик (який зображав Ісуса під час Тайної Вечері, котрий власноручно обмив і витер ноги своїм 
учням) підперізувався рушником, наслідуючи приклад Сина Божого. Як Христос виголосив тоді свої 
останні пророцтва про великі зміни, що очікують всіх, так само Максимус, взявши рушника, символічно 
вказує на майбутні перипетії: поштовий урядовець 56 років зникає разом із рухом руки, що зриває 
бутафорну бороду, а натомість народжується ще нікому не відомий, але впевнений у собі, самодостатній 
будівничий нового ладу –  Максимус.  

Злочинці-грішники, як і в середньовічній містерії "Слово о збуренню пекла", виконують роль гінців, 
котрі зобов’язані сповістити цілому світові, що немає великих людей. 

Ігор Костецький активізує розгортання сюжету драми "Дійство про велику людину", використавши 
прийом гри (продовжуючи розвивати традиції започатковані В. Винниченком), завдяки чому досягає 
композиційного динамізму, поліфункціонального навантаження окремих сцен. Драматург утворив 
своєрідний синкрезис гри: автор грає дійовими особами, Бернадський злочинцями і Максимусом, 
останній Масками й людством загалом, а всі разом у модерний містерійний театр із відтінком сарказму 
та іронії. У драмі розгортається також гра слів і змісту. З гори сходить одна Велика людина чи дві малі? 
А може Валентина і Звенибудьло разом – це і є розшукувана всіма максима індивідуальності?  

У процесі стилізації поетики містерії драматург використовує таку її композиційну частину як 
інтермедії. Вони пов’язані з головним змістом п’єси, сприяють опрозоренню смислового навантаження 
певних символів. Інтермедія з місяцем (символом часу), якому моляться люди, забувши  Сонце – 
Усевишнього (утілення вічності) указує на профанацію ціннісних орієнтирів. Фінальна репліка: "Годі йти 
вперед" – заклик до самоаналізу, самозаглиблення. В інтермедії з брехуном продовжено гру слів і змісту 
навколо вихідної тези драми: "Ми злочинці". 

Удалою драматургічною знахідкою є концепція Маски – як утілення універсуму Думки (Знання). 
П’ятиголосий чоловічий хор Масок, як і в середньовічній містерії, коментує події, що відбуваються. Він 
висловлює взаємозаперечні, взаємовиключні судження, немов пародіюючи сучасні соціологічні 
дослідження, результат яких залежить лише від того, наскільки вміло автор сформулює запитання, щоб 
отримати  бажану відповідь. 

Два типи тоталітарних режимів (фашистський й комуністичний) сповнені елементів есхатологічних 
видінь світу. Вони проголошують кінець старого світу й початок нової ери загального добробуту. 
Перебування автора в силовому полі впливу цих систем, безперечно, наклали свій відбиток на його 
творчість. Тому цілком припустимо, що це й обумовило активне використання ним елементів сюжету 
апокаліптичної містерії у "Дійстві про велику людину". 

Ігор Костецький не виписує страхітливих картин апокаліптичної руйнації, він іде шляхом художніх 
узагальнень, натяків та асоціацій з образами пророчої книги св. Івана Богослова, де описано події, що 
передуватимуть завершенню Світу. Зокрема, там зазначено, що усім "було дано знамено на їхню 
правицю або на їхні чола" [6:1513]. Так, Бернадський має знак на чолі, а у Барана-Сокола є тільки права 
рука, що увиразнює їх ролі, як дійових осіб апокаліптичної містерії. 

Драматург глобалізує тему часу в усіх її виявах (миті, епохи, доби, трьох хвилин, частини дня, 
минулого, сучасного, прийдешнього). 12 година  слугує вказівкою на свого роду порубіжжя, зону 
есхатологічного передчуття, три хвилини між "до" і "перед" (кінцем світу, початком нової доби, трагедії, 
епохи Максимуса), тому у п’єсі вона має сюжетотворче значення, стає новим імпульсом у розвитку 
драматичної дії.  

Умовність містерійної дії у тому, що всі події у драмі відбулися від полудня до вечора, тобто 
протягом кількох годин, водночас, це  умовні три днини, представлені неповним циклом діб (полудень, 
північ, полудень, полудень, вечір), між якими у реальному часі проходить рік, півроку і т.д. 

Знову ж таки, у сприйнятті різних дійових осіб час різний і за подіями, і за тяглістю їх у просторі. Так, 
для Максимуса час дорівнює нулеві, коли він охоплений однією неподільною думкою. Він, як і 
Валентина, поза часом, якщо не враховувати тих містичних змін їх зовнішності та віку, що відбулися.   

Абстраговано сам сюжет містерії творення. Акт творення Великої Людини відбувається за 
посередництва Таїси (дружини архітектора), спонукою до чого є її мрії-видіння про принца, який прийде 
по неї. Вона  ліпить великий індивідуум, віддаючи йому всю свою духовну наснагу. Валентині 
залишився лише фінальний штрих – із лжебудівничого, лжесвятого, виліпити лжепрезидента. 

Отож, Максимус,  йдучи за логікою драматичних подій містерії творення, проходить всі стадії 
переродження: від поштового службовця до редактора, через святого й архітектора до президента. 
Замикає це коло його повернення у первісний стан. Невідомо, скільки років насправді  минуло від 
першого кроку Максимуса з ванної кімнати до пострілу на мітингу. Але саме цей проміжок, відведений 
йому для повного пробудження і до моменту власної самоідентифікації – це час циклу самопізнання. 
Маски між його промовами пройшли крізь жах війни, пережили державний переворот, замешкали у 
нових містах, сповнених гармонії й порядку. Злочинці кинули займатися дрібним розбоєм та подалися у 
велику політику, що також доволі символічно. Жінка повернулася з городу і вже чекає чоловіка, щоб 
разом повечеряти. Зазначмо, що перший діалог Максимуса з дружиною це по суті два окремішні 
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монологи. Ігор Костецький у такий спосіб підкреслює комунікативний розрив у духовному світі цих 
людей, який буде подолано у фінальній сцені, коли вони готові по-іншому сприйняти те що відбулося, і, 
неодмінно, почати все з початку. 

Світоглядна система Середньовіччя передбачала поділ всесвіту на три частини (рай-землю-пекло). 
Світ у вигляді такої тричленної системи зображено у драмах "Торжество естества человъческого", 
"Царство Натури Людської", "Олексій, чоловък божий", "Слово о збуренні пекла" та інші. Перехід із раю 
до пекла могли здійснювати герої містерійних дійств, драм різдвяного та великоднього типу та п’єс на  
інші євангельські сюжети. У шкільній містерійній драмі Рай (Небо) із Землею з’єднувався драбиною. 

Прозорою є аналогія до драми Ігоря Костецького "Дійство про велику людину", в котрій головний 
герой так само сидить самотньо на неприступній скелі, і лише з власного бажання може скинути вниз 
мотузяну драбину тому, кого вважатиме достойним бути поряд із ним під час його розмов з Усевишнім. 
Основну містерійну цінність християнської етики – любов до ближнього, Максимус у своїй молитві (хоч 
вона більше схожа на ораторське самозамилування, над яким не безпідставно іронізує Звенибудьло) 
трансформує у думку про людей. Таким чином відбувається чергова містифікація – заміна ірреального 
реальним (віри – знанням). 

Діалог Максимуса і Валентини – не що інше, як стилізація знаної у християнській культурі розмови 
диявола з Ісусом Христом під час сорокаденного посту на Горі Спокуси поблизу міста Єрихона, після 
акту Хрещення в Йорданських водах. Навіть опис місцевості, що його подають дійові особи драми 
відповідає цьому.  

Валентина обдурює злочинців, вправно заманивши їх на скелю, зреалізувавши тим самим їх 
балаканину про самопожертву на її честь і славу. Як бачимо, стилізація містерії постає навіть у такій  
десакралізації значень і понять, коли вгору (до Раю)  піднялася купка злочинців, і, як зіронізує у фіналі 
автор, пересічний обиватель вважає їх  людьми "високої моральної вартості". Окрім того, заміщення, 
підміна ідеала простою амбіцією міститься в засадничому положенні драми – пошуку Великої Людини, 
яка повинна бути наділена "різьбленою індивідуальністю". Як не парадоксально, але цією рисою наділені 
злочинці та їх ватажок. Максимусу вдається самоствердитись, тільки вчинивши злочин, тобто, 
уподібнившись їм. 

Гріх викликає почуття провини. Максимус відчуває провину лише за власну неволю. "Ідея загальної 
несвободи й намагання з допомогою влади сягнути через цю абсолютну несвободу до царства такої ж 
абсолютної свободи/сваволі – містеріальна ідея ХХ ст."[ 7:36].  

Одна зі сцен третьої дії п’єси Ігоря Костецького побудована за зразком середньовічної  драми 
"Олексій, чоловік божий", де  головний герой  є об’єктом боротьби вищих сил, що притаманно як жанру 
мораліте, так і містерії. У "Дійстві про велику людину" боротьба за долю Максимуса розігрується на 
кону. Чорт і Ангел (Звенибудьло і Валентина), посперечавшись, залишають право прийняти остаточне 
рішення  все-таки Максимусу. Він встановлює просто-таки фантастичну справедливість: визволяє із 
темниці архітектора Мартина, склавши біля його ніг повноваження Великої Людини, чим втілює мрію 
про щастя Валентини – її бажання мати власного президента не здійснилося. Таким чином трагедійний 
катарсис набуває іронічних рис, тим паче, що у  драмі немає жодних смертей, ніхто не чинить 
самопожертви, і врешті-решт усе стає на свої місця. 

Прийом "театру в театрі" в українській драматургії вперше був застосований творчою тріадою: 
Куліш-Курбас-Меллер під час сценічного втілення "Народного Малахія". Ігор Костецький також 
застосовує його, шляхом упровадження в текст драми прямих реплік, адресованих глядачам та 
акторських пояснень, на зразок: "нам йшлося про очищення пристрастей за допомогою страху та 
спочуття, а не про те, щоб душити живих виконавців" [5:392], чим досягався ефект відсутності меж між 
сценою й залом. Зазначмо й той факт, що автор разом із виконавцями застерігають нас від сприйняття 
цього твору як трагедії, незважаючи на катарсис, який відбувся в душі головного героя. Сюжет 
структуровано таким чином, що його фінал-розв’язка  постає зав’язкою і так далі. 

Мала рацію Соломія Павличко, коли стверджувала про особливу любов Костецького із сарказмом 
згадувати "тихі верби" Бориса Грінченка. Не обійшлося без згадки про них і у "Дійстві про велику 
людину", щоправда, "на ясні зорі", у момент каяття Максимуса за вчинений злочин. "Саркастичний 
дискурс – один із найважливіших для Костецького, хоча він не завжди йому вдається" [3:362]. Відчутна у 
драмі і зовнішня стилізація до містики Гоголівського "Вія", так як у сцені, коли Валентина (такий собі 
Кіт у чоботях Миколи Хвильового), сидячи верхи на Звенибудьлі, спускається з гори. Ну чим не 
панночка, яка їздить верхи на спудеєві духовної семінарії Хомі Бруті. Бернадський у свій спосіб 
(спричинює внутрішні поривання у душі маленької людини, а згодом убиває вже президента) утілює 
слова Тараса Бульби: "Я тебе породив, я тебе й уб’ю".  

Містеріум  Костецького немов пародіює ідею "Народного Малахія" Миколи Куліша про реформу 
людства, ввівши замість "пророчих" візій героя, свій особливий, циклічний вимір часу. Максимус, 
утвердившись у ролі великої людини, якій удалося побудувати свій власний світ, – гине, знову повертає 
до помідорової зупи та чистих рушників у ванні. Знову ж таки,  загибель Максимуса-президента не 
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означає смерть для самого героя драми, який знову все починає спочатку, наповнюючи своє теперішнє 
життя новим змістом. 

Стилізація поетики містерії у драмі Ігоря Костецького "Дійство про велику людину" постала як один з 
ефективних засобів трансформації її сюжетів. Драматург, обравши для своєї п’єси форму містерії, 
насичує її героями далеко не містерійного порядку, створюючи тим самим ілюзію вже знаного, відомого, 
водночас, очевидною є амбівалентність ситуацій та суджень, характерних модерному театрові. Як вже 
зазначалося, їм притаманна ілюстративність головної ідеї, свого роду емблематичність, що є типовою 
для середньовічних релігійних п’єс.   
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Когут О.В. Стилизация как способ трансформации мистериальных сюжетов (на материале драмы 
Игоря Костецкого "Действие о великом человеке"). 

В статье автор рассматривает стилизацию как способ трансформации мистериальных сюжетов на 
материале драмы Игоря Костецького "Действие о великом человеке". Анализируется сюжетный синтез 

элементов мистерий апокалипсиса и создания, система действующих лиц, отдельно уточняется 
значение Масок. Исследуется глобализируемая писателем проблема самоидентификации, тема 

мистериальности времени, его цикличности. Акцентировано внимание на использовании 
художественного прийома "театра в театре", особенностях мистически-пародийного изображения, 

ассоциативном воссоздании образов классической украинской литературы. 

Kogut O.V. Stylization as a Means of Mysterious Plots Transformations (Based on the drama "An Act about 
a Great Person" by Igor Kostetsky). 

The paper  analyses the plot synthesis of the apocalypse mystery elements, sets out the system of  characters and  
specifies the meaning of marks. The problem at hand is that of self-identification, the mysteriousness and 

cyclical nature of time. The article centers on the employment of the "theatre in the theatre" artistic method and 
the  peculiarities of mystical-and-burlesque  portrayal, and on the associative reproduction of images in the 

Ukrainian classical literature. 
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ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАГЕДІЇ 

Предметом статті є аналіз теоретичних положень, представлених роботами українських і російських 
літературознавців, які стосуються проблем жанру трагедії. У статті визначаються естетичні  

характеристики, особливості конфлікту, ролі категорії трагедійного, головні риси трагедійних героїв. 
Ключові поняття: трагедія, трагедійний конфлікт, героїзм, протиборчі позиції. 

Трагедію можна визначити як жанр драматичного роду, що обов’язково характеризується гострим, 
гранично сконденсованим конфліктом – "непримиренним конфліктом особистості" [4:48], за 
визначенням О. Галича, який базується на зіткненні носіїв протилежних моральних установок, 
світоглядних позицій чи неможливості подолання непереборних перешкод. Аналізуючи суть трагедії, 
Гегель вбачає трагізм в існуванні різних сил, кожна з яких має однакове право на існування, але можлива 
за умови подолання іншої, тому ці сили "в такій же мірі виявляються винними саме завдяки своїй 
моральності" [5:576]. Саме Гегель вводить поняття "трагічної вини" героя, яке дослідники (І. Михайлин, 
Ю. Борєв) вважають правомірним. "Трагічна вина " полягає у відповідальності за свої переконання, що 
заходять у суперечність з встановленими правилами чи законами. Проте загалом його концепція трагедії 
видається тенденційною, оскільки, перекладаючи всю вину на героя, він тим самим стверджує 
гармонійність і непорушність світового порядку, з чим важко погодитись. 

В силу складності порушених питань головний герой трагедії приречений на загибель, що може мати 
два трактування – фізична, коли герой гине, але своєю загибеллю утверджує свою правоту, або моральна, 
коли герой зазнає руйнівного впливу протидіючих сил, що призводить до краху ідеологічних поглядів, 
системи цінностей. Проте головною рушійною силою трагедії є активна діяльність героя, який 
закономірно проектує майбутню розв’язку. Детермінізм не є визначальною основою трагедійного героя, 
але ефект детермінованості все ж присутній, оскільки, як визначав А. Шопенгауер, кожен вчинок є 
сполученням даного характеру і мотиву, значущого лише для цього характеру. З іншого боку, 
правомірною є думка Е. Старинкевича, що умовою трагедії є "вільна особистість, яка має можливість 
вибору без жодного примусу" [16:76].  

Герой в силу об’єктивації власного духовного потенціалу, оскільки він є суспільно значущим, бо 
вбирає в себе провідні тенденції розвитку, набуває, за словами М. Кудрявцева, "здебільшого значення 
художніх символів" [10:103], як явища, що несе глибоке емоційне та інтелектуальне навантаження і 
слугує засобом філософського узагальнення. Цікаве бачення символу в драматичних творах пропонує 
М. Вороний: "Виймаючи з душі дійової особи все те, що складає трагедію її життя, автор утворює нову 
постать, утворює проект внутрішньої боротьби і конфлікту..." [3:253], тобто увага зосереджується на 
найважливіших рисах, які будучи визначальними для функціонування героя як носія певних поглядів, 
набувають певного самостійного значення в силу їхньої універсальності для даного героя.  

Особливої ваги в жанровій структурі трагедії набуває категорія трагедійного. Проте зустрічаються 
два тлумачення цієї категорії як "трагічного" (І. Михайлин, Ю. Борєв, П. Шпагін, Н. Яранцева, автори 
"Літературознавчого словника-довідника") і "трагедійного" (І. Сельвінський). Останній дослідник 
обґрунтовано доводить необхідність існування двох визначень: трагічне – не здатність людини до опору, 
а трагедійне, що стає справжньою основою трагедії, – це спроможність не лише виявляти активний 
протест, але й порушувати масштабні проблеми. 

Трагедія в силу ідейно-естетичної запрограмованості тяжіє до зображення складності життя у його 
величі, монументальності, концептуальності, тому що в центрі осмислення – найвизначніші проблеми 
життя і смерті. Категорія трагедійного допомагає зрозуміти складність процесу взаємодії і взаємовпливу 
людини і оточуючого середовища, зображаючи, за словами І. Михайлина "пафос співчуття, жалю, жаху, 
безмежного горя, який супроводжує художнє відображення людського нещастя, нерозв’язних суспільних 
суперечностей" [13:6]. Під іншим кутом зору цю категорію розглядає Н. Яранцева: "Справжня основа 
трагічного – зіткнення людини з необхідністю..." [19:84], тобто в даному випадку йдеться про 
усвідомлення неминучості конкретного результату внаслідок певних дій трагедійного героя, що виробляє 
стратегію поведінки, від якої не має права відступати, не зрадивши власних ідеалів. Естетичні ідеали 
залежать від історичної обстановки, яка визначає бачення головних закономірностей буття і формулює 
систему цінностей. Людина як член суспільства не може уникнути його впливу, але може використати 
його як відправну точку для формування власної позиції. З цієї точки зору важливою є роль трагедійного 
героя, оскільки він є виразником основних тенденцій, які прогнозують зародження і утвердження нових 
ідей, що можуть іти в розріз з пануючою ідеологією. Суть трагедійного героя полягає якраз в тому, щоб 
послідовно захищати свої погляди, тому його смерть можна оцінювати як шлях до утвердження 
невмирущості власних ідеалів,  як нездатність пристосовуватись до пануючих стереотипів. Основа 
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трагедійного, на думку П. Шпагіна, "Визначається внутрішньою природою того, що гине і 
неузгодженістю з наявним світопорядком" [8:596]. 

Категорія трагедійного дає можливість загострити увагу на найважливіших сторонах життя, які  
своєю складністю, примушують людину замислитись над основоположними життєвими проблемами, 
тому слушним є міркування авторів "Словника літературознавчих термінів": "Трагедія ставить людину 
обличчям до обличчя зі смертю, ніби прожектором освітлює смисл її життя" [15:421]. В основі 
трагедійного лежить бачення сутності життя як поєднання суперечностей, причому предметом 
осмислення виявляються найскладніші моменти, які не можна вирішити, не зазнавши морального 
перетворення. Ю. Борєв визначає трагедійне як "взаємовідносини життя і смерті, смерті і безсмертя, 
людини і всього світу, людини і людства" [2:37], а характер співвідношення названих явищ у свідомості 
героя  складає міру вияву даної категорії. 

Дослідники (І. Михайлин, В. Халізєв) слушно вважають, що основою трагедійного є не лише спосіб 
бачення дійсності героєм, а й сама дійсність,  об’єктивно незалежна від нього. Проте Г. Гауптман інакше 
вирішує цю проблему – він розглядає трагедійне як силу, з якою трагедійний герой бореться наосліп, але 
не може її подолати. Зокрема А. Анікст, аналізуючи його погляди, стверджує, що за основу Г. Гауптман 
вважає "нерозумність людства" [1:278], таким чином надаючи цій категорії гуманістичного змісту, 
оскільки він наголошує на трагічності життя в силу неспроможності людини знайти остаточні правильні 
відповіді на запитання, що турбують людство.   

Термін "герой драматичного твору" має значне смислове навантаження і має ширший обсяг за 
поняття "персонажу" чи "дійової особи". Термін "герой" виправданий у вживанні стосовно трагедії, 
оскільки цьому жанру властива категорія героїчного. Найчастіше ця категорія має гуманістичне 
наповнення, тобто розглядається як властивість достатнього володіння силою духу для виконання дій чи 
прийняття рішень, що вимагають значних вольових зусиль, показовим з цієї точки зору є міркування 
К. Горбунової:  "Істинно героїчна особистість характеризується тим, що за трагічних обставин дії вона 
виявляє силу і велич духу, моральну доблесть і красу душі" [6:232]. Проте героїзм може визначатися як 
здатність на вчинки, що суперечать загальноприйнятим установкам. 

Важливою ознакою трагедійного героя і його можливості втілення власного  світогляду є наявність 
власної мети. Отже, його позиція може бути виявлена лише у випадку цілеспрямованої діяльності. Це 
передбачає визначення пріоритетів, особливо, коли герой опиняється в ситуації вибору, що вимагає від 
героя якоїсь жертви. Тому він, за словами дослідників (Гегель, І. Михайлин), повинен володіти цільністю 
характеру, здатністю приймати адекватні його власним установкам рішення у ситуаціях, складність яких 
полягає в неможливості їх однозначного тлумачення. Вчинки героя повинні бути несуперечливі, хоча він 
володіє позитивними і негативними рисами характеру, проте його міркування і поведінка повинні 
відповідати головній ідеї чи комплексу ідей, яким підпорядковується його життя. 

Оскільки мистецтво не прагне до буквального відображення, за словами Р. Декарта, художнім 
матеріалом для митця слугують не всі, а найбільш яскраві моменти дійсності, то трагедійний герой, як 
уже зазначалось, підноситься до символу, тому що в згущеному, концентрованому вигляді представляє 
ідеї чи пристрасті, що в дійсності розпорошені й не є надбанням конкретної людини. Таке укрупнення в 
трагедії слугує не лише засобом типізації, але  необхідне для вичерпного зображення найвизначніших 
закономірностей і суперечностей не лише світобудови, а й конкретної суспільно-історичної формації. 

Автор трагедії зосереджує увагу на явищах, які несуть у собі протилежні тенденції і вимагають 
вирішення шляхом подолання однієї з них, про що говорить Я. Мамонтов: "Тільки свідома воля, 
скерована до певної мети і таке ж свідоме протидіяння цій меті дають драматургові великі можливості 
щодо п’єси" [12:206]; або на тих сторонах дійсності, що мають універсальний, загальнозначущий 
характер, тому справедливою є думка І. Сельвінського: "Трагедія створює масштаб людської долі і 
зв’язок її з великими законами всезагального" [14:146]. 

В сучасній трагедії відбувається значне зменшення уваги до подієвої сторони, натомість посилюється 
наголос на внутрішній дії, рефлексії, людина стає мірою виявлення загальних принципів світобудови – 
слушним є міркування В. Халізєва: "...вольові акції героїв виступають... як згущене, концентроване, 
гіперболічне виявлення певних життєвих закономірностей" [18:147]. Внутрішня дія має більше 
можливостей для всебічного зображення особистості, оскільки дає уявлення не лише про героя, а й про 
те, якому суспільному досвіду він надає статусу морального закону, а який для нього є неприйнятним. 
Важливим у трагедії є чинник часу, який, підпорядковуючись динаміці протікання дії, максимально 
спресовується для того, щоб відтворити найбільш значущі події. 

Для трагедії характерна своєрідна ієрархія тих елементів змісту, що складають основу твору. 
Трагедійний герой є втіленням сил, які у розвитку ведуть до розвертання і вирішення конфлікту, що є 
організуючим фактором усього твору – А. Карягін зазначає, що "конфлікт не просто складає частину чи 
момент драматичної дії, але визначає всі його структурні елементи" [7:156]. Конфлікт трагедії є 
втіленням боротьби протилежностей, які мають власну логіку розвитку, що полягає у вивіренні 
істинності і життєвості  основних положень, яких дотримуються трагедійні герої. На думку авторів 
"Літературознавчого словника-довідника", "конфлікт трагедії має глибокий філософський зміст" 
[11:691]. Особливістю трагедії XX століття є мотивування вчинків героїв, які не є однозначними, 
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однолінійним особистостями, а є носіями різноманітних, часом суперечливих рис характеру, при 
домінуванні такої, яка і визначає весь хід розвитку трагедійного конфлікту, тому обґрунтованим є 
твердження К. Сторчака, який вважає, що для виявлення головної пристрасті героїв трагедії потрібне 
розкриття "саме того моменту, який є кульмінаційним в його житті" [17:115]. Конфлікт полягає у 
здатності людей бачити дійсність під різними кутами зору, і суть його становлять не допустимі 
коливання в рамках визначених категорій, наприклад, добра і зла, а вихід за ці межі, результатом чого 
стають принципово різні, полярні позиції. Для виконання обраної функції, трагедійний герой повинен 
символізувати високі людські якості, очищені від дріб’язкового і другорядного, створюючи таким чином 
перспективу гідного протистояння.  

 Вирішення конфлікту передбачає декілька фаз розвитку. Якщо найбільше напруження, яке 
характеризується безпосереднім зіткненням різних світоглядних позицій, що вимагає взаємного 
цілковитого заперечення, визначається як кульмінація, то процес, що веде до остаточної розв’язки, 
дослідники (Г. Фрайтаг, Я. Мамонтов, І. Михайлин) слушно називають катастрофою, оскільки одна з 
протиборчих сторін зазнає нищівної поразки. 

Таким чином, трагедія є втіленням і виявом найвизначніших проблем як в загальному плані, так і в 
контексті визначених історичних подій, оскільки дає уявлення про вагомі сторони життя людей, що 
визначають їхній духовний статус як спосіб безперервного становлення і змін.   
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Атаманчук В.П. Идейно-эстетические особенности  трагедии 

Предметом статьи является анализ теоретических положений, представленных работами украинских 
и русских литературоведов, касающихся проблем жанра трагедии. В статье определены эстетические 
характеристики, особенности конфликта, роли категории трагедийного, главные черты трагедийных 
героев. Ключевые понятия: трагедия, трагедийный конфликт, героизм, противоборствующие позиции. 

Atamanchuk V.P.  Ideological and Aesthetic Peculiarities of   Tragedy 

The subject of the article is the analysis of theoretical principles represented by works of  Ukrainian and Russian 
literary  scholars which  concern the genre of  tragedy. Aesthetical characteristics, peculiarities of  conflicts, the  

roles of category of the tragical and the  main features of tragic heroes are defined in the article. Key words:  
tragedy, tragic conflict, heroism, confronting  positions. 
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ІВАН ВИШЕНСЬКИЙ: МІЖ КНИЖНІСТЮ ТА "ПОГАНСЬКИМИ ХИТРОЩАМИ" 

У статті розглядається суперечливе ставлення І. Вишенського до книжності та фольклору. 

У зверненні "ко прочитателю" "Книжки" Вишенський демонстративно наголошує: "А о собі аз и сам 
свідительство вам даю, яко грамматичского дробязку не изучих, риторичнои игрушки не видах, 
философского високомечтательного не слихах. Мой ест дидаскал простак, але от всіх мудрійший, 
которий безкнижних умудряет" [1:308-309]. Заявлена "простота", отже, відмежовується від книжності, 
вона зорієнтована на такого ж простого "прочитателя" - власне, на демократичне середовище. 
Критеріями тієї "простоти" є відповідна мова, зрозумілий і доступний стиль та уникнення складних 
філософських премудрощів. Така позиція Вишенського дає підстави віднести його твори до "народних 
послань", зарахувати до демократичного табору письменників, що й робилося не раз, зокрема і в 
радянські часи. 

Та чи насправді Вишенський є таким послідовним у своїй простоті, як намагається це задекларувати? 
Виявляється, він відкидає не всяку книжність: церковні книги (Євангеліє, Часословець, Октоїх, Апостол), 
навпаки, радить читати і слухати, аби "жизнь вічную получити", натомість Аристотеля, Платона та інших 
філософів не "постигати", бо вони  в "геену" можуть спровадити  [1:314-315]. У зв’язку з церковною 
(візантійською) книжністю несподівано виринає у Вишенського мовне питання. Зізнавшись, що не 
вивчав "граматичного дріб’язку" і сповідує просту мову, він у "Пораді" строго застерігає: "Евангелия и 
Апостола в церкви на литургии простим язиком не виворачивайте" [1:314]. Себто Вишенський проти 
"онароднення" священних текстів. Їх можна тільки поза літургією "попросту толкувати і викладати". 
Окрім того, радить "іспити церковние всі и устави словенским язиком" друкувати. "Словенский язик", у 
розумінні Вишенського, - це старослов’янська мова, яка, звичайно ж, суттєво відрізнялася від "простої", 
народнорозмовної. Письменник стає на захист "словенского язика" неспроста, оскільки він проти латині, 
якою користувались у літургії католики. Його натяки на те, що "диявол толикую зависть имает на 
словенский язик", стосуються намагань католицької церкви витіснити узвичаєний мовний субстрат із 
практики української освіти та богослужіння. На думку Вишенського, ті намагання мають підтримку в 
частини православних: "нікоториє наши на словенский язик хулят и не любят". У запалі полеміки автор 
"Поради" проголошує мову церковних книг "плодоноснійшою", "Богу любимшою". А тому вона така, 
продовжує він, що "без поганских хистростей и руководств, се же ест граматик, риторик, диалектик и 
прочих коварств тщеславних" [1:314]. Тут знову Вишенський грає у "простоту", але так і не наводить 
доказів, чому "словенский язик пред Богом честнійший ест и от еллинского и латинского" [1:315]. Та як 
би там не було, а полеміст не ратує за "просту мову" і сам у своїх писаннях нею не користується.  На це 
І. Франко зауважував так: "Вишенський хоч і черпає повними пригорщами зі скарбниці язика народного 
южноруського, та все-таки не може відважитися писати зовсім попросту, покинути церковнослов’янську 
основу" [2:211].  

У тлумаченні Вишенського, "поганські хитрощі" мають два основні різновиди: а) "латинські 
прелесті", до яких відносив і латинську мову, й освіту в єзуїтських колегіумах, і Аристотеля та Платона, і 
"комедії та машкари" - себто усю систему західної культури та освіти, яка йому уявлялася синонімом 
"зіпсуття, невіри, деморалізації і фальшивості" (І. Франко); б) народні звичаї та народна творчість, проти 
яких церква здавна воювала, та й Вишенським не визнавалася за "просту" - навпаки, він закликав 
очиститися від такої "скверни". 

У "Пораді" досить таких рекомендацій. Передусім він радить заборонити ярмарки, бо вважає їх 
джерелом "вшетеченства (розпусти. - П.Б.) и пиянства", святом "диявольским", а не традиційно 
динамічним, веселим та бажаним народним дійством. Вишенський проти "коляд", які також називає 
"диявольськими", бо вони нібито оскверняють Різдво Христове. "Щедрий вечер з міст і з сіл в болота 
заженіте, - пише він, - нехай з дияволдом сидит, а не с християн ся ругает". Задля чистоти церкви і 
поваги до воскресіння Христового, на думку Вишенського, слід позбавитись від "волочильного", тобто 
від поздоровлень після великодньої неділі, коли дарували калач і крашанки. Це ж стосується і народного 
звичаю нести у поминальний день після Великодня на могилки "пироги и яйця надгробниє". Виступає 
Вишенський і проти весняних землеробських обрядів на Юрія, коли селяни "скоки и танци" у полі 
чинять. Засуджує він купальське свято, оскільки бачить в "огнених скаканнях" (звичай стрибати через 
ритуальне вогнище, щоб очиститися від злих сил) витівки диявола. Негативно відгукується і про 
залишки язичницьких звичаїв на Волині й Поділлі на день Петра й Павла, бо то є "позорище 
християнским людем". Словом, "и другие прелести, которие би били, очистіте"  [1:332-333], - підсумовує 
Вишенський, виступивши таким чином проти тих елементів язичницьких вірувань, котрі віками 
супроводжували християнські догмати і зливалися із введеними церквою обрядами та звичаями. Тут 
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Вишенський заявляє про себе як про пристрасного прихильника візантійського типу культури і 
супротивника типу народного. Так він дбав про відродження релігійне, відмежовуючись не тільки від 
проявів нової західноєвропейської культури, а й від традиційних автохтонів, наполягаючи передусім "на 
зовнішній обрядовості, на релігійній формалістиці"  [3:162]. 

Відкидаючи обрядові "забобони" українського народу, Вишенський відкидав і їхній словесний 
супровід - обрядові пісні, чим виявив загалом своє ставлення до фольклору. То правда, що він вдавався у 
своїх посланнях до влучних народних прислів’їв та приказок, не цурався образності народних творів, але 
насправді народну культуру уявляв як "руганье диявольское". Така негація має свою природу і підставу, 
якщо зважити на міркування, яким прохопився Вишенський у "Посланні до Домникії": "Ни бо аз с 
народом завіти завіщевал, ниже отвіти творил, но ниже народа знаю, ниже бесідою с ними общихся и 
познанием зрака" [1:375]. Ця фраза проронена у полеміці з "паном Юрком" (лідером львівського братства 
Юрієм Рогатинцем), може, й не засвідчує справжнє ставлення письменника до свого народу, але 
принаймні виражає його кризовий настрій, коли він, довго поживши на Афоні, а потім під час короткого 
візиту в Україну розчарувавшись у своїх земляках, у відчаї, з позицій самооборони зірвався на те, щоб 
зізнатися у власній відчуженості від рідного народу. 

Та здається, що схожі слова, котрі виражають ставлення до простого люду з його властивою 
культурою, могли б сказати й інші сучасники Вишенського, котрі ламали стріли у суперечках про віру й 
церкву, свідомо занедбавши ті культурні цінності, якими жив народ. 
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО: МІФОЛОГІЗМ ЧИ СИМВОЛІЧНА ОБРАЗНІСТЬ ПОЕЗІЇ? 

Предметом  статті є дослідження  проблеми про міфологізм чи символічну образність поезії Тараса 
Шевченка, поетики його творів. Особливістю поетики Шевченка є домінування символічної образності.   

Мета нашого дослідження полягає у доведенні того, що, з огляду на поетику, вірші "Кобзаря" – 
свідчення інтелектуальності Шевченка. Вони є історичними й історіософічними, ґрунтуються на образах 
і символах, що виступають найзручнішими формами передачі філософського змісту історії. Так само на 
меті стоїть завдання спростувати думку про поезію Шевченка як про міф й показати хибність 
застосування поняття "індивідуальна міфотворчість" щодо його раціоналістичної християнської 
свідомості. 

Предметом дослідження є поетика творів Шевченка. 
Стосовно вивчення творчості Т.Г. Шевченка виразно окреслилися два підходи, які протиставляються 

один одному як географічно, так і засадничо. Перший підхід, притаманний західному шевченкознавству, 
представлений чільною працею Джорджа Грабовича, схильний розглядати Шевченка як міфотворця [1]. 
У другому підході, назвемо його вітчизняним, розуміння "Кобзаря" базується на сприйнятті Шевченка 
передусім як історіософа, поета [2]. 

Теоретичною базою для Джорджа Грабовича  стали наукові теорії Фрейда, Юнга та Леві-Строса. 
Основна ідея його наукової праці "Поет як міфотворець" полягає у наступному: "у випадку Шевченка 
маємо міфологічне мислення й міфологічні структури, але аж ніяк не міф у значенні впорядкованої 
послідовності подій чи реконструйованої оповіді. Шевченкові поетичні тексти – це міф "у фрагментах"; 
Шевченко свідомо чи інтуїтивно говорить від імені народу, його слово за змістом і формою – це 
колективний голос народу" [1:149]. Отже, згадувана вище праця становить собою поєднання фрейдизму 
(зокрема психоаналізу) зі структуралізмом. Однак, на наш погляд, структурний аналіз видається занадто 
штучним при застосуванні його до тих явищ, котрі виникли у часі набагато раніше до нього самого. 
Структураліст не бере до уваги творчу індивідуальність поета, історію виникнення твору – звідси  
терміни "шаман" й "пророк" для підкреслення приналежності Шевченка до колективного безсвідомого як 
виразника певної культурної спільності, творчий акт котрого ініціюється не власною творчою волею, а 
тим же самим колективним безсвідомим. Для Леві-Строса як теоретика структуралізму, на якого часто 
посилається Грабович, "поняття "міф" – це категорія нашого мислення, яка довільно використовується 
нами, щоб об’єднати під тим самим терміном намагання пояснити природні феномени, твори усної 
літератури, філософські теорії й випадки виникнення лінгвістичних процесів у свідомості суб’єктів" 
[3:31]. 

Тлумачення міфу Леві-Стросом дає змогу накидати на будь-яке явище словесної творчості ярлик 
міфу. Це твердження нашого дослідження не слід сприймати як вияв ворожості до структуралістського 
підходу чи недооцінку його внеску у дослідження феноменів навколишньої дійсності. Просто слід 
пам’ятати, що наведене визначення Леві-Строса має радше соціокультурне застосування, вельми широке, 
аніж теоретико-літературне, більш вузьке. Саме ця теоретична "розмитість" терміну може дати 
можливість для вільної інтерпретації його і різноманітних наукових спекуляцій ним. 

Для Грабовича міфологізм мислення поета полягає в тому, що "Шевченко, розповідаючи свій міф не 
тільки приміряє протилежності і виробляє форму психологічного звільнення, а й рішуче береться 
щонайменше за створення міфологічної програми для власної нації. Тільки Шевченко сприймає себе і 
сприймається "як пророк, як творець міфа"[1:151]. Це означає, що Шевченко мусить мати ступінь 
розвитку, подібний до ступеня розвитку первісної людини. Адже, говорячи про про властивості 
міфологічної свідомості, Мелетинський зауважує: "деякі особливості міфологічного мислення є 
наслідком того, що первісна людина ще не виділяла себе чітко з оточуючого світу і переносила на 
природні об’єкти свої особисті властивості… Дифузність первісного мислення виявилась й в нечіткому 
розокремленні суб’єкта й об’єкта, матеріального та ідеального. Первісному мисленню притаманний 
надзвичайно слабкий розвиток абстрактних понять, внаслідок чого класифікації та логічний аналіз 
здійснюються вельми містким чином за допомогою конкретних предметних уявлень, які, однак можуть 
набувати знакового, символічного характеру, не втрачаючи своєї конкретності" [4:163]. Таким чином, 
міфологічне мислення можливе тільки у первісному суспільстві. 

Шевченко не може бути колективним голосом народу на манер рапсода чи кобзаря, тому що його 
було вилучено з народного середовища, хоча колективні уявлення, закладені в період його дитинства й 
отроцтва, пустили міцні корені. У поетиці "Кобзаря" маємо справу з образним перетворенням історії. 
Навіть той факт, що у Шевченка спостерігається протиставлення (так звана "бінарна опозиція", 
притаманна, за твердженням Грабовича, міфу) минулого й сучасного не є свідченням міфологізму 
мислення поета. Навпаки, саме ця риса, яка є характерною для всіх поетів-романтиків, вказує на 
приналежність Шевченка до загального світового мистецького процесу. Це минуле виступає не як 
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міфічна квазіісторичність на зразок "золотого часу", а як цілком реальна, образно осмислена за 
допомогою такої властивості людського інтелекту як уява. Художній образ в творчості Шевченка 
виконує узагальнюючу функцію, стає найзручнішим способом передачі філософського змісту історії 
народу.  

Особливістю поетики Шевченка є домінування символічної образності, причому ці символи є 
індивідуальними (хіба що образ Катерини чи покритки може сягати ще часів міфологічної свідомості, 
наслідком якої є сприйняття України як жіночого образу; проте, все може бути простіше – образ зведеної 
дівчини взагалі є алюзією, натяком на історію відношень Росії та України), а саме: три ворони, вбивство 
Гонтою своїх дітей (теж вірогідним є припущення, що це – натяк на відношення між Україною та 
Польщею). Чого досягає Шевченко використанням символів та символічних сцен? Ефекту затемнення 
того глибокого філософського змісту української історії з метою захисту від критики, хоча в той же час 
імплікація фольклорних образів у власну творчість робила останню зрозумілою широкому загалу 
читачів. Відбувалося це тому, що "символічна живописна образність значно багатша від простої 
метафоричної образності, оскільки у смисловому відношенні вона містить вказівку на те чи інше своє 
інобуття" [5:50]. Якби Шевченко "творив міф", то всі його образи сприймалися б ним самим і народом 
буквально, адже "… все, що трактується умовно й феноменально в алегорії, метафорі й символі, стає в 
міфі дійсністю в буквальному смислі слова" [5:50]. Отже, цілком переконливим, на нашу думку, є 
твердження В. Шевчука про те, що Шевченко "бачить минуле України через поетичне уявлення, візійно, 
але не для самої гри фантазії чи творення міту, а для утвердження певної інтелектуальної позиції, … 
чинить як історик, а точніше історіософ, бо його цікавить передусім філософія історії, при тому, за 
можливістю справжньої, а не вигаданої…" [6:1].  

Очевидно, Грабович плутає два близькі (культурологічно, а не семантично) поняття – "міф" і 
"символ". Символ завжди наявний в міфі, проте він не є міфом. Більш того, ті символи, які наявні в міфі, 
є найархаїчнішими – архетипними. Вони "несуть те саме чи дуже подібні значення для більшої частини, 
якщо не для всього людства. Можна … зустріти той факт, що деякі символи, такі, як "небесний батько й 
земна мати", "світло", "кров", "верх-низ", "вісь-колесо" й інші, які з’являються знову та знову в настільки 
віддалених у просторі й часі культурах, що будь-який історичний вплив між ними був би неможливим…" 
[7:107]. Твердження Грабовича, що Шевченків "міф" "… розвивається через ряд бінарних опозицій та 
примирень між ними …" [1:150], а також спроби деяких прихильників його підходу до вивчення поезії як 
міфу, є дискусійними. Зокрема В. Скуратівський зазначає: "Шевченківський дебют "Причинна" – з 
надзвичайною послідовністю віддає онтологічний ритм міфу: розгніваного, збуреного Космосу, 
збуреного "Дніпра", поперемінної почережності "верху" й "низу"  [8:112] … і т.д. Проте наявність 
протиставлення "верху" й "низу" – не обов’язково свідчення індивідуального міфотворення, а скоріше 
спадок міфологічного мислення, що ґрунтувалося на колективних уявленнях, в яких чільне місце 
посідали вище згадувані архетипні символи. Ці бінарні опозиції, втілювані в архетипних символах, є 
елементами поетики будь-якого твору, але це не міф, а релікт первісної свідомості. Міфотворення й 
раціональність мислення є несумісними.    
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ГАЛЕРЕЯ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У РОМАНІ МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО 
"РОЗБІЙНИК КАРМЕЛЮК" 

У статті подано загальну характеристику та способи моделювання жіночих образів роману 
М. Старицького "Розбійник Кармелюк". Визначено прикметні риси авторського письма у творенні 
образів-персонажів. Ключові поняття: художній образ, характер, портретна характеристика. 

Окрасою нашої культури стає цілий ряд блискучих письменницьких імен, творів, що раніше 
перебували на периферії філологічної науки, не залучалися до активного літературознавчого контексту і 
які потребують на сучасному етапі нового прочитання, переосмислення.  

Літературознавці по-різному оцінювали історичну прозу М. Старицького: об’єктом наукових студій 
була здебільшого поезія та драматургія митця (праці І. Франка, М. Зерова, С. Єфремова, М. Дяченка, 
В. Коломійця, Л. Дем’янівські, Н. Левчик та ін.), проза письменника розглядалася побіжно, спорадично, 
у загальному контексті творчості М. Старицького (М. Сиротюк, В. Бєляєв, В. Олійник). І хоч на сьогодні 
існують праці про Старицького-прозаїка (В. Тищенко "Історичний роман М. Старицького про 
Кармалюка", 1969; В. Поліщука "Повісті Михайла Старицького", 2003) все ж і досі немає комплексного 
естетичного аналізу історичної прози письменника. 

У своєму дослідженні ми звертаємо увагу на певні особливості творення Старицьким-прозаїком 
жіночих образів та їхню функціональну роль у структурі роману "Розбійник Кармелюк". Що, у свою 
чергу, допоможе проникнути у творчу лабораторію митця та схарактеризує традиції і новаторство 
письменника, визначить пріоритети у моделюванні образної системи історико-пригодницького 
белетристичного жанру. 

Одним із компонентів структури внутрішньої форми художнього твору виступає система образів, яку 
становлять образи дійових осіб, образи оповідача та автора твору, образи природного та речового 
оточення, що, розгортаючись у творі, певним чином взаємодіють між собою. 

Прикметною ознакою роману М. Старицького "Розбійник Кармелюк" є те, що всі герої твору показані 
в динаміці. За слушним спостереженням Євгена Плужника: "Раз потрапивши на сторінки, вони не 
перестають діяти аж до кінця роману, зазнаючи певного розвитку, так би мовити – ростуть на очах у 
читача" [1:7]. Всі виведені автором характери чітко окреслені, інколи гіперболізовано, як того вимагає 
жанр історико-пригодницького роману, вчинки їх у достатній мірі вмотивовані, показані крізь призму 
ідейно-тематичного навантаження, жанрової специфіки, внутрішньої структури, способів відображення 
дійсності тощо. 

У більшості історичних романів М. Старицького жінка виступає центральним чи одним із головних 
персонажів: Мар’яна і Галя (дилогія про І. Мазепу), Сара, Дарина і Пріся в "Останніх орлах", Оксана, 
Ганна Золотаренко, Мариська-Єлена (трилогія "Богдан Хмельницький"), цікаві жіночі типи постають у 
драматургії та новелістиці митця: Маруся ("Маруся Богуславка"), Мар′яна Завісна ("Оборона Буші"), 
Ядвіга ("Заклятий скарб") та ін. "Більшість із цих образів,– за слушним спостереженням В. Поліщука,– 
мають у своїй сутності лідерський характер, вольову вдачу, а множинність таких типів переконливо 
засвідчує відповідну тенденцію Старицького в концепції жінки у прозових творах" [2:57]. 

З особливою любов`ю і теплотою в романі "Розбійник Кармелюк" М. Старицький малює жіночі 
персонажі, митець витворив надзвичайно широку, багатопланову і змістовну галерею жіночих типів. 
Особливими, теплими тонами виведено образ дружини Кармелюка Марини, жінки-страдниці, особисте 
щастя якої було короткочасним: трагедія розлуки близьких людей позначилась на її долі. Безвихідь і 
самотність, соціальний і моральний гніт, важка праця, злидні знівечили її, позбавили колишньої краси. 
Тонкий психічний аналіз душевного стану героїні у всіх деталях передається через опис її зовнішності: 
"Проти печі на лаві сиділа, зігнувшись, неймовірно худа жінка, в якій важко було впізнати колишню 
струнку й білу, мов порцелянова лялька, Марину. Колись тонкий її стан перетворився тепер на кощаву 
худорбу, плечі згорбились, обличчя зів`яло, і тому, що найбільшої краси йому надавала свіжість і 
ніжність – то Марина багато втратила тепер своєї колишньої вроди. Але особливо змінилися її очі: 
радісні, блискучі, мов дві зірочки, що освітлювали колись її обличчя, тепер дивилися тупим похмурим 
поглядом" [4:92]. 

Динаміка портрету Марини – це наслідок зовнішнього прояву нового внутрішнього світу героїні. 
Якщо спочатку вона була "погідна, як тихий літній вечір", то потім у жіночій душі завирували вже інші 
почуття. Марина продовжує любити Кармелюка, який не з власної волі покинув родину, співчуває йому, 
але страх за долю дітей, богосмиренність примушує боятися зустрічі з ним; вона мріє стати вільною, 
проте й слухати не хоче про втечу до Бессарабії, бо над усе боїться пана; ненавидить Доротею 
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Хойнацьку, що заподіяла стільки горя її родині: знищила сім`ю, перекалічила їхнє життя, але, 
незважаючи на це, вбивство пані вважає гріхом, через це страшить чоловіка Божим гнівом і карою. 

"Нещасна жінка", "безталанна голубка" – такі емоційно-наснажені епітети спеціально дібрані автором 
як засіб індивідуальної характеристики, зображення душевного й фізичного стану Марини. Вона не є 
лише сама покірною, але вимагає християнського смирення і від чоловіка: "Про інших думати немає 
чого. Є свої діти, а тому необхідно думати про себе, необхідно підкорятися, мовчати і чинити господську 
волю" [4:101]. 

М. Старицький усю увагу сконцентрував на художньому зображенні діалектики душі Марини. У 
стані душевного потрясіння, спантеличення, горя і відчаю жінка наче завмирає. Проте вона, вже будучи 
смертельно хворою, все ж знайшла в собі сили не спокуситись на обіцянки звільнення з кріпацтва і не 
виказала чоловіка й батька своїх дітей. 

Поступово між Мариною і Кармелюком назрівав сімейний розлад, "якийсь незбагнений жах став між 
нею і чоловіком" [4:97]. Кармелюка найбільше дратувало те, що дружина не розуміла і заперечувала його 
участь у визвольній боротьбі. 

Розглядаючи образну систему роману, В. Тищенко свого часу зазначав, що "зміною в ставленні 
Марини до чоловіка письменник виправдовує пошуки Кармелюком подруги, зокрема, його прихильність 
до палкої й діяльної Уляни" [5:18-19]. 

Образ Уляни – єдиної жінки в загоні Кармелюка – також поданий автором у розвитку. Спираючись на 
історіографічні дані Й. Ролле, що коханкою Кармелюка була дружина шинкаря Добровольського [3:499], 
М. Старицький уводить аналогічний образ у тексті твору – Уляни. Спочатку вона показана вірною 
подругою отамана, його бойовим товаришем, а потім – стає на шлях зради. На сторінках роману ця 
героїня постає дуже гарною і привабливою: "Смагляве, овальне обличчя її обрамляла червона хустка, 
пов`язана низько, майже над самими бровами, чорними й густими. Великі карі очі дивилися весело й 
задиркувато. Яскраво-червоні повні губи були напіврозтулені, і з-за них поблискували два разки білих, 
мов перли, зубів" [4:212]. Ця портретна характеристика, а ще й відображена весела вдача, 
життєрадісність, дотепність, а крім того, так майстерно передані автором "палкі погляди", промовисто 
свідчать, що з першої випадкової зустрічі Уляна справила на Кармелюка незабутнє враження, залишила 
про себе слід у його серці. 

Не випадково Марина, тамуючи свій біль і особисту гордість, говорить Кармелюкові, що йому 
потрібна жінка не така, як вона. Натомість Уляна сама стала поряд з Кармелюком і йшла за ним в "огонь 
і воду". Непримиренна до ворогів, відважна, метка, вона ніколи не боялася ризикувати. Тому "отаманшу" 
не тільки поважали і слухались у загоні, але й трохи побоювались. Дивлячись на Уляну, Кармелюк 
думав, що знайшов саме те, чого йому бракувало досі: "Голубко, горличко моя! – поривчасто обняв її 
Кармелюк.– Ні, не голубка, а орлиця з дужими крилами і залізним дзьобом! Таку орлицю, такого 
товариша я й шукав... Тепер мені й море по коліна!"– зізнається Кармелюк Уляні [4:298]. На 
моделювання саме такого типу жінки: вольової, енергійної, незалежної, з характером лідера, на нашу 
думку, мали певний вплив погляди Людмили Старицької-Черняхівської, яка брала діяльну участь у 
створенні історичних полотен [6]. 

Але це захоплення було короткочасним. Кармелюк починає помічати такі риси характеру Уляни, які 
його відлякують, а потім відчужують зовсім: егоїзм, примітивність життєвого ідеалу, намагання 
підкорити його волю своїм корисливим задумам. Уляна бажала одного, щоб жили вони лише для себе 
вільно і весело, аби Кармелюк відступився від своєї мети і займався звичайним розбоєм. "Гроші 
роздобувати можна й з ножем у руці... а якщо підставляти свою голову,– то в завзятій сутичці, з криком 
та гиком, під заграву пожежі...",– каже Уляна [4:298]. 

Розбійницю п`янить вигляд крові, захоплюють небезпечні пригоди, й наказ Кармелюка наділити 
грішми селян, "їхнє добро їм і повернути треба" [4:343] не тільки подивує, але й обурює Уляну: "А нам 
же який у тім клопіт? Хіба ми їм за няньок приставлені? Вони мовчать та гнуться: "Бери, мовляв, пане, 
що хочеш", а ми за них будемо голови підставляти?.." [4:343]. Уляна вбачала у діях його ватаги лише 
розбій та грабіж, вона не схвалювала вчинків Кармелюка, який більшу частину пограбованого роздавав 
селянам. 

Письменник розкриває і всілякі негативні риси характеру героїні: коли Уляна залишається на деякий 
час без Кармелюка, вона починає спонукати своїх людей до крадіжок і грабежів. Колишня весела 
шинкарка з Чорного лісу стає на шлях розбійництва в прямому розумінні цього слова. "Немає в мене 
душі, ну гаразд! Розбійниці так і годиться",– зізнається Уляна Кармелюкові [4:353]. 

Автор психологічно точно передає, як поступово змінюється ставлення Кармелюка до Уляни: почуття 
любові переростає в люту ненависть: "Кармелюк глянув на неї з-під брів, і гарне, але зле в цю хвилину 
обличчя отаманші справило на нього відразливе враження, і нараз він відчув, що вся вона, з своїм 
вузьким егоїзмом, бурхливою пристрастю й повсякчасним бажанням підкорити його волю своїм 
корисливим цілям – обтяжує його і сковує..." [4:353].  
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Зміна в ставленні Кармелюка до Уляни вдало підкреслюється автором за допомогою влучного 
підбору порівнянь, якими називає ватажок свою життєву супутницю: Уляна-шинкарка – "голубка", 
"горлиця", "рибка"; Уляна-"отаманша" – "орлиця"; Уляна-любаска – спочатку "вогонь", "полум`я", а 
потім – "скажена баба", "несамовита фурія". Письменник досить вдало, вдаючись до портретних деталей 
показує ті зміни, які відбулися в Уляні. Якщо на початку роману це щира молодиця, то під час облоги 
печери романіст відтворив цілісну натуру героїні під час битви: "На блідому її обличчі очі горіли, мов 
чорні жарини, з напіврозтулених, запечених губів виривалося переривчасте дихання, тілом перебігав 
нервовий дрож. Дика насолода виступала з усіх її рис. Битва підносила й розлючувала її. Було щось 
прекрасне й страшне в цій жінці, яка сп`яніла, побачивши кров" [4:368]. 

Портретна деталь у романі М. Старицького зорієнтована не стільки на вираз обличчя загалом, скільки 
на погляд чи посмішку, які не лише доповнюють портрет, а й є самодостатніми компонентами системи 
відтворення – зображення – вираження.  

Єдиним справжнім прихильником і другом, який цілком поділяє помисли Кармелюка і морально 
підтримує його, показано в романі Олесю, яка приваблює героя не жагучою ласкою, не красою, а своєю 
чистою душею, ніжністю і ласкою, свободолюбивістю і романтичною натурою. Такий образотворчий 
прийом контрастного зображення характерів передусім був зумовлений романтичною стильовою 
домінантністю "Розбійника Кармелюка". Однак, таке різке протиставлення характерів властиве і письму 
відомого майстра реалістичного зображення І. Нечую-Левицькому. 

Автор не тільки із захватом передає зовнішність своєї героїні, а й також показує усю глибину її 
внутрішнього світу, мрій і поривань. Так, зокрема, майстерно відтворюється мінливість переживань 
героїні, перейнятої любов`ю до Кармелюка, вона починає жити неспокійним життям: думає про милого, 
турбується, страждає: "Тільки для Олесі все ніби змінилося навкруги. Все здавалося їй тепер чуже, 
далеке, і маленькі радості її крихітного світу не цікавили її. Чи слухала вона казки бабусі-няньки, чи 
ходила з дівчатами по лісі, чи працювала, чи стояла на молитві в церкві – думки її завжди були 
заполонені красенем героєм, який осліпив її своїм великими задумами, своєю безоглядною одвагою й 
мужньою красою..." [4:277–278]. Старицький-психолог всю увагу сконцентровує на змалюванні 
діалектики душі, внутрішнього стану дівчини. 

Письменник вражає тонкою, насиченою художньою деталлю в створенні образу, розуміє її роль в 
осягненні мистецької зрілості. Він широко і влучно використовує образотворчі деталі, які природно, 
панорамно, влучно відтворюють кожен образ, персонаж, кожну подію. 

Можна помітити, як у процесі своєї подальшої творчої праці зростає майстерність портретного 
малюнка і автор поглиблює кожен із образів, піддає їх найтоншому шліфуванню навіть у окремих 
деталях. Через блиск очей дівчини, через неповторну своєрідність погляду митець тонко передає 
найскладніші порухи душі, що дозволяє читачеві глибше сприймати провідні риси характеру, 
темперамент персонажа, ту внутрішню мелодію, яка наповнює її почуття, розум.  

Образ чистої і ніжної Олесі витісняє із серця Кармелюка і "страшну розбійницю Уляну" з її 
пристрасною любов`ю, і "вкрадливу й спокусливу" красуню пані – Розалію. На противагу своїм 
суперницям, Олеся, набагато духовно ближча героєві, вона втілює в собі ідеал мирного, спокійного 
життя, сімейного щастя, до якого так прагнув знедолений поневіряннями Кармелюк.   

М. Старицький не просто відтворює, змальовує події, він із захватом оповідає про своїх героїв у творі, 
милується ними, якщо вони справді цього варті. Своє захоплення персонажами автор показує 
переконливо, реалістично, і це надає оповіді своєрідного розмаїття, витонченої художності, сповненої 
теплоти й ліричності. 

Свідомо обираючи з-поміж інших типів портретування портрет-деталь, письменник стикається з 
проблемою портретної індивідуалізації. Щоб найменшим зовнішнім нюансом відтворити психологічну 
сутність образу, необхідно було залучити адекватні, органічно неповторні інтонації. З цією метою 
романіст зазвичай використовує експресивно забарвлені епітети, порівняння й складні метафори, а також 
увесь спектр синонімічного ряду тієї чи іншої риси зовнішності. 

Як виклик долі сприймає Олеся одне за другим нещастя, що спіткали її коханого, а довгоочікувана 
зустріч із ним ще більше підносить Олесю. Вже майже у розв`язці твору М. Старицький останнім 
штрихом остаточно розкриває силу почуттів Олесі та Кармелюка: "Наші подорожні сп`яніли від радості 
кохання, звичайно, занесені були в чарівні краї й не помічали нічого, що відбувалося навколо. Мова вже 
була безсила висловлювати їхні почуття, і тільки самі поцілунки та поривчасті обійми могли частково 
виразити настрій охоплених полум`ям душі..." [4:665]. 

Письменник ні на хвилину не перестає милуватися красою Олесі, пієтетно відтворюючи її зовнішню і 
внутрішню сутність. Таке захоплення героїнею наповнює роман особливою теплотою, ніжністю. Вдало 
виведений портрет Олесі акцентує увагу на численних рисах її вдачі, характеру. Щоб ще повніше, 
яскравіше зобразити внутрішній світ, переживання при розгортанні складних житейських обставин, 
автор вдається до так званого психологічного портрету героїні.  
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У сюжетній структурі роману, як здебільшого і в пригодницьких творах, з одного боку змодельована 
галерея позитивних героїв: чесних, добрих, а з другого – їх антиподів – підлих, дволиких, які 
презентують своєрідний ворожий табір. 

Ницою у своїх вчинках була "огрядна, знаменита й сувора" пані Доротея Хойнацька. "Знаменита" 
насамперед своїми "методами" і "способами" знущання над кріпаками, в її характері романіст підкреслює 
особливу негативну рису вдачі героїні – садизм. Доротея власноручно періщила дівчат по щоках. Вона не 
тільки всю челядь била, вона не соромилась бити по обличчю і найкволіших, найповажніших старих 
людей". За такі люті звірства, що чинила пані над своїми кріпаками, багато хто з її знайомих називали її 
не пані, а пан Доротея. 

У романі досить яскраво зображено розбещеність і похітливість цієї "звіра-баби", "нової Мессаліни", 
яка відзначалась своєю розпустою. Забачивши вперше Кармелюка на прийомі у пана Пігловського, вона 
відразу угледіла в ньому свого чергового коханця: "Пречудовий,– сказала Доротея,– а мати такого раба – 
сущий скарб". Кинувши оком на юнака, не випускаючи такої нагоди, вона вимінює Кармелюка у пана 
Пігловського і робить його своїм новим писарем, сподіваючись від нього приязні. Відірвавши 
Кармелюка від сім`ї, намагаючись зробити його своїм коханцем і отримавши своєрідного відкоша, що 
злітає з уст головного героя: "Не личить вам з хлопом... та й хлопові гидко...", Доротея відправляє його 
на службу у військо. Тому не випадково, що, повернувшись до рідного краю, Кармелюк відразу 
"віддячив за ласку" Доротеї, яка "одірвала від сім'ї, загнала на чужину, щоб спливав кров`ю й гинув з 
туги... Мало того! Ще й помщалася через собаку-управителя на невинній жінці моїй, дітях... А тут? 
Скільки ти душ замучила, скільки сиріт пустила по світу!" [4:91]. 

Серед образів-персонажів польського панства осібне місце посідає Розалія Фінгер, краса і 
привабливість якої викликала захват кожного. Будучи досить байдужою до сімейних справ, Розалія з 
головою поринає у різноманітні пригоди і перш за все – любовні. Наділена природною вдачею, маючи 
досить великий досвід кокетування, вона успішно використовує його для численних фліртів. Своєю 
романтичною вдачею пані маршалкова приваблює до себе не лише паничів, її "чари" позначились і на 
взаєминах із Кармелюком: "...Ні, ні, та й усе-таки думка його поверталася до дивної красуні пані, до її не 
доказаних слів... Перед зором його часто поставали сумні очі красуні, що ховали в своїй глибині якусь 
нерозкриту таємницю; коли ж він надівав свою черкеску, то йому здавалося, що вона ще видає тонкі 
пахощі чарівної жінки, яка приторкалася до неї" [4:526]. 

Пані Розалія вдається до всіляких інтриг, аби якимсь чином принадити до себе Кармелюка: вона 
навмисне бере участь у слідчій комісії з метою попередження його про небезпеку, підкреслюючи цим 
удавану прихильність до нього та його вчинків. Але тим часом легковажна інтриганка і шукачка пригод 
вела складну і небезпечну подвійну гру, маючи на меті знищити свою суперницю, "білу тигрицю" Уляну 
й повністю звабити на свій бік Кармелюка, "прикувати до свого серця нерозривним ланцюгами 
непокірного отамана" [4:510]. У сітях, розставлених нею, опинилась не лише Уляна, але й сам Кармелюк: 
"Сама ж завела в пастку, та ще й лізе вся як є..." [4:656]. 

Кохання Розалії своєрідне у ставленні до Кармелюка, тому його смерть страшно її приголомшує: 
"Вона одразу постаріла на двадцять років. Вона круто змінила весь побут свого життя й цілком 
присвятила себе костьолу" [4:685]. Виводячи образ Розалії, письменник використовує увесь арсенал 
художніх засобів для романтичного моделювання її характеру: виведений портрет, вчинки героїні, її 
думки "працюють" на розкриття яскравого романтичного образу з його надіями і сподіваннями. 

Систему негативних персонажів у творі доповнює покірна челядь і панська прислуга, котра є 
виконавцем усіх панських забаганок. 

Економка в будинку маршалка Феліціта – стара діва, що "давно вже втратила рахунок своїм рокам", 
попри все ще старанно молодиться і зберігає свою цнотливість. Вона надзвичайно обмежена, більше 
того, романіст підкреслює її пихатість. Внутрішнє убозтво економки досить яскраво розкривається 
письменником через зображення комічно-сатиричного портрета. Ница покірність героїні розкривається 
М. Старицьким через намагання догодити Розалії, при цьому вона сприймає як належне образи і 
зневажливе ставлення до себе з боку своєї пані. 

Протилежним типом щодо образу Феліцати з огляду на зовнішність і вдачу, хоча багато в чому і 
подібна до неї, виступає у романі Пріся – молода жінка, яка вміє привернути до себе увагу своїх 
господарів-панів, а особливо чоловіків. Це їй вдається завдяки своєму "прегарному личку, зграбній 
фігурці, невеликому зросту, кокетливому одягу та ледь помітному гримові, вона здавалася набагато 
молодшою і взагалі була подібна до кокетливої, спритної й лукавої субретки помпадурівських часів" 
[4:426]. 

Але зовнішність цієї молодиці досить облудлива. Внутрішнє її єство переповнене хитрістю, 
нещирістю, улесливістю; вона навчилась догоджати своїм хазяям і ретельно виконувала всі їхні накази, 
не забуваючи в цей час і про власну вигоду: "Відомо, що фаворити часто бувають страшніші, й 
небезпечніші за самих панів" [4:484].  
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Образна система роману М. Старицького "Розбійник Кармелюк" досить неоднорідна: виведені 
автором образи, персонажі, характери і типи, що гуртуються навколо головного протагоніста, навіть 
коли вони перебувають на другому плані, тобто не під "юпітером" художнього моделювання дійсності, є 
неоодноманітними. Треба зазначити, що всі вони у художній структурі романного тексту є динамічними: 
читач спостерігає їхнє зростання, динаміку, їхні характери, внутрішня сутність їх увесь час зазнає змін 
під впливом тих чи інших соціальних чинників, в залежності від кульмінаційних ходів твору. Романіст 
тримає їх завжди в полі зору, уміє вмотивовувати їх поведінку, тобто всі вони зазнають впорядкованої 
індивідуалізації. 

ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ 

1. Петренко Л. (Плужник Є.) Про роман "Кармалюк" // Старицький Михайло. Кармалюк.– К.: Сяйво, 1927.– С. 5-8. 
2. Поліщук В. Герой (характер) у повістевій прозі Старицького (узагальнені оцінки) // Українська мова та 
література в школі.– 2003.– №8.– С. 56–59. 
3. Ролле Й. Кармелюк // Киевская старина.– 1886.– №3.– С. 495–560. 
4. Старицький М.П. Кармелюк.– К.: Дніпро,1971.–708 с. 
5. Тищенко В.І. Історичний роман М.Старицького про Кармалюка.– К.: Рад. школа, 1969.– 36 с. 
6. Цуркан І. Духовна близькість душ (Творча співпраця М. Старицького й Л. Старицької-Черняхівської) // 
Українська література в загальноосвітній школі.– 2001.– №1.– С. 48–51. 

 
Матеріал надійшов до редакції 19.03.2004 р.  

Цуркан И.Н. Галерея женских образов в романе Михаила Старицкого "Разбойник Кармелюк" 

В статье дана общая характеристика женских образов романа, способов их моделирования и 
индивидуализации. Выделены особенные черты авторского стиля в создании образов-персонажей. 

Ключевые понятия: художественный образ, характер, портретная характеристика. 

Tsurkan I.N. The Gallery of Feminine Images in the Novel "The Robber Karmelyuk" by Mikhailo Staritsky. 

The article characterizes feminine images of the novel and sets out the means of their variation and 
individualization. It point out the peculiar features of the author's style in creating his literary characters. 
Key words: literary image, character, character description. 
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ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ЕКЗЕГЕЗА ІМЕНІ ЯК КОНСТРУЕНТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІТЕРАТУРНИХ ГЕРОЇВ: РОМАН ПАНАСА МИРНОГО "ПОВІЯ" 

Предметом дослідження у статті є містико-символічний аспект психологізму роману Панаса Мирного 
"Повія", який розкривається за допомогою міфології імен та літер, з яких вони складаються. Ключові 

поняття:символ, психологізм роману, міфопоетична свідомість, міфологічна філософія імені, 
символічне значення. 

Дослідники різних поколінь роману Панаса Мирного "Повія" здебільшого будували аналіз 
психологізму твору на вивченні образу головної героїні Христі у рамцях соціальної проблематики. 

На нашу думку, психологізм роману має більш глибинну і різнопланову форму. Пропонуємо звернути 
увагу на містико-символічний аспект психологізму "Повії", де не останню роль відіграє 
феноменологічний опис і розкриття стуктури імені, побудованого на міфологічній символіці літер. 

У міфопоетичній свідомості "ім’я уявлялось таємною сутністю речі; знання імені означало владу над 
тим, що названо; вимовити ім’я , назвати наймення – могло значити створити, оживити, загубити, 
заволодіти" [1: 56]. Отож, для давньої людини ім’я було однією із основних таїн світу. 

Основні аспекти міфологічної філософії імені розкриваються у наближено таких питаннях. Що 
означають імена людей? За яким принципом звуки укладаються в імені? Що означає сутність тих звуків, 
із яких складається те чи інше ім’я? Чи має значення ім’я людини у її долі? Особливо гостро ці питання 
постали у містичних вченнях раннього середньовіччя, коли людина з особливою увагою розглядала 
знаки та імена, намагаючись відшукати в них потаємні значення, за допомогою яких прагнула розгадати 
полісемантичність світу. 

Так, у межах потаємних значень літер, із яких складалося ім’я Адама, воно було інтерпретоване як 
символ всього людства: літери імені Адам грецькою мовою відповідали початковим звукам у назвах 
чотирьох сторін світу – Аnatole –  схід, Dysis –  захід,  Arktos – північ,  Mesembria –  південь. 

Однак, "у давніх народів букви азбуки були  не лише абстрактним позначенням певного звука, вони 
наділялись символічним значенням..." [2: 330]. Ім’я виражало духовний тип людини. 

На основі того, що "всі елементи імені мають символічне значення" [3:221], зробимо спробу розкрити 
містико-символічний характер найменувань у романі Панаса Мирного "Повія". 

Звернімо увагу, що в романі на початку власних назв тричі фігурує літера "М": Мар’янівка, Марина, 
Мар’яна – саме в такому порядку автор роману знайомить читача із цими найменнями. Очевидно, що 
письменник грає із похідними від імені Марія, яке за біблійними легендами мало дуалістичне значення. 
Ім’ям Марія ( у перекладі з грецької – мучениця) було названо два протилежних типи жінок із біблійних 
історій, яких протиставляла причетність до гріха: Пречиста Діва Марія, уникнувши сексуального гріха, 
народила світу Христа Спасителя, а Марія Магдалина служила злому духу, була повією до часу 
розкаяння; і яких врешті решт об’єднала свята любов до Ісуса Христа [4: 454 -457]. 

Протиставлення міста селу, як двох ворожих сил, є характерною рисою української літератури ІІ-ої 
половини ХІХ ст., досить згадати творчість Пантелеймона Куліша, Івана Нечуя-Левицького, Бориса 
Грінченка та ін. Проте "Мирний ніколи не ідеалізував села. Як реаліст, він не міг проіґнорувати 
складний, трагічний процес пролетаризації і розкладу села за нових капіталістичних умов" [5: 356]. 
Проте сільська колективна мораль викликала в письменника більшу симпатію, ніж міська, де "ніхто тебе 
не примічає .., ніхто тебе не спитає: де була, куди ходила?" [6: 214]. 

Автор не випадково називає село Мар’янівкою.  У його назві криється двоїсте значення. Тут 
народжуються жінки-мучениці, які через труднощі та повсякденну клопоту світа білого не бачать. 
"Хилиться стара Прісчина голова на груди, а перед очима її гірка вдовина доля: убожество, недостачі та 
напасті людські... Не криком нежданого горя виливається її люта туга, не гарячими слізьми розливається 
вона по змарнілому обличчю, а німа-мовчазна – вона пронизує її наскрізь, як холод зеленить старе жовте 
лице, гірким полинем напуває душу і серце... "От тобі й свято! У цей день, кажуть, колись Христос 
народився... нове життя зачалося... а для мене – нове горенько!" [6: 173] – протиставляє своє життя 
біблійній історії Пріська.  

Не набагато кращою була доля Горпини з огляду на відданість її чоловіка іншій жінці та свавілля 
свекра. Навіть заможна Одарка втратила свою індвідуальність з необхідності цілком і повністю 
упокоритися чоловікові. Тут зароджувалася недоля Христі. 

 Отож, з одного боку Мар’янівка не забезпечує своїх мешканок щасливою долею, а з іншого – 
оберігає їх від гріхопадіння, від морального лиха, навіть від самих себе, наприклад, не дозволяє повною 
мірою проявитися темній стороні душі Христі. Вона свідомо стає на шлях деградації, лише потрапивши 
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до міста, до цього страшного монстра, який здався Христі "... хижим звіром, що, притаївшись у ямі, 
роззявив свого кривавого рота з білими гострими зубами, наміряючись кинутись на неї" [6: 215]. 

 Марина у місті також "зовсім переродилася... – панночкою виглядає, і у платті, коси в дрібушки 
заплетені, платок на шиї" [6: 325]. Зміни відбуваються не лише у портреті Марини, а й у її поведінці. 
Ставши на слизьку стежку повії, вона опустилася на дно суспільства. Скочення Марини до низу не 
перепиняє й одруження з паничем Довбнею. Ба, у бездонну прірву Марина потягла і його. Чи не значить 
такий поворот сюжету, що автор виносить проблему покритки на марґінальні кола соціальних площин, 
називаючи її витоками моральний, психологічний, особистісний аспект. На фатумність долі героїні 
вказує і її ім’я. У народних повір’ях Марина (Морена, Марена) – "богиня, пов’язана із сезонними 
ритуалами умирання і воскресіння природи... Марена сильніша за вогонь, для нього вона смерть" [7: 
290]. Марина стала джерелом  смерті для вогню кохання Довбні, а згодом і його самого. Міф про 
Маринку дуже тісно переплітається із історією життя героїні роману Панаса Мирного Марини. Марин-
ка – коханка Змія-Горинича, донька зміїного царя – жорстоко помстилася Добрині за необережне 
вбивство її коханця. Привороженого нею Добриню вона обернула на золотого тура, обіцяючи повернути 
його між люди, якщо він з нею одружиться. Проте не дотрималася слова і продовжувала його обертати 
на різних звірів, аж поки Добриня не знайшов нагоди покінчити з нею. У легендах, міфах, казках добро 
завжди перемагає зло. Зовсім інакше стається в житті: домігшись від Довбні одруження, Марина не 
полишає своєї помсти і зводить його зі світу. 

Із Мариною та Христею дослідники ототожнюють і образ Мар’ї: "Це дівчата-наймички (Марина, 
Мар’я, Христина), дівчата-повії і всі знедолені й принижені, що належать до соціальних низів" [5: 356]. 
На нашу думку, такий підхід занадто спрощений. На те, що образ Мар’ї стоїть осібно від Марини та 
Христі вказує і композція твору: історія Мар’ї структурно є текстом у тексті, вона видавалась окремим 
оповіданням. Іншу природу мають і витоки кривди Мар’ї. І Марина, і Христя втрачають дівочу честь із 
власної волі, засліплені великим коханням. Подальша доля чи недоля – це розплата за нерівну любов. 
Мар’ю розлучає із коханим і ґвалтує, не питаючи на те згоди, її господар – старий огидний самодур-
кріпосник. У подальших стосунках із чоловіками Мар’я шукала своє понівечене право на любов. Вона не 
продавала себе, вона віддавала душу, тіло, останню потом і кров’ю зароблену копійку. Вона жертвує 
собою своєю долею на честь високого почуття. Графічно ім’я Мар’я лише на одну позицію відрізняється 
від біблійного імені Марія. Марію Магдалину врятувала любов до Христа Спасителя, а спасінням Мар’ї 
стала здатність любити, а не помщатися й ненавидіти. Нерозхлюпана у катаклізмах життя любов дала їй 
змогу уникнути остаточного падіння і повернутися в родину. 

У розкритті внутрішнього світу Христі посутню роль відіграє символіка початкових літер імені 
головної героїні та її оточення. Мар’янівка, Марина, Мар’я розпочинаються із літери "М", яка символізує 
"чоловіче і жіноче начало.., відроджуючу силу води" [3: 303]. У єврейській абетці "Мем" означає ще й 
перехід дня у ніч та виникнення смерті із життя. Симетрична форма літери неначе розділяє навпіл 
протилежні поняття, які символізує: чоловік – жінка, день – ніч, життя – смерть. Призначення, доля і 
вчинки носіїв літери "М" у імені із роману "Повія" теж розділені навпіл та забарвлені відтінком 
протиставлення. 

Початкова літера імені Христі "Х" "у східному езотеризмі має значення "людини всередині своєї 
оболонки" [3: 508]. Виходячи із цього, можемо припустити, що натура Христі була розчахнута свідомою 
і підсвідомою площинами ще на початку роману, і жінка із нахилами до проституції жила у Христі на 
підсвідомому рівні в оболонці простої селянської дівчини. Христя, вихована у традиціях патріархально-
сільської моралі, раптом не хоче скоритися матері і розпрощатися із обновкою, із чобітками, кращими, 
ніж у самої Горпини. Бути гарною – природне бажання кожної жінки. Хіба за це можна засуджувати її? 
Та Христя хоче бути не просто гарною, а кращою за всіх. Вона з радістю біжить із подругами 
колядувати, залишаючи напівживу від горя і втрати матір на самоті із її невтішними думками. Чи не 
дивною видається поведінка героїні, чи не швидко вона забула померлого батька?  Критики пояснювали 
це могутнім покликом молодості. А як же тоді: " Плачте з отими, хто плаче" (Рим. 12, 15). Горе у будь-
якому віці є тяжким ударом, який краще витримувати поряд із рідними і дорогими людьми. 

Христі подобався Федір, хоч вона й побоювалася його батька. Та Христя сама не могла пояснити, 
чому вона часто робить саме так, а не інакше. Коли Христя і Федір після колядок залишилися на самоті, 
"то була хвилина, коли і Христі серце обізвалось. Щирий і жалосливий голос Федорів уразив його" [ 6: 
182]. Та вже за мить "вона сама не знає, чого їй стало смішно-смішно... Роздався тихій регіт" [6: 183]. 
Проте, коли Федір пішов, "у Христі жаль так здавив серце, що аж сльози виступили на очах" [6: 183]. 
Христя сама себе не розуміє, не знає, що з нею діється. Її роздвоєність, розчахнутість її душі стануть 
визначальними і у подальшому житті. Вона боїться міста, коли вперше туди приходить, але через певний 
час  їй чудним здалося, що вона вдома. І борщ їй несмачний, і каша тхнула димом, розмова з матір’ю 
плуталася й рвалася, тісною й смутною здалася ії рідна хата. Не добувши строку відпустки, вона 
повертається у місто. 



Н.М. Левченко. Феноменологічна екзегеза імені як конструент психологічної характеристики літературних героїв: 
роман Панаса Мирного "Повія" 

 
211 

Справжнє єство Христі розкривається, коли свідома і несвідома площини міняються місцями, і 
Христя перевтілюється в Наталю. У езотеричному символізмі "N" (Н) є виразником руйнуючої сили 
води. Подібність "М" і "N" вбачають лише у їхньому графічному зображенні як зображенні морських 
хвиль або  змія, що звивається. По суті ж "М" віддавна протиставляється "N" (Н), як символ створення 
символу руйнації. Таким чином Христя,  ставши дорогою повією Наталею, спалила всі мости за собою. 
"Перед Христею стояло безнадійне скитання – відплата за ті розкоші, які приходилось пережити, голод і 
холод далекого шляху, а бог знає – може, де і смерть нагла під тином..." [6: 582]. 

Отож, внутрішня "тиранія літер" [8: 46], з яких складаються імена героїнь твору, суголосна тиранії 
українського фалократичного суспільства ХІХ ст., спрямованої на жінку. 
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Levchenko N.М. Phenomenological Exegetics of Proper Names as a Component of Psychological 
Characteristic of the Literary Characters in the Novel "Poviya" by Panas Myrny. 

The article attempts to reveal the psychology of the characters by means of mythopoetics  of  proper names and 
symbolic meaning of the letters which make them. Key words: symbol, psychology of the novel, mythopoetical 
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ЖАНРИ ЖИВОПИСУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХІХ-ПОЧ. ХХ СТ. 

У статті на прикладі деяких творів українських прозаїків кінця ХІХ-поч. ХХ ст. простежуються різні 
модифікації новели, які вказують на спорідненість характеру їх виконання зі сферою живопису. 

Предметом аналізу стали етюди, акварелі, ескізи, натюрморти М. Коцюбинського та О. Кобилянської. 

В українській літературі кінця ХІХ - поч. ХХ ст. відбуваються кардинальні художньо-мистецькі 
зміни, зв’язані з різноманітними синтетичними процесами - взаємопроникненням живопису, музики, 
слова.  

Сучасна критика вважає це яскравим виявом модерністських пошуків, адже, як відомо, естетичну 
свідомість модерністів характеризувало явище симфонізму, поліфонія, монтаж, ритмічність, символіка 
кольорів. 

При цьому враховується той факт, що модернізм в українській літературі співвідноситься з потужною 
романтичною традицією (Т. Гундорова, Н. Шумило), тому тенденція до синтезу є логічною, бо вона 
завжди була характерна для романтики. Пригадаймо твердження Д. Чижевського, що "романтики охоче 
змішують гатунки, змішують прозу з віршами, в віршовані епічні твори (поеми) вставляють численні 
ліричні місця... ", "...вживають парадоксальні сполучення слів, наприклад, порівнюють звуки з 
барвами..." [1: 360]. 

На порозі віку в літературі ми зустрічаємо модифікації новели, які вказують на спорідненість 
характеру їх виконання зі сферою живопису: 

Етюди ("Цвіт яблуні", "Невідомий ", "Лялечка" М. Коцюбинського, "Дорога" В. Стефаника, зб. "Сині 
етюди" М. Хвильового). 

Образки ("Він іде", "Поєдинок", "Відьма" М. Коцюбинського, "Ні разу не вдарив" А. Чайковського, 
"Женячка на виплат" Є. Ярошинської, "Зустріч" Наталки Полтавки, "У найми" Д. Марковича). 

Акварелі ("На камені" М. Коцюбинського, "Буря"  Є. Мандичевського, цикл "Гірські акварелі" Гната 
Хоткевича, у С. Черкасенка зустрічаємо поетичні акварелі: "Пейзаж", "Змагання", "Вересень", "Берези", 
"Осінь"). 

Ескізи (зб "Ескізи" С. Васильченка, куди увійшли твори  "Роман", "У панів", "Мужицька 
арихметика", крім того у нього є "Осінній ескіз", "Душа" Наталії Кобринської, "Концерт", "Новина", 
"Речі", "Добре зерно" Надії Кибальчич). 

Натюрморт ("Рожі" О. Кобилянської). 
 Малюнки ("Вітрові пісні, "З громади" Надії Кибальчич, "Усе по закону" Вол. Леонтовича). 
 Шкіци ("Асан і Зейнеп" Христі Алчевської). 
Мініатюри ("Дощ" та "На золотому лоні" С. Васильченка). 
Зустрічаємо також картину, фотографію з натури, силует,  арабеску, пастелі. 
Не можна не погодитись з літературознавцем І. Денисюком, який стверджує, що від малярського 

способу зображення дійсності проза взяла "картинний принцип передачі простору, що проявляється у 
певних пропорціях між персонажем і тлом " [2:142]. 

Зображення людини у нерозривному зв’язку з природою, як відомо, невід’ємна риса української 
літератури, саме це великою вірою забезпечувало її ліричне начало. Однак напочатку віку намічаються 
нові тенденції у використанні природного тла для поглиблення психології персонажів. Саме це і складає 
дуже цікавий матеріал для дослідження. 

Відомо, якого серйозного значення пленеру в роботі над художнім твором надавали письменники 
поч. ХХ ст. Зокрема М. Коцюбинський та О. Кобилянська. 

У спогадах В. Чикаленко  ( української художниці, піаністки, дочки Є. Чикаленка)  знаходимо цікаві 
враження від прочитаних нею творів М. Коцюбинського: "...він повинен бути художником-малярем,– 
інакше й не могло бути. Та яскравість, та колоритність, свіжість в описах могла бути тільки в людини, 
яка відчуває тони, відтінки кольорів, яку особливо вражає природа. Він повинен особливо любити сонце, 
бо воно позолочує, оживляє часом буденні, сумні картини в його творах [3:165] . Далі вона пригадує, як 
уже на о. Капрі під час прогулянок він "витягав з кишені невеличкий альбом і щось рисував у ньому. То 
лінія Апеннінських Альп з сніговою паддю, що блищала на тлі синього неба, притягала його художню 
душу; то куточок старої scalinat’и (сходів), поміж камінням якої пробивались ясно-зелені соковиті листки 
кактуса й мерехтіли на сонці різноманітними відтінками красок. В таких випадках Коцюбинський зразу 
зупинявся й заводив розмову про сонце, про красу природи, про свою любов до неї, про  свій нахил до 
малярства, й тоді я чула від нього, що він страшенно любить малювати [3:166]. 

Чернігівський художник С. Бутник теж згадує про М. Коцюбинського як про майстра словесних барв. 
Це у розмові з ним великий сонцепоклонник зізнався, що "думка  про змалювання у літературі природи, 
а іноді і речей з допомогою кольорового лексикону, його давно цікавила, але цьому на перешкоді було 
недостатнє обізнання з назвами широкої гами кольорів". Йому було чудно, коли узагальнювали 
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споріднені кольори, коли вдаються до таких примітивів, як "олов’яні хмари", "синє небо", "чорна земля" 
[ 3:130]. Адже "письменнику треба знати фарби, як і художнику, а для цього треба бути художником. Це 
б йому багато помагало розбиратися в загальній кольоровій стихії і сприяло б утворенню гармонійного 
цілого з психологією моменту дії. Так би мовити, щоб фарби приходили на допомогу слову [3:130]. 
Подібне він твердив і в листі до О. Кобилянської, будучи переконаний, що  сліпий, глухий, без змислу 
дотику, без нюху художник неможливий, неможливий він і без міцної пам’яті: без неї образи художника 
перечитимуть тому, що він бачив, чув.  

М. Коцюбинський  вважав, що митець  " має трохи інші очі, ніж другі люди, і носить в душі сонце, 
яким обертає дрібні дощові краплі у веселку, витягає в чорної землі на світ божий квіти і перетворює в 
золото чорні закутки мороку". А в нарисі "На крилах пісні" читаємо: " Не знаю, чи то з усіма таке діється, 
чи то лиш зі мною, спраглим усього рідного, тепер далекого від мене, але згуки пісні, що торкалися мого 
вуха, лягали перед очима фарбами, малювали мені з дивною яскравістю цілі образи" [4]. 

О. Кобилянська згадувала: "Найсильніше зі всього впливала на мене природа. Безчисленні проходи в 
гори, в їх найдикіші частини – пішки чи верхом...- це було одиноке, що вдовольняло мене. Це було щось, 
що... заповняло душу, викликувало в ній спів, відгомін і ущасливлювало [5:233]. "Вплив природи був 
майже пригноблюючий для мене [5:235]. "Прекрасна і сильна, дико-романтична природа моєї 
батьківщини стала яким-то світом моїм, котрий голубив і годував заразом голодну душу мою" [5:216 ]. 
Або: "В часі, коли мені було 14-15 років, я любила пристрасно рисувати, не маючи до того іншого 
приготування, як саме гаряче внутрішнє бажання наслідувати природу й накреслити людські фізіономії і 
події між ними [5:220], починала рисувати. Ні, воно (малювання) мене не довго вдовольняло, треба було 
мені чогось сильнішого [5:233]. А в листі до С. Абрисовського вона писала: "Страшне люблю самоту, 
самоту в природі. Люди мені мішають, а я люблю з нею мовчки розмовляти [5:433]. 

Про використання літературою суміжних видів мистецтв писав у новелі "Сфінкс" М. Яцків: "Учений 
орудує системою, маляр і різьбяр площиною, музик сферою, актор рухом, а ми тим всім і ще чимось 
більше. В мертвім слові маємо воскресити краску, пластику, тон, рух, ідею і ще щось більше, і  се наша 
тайна... [ 6:261]. 

Як відомо, в образотворчому мистецтві етюд – це твір допоміжного характеру, обмеженого розміру, 
виконаний цілком з натури для її глибшого вивчення і засвоєння [7: 259]. Вже за своєю природою жанру 
він пов’язаний зі студіюванням, відображенням натури. Етюд, як правило, приваблював своїм 
пленеризмом. Етимологічно близькими є вживані терміни – студія, зрештою, навіть студент, які 
означають – вивчення, старанність, заняття.  Етюдність у літературному творі виявляється у швидких, 
дещо недбалих, гарячих, рваних штрихах, пленерних зарисовках.  Це ніби живі бризки життя. Згадаймо, 
як М. Коцюбинський у листах з о. Капрі писав: "Думаю зробити спробу написати щось про Капрі – се 
мають бути дрібнички, враження, картинки, сонце, море, природа, трошки людини, яка усе те любить... 
[4:7:329]. В стилі саме таких пленерних зарисовок, строкатих, такого своєрідного ілюзорного хаосу 
курортного життя на чарівному острові і витримано етюд "На острові". 

В етюді "Невідомий" перед нами теж сплітається напруга, спогади, роздуми, тривога, страх, надія, 
процес гартування волі засудженого до смерті. Весь твір – це внутрішній монолог, у якому, природно, 
одні кадри перекриваються іншими. Ми бачимо розрізнені деталі сюжету. 

Акварель – (франц. aquarelle, від лат. aqua – вода). Водяні фарби, художній матеріал для малярства. 
Фарби легко змиваються водою. Малюють на папері, рідше пергаменті, шовку, слоновій кістці. Основна 
особливість – прозорість – дає можливість враховувати просвітлюваність паперу, досягати особливої 
легкості. Акварельність літературного твору не тільки у барвистості зображення, не лише в малярському 
способі бачення пейзажу та людей (силуетно барвистими плямами), а й у самій ідеї картинності, у 
способі композиції, розрахованій на цілісне сприймання людини і тла, пейзажу, настроєвої атмосфери [2 
:199]. 

Саме такий картинний принцип передачі простору [2:142] бачимо в акварелі М. Коцюбинського "На 
камені". Письменник, ніби художник, обмежує просторово наш ракурс бачення. Море змальоване наче 
крізь одчинені вікна й двері кав’ярні на березі. Спочатку зображується дальній план, лінія злиття моря і 
неба – "ясна блакить моря, в нескінченність  продовжена блакитним небом [4], "...м’які синяві тони, в 
яких танули й розпливались контури далеких прибережних гір [4]. Це ніби загальний фон, виконаний у 
блакитній гамі. Ближній план передає хвилювання моря, яке "кипіло на березі піною" [4]. А вже на цьому 
фоні вихоплені постаті Алі  у вузьких жовтих штанях та синій куртці і червоній пов’язці та  Фатьми у 
жовтих патинках і ясно-зеленому фередже. Письменник словом намагається досягти зорового ефекту, 
тому і підбирає кольори яскраві, сонцебризні. 

Схожий морський пейзаж бачимо в акварельці "Буря" Є. Мандичевського: " Море казилося", кидалося 
пажерливою хвилею на берег і вихапувало каміння [8 :452]. В обох акварелях – дві стихії: розбурхане  
море і людські пристрасті. В акварелі "На камені" з баркасом, якого вихлюпнуло море, прийде на берег 
неспокій, Алі принесе хвилювання у татарську сім’ю, розбудить у душі Фатьми почуття кохання. У 
"Бурі" Мандичевського дівчина, на яку кидають жереб, нагадує собою лодку на бурхливій хвилі [8:453]. 
У  творах молоді втікають. У "Бурі" їх втеча супроводжується таким пейзажем: "Січе дощ, виє вітер, реве 
море, страшна ніч огортає землю. А дівчина тулиться до грудей любого і йде з ним у чужий світ" [8: 454]. 
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В акварелі М. Коцюбинського, коли Фатьма і Алі стали на вершечку, "з прибережних скель 
знявся табун морських птахів і вкрив блакить моря тремтячою сіткою крил" [4]. 

Акварель, як відомо, настроює читача на м’який, ніжний ліричний тон, котрий асоціюється з її 
прозорістю, делікатністю, витонченістю. У цьому ми переконуємось, коли читаємо словесні акварелі 
названих вище письменників. 

Цікаві і "Гірські акварелі " Гната Хоткевича, виконані в пленері, на Гуцульщині. То ж, природно, у 
них сильно акцентовано карпатсько-гірський колорит на противагу акварелям Коцюбинського і 
Мандичевського, де присутня  морська стихія. Воду ( гірських річок, головно-Черемоша)  у Хоткевича 
ми бачимо лише в таких акварелях, як: "Два шуми", "Черемош", "Повінь", "Життя". Твори багаті 
зоровими та звуковими враженнями від гірських пейзажів, це ніби схоплені пильним оком художника 
фрагменти, які, крім того, ще й сповнені роздумів про діалектичне співіснування вічної руїни й 
безнастанної творчості, про борню добра і зла, про потенційну потужність народу" [8:25]. 

Натюрморт – nature mort (фр.) –  буквально мертва природа. Зображення неживих предметів, 
домашніх речей, плодів, квітів, забитої диковини, атрибутів якої-небудь діяльності, зігрітих живим 
людським почуттям, які під пензлем художника починають жити власним неповторним життям. 
Натюрморти великих майстрів доказали, що речі можуть характеризувати і соціальне становище, і  
спосіб життя їх власника, породжуючи таким чином різноманітні асоціації і соціальні аналогії. 

Ще одним доказом живописності української прози кінця ХІХ – поч. ХХ ст. може бути словесний 
натюрморт О. Кобилянської "Рожі". Його вважають : і класичним зразком алегоричної мініатюри" [9:25 
], і поезією в прозі [10:107],  яка побудована на грі кольорів. Але тут  слід віддати належне самій ідеї 
картинності, зримості твору, адже авторка розраховує найперше на зорове сприйняття трьох рож, які 
стоять у склянці, тонко різаній, прозорій, наповненій аж по сам край свіжою водою. Кобилянська 
деталізує всі елементи цього натюрморту: стіл, що на нім склянка стоїть, із білого мармуру, тло – 
брунатно-золоте, засвічена лампа. Виписаний також задній план: відчинене високе вузьке готицьке вікно, 
за ним тонуть у темряві велети дерева. І вже далі говорить у  ній більше письменнця, ніж  художник, 
інакше вона не перевантажувала б цей натюрморт вказівкою  на небо, покрите грізними хмарами,  
заслоненим до половини місяцем і описом тихого леготу, від подуву якого падатимуть пелюстки рож. 
Адже пам’ятатимемо, що для О. Кобилянської  опалі рожі на столі не зводяться просто до вишуканого 
малюнка. Із цих рож ніби складається  ліричний щоденник жіночих доль. 
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прослеживаются различные модификации новеллы, указывающие на сходные признаки их исполнения с 
изобразительным искусством. Предметом анализа послужили этюды, акварели, эскизы, натюрморты 

М. Коцюбинского и О. Кобылянской. 

Chaikovska V.T. The Genres of Fine Art in the Ukrainian Literature of the End of  the 19th and the 
Beginning of the 20th Centuries.  

The paper sets out a few works by the Ukrainian prose-writers of the end of the XIXth century and the beginning 
of the XXth century which present a variety of modifications of a short story suggestive of their relationship with 
fine arts. The article deals with  sketches, pieces of aquarelle and still-life created by Mikhajlo Kotsubinsky and 

Olga Kobylianska. 
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ОБРАЗИ ДІТЕЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МАЛІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ  

Предметом статті є дослідження художньої функції образу дітей в українській малій прозі кінця XIX – 
початку XX століття. Об’єктом дослідження стали твори про дітей Бориса Грінченка і Володимира 

Винниченка. 

У художньому пізнанні світу дитинства чітко простежується закономірність: зацікавлення 
дитинством виникає лише на певному етапі індивідуального і соціального розвитку  і відображає історію 
народу, його ментальність. У давній українській літературі практично відсутній інтерес до світу 
дитинства, образи дітей схематичні, показані переважно як об'єкти виховання. Прозаїки нової літератури 
уважніше приглядаються до проблем дитини, її побуту, світобачення. Показовими у цьому плані є твори 
про дітей І. Нечуя-Левицького ("Вітрогон", "Невинна"), І. Франка ("Малий Мирон", "Грицева шкільна 
наука"), Панаса Мирного ("Морозенко", цикл "Як ведеться, так і живеться"), Б. Грінченка ("Украла", 
"Кавуни", "Олеся"), М. Коцюбинського ("Ялинка", "Харитя", "Маленький грішник", "Подарунок на 
іменини"). Письменники акцентують увагу переважно на образах бідних, знедолених дітей, інколи дітей-
сиріт, які страждають від матеріальних нестатків, позбавлені родинного затишку. Зрідка з'являються 
образи дітей, що зображені жертвами шкільної тиранії ("Отець-гуморист" І. Франка). 

Перелічені оповідання про дітей в українському літературознавстві часом кваліфікуються як дитячі. 
Але аналіз текстів спонукає до висновку, що концепція адресата в присвяченій дитинству малій прозі не 
однакова, тому можна сперечатися з приводу правомірності наведеного визначення. 

Серед оповідань про дітей українських прозаїків  другої половини ХІХ сторіччя умовно можна 
виокремити дві групи, хоча непересічної межі між ними немає. Твори першої, чисельнішої, 
репрезентують суспільні рефлексії світу дитинства в українській літературі. Вони розраховані на читача 
необмеженого віку ("Морозенко" Панаса Мирного, "Малий Мирон", "Отець-гуморист" І. Франка, 
"Дзвоник", "Каторжна", "Палії" Б. Грінченка, "Подарунок на іменини" М. Коцюбинського та ін.). Автори 
оповідань досліджують становище дітей у суспільстві, їх соціальний статус, способи життєдіяльності, 
стосунки з дорослими і ровесниками. В окремих творах образ дитини набуває символічного значення. До 
другої групи належать твори виразного дидактичного спрямування, адресовані маленькому читачеві 
("Олеся", "Кавуни" Б. Грінченка, "Харитя", "Ялинка" М. Коцюбинського та ін.). 

Концепція адресата малої прози про дітей другої половини ХІХ сторіччя вплинула й на поетику 
творів. Так у переважній більшості оповідань першої групи простежується тяжіння до психологізації 
образу дитини, а серед засобів творення художнього характеру з'являються елементи психологічного 
письма. У другій групі оповідань образи дітей схематичні, відсутнє заглиблення в психологію, риси 
характерів і вчинків героїв підпорядковані розкриттю певної дидактичної ідеї. 

Суттєво відрізняється і проблематика творів обох груп. Якщо в оповіданнях для дітей переважають 
моральні проблеми, то відповідні обрії першої групи значно ширші. Наріжною визначається проблема 
самого дитинства, статусу дитини в суспільстві. Наприклад, Б. Грінченко одним із перших в українській 
літературі  виводить образ дитини як індикатора морального здоров'я суспільства, як дзеркала, у якому 
відображаються його проблеми і перспективи. Показовим у цьому плані є образ Наталі ("Дзвоник"), 
дівчинки, яка настільки дискомфортно почуває  себе у дитячому притулку, що звертається зрештою до 
виховательки з проханням дозволити їй втопитися в колодязі. У творі автор настійно привертає увагу 
читача до боротьби Наталі зі дзвоником, персоніфікованим образом неволі. Однак персоніфікація 
набуває тут подвійного значення. Дзвоником, чи, іншими словами, дзвоном на сполох виступає в 
оповіданні й сама Наталя. 

Трагічний пафос творів про дітей Б. Грінченка особливо відчутний: його маленькі герої тяжко 
хворіють через завдані їм моральні тортури, а часом і гинуть.  "Суспільство, у якому діти не мають 
майбутнього, також приречене", - таку думку доводить автор мало не кожним своїм твором про дитину. 
За силою і глибиною трагізму оповідання Б. Грінченка можна прирівняти хіба що до "Морозенка" Панаса 
Мирного. 

Отже, українську малу прозу другої половини ХІХ сторіччя, яка висвітлювала проблеми дитинства, 
можна розмежувати на дві групи: твори для дітей з виразним дидактичним спрямуванням і 
схематичними образами, підпорядкованими розкриттю головної ідеї, і твори про дітей, у яких 
письменники розглядають дитинство не тільки в історико-соціологічному  та етнографічному аспектах, 
але й зацікавлюються внутрішнім світом дитини, специфікою її світосприйняття. Концепція адресата 
розглянутої прози відчутно позначилася на проблематиці і поетиці оповідань.  

Література ХХ століття не тільки плідно розвиває художні традиції своїх попередників,  а й створює 
нові, принципово інакше наповнені образи дитинства. Показовими у цьому плані  є оповідання 
В. Винниченка "Кумедія з Костем", "Федько-халамидник", "Бабусин подарунок", цикл "Намисто". 
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Пізнання світу дитинства у письменника невід'ємно пов'язане з історією суспільства і його соціальною 
самосвідомістю. Автор не обминає увагою соціальний статус дитини, способи її життєдіяльності, 
стосунки з дорослими, методи виховання. Але передусім письменник заглиблюється у власне культуру 
дитинства, внутрішній світ маленької людини, її моральні зацікавлення, сприйняття дорослого світу, що 
дає підстави кваліфікувати перелічені твори як психологічну прозу і говорити про художнє новаторство 
автора.  

Серед оповідань В. Винниченка також визначають твори про дітей і твори для дітей. До перших 
належать оповідання "Кумедія з Костем" і "Федько-халамидник", які стануть предметом дослідження цієї 
розвідки. Їх ще можна кваліфікувати як твори для сімейного читання. Другу ж групу репрезентують 
оповідання "Бабусин подарунок" і незакінчений цикл "Намисто". На відміну від попередньо розглянутих 
творів українських авторів другої половини ХІХ сторіччя, концепція адресата оповідань В. Винниченка 
позначилися лише на рівні проблематики творів, а засоби художнього  зображення  в основному 
ідентичні  не тільки в обох групах , а й традиційні для усієї творчості письменника. Для творів першої 
групи характерний також трагічний пафос. 

Традиційна проблематика і традиційна поетика намітилися вже в ранніх оповіданнях про дітей 
В. Винниченка: "Кумедія з Костем" і "Федько-халамидник". Письменник акцентує художню увагу на 
психологічних конфліктах, що, у свою чергу,  зумовлює глибоке проникнення  у внутрішній світ дитини, 
мотивацію логіки її поведінки. Здається, В. Винниченко  навмисне вміщує своїх героїв у гострі 
драматичні ситуації, які виникають зовсім несподівано, і завдяки їм ніби перевіряє моральні засади 
героя, його духовний потенціал. 

Присутній в оповіданнях В. Винниченка і факт смерті головного героя, що було характерним для 
малої прози про дітей  другої половини ХІХ  століття. Смерть В. Винниченко розглядає як наслідок 
відчуження, самотності дитини, нерозуміння її оточенням. Байстрюк Кость ("Кумедія з Костем") помирає 
із міцно затисненим у кулачку недопалком панської цигарки  - єдиним "скарбом", що дістався йому від 
батька. А найближче оточення хлопчика – панська челядь – не помічає трагедії передчасно обірваного 
життя людини і лише два тижні згадує на кухні "цю чудну  кумедію  з Костем" [3:302]. Автор кличе нас 
до милосердя, зачіпаючи найпотаємніші струни  людської душі умілим добором слів: "трагічний 
випадок", "трагедію" письменник замінює висловом "чудна кумедія", що  власне і є рефлексією 
оточення.  Він не ставить собі за мету зобразити челядь духовно зубожілою і жорстокою. Його герої ніби 
вихоплені на мить із реального життя, у якому  ні до кого немає діла, у якому кожен сам по собі, 
відповідає лише за себе, хоча при цьому  і залишається людиною. Тому криклива кухарка Тетяна  біля 
хворого хлопчика "не могла здержатися, губи її жалісно кривились, вона прикладала руку до щоки і, 
плачучи, примовляла: 

- Сирітко  ти моя! Ні матінки, ні батенька. Голубчику…" [3:301]. 
А лановий, який нещодавно шмагав хворого Костя паском за недоглянуту худобу, "вражено чухав 

бороду  й трохи винуватим голосом говорив…" [3:302]. 
В. Винниченко не списує факт смерті Костя на рахунок сирітської долі. Дитина може залишатися 

відчуженою і самотньою навіть у на перший погляд благополучній родині, живучи з батьком і матір'ю. 
Автор ніби зумисне доводить нам це наступним оповіданням "Федько-халамидник", пропонуючи 
поміркувати: а що, власне, заважає нам зрозуміти своїх дітей? 

Отже, якщо справа не у втраті родинних орієнтирів (і байдуже, живеш  ти серед челяді чи з рідними 
батьками), то коріння відчуження слід шукати у вмінні пристосуватися до оточення. І Кость, і Федько не 
тільки не бажали пристосовуватись до інших, але й відверто протистояли цьому: перший  - через свою 
емоційну нерозвиненість, своєрідність поведінки, а другий, навпаки, - через органічну принциповість, 
невміння  гендлювати власним кодексом честі і совісті. 

Зразком пристосуванця виступає інший герой оповідання "Федько-халамидник" – Толя.  Автор, 
використовуючи традиційний конфлікт (герой – антигерой), відразу наголошує на протистоянні цих 
персонажів: "Толя був син хазяїна того будинку, де вони жили. Це була дитина ніжна, делікатна, смирна. 
Він завжди виходив на двір трошки боязко, хмурився від сонця й соромливо посміхався своїми 
невинними синіми очима. Чистенький, чепурненький, він зовсім не мав нахилу до Федькових забав" 
[3:310-311]. 

На початку читачеві складно визначити, кому з хлопчаків відведено позитивний полюс, а кому 
негативний, оскільки перші авторські характеристики зовсім не на користь Федька. А далі письменник 
просто відсторонюється, залишає своїх героїв ніби "сам на сам" із ситуацією. Розглядаючи філософську 
концепцію В. Винниченка, дослідниці О. Гнідан і Л. Дем'янівська відзначають: "Для Винниченка 
важлива ситуація, а не наперед точно визначений характер, оскільки апріорної людської природи  не 
існує. Тому, підкреслюючи свою об'єктивність, непричетність до долі персонажів, письменник дивиться 
на них мовби збоку, не ототожнюючи себе з ними. Так само збоку, по-новому, руйнуючи старі уявлення, 
Винниченко бачить і майстерно відтворює і весь оточуючий світ героя" [4:114]. Слова ці сказані з іншого 
приводу, але цілком можуть стосуватися  розглядуваного твору.  

Отже, герої оповідання виявляють себе у конкретних ситуаціях. Події на річці остаточно 
розставляють потрібні акценти. Все, що відбувається у творі до льодоходу, - це ніби "увертюра", яка дає 
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ключ до розуміння характерів героїв, їх поведінки. Наприклад, із цієї "увертюри" ми дізнаємося, як 
карали Федька за те, що він спокушав Толю своїми витівками, як Федько ніколи не брехав, і як батько 
давав йому гроші за чесність, хоча перед тим пригощав різкою за бешкетування. Уся ця інформація, 
скупо розсипана на сторінках твору, знадобиться читачеві для того, щоб осягнути момент зради Федька 
власним принципам: переконання і тверда життєва позиція (за будь-яку ціну бути чесним перед собою і 
перед іншими)  раптом поступилися співчуттю і жалю до негідника Толі?!  І коли читач уже ладен 
зробити висновок, що Федько зраджує сам собі, тоді автор непомітно відкриває йому момент істини: 
герой гине тому, що залишається самим собою, не пристосовується до обставин, а має мужність 
протистояти їм, керується власним  кодексом честі. 

В. Винниченко не тільки досліджує внутрішній світ своїх маленьких героїв, але й відкриває його 
перед нами саме тоді, коли наступає критичний момент, коли емоції і відчуття персонажів сягають 
апогею. Така методика вибору ситуації, ракурсу зображення використовується не лише в оповіданнях 
про дітей, а й в усій його малій прозі: "Увага автора концентрується виключно на відображенні 
кризисного моменту життєвого шляху, але весь цей шлях не показується;  не дається розгорнута і повна 
психологічна характеристика персонажа до і після кризисної точки. Головне – передача стану 
особистості в тяжкій для неї ситуації… Весь предметний світ і явища соціальної дійсності оповідання 
стають, перш за все, засобом розкриття трагедії особистості, підсилюють і поглиблюють одночасну 
передачу критично-екстремальної ситуації та її емоційно-суб'єктивну авторську оцінку" [4:111]. 

У ранніх оповіданнях про дітей В. Винниченко демонструє мало не весь арсенал засобів поетики, 
властивий для його творчості загалом. Традиційний і часто використовуваний усіма письменниками 
портрет героя набуває у нього нового наповнення. Прозаїк виступає проти старої народницької поетики, 
репрезентованої творами І. Нечуя-Левицького і Б. Грінченка, яка "подавала портрет у межах побутово-
етнографічної одноманітности" [9:5]. Багатомірні і глибоко психологічні образи В. Винниченка вимагали 
таких же багатомірних і глибоких психологічних портретних штрихів.  

Знайомлячи читача із панським підпасичем Костем ("Кумедія з Костем"), автор зупиняє художню 
увагу на очах і вустах хлопчика: "Зеленкуваті, вузенькі глибокі оченята його не одривались, а губи 
роззявились, і з-за них виглядали ріденькі, гостренькі зуби. Здавалось, що він як укусить, то мусить 
страшенно боліти, більше, ніж від кого другого. Але Кость ніколи не кусався. Хто б і як його не бив, він 
нізащо не кусався" [3:289]. Портретні штрихи супроводжуються нетрадиційним авторським коментарем, 
який відразу трохи насторожує читача: чого раптом дитина повинна кусатися, і чому письменник так 
уважно приглядається до зубів хлопця? Відповідь на питання з'явиться трохи пізніше, коли читач 
зрозуміє, що письменникові важливо не тільки показати свого героя і дати своєрідну відправну точку, з 
якою порівнюватимуться нові враження, але й умістити між рядками думку про те, як важко жити цій 
дитині і як умови життя позначаються на її зовнішності. 

Упродовж твору автор неодноразово доповнюватиме портрет новими деталями, розглядаючи вкотре 
очі і вуста: "… кумедно зморщив носа, вишкірив зуби…" [3:289]; "… худі веснянкуваті щоки його 
розжеврілись, губи розкрились і він часто облизував їх" [3:295]; "… підвівсь і чудно, напружено, 
гарячими зеленкуватими очима дивився вслід йому…" ; "… посміхнувся ніжно-ніжно, аж засяяв 
очима…" [3:298]; "… лице суворо витягнулось, під очима лягла кружальцем холодна мертва тінь, губи 
блідо-сині міцно прилипли до зубів, і зуби злегка виглядали з-за них" [3:302]. Письменникові важливо 
помітити найменші зміни на обличчі дитини, зазирнути в очі-щілинки, які відкривають дорогу до 
сокровенного, адже   не  тільки рухи і жести, а навіть міміка  свідчить про переживання героя, його 
психологічний стан. Тому й виходить у В. Винниченка "портрет живого, кожний раз іншого, 
неповторного героя, індивідуальности з виразними психологічними рисами та глибокими внутрішніми 
переживаннями" [9:5]. 

Активним  діючим  компонентом поетики В. Винниченка виступає художня деталь. Письменник 
намагається уникати розлогих авторських відступів, часом йому досить одної опуклої деталі, риси, 
характерного слова чи предмета, щоб до найтонших нюансів показати нам внутрішній світ свого героя, 
його життєву драму. В оповіданні "Кумедія з Костем" такою деталлю, яка  набуває глибокого 
алегоричного значення і несе у собі значне змістове та ідейно-емоційне навантаження, виступає 
недопалок панської цигарки. 

Не випадковою є і поява чижика в оповіданні "Федько-халамидник". Хоча він фігурує заочно лише в 
двох епізодах, однак без нього оповідання не відбудеться, а образ антигероя залишиться незавершеним. 
У В. Винниченка, як у істинного майстра, у творах немає другорядних подробиць, оскільки вони 
побудовані за принципом максимальної сконденсованості: кожний нюанс умотивований, кожна деталь 
обгрунтована, тісно пов'язана з ходом авторської думки. 

В. Винниченко полюбляє наділяти своїх героїв винятковими характеристиками, на яких акцентує 
увагу впродовж твору. Так, маленький Кость ("Кумедія з Костем") відрізнявся від дитячого оточення 
тим, що ніколи не плакав: " Річ у тім, що Кость ніколи не плакав. Не плакав та й годі, такий кумедний!  
Як його вже не били і хто вже його не бив: і ланові, і кухарки, і скотарі, і свинопаси – нізащо не плакав! 
Уже й на парі йшли не раз, що заплаче, і таки ні. Зіщулиться тільки, втягне голову свою в плечі та все 
своє "хрр!" Коли ж уже, наприклад, кинуть за пазуху жарину або заткніть голку в бік, то заверещить 
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тоненько-тоненько, зажмуриться й біжить куди попало. А все ж таки не плаче! Його так і прозвали за це 
"кам'яним виродком" [3:293]. 

Герой однойменного оповідання Федько-халамидник ніколи не брехав і не любив зраджувати 
товаришів. Батько навіть давав йому за це гроші, таким чином стимулюючи синову чесність і порядність. 
Після випадку на річці, з'ясовуючи обставини купання хлопців серед криги, Толин батько також менше 
схильний довіряти власному синові, аніж Федькові. Тому сам Федько виносить собі вирок першою 
неправдою. 

Здається, ніби автор упродовж твору докладає значних зусиль до того, щоб переконати читача у 
виняткових рисах своїх героїв. І коли ми вже точно знаємо, що Кость ніколи не плаче, а Федько ніколи 
не бреше, то тоді відразу стаємо свідками перших сліз і першої брехні. Такий прийом забезпечує 
максимум емоційної експресії, напружує і захоплює читача, залучає його до мистецької співпраці з 
автором. 

"Золотим кільцем" в образному ланцюзі творчості письменника С. Погорілий назвав засіб контрасту 
[9:8]. Цю ж думку висловлює і С. Єфремов у "Історії українського письменства": "Надто виразно і сильно 
виходять у Винниченка першої пори картини контрастів – психологічних чи соціальних, однаково, - і 
автор наче пишається тим, що поруч ставить якнайдужчі суперечності, зводить їх докупи, роздягає з тих 
лагідних форм, у які вбирає їх міщанська  буденщина" [7:573-574]. Досить характерним у цьому плані є 
оповідання  "Федько-халамидник", оскільки побудоване всуціль на контрастах. Зупиняючись лише 
побіжно на соціальних  контрастах (Толя – панич, а Федько – син робітника типографії і т.і.), автор 
захоплюється контрастами вчинків і характерів героїв. Наприклад, Федько ціною власного життя рятує 
Толю від смерті й від  покарання батьків, під час хвороби, коли приходить до пам'яті з непритомності, 
цікавиться лише тим, чи не били панича. А Толя не тільки не відчуває докорів сумління, він ще й 
"наживається" на Федьковій смерті, оскільки забирає його чижика. Використання контрастних 
зіставлень, як і виняткових характеристик героїв, також забезпечує максимальну емоційну імпресію та 
незабутню гаму вражень і почуттів, що особливо вирізняє оповідання про дітей В. Винниченка з загалу  
малої прози початку ХХ століття. 

Отже, художнє пізнання світу дитинства в малій прозі В. Винниченка з одного боку базується на 
традиціях літератури про дітей другої половини ХІХ століття, а з другого – являє собою новий, якісно 
вищий і своєрідний щабель. Новаторство письменника полягає передусім у глибині психологічного 
дослідження, майстерності відтворення внутрішнього світу маленьких героїв. В оповіданнях про дітей 
автор не відступає від багатьох своїх художніх принципів і прийомів, а використовує їх лише з 
невеличкою похибкою на концепцію адресата. Традиції В. Винниченка в українській дитячій літературі 
розглядати не доводиться, оскільки  його твори лише на короткий час стали фактом літературного 
процесу, а потім понад півстоліття були приреченими на забуття. 
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Чепурко Е.М. Образы детей в украинской малой прозеконца XIX –начала  XX столетия. 

Предметом статьи является исследование художественной функции образов детей в украинской малой 
прозе конца XIX – начала XX века. Объектом исследования стали произведения о детях Бориса 

Гринченко и Владимира Винниченко. 

Chepurko O.M. The Images of Children in the Ukrainian Minor Prose of the End of the XIXth – the 
Beginning of the XXth Centuries.  

The article studies the artistic functions of childrens’ images in the Ukrainian minor prose of the end of the XIXth  
through the beginning of the XX centuries. It centers on the works by Boris Hrinchenko and Vladimir Vinnichenko. 
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"НАПРЯМ РЕАЛЬНИЙ З ЗАКРАСКОЮ РОМАНТИЧНОЮ... ": ДО ПИТАННЯ ПРО 
ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОГО МЕТОДУ ІВАНА ФРАНКА 

Предметом статті є аналіз особливостей творчого методу Івана Франка. З’ясовуються психологічні 
детермінанти і значимість Франкового звернення до поетики романтизму. Ключові поняття: 

літературний напрям,  творчий метод, поетика, романтизм, реалізм.  

Франкову причетність до романтизму літературознавці здавна оцінюють неоднозначно. Найближчі 
соратники письменника – М. Драгоманов і М. Павлик – картали товариша за так звані "романтичні 
скоки", вважали їх проявами слабкості, поступками на користь безідейності в літературі. М. Євшан 
убачав перспективність Франкового звернення до романтизму у зв’язку з ідейно-естетичною 
спорідненістю останнього з модернізмом.  М. Зеров вважав ранній (романтичний) період творчості 
І. Франка аж ніяк не безідейним, а, навпаки, сповненим героїзмом самопожертви, самопосвяти, поезією 
"гімнів, закликів, програмових тирад" [3:474]. О. Огоновський з поблажливістю та іронією, по-
професорськи аргументовано вказував на протиріччя між палкими деклараціями свого талановитого 
студента про відданість реалізмові та одночасним впровадженням романтичних принципів у художніх 
творах. 

Між будь-якими деклараціями і реальним станом речей у літературі, як правило, існують 
суперечності. Декларація – це своєрідна сублімація творчого невдоволення автора або власною 
художньою практикою, або реаліями загального літературного процесу; це потяг до ідеалу, якого в 
літературній творчості так само важко досягти, як і в будь-якій іншій сфері людської діяльності; це, як 
правило, констатація того, що мало би бути, а не того, що реально існує. Тому раціональні теоретичні 
умовиводи Івана Франка стосовно самовизначення власного творчого методу як "наукового реалізму" 
можуть слугувати лише додатковим аналітичним матеріалом у процесі дослідження його художніх 
творів, але аж ніяк не істиною в останній інстанції. Натомість більшої значущості в обсервації 
особливостей творчого методу письменника набуває з’ясування психологічних детермінант такого 
підсвідомого в своїй основі процесу, як літературна творчість. 

Прикладом усвідомлення різниці між "програмовими тирадами" і художньою практикою 
письменника може бути Франкова-таки оцінка творчості чільного представника натуралізму в літературі 
Еміля Золя. "Та при тім він – романтик, – зазначає Франко. – Се не парадокс, се справді так: у тім 
завзятім натуралісті, в тім невтомимім малярі соціального болота і гнилизни є душа романтика. У нього 
палка південна фантазія, що любується в грандіозних контурах, ярких кольорах, у прибільшуванні і 
роздуванні найвизначніших речей до нечуваних, казочних розмірів. Правда, розум і студії зробили його 
реалістом, малярем близької, сучасної дійсності, але захований у душі романтик робить тому реалістові 
ненастанні збитки. Реаліст робить студії, описує окруження якомога найстаранніше, нюхає, смакує, міряє 
циркулем, а романтик іронічно дивиться на всю ту роботу і водить пером автора, і з-під того пера 
виходять дивогляди, яких око не бачило і ухо не чуло ніколи…" [9, т. 31:305-306]. 

У біхевіоризмі апробовано методику створення психологічного портрету особистості за допомогою 
характеристик, які остання дає іншим людям. Адже оцінювати інших ми можемо тільки з точки зору 
власного життєвого досвіду. Франко є автором цілого ряду висловлювань на адресу інших літераторів, 
які водночас цілком могли б стосуватися його самого. Ось і в наведеній цитаті вгадується підсвідома 
проекція самооцінки на аналіз особливостей творчого методу французького письменника. Тож нічого 
дивного немає в тому, що переважна більшість літературознавців дає подібну характеристику творчості 
вже самого Франка. Наприклад, в "Історії літератури руської" О. Огоновський зазначає: "Видно, що така 
манера оповідання (з фантастичними картинами – Р.Г.) є  авторові справді по-нутру, та що він не міг її 
позбутись досі, дарма, що він від р.1876 почав зображати реальні картини з життя. А вже ж по 
вродженому талантові Франкові писати б найпаче такі повістки, котрі визначуються напрямом реальним 
з закраскою  романтичною…". На думку О. Огоновського, "в життю екстреми стикаються між собою. 
Так і Франко з крайнього романтика став  реалістом" [7:1063]. 

М. Євшан пише про "дві сторони психіки Франка і його діяльности…, властиво, про їх боротьбу": 
"Франко весь час боровся сам з собою, суспільний робітник боровся з поетом – і тільки в тій боротьбі 
скристалізувалася його психіка" [2:136]. М. Зеров відзначає "Франкове роздвоєння між невідомим 
потягом, що кличе його в бік "естетизму", в бік повного виявлення його творчої індивідуальності – і 
програмовим його панцирем, що, лиш поволі спадаючи, дає йому змогу свобідно рухатись…" [3:488]. 
Ю. Лавриненко вбачає в літературно-художній продукції Івана Франка "демонстрацію драми його 
власного духово-світоглядного  росту. Франко був вихований під впливом Драгоманова в дусі  
позитивізму", але в кінці XIX ст., "взявши від позитивізму уважну  любов до факту і жагу до знання, 
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Франко звів претяжкий бій з позитивізмом як ерзацом релігії. Про це свідчить та боротьба "раціо" і 
"серця", яку бачимо вже в таких порівняно раніших творах Франка, як "Смерть Каїна" (1889)" [4:5].  

Гіпотетично причиною цієї внутрішньої боротьби з самим собою могла стати суперечність між 
романтичним світосприйняттям обдарованого багатою фантазією та уявою письменника і раціональною 
спрямованістю на необхідну корисність творчої діяльності (принцип, до якого підштовхував І. Франка 
М. Драгоманов, і який сповідували у той час європейські філософи-позитивісти). Цікаво, що на рівні 
свідомості Франко погоджувався з аргументами свого вчителя, він був упевнений у шкідливості надміру 
уяви та фантазії, які заважають сконцентруватися на суспільно-корисній праці. Один із героїв поеми 
"Нове життя" озвучує цю проблему: 

Фантазія була мій перший ворог, 
Вона мене й до згуби довела. 
Все, що здобув я, розбивала в порох, 
За чимсь новим і рвала і тягла, 
Від змін до змін потручувала скорих, 
Ні в що вглибитись, вжитись не дала, 
Мов фата-моргана манила без перерви. 
Зглушила совість в мні і притупила нерви [9, т.1:211]. 

Інший герой поеми, який, за задумом автора, репрезентує здорові, "позитивні" сили із надр простого 
народу, і за яким вгадується по-мужицьки прагматична й оптимістична частина амбівалентної натури 
самого Франка, ставить однозначний діагноз "панської" хвороби: 

Ви, знать, крихітку на байронізм хорі, 
На Weltschmerz, як казати звик ваш друг. 
І нерви в вас до зрушень надто скорі, 
Роздразнена уява, бо весь круг 
Мрій, мислей, бажань – все к одній змагає цілі: 
Ятрити рани, що згоїтись ще не вспіли[9, т.1:207]. 

У дусі романтичного розуміння місії поета як пророка, провідника нації, здатного на самопожертву 
заради власного народу, поет декларує: 

Я поборов себе, з корінням вирвав з серця 
усі ілюзії, всі грішні почуття, 
надії, що колись вільніше ще дихнеться, 
що доля ще й мені всміхнеться, 
що блиснуть і мені ще радощі життя. 
 
Я зрікся їх навсе. У тачку життьову 
запряжений, як наймит той похилий, 
я мушу так її тягти, покіль живу, 
і добре чую се, ярма не розірву 
і донесу його до темної могили [9, т.3:16]. 

М. Євшан, коментуючи ці рядки, зазначає, що це "типічна формула таких людей, як Франко", і 
водночас це "вічна нещирість" творців, які намагаються бути лише робітниками "на народній ниві", бо 
вони забувають, "що ота власне надвижка духових сил, яка позволяє їм ангажуватися в суспільну 
працю, - се й єсть мрія" [2:137]. 

Поетична творчість значною мірою заснована на підсвідомості. Даремно М. Драгоманов і М. Павлик 
нарікали на "романтичні скоки" Франка. У душі поета назавжди знайшли притулок ті вишукані 
"метелики", про які Франко писав у "Майових елегіях", що вони запряжені у "перлову мушлю", за 
погоничів мають "аморетів", а весь той екіпаж є екіпажем весни, символом несвідомого потягу до краси, 
до мрій, світлих ідеалів: 

 Весно, се твій екіпаж! І твоя се вина, коли серце 
Ще раз розсудок злама, ще раз зо шляху збіжить 

Так усміхаєсь йому променястий той полет Ікарів, 
Навіть Ікара судьба не налякає його [9, т.3:343]. 

І тільки невблаганний контролер свідомості примушує поета по хвилі додати: 
Ні, аморети, мені за погоничів ви вже нездалі: 

Надто ви, хлопці, палкі, надто в їзді нетривкі [9, т.3:343]. 
І хоч "мрії безумні, немов той табун, вигравають по полю, гриви на вітер, і ржуть, дзвінко копитами 

б’ють", все ж "тверда їх рука в поводах цупко держить. Хвилька – і ляск батога, і жорстоке, понуре 
"ніколи"… Праця! І чар весь мине" [9,т3:342].     

Як би не було, а потяг до "емоціо", до ліризму, ідеалізму, почуттєвої сфери людських стосунків, до 
бунтарства та радикалізму, зацікавлення темним боком світу та людської натури (риси, які складають 
концептуальний стержень романтичного мистецтва), – все це належало до одного із тих полюсів творчої 
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напруги письменника, які впливали на його індивідуальний художній метод не тільки у ранній період, а 
й упродовж усього життя. Як слушно зазначає Лука Луців, "Франко почав свою поетичну творчість в 
романтичному дусі, пізніше він реалістично малював поетичним словом долю своїх героїв, але 
романтичної манери не покинув так повно, як це підкреслюють літературознавці в УРСР" [5:96]. Не 
випадково на початку ХХ століття вже визнаний, досвідчений поет Франко пише рядки, які можна 
вважати його творчим кредом, адже в них йдеться про необхідність поєднувати "фантазію і дійсність": 

На романтичного коня сідаю. 
Крилатий звіру, не пручайсь, не ржи! 
Неси мене, куди я загадаю, 
На фантастичні ті шпилі біжи, 
Де вихор грає, стогне гомін гаю, 
Де на вузькій, мов ниточка, межі 
Фантазія і дійсність спина в спину 
Глядять у мрій квітчастую країну [9,т.3:109]. 

Подібну думку зустрічаємо і в іншій поезії Франка: "На романтичнім візку в край реалізму майнем" 
[9, т.3:344]. Адепти протилежних літературних уподобань шукали в цьому вислові аргументи на користь 
власної ідейно-естетичної доктрини. Для цього одні наголошували на слові "реалізму", інші – на слові 
"романтичнім". Тоді як справжній сенс цієї фрази полягає саме в цілісному її прочитанні. 

Приклади вдалого вживлення елементів романтизму в ідейно-естетичні системи інших літературних 
напрямів можна віднайти в багатьох загалом неромантичних творах письменника. Скажімо, повість 
"Борислав сміється" вважається вершиною Франкового реалізму, а проте образ Бенедя Синиці 
змальований не зовсім реалістично. Франко ідеалізує головного героя, абсолютизуючи його позитивні 
риси. Такий "безгрішний" персонаж, що протистоїть "злому" середовищу, більше характерний для 
романтичних творів. "Вельми романтичною" у творі "Борислав сміється" здавалася О. Огоновському 
історія пристрасної любові Готліба до Фанні,  особливо ж  перша зустріч "перебраного за вуглярчука" 
Готліба з дочкою Леона Гаммершляга, коли Готліб мало не одурівши від кохання, кидається перед коні, 
щоб зупинити їх. "Правда, що любов у людей орієнтальної породи буває гарячіша, ніж у європейців, але 
все ж любовні пригоди Готліба розказано  з такими  романтичними подробицями, які не конче суть 
пристібні до писання реального. 

Відтак про характеристику Бенедя Синиці запримічаємо, що вона не може зватись природною" 
[7:998], – резюмує О. Огоновський. 

Для того щоб підсилити інтригу, зробити твір більш читабельним, письменник звертається до 
романтичної манери і в одній із частин-новел великого роману "Лель і Полель" (1887). Елементи 
натуралізму та реалізму у цій частині твору пом’якшуються романтичним контекстом: як і у повісті 
"Петрії і Довбущуки", оповіданні "У тюремнім шпиталі", у розповіді про перебування Владка і Начка у 
тюрмі присутня тема захованих скарбів, котрі назбирано нечесним шляхом, але які в майбутньому мають 
послужити справі боротьби за національне та соціальне відродження народу. Епізод, коли дід, який 
помирає у тюрмі, ділиться своєю таємницею з хлопчиками, нагадує типово романтичну історію з роману 
О. Дюма "Граф Монте-Крісто".  

У романтичній манері розкривається в "Лелі і Полелі" й тема всевладного кохання, почуття настільки 
сильного, що воно здатне штовхнути людину на злочин проти власного сумління, на зраду суспільних 
інтересів і навіть на самогубство. 

Елементи романтизму у повісті криються у містичній запрограмованості близнят, їхній вірі, що один 
без одного вони не зможуть жити на світі. 

Як відомо, контраст – прийом романтичний, але виявляється, що на вищому ступені узагальнення і 
сам романтизм може бути контрастно використаний у протиставленні з натуралізмом. У "Перехресних 
стежках" Франко протиставляє романтичне, платонічне кохання Регіни і Євгена брутальному ставленню 
Стальського до дружини. Ідеалізоване зображення головного героя, який бореться зі "злим" середовищем 
контрастує з фізіологічно детермінованою постаттю Стальського. Романтична гостросюжетність 
співіснує з надмірно деталізованим описом справ, які веде у суді Рафалович. Письменник використовує 
контраст як засіб увиразнення для підвищення експресивності твору. 

Контраст як композиційний засіб покладено в основу іншого твору Івана Франка – "Хома з серцем і 
Хома без серця". Це оповідання важливе для розуміння психологічних причин того явища, яке 
М. Драгоманов та М. Павлик не зовсім делікатно називали "романтичними скоками" Франка. 

 Протиставляючи головних героїв твору, письменник не тільки робить їх виразниками протилежних 
ідеологічних концепцій, що побутували на той час у середовищі інтелігентної української молоді, а й 
надає їм ролі "живих символів" різних боків амбівалентного людського "Я" письменника. Палкі промови, 
що їх проголошують Хома з серцем і Хома без серця, нагадують уривки з публіцистичних творів самого 
Франка, а їхній діалог інколи нагадує внутрішній монолог автора: 
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- Мусимо любити народ, що вигодував нас працею своїх рук і потом свойого чола! – проповідав із 
щирим запалом Хома з серцем. 

- До чого здасть[ся] народові наша любов? – бурчав Хома без серця. – Народ потребує реальнішої 
поживи [9, т.22:10]. 

Іван Франко звертався до поетики романтизму не тільки під впливом загальних тенденцій у розвитку 
літературного процесу, але й тоді, коли в його естетичній свідомості перемагали аргументи Хоми з 
серцем. Хома без серця символізує раціоналізм реалістичного типу творчості. Вічна суперечка між 
"розумом" і "серцем" тривала впродовж усієї творчої  діяльності письменника і на рівні різних художніх 
творів по-різному вирішувалася. 

Художня творчість Івана Франка переконливо доводить, що романтизм був невід’ємною, 
повнозначною та повноправною частиною його естетичної свідомості так само, як реалізм, натуралізм, 
імпресіонізм чи модернізм. Геніальність письменника проявляється у вмінні синтезувати здобутки різних 
літературних напрямів, у тому числі й романтизму, перебуваючи у постійній силовій напрузі 
протилежних полюсів – "раціо" та "емоціо". В умовах ущільнення українського літературного процесу 
кінця ХІХ – початку ХХ століття ця особливість творчого методу Івана Франка не тільки забезпечувала 
оригінальність і  самобутність його художнім творам, а й відкривала нові можливості для інтенсивного 
розвитку всієї української літератури. 
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(Прикарпатський  університет  ім. В. Стефаника) 

ТВОРЧИЙ ПІДХІД Ч. ДІККЕНСА Й І. ФРАНКА ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРОБЛЕМ ОСВІТИ У 
РОМАНАХ "НІКОЛАС НІКЛЬБІ", "ДЕВІД КОПЕРФІЛД "  Й ОПОВІДАННЯХ "ОТЕЦЬ-
ГУМОРИСТ", "SCHONESCHREIBEN"( У ТИПОЛОГІЧНО-ПОРІВНЯЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ) 

Типологічно-порівняльний аналіз творів Ч. Діккенса й І. Франка, які порушують проблеми освіти, виявив, 
що, незважаючи на індивідуальний стиль письма кожного прозаїка, їхні романи та оповідання 

включають багато спільних рис: зображують актуальні соціальні проблеми суспільства та викривають 
жорстокість окремих учителів. 

Ч. Діккенс (1812-1870) й І. Франко (1856-1916) – велетні світової літератури, в скарбницю якої вони 
внесли десятки томів талановитих творів з незабутніми героями. Це великі гуманісти, які понад усе 
ставлять щастя та добробут людини у вільному суспільстві, де гармонійна особистість  – найбільша 
цінність. Вони розуміли, що починати будувати нове суспільство потрібно з реформи освітніх закладів, у 
яких навчається його  майбутнє покоління. Гіркий досвід шкільних років обох митців змусив їх донести 
до спільноти реальний стан речей у навчальних закладах та закликати до змін. 

В Україні до 1867 року  вчителі мали право тілесно  карати школярів. Маленький Іван Франко  з 
Нагуєвичів навчався в школі  отців    василіан у Дрогобичі, де биття "різкою" застосовувалось як 
найефективніший метод педагогіки. Деякі викладачі відзначалися особливою жорстокістю. І. Франко   в 
учнівські роки був свідком летального інциденту, коли садист-отець Телесницький забив до смерті 
одного з найближчих друзів майбутнього письменника, учня Новосельського. Самому Ясеві також часто 
діставалося. Одного разу під час побою кров залляла голову хлопця, він упав на підлогу, бо втратив 
свідомість. Ці події залишили слід у душі літератора. Школи з такою репутацією навіювали острах навіть 
на тих дітей, які ще не вступили в них. Звичайно, залякані школярі не могли адекватно сприймати та 
засвоювати знання, навіть ті, які викладалися на високому рівні педагогічної майстерності, що не скажеш 
про школи та гімназії Галичини кінця XIX століття. Випускники навчальних установ вважалися 
освіченою молоддю, проте насправді були тупі та жорстокі. Рідко кому вдавалося зберегти зерно 
моральності в своїй душі та самотужки зібрати крихти мудрості та знань. Такою талановитою особою 
був І. Франко та Ч. Діккенс, формальна освіта якого становила всього три роки в Уеллінгтонській 
академії. Отже, його літературний доробок з’явився, в основному, завдяки його таланту, працьовитості та 
самоосвіті. 

Постать англійського письменника серед його сучасників була надзвичайно авторитетною, до його 
голосу прислуховувались широкі читацькі кола, сказане ним знаходило широкий відгук у суспільстві. 
Англійський романіст порушує проблеми виховання й освіти    в своїх романах, промовах, статтях. 
Письменник бере активну участь у боротьбі за реформу народної освіти в своїй країні в 30-70 рр. XIX ст. 

Вже в перших оповіданнях "Нариси Боза" він порушує тему виховання. В "Пригодах Олівера Твіста" 
автор викриває жахливу поведінку вихователів сирітських притулків. У наступному романі "Життя та 
пригоди Ніколаса Нікльбі" митець вступає  у боротьбу з існуючими в школах для бідних порядками. Він 
береться не тільки за художнє вирішення проблеми, також активно включається у рух з перегляду форм 
та методів освіти. Щоб переконатися у ганебному становищі шкіл, письменник відвідує одну з типових 
установ Йоркшира, якою керує містер Шоу, відомий судовими процесами, розпочатими проти нього 
батьками дітей, що осліпли в результаті нехтування їх здоров’ям. Ч. Діккенс надав персонажу роману 
директору школи Дотбой-холу Сквірсу портретну схожість з Шоу, який став його прообразом. Деякі учні 
з цієї школи, прочитавши роман, впізнавали себе у маленьких героях. Публікація твору викликала 
бурхливу реакцію серед йоркширських педагогів, деякі з них погрожували притягти Діккенса до суду за  
брехню. Широкий суспільний резонанс, породжений виходом твору, змусив уряд провести офіційне 
розслідування, яке підтвердило жахливу картину знущань над дітьми. В результаті були вжиті заходи для 
усунення цього безладу. Художнє слово англійського митця виявилось великою суспільною силою. На 
цьому зацікавленість автора даною проблемою не вичерпалась, бо й у подальших романах багато 
сторінок присвячується зображенню освітніх установ. 

Педагогічні погляди Ч. Діккенса описані у багатьох розвідках. Ще в 1881 р. професор А.І. Кірпічніков 
у своїй статті подає короткий біографічний нарис й аналіз творів, у яких мова йде про проблему 
освіти [1]. Праці англійських й американських авторів Джеймса Х’юза [2], Джона Манінга [3], Філа 
Колінза [4], подають багато фактичного матеріалу про діяльність Ч. Діккенса як педагога. В 1974р. 
вийшла розвідка Димової Л.А. "Про педагогічні ідеї Ч. Діккенса" [5]. 

Постать І. Франка  неодноразово була об’єктом вивчення дослідників. У 60-х рр. вийшли грунтовні 
монографії, присвячені літератору-педагогу. Серед них: "Іван Франко і сучасна йому педагогічна думка в 
Галичині"(Савинець В.) [6], у якій науковець  зображений, як людина прогресивних поглядів, як борець 
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за рівноправ’я  у суспільстві; "Педагогічні ідеї Івана Франка"(Смаль В.) [7], де йдеться про чинники, які 
впливали на формування освітніх  ідеалів Каменяра, а також детально  аналізуються твори, у яких 
описані навчальні заклади . 

Твори англійського митця  почали перекладатись у Львові вже в 80-х рр. XIX ст. Звичайно,  
І.Я. Франко, освічений інтелігент, не міг не бути знайомий з творами Ч. Діккенса, про які неодноразово 
писав у літературно-критичних  працях, художніх творах, високо оцінював   та намагався 
популяризувати їх. Критик І. Франко у статті "Із поезії Павла Думки" писав: "Великі сучасні поети, як 
Діккенс, Золя… навіть мертві речі –  море, сад, скали, степ, ба, навіть найменші дрібниці, як склеп з 
сиром, ринштак з брудною водою… малюють так,  що одна така річ являється нам зовсім не подібна на 
другі" [8]. 

Багато досліджень присвячено рецепції І.Я. Франком творчості Ч. Діккенса. Серед них статті 
Кузика Д., [9] Хомчука Д. [10], Зорівчак Р. [11]. Була також спроба типологічного аналізу твору "Важкі 
часи" Ч. Діккенса та "Борислав сміється" І. Франка у статті Наливайка Д. "Борислав сміється" Івана 
Франка в порівняльно-типологічному аспекті"[12]. Науковець вважає, що твір Ч. Діккенса "Важкі часи" 
знаходиться на першому етапі у розробці робітничої  тематики в європейській літературі. За висловом 
вченого, головне завдання англійських письменників реалістів середини ХІХ ст. – "змалювання 
нестерпно тяжкого становища робітників" та "пробудження морального сумління громадськості" 
[12:335]. Натомість у творі українського майстра слова змальовано згуртовану робітничу підготовку до 
боротьби за покращення життя. 

При типологічно-порівняльному аналізі творчості обох митців з’ясовуються загальні закономірності 
суспільно-історичного та літературно-художнього розвитку Англії й України. Незначна кількість 
досліджень компаративістського плану про творчість Ч. Діккенса та І. Франка, тому дана розвідка носить 
особливо актуальний характер. Для дослідження обрано романи Ч. Діккенса "Життя та пригоди Ніколаса 
Нікльбі", "Життя Девіда Коперфілда, розказане  ним самим" та оповідання І. Франка "Отець-гуморист", 
"Schoneschreiben". 

Ч. Діккенс, на відміну від І. Франка, описував у своїх творах закриті школи-пансіони, де діти не 
тільки навчалися, а й жили, тобто тут було ще більше випадків принижень та утиску прав дитини. Окрім 
биття різками та моральних знущань на уроках, школярі зазнавали гніту і після них. Діти перебували у 
жахливих умовах, страждали від постійного голоду, фізичних недуг, пограбувань. Тому у своїх романах 
Діккенс подає описи приміщень шкіл, класних кімнат. Будівля Дотбой-холу ("Девід Коперфілд")  - це 
"довгий, одноповерховий, холодний на вигляд дім, з розкиданими позаду дворовими прибудовами, до 
яких прилягає комора та конюшня" [13:426]. Класна кімната у школі Селем-хауз ("Ніколас Нікльбі") 
справила на головного персонажа враження "найсумнішого покинутого місця" у світі [14:72]. Це була 
довга кімната з трьома рядами пюпітрів та шістю рядами лав, де на брудній підлозі валялись обривки 
старих зошитів для правопису та творів. 

В оповіданнях Каменяра "Schoneschreiben" й "Отець-гуморист" не знаходимо зображення 
зовнішнього вигляду навчальних установ. Автор обмежується передачею атмосфери та плину уроку, 
характеристикою малоосвічених учителів, які вдаються до  антипедагогічних методів виховання та 
навчання. 

Портрети негативних персонажів, педагогів-тиранів наділені жорстокими рисами. Нетипова 
зовнішність розкриває, унаочнює внутрішню суть героїв.   У містера Сквірса з роману "Ніколас Нікльбі" 
Ч. Діккенса було тільки одне око, "обличчя зі сторони, де не було ока, було в зморшках та складках, що 
надавало обличчю Сквірса похмурого вигляду" [14:84]. Він носив білий галстук з довгими кінцями та 
чорний костюм, як і належиться вчителю, але рукава фрака  були задовгі, а брюки закороткі, то 
здавалось, що йому не  по собі в цьому наряді. 

Містер Крікл з роману "Девід Коперфілд" одразу і назавжди запам’ятався молодому Деві. Хлопця 
вразила відсутність голосу в директора школи, який зовсім не говорив, а сипів. Можливо, йому  
подобалось сипіти, але "коли він говорив його зле обличчя ставало ще злішим, а вени на чолі надувалися 
ще більше" [13]. 

В оповіданні І. Франка "Отець-гуморист" радість дітей з приводу приходу  нового вчителя-гумориста 
отця Телесницького на початку твору швидко згасла. Зовнішність цього героя суперечить настрою дітей, 
насторожує читача. У нього дошкувата фігура, обличчя видовжене наперед, мов коняче. Чорна ряса 
заширока на нього, так що його худе тіло телімбалося в ній, "мов доспіле горохове зерно в розбухлім, 
зеленім іще стручку" [15:290]. Проте очікуваної веселості, яка лине з серця, діти не помітили. Його 
постать створювала враження хворої людини [15: 290]. 

Твір "Schoneschreiben" І. Франка розпочинається сценою, де залякані школярі очікують свого вчителя, 
наче "грізного царя". Але прийшла людина зовсім не схожа на царя: чоловік середнього росту з "круглою 
баранячою" головою, з "гішпанською борідкою". Його широке лице і  широкі, міцно розвинені вилиці 
враз надавали йому вираз тупої упертості і м’ясоїдності" [16:86]. 
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Ці персонажі – мучителі дитячих душ, садисти-тирани, які не відповідали вимогам своєї професії, ні 
на моральному, ні на інтелектуальному рівні. Більшість з них стали педагогами випадково. Наприклад, 
містер Крікл, директор Селем-хаузу (його прообразом був Уіллям Джонс, директор Уеллінгтонської 
академії, де навчався Ч. Діккенс) у минулому торгував хмелем у Боро, а після банкрутства відкрив 
пансіон на гроші місіс Крікл. 

Пан Валько з оповідання І. Франка "Schoneschreiben",  вчитель з "красного  писання" – світський 
чоловік, колишній економ чи наставник, йому "ще й досі здається, що він був економ: хоч із нагайкою 
ходити тепер не  випадає" [16:85]. Персонажі – містер Сквірс, містер Крікл, пан Валько та отець Телесницький – 
схожі між собою поведінкою. Всі вони невігласи, які отримують насолоду, коли фізично знущаються над 
школярами. 

Містер Крікл зайшов до класу, подивився на дітей, наче велетень у казці, який оглянув своїх 
полонених. Він одразу зайнявся вихованням новенького Деві Коперфілда, відкривши свій рот, він 
запитував, чи його зуб  ікло чи корінний, чи він може вкусити. Розмова супроводжувалось ударом тріски 
по дитячій спині так, що герой "корчився від болю" [13: 81]. Містер Крікл виявляв "такі знаки уваги" до 
більшості учнів, особливо маленьких. Юному  головному герою здавалося,  що на світі ніхто так не 
любив своєї професії, як він. Директор "бив хлопців з такою насолодою, ніби вгамовував вовчий голод" і 
сам стверджував, що він звір, який нападав на учнів, як "рубака-кавалерист" [13:82]. 

Урок проходив наступним чином: педагог розграфлював зошит з арифметики й обирав собі жертву, 
яку викликав до дошки. Дитина заїкалася, бурмотала, просила не бити, запевняла, що завтра 
виправиться. Однак містер Крікл не зважав на ці благання, спочатку морально знущався, а потім 
лупцював. 

Отець Телесницький з  Франкового оповідання "Отець-гуморист" мав великий талант у досконалому 
володінні невеличкою (всього на півметра) тростинкою: "Він був пожвавлений, бадьорий, його очі 
блистіли, його рухи були еластичні, вільні. Час від часу він посміхався, смакуючи "спомини, що 
будилися в його душі при свисті тростинки" [16:296]. 

Окрім глуму та покарань, урок цього освітянина не давав дітям нічого корисного. Учні виходили по 
черзі на середину класу і читали по два-три речення. Коли хто помилявся у читанні, о. Телесницький 
підхоплював помилку, "повторяв її на різні лади, стараючись довести її ще більше до карикатури" (Der 
Gessell! Der Gisell! Der Gosell! Der Gasell!) [16:292]. Замість пояснень і терпіння учні чули крики та 
насмішки. Діти вивчили в граматиці тільки деклінації та кон’югації, проте помітили – особливо ті, "що 
мали  бистріше око і не дрімали в часі науки" [16:293] –, що навіть для такого низького учнівського 
рівня, викладачу бракувало знань. "Арифметичні задачі, подані в нашім Rechnungsbuch’y (задачнику), 
робили йому труднощі" [16:293]. 

Вчитель з "красного писання" ("Schoneschreiben") одразу як зайшов до класу помахував "тростиновою 
вигинчастою паличкою". І від його крику "немов від вітру хмарної літньої днини хиляться разом колосся 
жита, так само похилилися додолу голови вісімдесяти п’яти школярів" [15:86]. 

Валько взяв у руки крейду, почав писати "букви, малі й великі, самоголосні й суголосні, без ніякого, 
впрочім, значення" [15:87]. Далі дійшов до слів та цілих речень. Вичерпавши свою мудрість, "показавши 
вповні своє знання красного писання в численних викрутасах та довгих, як світ, і рівних, як ковбаси, 
хвостиках" [15:87], педагог поклав крейду і наказав писати. 

"Його наукова діяльність в тій хвилі щасливо скінчилася, – тепер починалася  його економська 
діяльність" [15:87]. Валько почав свій обхід. Першим йому попався на очі "маленький, слабенький і дуже 
заляканий школярик". Дитяча рука дрижала "крючки, гачки та ковбаси", виходили нерівні, а за це 
тростинка "оперезала змією плечі бідного хлопця" [15:87].  Наступною жертвою став жидок, який писав 
"узадгузь". "Написана, готова вже стрічка виглядала яко-тако, але нова, неготова ще, зачата від кінця, 
вколола Валька в очі" [15:88]. Пан-учитель покликав найбільших та найдужчих хлопців розправитись із 
жидом. "Болючий вереск Йонки лунав посеред мурованих стін василіанського монастиря" [15:88]. 

Новенький Мирон дрижав, у нього шуміло в вухах і крутилося в очах. Від вчителевого крику 
хлопчина "вхопив перо, талапнув ним у чорнило і поволік по  паперу, мов тура за роги" [15:89]. Коли це 
побачив Валько, то стиснутим кулаком ударив дитину в обличчя. Малий Мирон повалився на підлогу. 
"Кров обілляла його лице. Його голова не держалась на в’язах і хилилася додолу, мов у мерця" [15:89]. 
Валько й сам злякався свого вчинку, але дізнавшись, що це хлопський син заспокоївся, бо нікому за 
нього заступитися. 

У школі Селем-хауз діти були тихі та сумні. Не чути ні шуму, ні криків, звичних для класних кімнат. 
Діти сиділи скорчившись та дрижали, ніби не мали сили рухатися. З‘явився містер Сквірс і хлопці 
взялися за книги, яких було в середньому по одній на вісім дітей. Педагог мав розумний вигляд, ніби 
досконало вивчив зміст усіх книг і міг напам’ять повторити кожне слово. Воронячі пугала в одязі, 
порваному на ліктях та колінах, стояли перед кафедрою. Почався перший клас англійського правопису та 
філософії. Тут застосовується практичний метод навчання, правильна система виховання. Один учень 
протирає вікно. У цьому полягає суть навчання. "Про-ти-рати – протирати, дієслово, дійсний спосіб, 
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робити чистим, прочищати" [14:437]. Спочатку діти читають у книзі, а потім виконують те про, що 
дізналися. Другий   учень працює в саду. "Б-о-т – бот- а-н-і-к-а -аніка – ботаніка,  іменник, знання 
рослин" [14:437]. Коли школяр вивчив, що таке рослини, то одразу пішов пізнавати їх у сад. Система 
також передбачала догляд за конем та багато інших цікавих завдань. Перший клас займався 
експериментами в царині практичної філософії. 

Після  занять містер Сквірс зібрав учнів,  щоб розповісти  про лондонські новини від  їхніх близьких. 
Вчитель одразу повідомив, що всі опікуни задоволені перебуванням дітей у цій чудовій школі і ніхто 
найближчим часом не збирається їх забирати додому. Найбільше образило викладача те, що батько 
Болдера недоплатив два фунти десять шилінгів за його утримання. Це вимагало негайної розправи. 
Директор школи засучив рукава, поплював на долонь правої руки та взяв тріску. Не зважаючи на мольбу 
про пощаду, він накинувся на хлопця і почав його сильно лупцювати, перестав тільки тоді, коли 
втомилася його рука.   

Аналізовані твори Ч. Діккенса й І. Франка порушують високі морально-етичні проблеми та несуть 
естетичну цінність, змушують читача задуматися над тим, яким повинен бути  справжній педагог, 
засуджують застосування фізичних покарань. Їхня проза легка для читання завдяки вдалій мовленнєвій 
організації літературного цілого. Увиразнення зовнішньої оболонки стає можливе через загальновживані 
слова та сталі синтаксичні форми, а підібрані митцями слова, словосполучення, вжиті поза 
нормативністю, виступають як несподіванка, посилюють враження, сприяють збудженню творчої  уяви, 
викликають  емоційні переживання. 

Ч. Діккенс створює свої міні образи-метафори за допомогою не одного слова, а кількох речень, які 
допомагають уявити задану ним образну картину. Кімната у Селем-хаузі ("Девід Коперфілд") була 
сильно заляпана чорнилом. Автор передає це  наступним чином: "Скільки тут чорнильних плям, ніби від 
першого дня побудови, кімната була без даху, а з неба весь час  поливали її чорнилом, замість дощу, 
снігу, граду та вітру" [13:84]. Цікавим є  метафоричний образ містера Мела, вчителя з Селем-хаузу, який 
любив грати на флейті.  Головному персонажу Деві здавалося, що "він поступово вдує всього себе в 
широкій отвір, а потім просочиться назовні крізь клапани" [13:86]. Цей образ показує нам відданість 
педагога своєму заняттю. 

Твори  Ч. Діккенса переповнені короткими порівняннями. Наприклад, місіс Мел бідна, як Іов, 
притаїлась, як миша. Ідентичну стилістичну рису знаходимо й у творах І. Франка, де безліч дотепних 
зіставлень: "тихо, хоч мак сій" [16:85]; вчитель, " немов орел слідить за здобичею" [16:86]; Йонас 
Туртельтауб (Мойша) "знітився, як слимак у своїй халабуді" [16:87]. 

Каменяр засуджує зображених ним тиранів-учителів. Часте використання іронії, де слово чи зворот 
набуває змісту прямо протилежного їхньому буквальному значенню, допомагає розвінчувати садиста 
о. Телесницького. Автор з явною насмішкою говорить, що у  його героя "якась золота душа" [15:288], 
тростинка починає "педагогічну роботу", від якої його душа має "пишну забаву". 

Літературний аналіз романів "Ніколас Нікльбі" та "Девід Коперфілд" Ч. Діккенса й оповідань "Отець-
гуморист" і "Schoneschreiben" І. Франка, проведений на конкретних фактичних матеріалах, виявив 
суголосність творів у доборі проблематики. Наявність спільних мотивів, їх типологічна схожість 
зумовлені суспільно-політичними умовами, у яких писалися твори, етично-моральними та естетичними 
засадами, якими керувалися митці під час творчого процесу. Творчість І. Франка зазнала 
опосередкованого впливу спадщини Діккенса, проте тут аж ніяк не йдеться про наслідування чи 
епігонство, а про своєрідність художніх особливостей порівнюваних творів.  

ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ 

1. Кирпичников А.Я. Диккенс  как педагог. – Харьков. – 1981. 
2. James I. Hughes. Dickens as an educator. – New York. – 1901. 
3. John Manning. Dickens on education. – Oxford. – 1959. 
4. Ph. Collins. Dickens and education; the novelist as reformer.– Ann Arbor.–1956 
5. Дымова Л.А. О педагогических идеях Ч.Диккенса // В кн. Проблемы педагогики и школы в капиталистических 
странах. – М. – 1974. – С. 210-220. 
6. Савинець В.К. Іван Франко і сучасна йому педагогічна думка в Галичині. – Львів: Універсвидав, 1961. – 98с. 
7. Смаль В.З. Педагогічні ідеї Івана Франка. – К.: Рад. школа.–1966. – 186 с. 
8. Франко І.Я. Зібрання творів : У 50 ти Т. – К.: Наукова думка. –1981. – Т.28. – С. 90 
9. Кузик Д.М. Творчість Чарлза Діккенса у сприйнятті Івана Франка // Українське літературознавство . – 1982. – 
Вип. 38. – С. 31-38. 
10. Хомчук Д.М. Чарлз Діккенс українською мовою // Рад. літературознавство. –1983. – № 2. –С. 21-22     
11. Зорівчак Р. Україно-англійські літературні взаємини //  Українська література в загальнослов’янському і 
світовому літературному контексті: В 5-ти. т . –К. –1988. –Т. ІІІ. – С. 135-144. 
12. Наливайко Д. "Борислав сміється " Івана Франка  в порівняльно-типологічному аспекті // У кн.: Іван Франко -  
майстер слова  і дослідник літератури. – К.: Наукова думка. – 1981. 
13. Сh. Dickens. David Copperfield. – London: Random House.–1991. –893 p. 



Л.О. Богачевська. Творчий підхід Ч. Діккенса й І. Франка щодо порушення проблем освіти у романах "Ніколас Нікльбі", 
"Девід Коперфілд "  й оповіданнях "Отець-гуморист", "Schoneschreiben"( у типологічно-порівняльній площині) 

 
227 

14. Сh.Dickens. The Life and Adventures of Nicholas Nickleby.–New York: Lee A Shepard.–1977.–499p. 
15. Франко І.Я. "Отець-гуморист" //Зібрання творів: У50-ти Т.–К.: Наукова думка.–1979.–Т.21.–С.288-315 
16. Франко І.Я. "Schoneschreiben" //Зібрання творів: У50-ти Т.–К.: Наукова думка.–1978.–Т.15.–С.85-91 

 
Матеріал надійшов до редакції 17.03.2004 р.  

 

Богачевська Л.О. Творческий подход Ч. Диккенса и И. Франка   в романах " Николас Никльби ", 
"Девид Копперфильд" и  в рассказах  " Отец-юморист", "Schoneschreiben "(типологически-

сравнительний аспект). 

Сравнительно-типологический анализ произведений Ч. Диккенса и И. Франко, которые поднимают 
проблемы образования, выявил, что,  несмотря на индивидуальный стиль письма каждого прозаика, их 

романы и рассказы имеют много общих черт: изображают актуальные социальные проблемы 
общества и разоблачают жестокость отдельных учителей. 

Bohachevska L.O. The Creative Approach of Charles Dickens and Ivan Franko  in the Novel "Nicholas 
Nickleby", "David Copperfild" and Short Stories "Priest-Humourist", "Schoneschreiben" (Typological-

Comparative Aspect). 

The paper demonstrates that despite the divergency of the individual styles of writing of both prosaists, their 
literary works prove to have a plenty of common features. Their works give a portrayal of the pressing social 

problems and expose the cruelty of some teachers. 
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аспірантка 
(Львівське відділення Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка) 

КОНТЕКСТУАЛЬНІ ТА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ЯК УМОВИ ВИНИКНЕННЯ І 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАГОЛОВКІВ У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА 

У статті розглядаються окремі заголовки до поетичних творів Івана Франка у їх зв’язках з 
біографічними ти соціокультурними умовами творчості. З’ясовуються мотиваційні основи 
контекстуальних нашарувань у назві твору та інтерпретуються вірші з погляду різних типів 

інтертекстуальних відношень заголовка і тексту. З цією метою відібрано найприкметніші форми 
алюзійного та ремінісцентного заголовка у ліриці І. Франка, які дають змогу виявити найхарактерніші 

ознаки індивідуально-творчої манери письма поета.  

Заголовок цікавий і малодосліджений у літературознавстві феномен, природу і функції якого можна 
досліджувати в різних естетичних площинах, а такі дослідження зі свого боку дають дуже цінний 
матеріал для з’ясування важливих, інколи навіть суперечливих моментів творчості письменника, що 
стосуються, як правило, етико-світоглядних, художньо-стильових чи психокреативних питань. Заголовок 
був предметом спеціального дослідження, зокрема дисертаційного, в російському літературознавстві 
(Н. Кожина, А. Харченко, А. Ламзина). Дотичними до проблематики заголовка є аспекти 
часопросторових та інтертекстуальних студій, особливо розвинені в болгарському літературознавстві 
(Ц. Раковський, С. Черпокова, К. Протохристова). Метою даного дослідження є простежити впливи 
контекстуальних та інтертекстуальних чинників на формування заголовкової свідомості Івана Франка як 
поета, для цього насамперед слід з’ясувати: тип біографічного контексту і як він оформлюється у жанр 
заголовка чи й у жанр вірша загалом, спосіб відтворення смислових інтенцій автора у заголовку та 
характер їхньої трансформації. 

На появу заголовка часто впливають різноманітні зовнішні обставини та специфічні умови творчості 
митця. Заголовки тісно пов’язані з особистістю письменника, його світоглядною поставою, бо вони 
розпоряджаються таким неоднорідним за своїм складом контекстуальним полем, від якого відштовхується 
автор з метою якнайбезпосереднішого контакту з бажаною для нього читацькою свідомістю. Це 
контекстуальне поле формується на основі запасів внутрішньої "пам’яті" заголовка, яка у свою чергу 
заповнена одиницями авторського часу: різні побутові деталі, факти біографії інших осіб, життєве і творче 
оточення письменника – це всі ті зовнішні чинники, які збагачують заголовкову "пам’ять" та свідомість, 
такого текстового "органу", що є найчутливішою (порівняно з основним текстом) формою світосприйняття. 
Контекстуальне поле має свої межі та контури, які встановлює сам автор. Відповідно до авторського 
задуму заголовки можуть бути контекстуально доступними або недоступними для імовірного реципієнта. 
Якщо контекст закладається у "пам’ять" заголовка несвідомо, то такий заголовок не є обов’язковим для 
позатекстуального прочитання. Він, здебільшого, виконує функції художньої деталі і передбачає 
композиційний поштовх для виокремлення основного твору з його назви. Стосовно малої прози такі назви 
ще називають "соколярними" (від теорії новелістичного "сокола" у Гейзе) і якнайбезпосередніше пов’язані 
з природою новелістичного пуанта, певним чином впливаючи також і на його внутрішню структуру. 
Деталі-заголовки несуть настроєве навантаження і, за влучним висловом Л. Чернець, є таким "потужним 
прожектором, у світлі якого видно єдність художнього цілого, присутність автора у композиції" [1: 74]. 
Присутність автора стає ще очевиднішою, коли на символічну вісь заголовка накладається якийсь факт із 
біографії автора. Відомо, що ніщо з нічого не виникає, і художні деталі мають своїми прототипами реалії 
повсякденного побуту (так, назва книжки І. Анненського "Кипарисовий ларець" походить із реального 
місцезнаходження його віршів [2: 85], а назва однієї із новел Михайла Яцкова "Серп" – як і її задум – 
виникає на основі споглядання реальної сірникової коробки). 

В Івана Франка до заголовків-деталей належить вірш із циклу "Галицькі образки", що названий "на 
честь" чотирикрейцерової австрійської мідяної монети тих часів: "Галаган". Назва вірша та й він сам мало 
що говорять сучасному читачеві (це можна сказати, художня деталь з неінтригуюючим "світлом 
прожектора"), причому і проблематика цього тексту розгортається у дуже специфічному "полі тяжіння" в 
напрямку до соціально заангажованого простору. Зрештою, у сюжетному плані цей вірш виходить далеко 
за межі лірики і є своєрідною "мікроновелою", зокрема, як вірші-новели розглядає "Галицькі образки" Івана 
Франка М. Ткачук [3: 21]. Епізація ліричного тексту і його заголовка призводить до того, вони обростають 
додатковими (поза- і прототекстуальними) смислами, один із яких і відчитує Роман Горак у своїй статті про 
долю "двох постатей" – Ярослава Рошкевича та Софії Юзичинської [4]. В основі історії про бідного хлопця, 
який тішиться "багацькою монетою", лежить реальна розповідь Михайлини Рошкевич про хлопця у 
сорочці-"довганці", якому її брат, Ярослав ("паничик"), запропонував заритися у сніг і за це дав галаган. 
Розповідь запам’яталася студентові університету своєю характерною деталею, що в 1881 році перешла у 
"пам’ять" заголовка. Заголовок-деталь цього вірша наділений власною свідомістю, оскільки йому властиво 
впливати на долю людини (малого Івася) і навіть спричинити її смерть. Є у "свідомості" Галагана щось від 
отого латинського pekunia non olit, коли розуміти гріш як "живу душу", що  вмерла (бо кажемо ж: гріш йому 
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ціна). Недаремно підкреслюється і вартість монети (чотири крейцери вкупі): задля контрасту з ціною 
життя, яку заплатив малолітній хлопчина за "дорогу цяцьку". Цей вірш може бути епіграфом до циклу 
Франкової прози про долю "малого Мирона", що у франкознавстві ще прийнято називати 
"автобіографічним"; "образок" із життя галицького Лолина порушує проблему втраченої для світу 
особистості, можливо незреалізованого таланту (тут мимоволі виникають алюзії з Євангелівською ідеєю 
про талант, якого не варто закопувати). Цей вірш змушує звернути увагу на цілу антропоцентричну 
"поставу" Франкового циклу "Галицькі образки" та й загалом усієї збірки "З вершин і низин", яка 
фіксується насамперед за допомогою заголовків: виняткова увага до людини впливає на формування 
специфічної "філософії" заголовка, його етико-світоглядного комплексу ("Наймит", "Христос і хрест", 
"Каменярі", "Поет" – чотири іпостасі, що є кредовими "вершинами" Франкового ідіостилю: смиренність, 
любов, твердість, оригінальність). Ці чотири епоніми є прагматичними індексами для маркування 
молодечої ідеї поета шукати божеське в людськім дусі. 

Приклад із заголовком "Галаган" – це випадок нашарування предметного контекстуального поля на 
номінаційну структуру. Можливі й інші впливи позатекстового середовища на формування заголовкової 
свідомості. Найпоказнішим у цьому плані є характер взаємопроникнення реальних вимірів простору і 
часу в естетичний континуум, причому цей процес спостерігається також у віршах з усіченим 
заголовком. Перший вірш Франкового "Другого жмутку" "В Перемишлі, де Сян пливе зелений" має 
приховані ознаки фольклорної паспортизації, джерело якої (вказівка на те, хто розповів цей сюжет і 
звідки розповідач) як надтекстуальний "ярлик" опущене. Однак цей додатковий компонент, що також 
належить до структури заголовкового комплексу, безпосередньо відчитується зі спогадів С. Вітика про 
І. Франка, завдяки якому вірш отримує "паспорт" селянина Критського з Перемишлянщини, що розповів 
поетові "байку" про затоплення в р. Сяні возу з кіньми [5: 146-152]. Події такого плану (як і історія з 
австрійською монетою) є носіями специфічних мнемотичних функцій, яким лірична свідомість може 
надати найнесподіванішої форми вираження. І якщо у "Галагані" прототекст обробляється з акцентами 
на гіперреалістичне бачення події (з метою посилити її правдоподібність), то у "жмутковому" вірші автор 
досягає майже сюрреалістичного ефекту. Це пов’язано насамперед із жанрово-родовою спрямованістю 
назви циклу чи збірки, до яких ці вірші входять: "Галицькі образки" розраховують на об’єктивно-епічне 
висвітлення ліричних "сюжетів", а "Зів’яле листя" в загальному більше схильне до того, щоб 
суб’єктивізувати та символізувати поетичну "подію". Ця "байка" для ліричної свідомості і є отією се 
мого серця драмою [6, т.2:139], що у вірші офомлена як сонна візія ("Що се був сон, надсянськая 
легенда"), у яку вривається реальний часопростір (Перемишль, Сян, неділя, обідній післялітургійний 
час). Слова, якими автор завершує свій текст, здаються на перший погляд зайвими (у творі з 
самодостатнім "сюжетом"), вони вихоплені з іншого жанру, але в них закладений місткий код надтексту 
– натяк на "паспортизований" додаток, який у свою чергу впливає і на зміну жанрового статусу вірша. 

Однак є випадки свідомого закладання автором контекстуального поля у назву вірша. Це пов’язано з 
особливим жанровим статусом подібних поетичних творів, які до лірики в прямому її розумінні не 
належать. За тематикою, це поезія громадянсько-патріотичного спрямування. За типом оповіді, таку 
"поезію" можна визначити як переказ громадянського маніфесту на віршований лад, у якому 
позатекстуальний елемент переважає над власне поетичним баченням світу. У збірці "Давнє і нове" 
Франко такі вірші виділяє в окремий цикл під кодовою жанровою назвою "Гімни і пародії", що завершує 
композицію збірки. Взагалі вірші подібного жанру, як правило, і знаходяться у композиційному кінці 
збірки, оскільки відбираються (якщо на це нема спеціальної мети) за залишковим принципом і 
характеризують такий видавничий жанр, як "вибране". Заголовки ж до таких віршів сконтаміновані на 
основі взаємопроникнення біографічного контексту в набагато ширший за нього соціально-історичний 
простір, без "норм" якого зрозуміти структуру заголовка практично неможливо (напр., "Марш галицько-
руських "твердих"" – факт архівного значення, що стосується мовних реалій Галичини кінця ХІХ ст. і 
який є малоцікавим з естетичної перспективи читання). 

Іншим ключем до осягнення позатекстуального простору може бути вплив чужого інтелектуального 
досвіду на побудову власного заголовка. Заголовок – "фігуративна структура, яка забезпечує 
продукування множинних смислів" [7: 144], що виникають на основі тих творчих імпульсів, які 
виштовхують зі сфери підсвідомого певний заряд "внутрішнього згорання" і часто є тим "первісним 
ідейно-смисловим сигналом, який настроює реципієнта на потрібне автору сприйняття інтерпретації 
сюжету (образу, мотиву), а інколи й підказує читачеві характер його переосмислення" [8: 79]. Митець 
може цього тиску "нижньої свідомості" (якщо за термінологією самого І. Франка) і не усвідомлювати або 
й свідомо провокувати це "самоспалення". У першому випадку між заголовком і текстом виникають 
алюзійні відношення, у другому – ремінісцентні. Заголовки-алюзії стають причиною безпосереднього 
контакту між емоційними сферами автора і читача, оскільки "розширюють межі твору, створюють 
смислову перспктиву, збільшують емоційність тексту" [9: 30], і цей контакт експлікується у тексті за 
допомогою метафоричного або метонімічного значення. За спостереженням Н. Кожевникової, на 
семантичному рівні між заголовком і текстом виникає ефект подвоєння: в одному випадку, заголовок 
містить пряме позначення, а в тексті йому відповідає метафора, а в іншому, навпаки, – метафоричний 
заголовок розшифровується у тексті [10: 149]. Інтертекст утворюється на основі специфічної кодової 
метафори, яка у процесі трасформації імпульсів була затрачена. Одного разу Василь Щурат як читач-
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сучасник І. Франка, 1892/93 рр., у Відні, наважився (за його ж спогадами) виказати поетові власні 
читацькі алюзії щодо вірша "Христос і хрест": порівняти його з віршем Германа фон Гільма "Das Kreuz 
am Feldweg" ("Ага, то Ви напали на слід мого давнього вірша "Христос і хрест". Але я Гільма не мав ще 
в руках. – То Теодора Шторма мали. У нього є ще ближчий до Вашого вірш "Курціфіксус. – Маєте його 
тут? – Маю. – То дозвольте переглянути обох" [11: 94-96]). У цьому діалозі якнайвиразніше 
виявляється характер Франка як творчої особистості, його іронічне ставлення до того, що тепер 
називають "інтертекстуальністю", як, зрештою, і до декаденства (чи, може, просто несприйняття особи 
В. Щурата?), але це не означає, що його інтелект ніяк не відбився у його ліричному "дзеркалі" і 
найвиразніший слід цього – у заголовках. Заголовок "Христос і хрест" задає досить сильний 
алітераційний імпульс, а тому може бути згорнутим метафаричним індексом для маркування усіх книг 
Євангелії, тих, які дійшли до нас і які не збереглися. Але інколи може бути навпаки: сам текст є 
метафоричною розгорткою до заголовка, який за допомогою місткої алюзії "цементує" художній образ – 
біблійний (назва Франкової поеми "Страшний Суд") чи історичний ("Конкістадори"). Заголовки 
сприймаються буквально, так, як вони вихоплені з "іншого" світу, але сам текст чинить опір такому 
буквально автологічному сприйняттю. Якщо в першому випадку автор сам ламає канони розуміння 
"явища" Страшного Суду, то в другому вірші тільки натякається на те, що сам текст не є тільки 
"літописною" фіксацією події. Під образом "конкістадорів" можна розуміти "носіїв" різних перехідних 
ідей, наприклад, так тлумачить образ "конкістадорів" М. Челак [12:24.] чи інші літературознавці 
"радянської школи" (як, зрештою, і під образом "вічного революцйонера"), але тоді таке бачення дуже 
важко пов’язати з загальною концепцією збірки "Semper tiro". Але якщо уважно вчитатися у цей вірш, то 
можна вловити ледь відчутний його перегук із "прологовою" поезією "Моєму читачеві", а це означає, що 
недаремно цикл "Буркутські станси" закінчується на ту саму ноту, що й "вступний" цикл. Конкістадорів, 
на мою думку, можна порівняти з відповідним типом читачів, тобто тих, які, як правило, чинять завжди 
непередбачувано, коли непрохано "захоплюють" світ авторського тексту. 

 Якщо метафора, за визначенням Н. Арутюнової, "спосіб вловити індивідуальність конкретного 
предмета чи явища, передати його неповторність", то метонімія з погляду цієї ж дослідниці – "здатність 
ідентифікувати адресата мовлення" [13: 149]. Ця здатність тісно пов’язана зі свідомим перенесенням у 
форму заголовка іншої версії моделювання світу. У цьому Франко дотримується двох принципів, ідучи 
або шляхом "зчитування" чужого заголовка, або шляхом його "привласнення".  Першого шляху поет 
дотримується, коли дає заголовки своїм віршам, ідентифікуючи їх з адресатними прототипами Михайла 
Павлика ("Тетяна Ребенщукова") чи Миколи Устияновича ("Хлібороб"), причому в другому вірші навіть 
зберігає ремінісцентні лапки. Шлях "привласнення" і відповідної транформації автор обирає для 
культурно віддалених текстів-медіаторів ("Мій Ізмарагд", "Із книги Кааф"), хоча логічно мало б бути 
навпаки: віддалене є і відчуженішим, часто навіть призабутим, а тому може без шкоди для "іншого" бути 
"привласненим"; а те, що перебуває на одній вісі з твоїм світом якось небезпечно, та й неетично 
запозичувати без змін. Франко ж, одначе, не зважає на жодні упередження і чинить згідно з принципами 
власної "філософії", у чому й виявляється його неординарна творча енергія, підпорядкована логічно 
обґрунтованому автоському задуму. 

Інтертекстуальні відношення між заголовком і текстом мають досить неоднорідне поле дії, а тому їх 
практично неможливо описати без дотримування (і вироблення) тих чи інших правил трансформації. 
Мейзерський пропонує свої дві альтернативні моделі функціонування заголовка всередині текстового 
макросвіту: а) "текст може відповідати заголовку і містити у собі фрагмент, який відхиляється від тексту 
і здатний бути заголовком для іншого тексту"; б) "текст може в дечому не збігатися із заголовком і 
містити у собі фрагмент, який здатний бути для нього заголовком" [7:145]. Подивимося, як спрацьовують 
ці схеми у поетичній творчості Івана Франка. Перший тип трасформаційних зв’язків у Франка 
реалізується інтенційно і становить мотиваційну основу його творчого вибору, творить настроєвий 
баланс його поетичного ідіостилю, який змінюється відповідно до концептуальної природи того чи 
іншого циклу. У третьому вірші з циклу "Осінні думи" з’являється сегмент "сверщок, що впутавсь у 
зів’ялім листі" [6, т.1: 38], імпульс якого у цьому вірші ще до кінця не розкритий: він настільки 
потужний за своїм мисленнєвим зарядом, що згодом переростає як особливий інтертекстуальний знак не 
просто в заголовок до якогось іншого вірша (як би це мало бути за схемою Мейзерського), а виливається 
у новий "сплав" і дає назву цілій поетичній збірці. Подібна трансформація відбувається і з сегментом 
"прийде нове життя, добро нове у світ" [6, т.1: 68], що належить віршеві під заголовком "Каменярі": 
Франко відчуває у ньому заряд потужної "ядерної енергії", тому намагається його втиснути у межі 
заголовка то до поеми, то до ще якихось своїх прозових фрагментів [6, т.1: 476-479], але "заряд" 
виявляється потужнішим за творчий імпульс, тому й "речі", яким він дає назву, так і залишаються 
незавершеними. 

Знайти реалізацію другого варіанта трансформаційної моделі в поетичній творчості Івана Франка 
важче, оскільки всі його заголовки чітко підпорядковані "сюжетній" розгортці віршового тексту, хіба що 
імпліцитно відчувається певна натяжка у назві циклу "Думи пролетарія", яка належить, за 
класифікаційною парадигмою Є. Джанджакової [14:209], до типу підкреслено непоетичного 
(прозаїчного) заголовкового слова. Назва, можна припустити, інерційна, що підпорядковується жанрово-
композиційній структурі надциклу "De profundis", але не в проблемно-тематичному ракурсі, бо 
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сподівання того, хто перечитає всі вірші циклу, залишаться у результаті не задоволеними. Однак цикл 
містить у собі сегмент, що найоптимальніше відбиває позицію називної "речі" – це вірш під заголовком 
"Semper idem!": він замикає те коло проблем, на основі яких формується лірична свідомість зі статусом 
"пролетарія" у кожному з десяти віршів. "Semper idem!" – тип іншомовного заголовка, який стосовно 
тексту втупає не тільки в алюзійні відношення, а є також своєрідним метатекстом, що "зашифровує" у 
соціокультурному масштабі ліричні почуття автора. Такі заголовки у творчій спдщині Франка займають 
особливе місце, мають свій окремий статус, згідно з яким наближаються до форми стягненого епіграфа. 
Такі заголовки виконують функції багатопланової алюзії, яка часто існує в умовах компактного 
соціально-історичного та соціально-культурного контекстового простору, в якому вільно співіснують 
митці різних світоглядно-естетичних позицій, що погоджуються між собою на основі спільної духовної 
культури у ставленні до іншомовного заголовка. 

Різні форми впливу зовнішніх обставин на появу і формування заголовка художнього тексту 
передбачають, отже, і різні підходи до його аналізу, а в цьому ключі відкриваються також 
найрізноманітніші можливості щодо інтерпретації та нового осмислення самих поетичних творів. 
Контекстуальні й інтертекстуальні нашарування у структурі заголовного компонента часто стають тими 
"смисловими інтонаціями", які впливають на характер зацікавлення читача якимось художнім твором, а 
то й навіть на сам перебіг читання, відповідаючи, зокрема, за його емоційно-експресивний рівень 
рецепції. 
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Челецькая М.М. Контекстуальные и интертекстуальные параметры как условия возникновения и 
функционирования названий в поэтических произведниях Ивана Франко. 

В статье рассматриваются отдельные названия  поэтических произведений Ивана Франко в их связях с 
биографическими и социокультурными условиями творчества. Выясняются мотивационные основы 
контекстуальных наслоений в названии произведения и интерпретируются стихотворения с точки 
зрения разных типов интертекстуальных отношений заглавия и текста. С этой целью отобраны 

самые примечательные формы аллюзивного и реминисцентного заглавия в лирике И. Франко, которые 
дают возможность выявить самые характерные признаки индивидуально-творческой манеры письма 

поэта.  

Cheletska M.M. Contextual and Intertextual Parameters as the Conditions of Origination and Functioning of 
the Titles in the Poetry by I. Franko. 

The paper studies some titles of poetic works by Ivan Frankо  in their connections with biographical and 
sociocultural conditions of their origination. We examined the motivational bases of contextual stratifications in 

a title of a work and interpreted the poems from  the point of view of different types of intertextual relations 
between a title and a text. The most notable forms of an allusion-like and reminiscence-like title in Franko's 

poetry which enable to expose the most characteristic markers of individual-creative manner of the writer are 
selected to this effect. 
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ОБРАЗОТВОРЕННЯ У ТВОРАХ НА ГУЦУЛЬСЬКУ ТЕМАТИКУ: 
ТИПОЛОГІЧНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ 

Предметом статті є порівняння особливостей образотворення у творах на гуцульську тематику 
Гната Хоткевича і Станіслава Вінценза. Визначаються спільні та відмінні риси у способах 

образотворення письменників та аналізується вплив образів на формування у читача загального 
враження від ознайомлення з художніми творами на гуцульську тематику. 

Серед значної кількості творів на гуцульську тематику визначне місце посідають багатий доробок 
Гната Хоткевича (повісті "Довбуш" та "Камінна душа", цикли оповідань "Гірські акварелі" та 
"Гуцульські образки", драма "Гуцульський рік") та роман-епопея "На високій полонині" Станіслава 
Вінценза – твори, які неодноразово ставали об’єктами різноманітних літературознавчих, і не тільки, 
досліджень, навколо яких точилися суперечки і виникали гострі дискусії. Цим вони завдячують 
насамперед своєрідністю художньої форми, довершеною системою образів, використанням численних 
художніх засобів. Усе це в поєднанні із захоплюючим стилем розповіді, цікавими сюжетними лініями 
сприяє тому, що вищезгадані твори і сьогодні користуються популярністю у читачів, небайдужих до 
історії та культури рідного краю. Їх привабливість – у широкому проникненні у світ предвічних обрядів, 
повір’їв, у талановитому відтворенні лексики, синтаксичних конструкцій гуцульської говірки, у 
малюванні всього того, що разом складає неповторний самобутній образ Гуцульщини. 

Проте, попри постійне зростання інтересу літературознавців до творчого доробку Станіслава 
Вінценза та Гната Хоткевича, до цього часу немає прикладів компаративного вивчення творчості цих 
письменників, у тому числі порівняльного аналізу способів образотворення. 

Питання про особливості образотворення у творах на гуцульську тематику  частково порушували 
деякі дослідники: І. Приходько [1], А. Мельничук [2], Ян А. Хороши [3],  Б. Гадачек [4], А. Мадида [5]. У 
працях зазначених літературознавців основна увага зверталася на образи, запозичені Г. Хоткевичем та С. 
Вінцензом з гуцульського фольклору. 

У даній статті буде здійснена спроба проаналізувати деякі спільні й відмінні риси образотворення у 
романах "Довбуш" Гната Хоткевича та "Сварка" (з циклу "На високій полонині") Станіслава Вінценза. 
Відповідно до цієї мети ми ставимо перед собою завдання: дослідити специфіку художнього мислення 
Станіслава Вінценза і Гната Хоткевича у змалюванні гуцульського світу; визначити низку засобів 
образотворення, що впливають на сприйняття даних творів читачем та формування у нього загального 
враження від ознайомлення з творами на гуцульську тематику. 

Як відомо, художній образ – це не копія дійсності, не натуралістичне її відтворення, яке має місце, 
наприклад, у газетних репортажах чи творах документального характеру. В мистецтві чуттєвий образ 
цінний не сам по собі, не як пряме і максимально повне відображення дійсності, а в тій мірі, в якій він 
здатний уособлювати якийсь більш загальний, ніж конкретно-фактологічний, зміст. Віддзеркалена в 
чуттєвому образі дійсність, таким чином, постає в мистецтві як форма вираження такої ідеї, що 
узагальнює, розшифровує конкретно-чуттєвий зміст одинично поданого факту [6:165]. 

Розглядаючи специфіку образотворення Г. Хоткевича та С. Вінценза, треба наголосити на істотній 
відмінності між творами на гуцульську тематику цих письменників, яка полягає у способах презентації 
героїв. Якщо у "Довбуші" Г. Хоткевича без труднощів можна виділити образи-персонажі першого і 
другого планів, то у "Сварці" С. Вінценза це неможливо.  

Щоправда, читач добре орієнтується в ієрархії суспільних ролей, які відіграють персонажі в 
зображеній митцями дійсності, але водночас складається враження, ніби ця ієрархія у другому випадку 
не має особливого значення для оповідача, який усі образи-персонажі трактує з однаковою відстанню, 
приділяючи всім їм (можливо, за винятком Фоки Шумея) більш-менш однакову увагу. Така своєрідна 
першоплановість переважної більшості образів-персонажів "Сварки" дозволяє говорити про існування 
тут збірного образу, яким є середовище гуцульських лісорубів. Проте і в "Довбуші" можна впевнено 
виділити збірний образ гуцулів-опришків.  

Головний прийом малювання колективного образу – діалоги, колоритні, барвисті, завдяки 
діалектизмам, точні й характерологічні. "Ой, їмостечку, біг би вас укрив від усєкої прички! Ану-то 
підкладайте цесу ватру своєв ручков: маєте руку щєсливу, то й через вас біг нам маржинки, ади, 
примножит..." [7:33]. Численні етнографічні замальовки письменники використовують не заради декору. 
Вони, крім досконалого образу верховинців, створюють ще й атмосферу незвичного, небуденного, 
манливого світу, у який потрапляють персонажі. Проте етнографія у романах не на першому плані, тому 
ці замальовки створюють своєрідне психологічне тло для пояснення вчинків гуцулів. 
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Аналізуючи особливості образотворення у романах, мусимо зазначити, що стереотипний образ гуцула 
– мешканця дикої, мальовничої і щедрої землі – сформувався ще в добу романтизму. У літературних та 
етнографічних описах гуцула зображували гостинним, веселим, охочим до танців та забав, гордим. 
Мешканцеві гір приписували також сильну емоційність: він схильний до палкої пристрасті, ідилічного 
кохання, поетична натура, але разом з тим запальний і мстивий. У багатьох дослідженнях підкреслюється 
також близький зв’язок гуцулів з природою. Їх характеризує гармонія почуттів, вони не відчувають 
внутрішнього неспокою, з природи бере натхнення їхня поетична уява. Врешті, природа є натхненницею 
гуцулів у їхніх танцях, навчаючи їх гнучкості та вправності, вносячи елементи дикості та стихійності.  

З коротких образків побуту й праці (під час повені, наприклад, чи кішні – гуцульської косовиці, чи 
сплаву деревини) складається цілісна картина і постає образ гуцула – з його незалежністю, витривалістю, 
спритністю, з його пристрастю до всього "вострого" ("Гуслєнку" споживає кислу, до всього перцю додає, 
навіть до нафти, бо тоді горить "востро". Отак "востро" він і жиє, нема для нього такого, що "нема сили" 
– "лиш мусит бути" [7:112]). Г. Хоткевич і С. Вінценз зуміли психологічно тонко відтворити ті природні 
умови, за яких така вдача сформувалася.  

У свою чергу, таке трактування образів значною мірою сприяє їх типізації. З огляду на вищесказане 
стає очевидно, що образи-персонажі  характеризуються певною одновимірністю, що випливає з 
домінування у їхніх портретах окремих рис, присутність яких пояснюється традицією.  "Така вже його 
(гуцула) вдача. Як сипле що або вирізує, – кладе туди сто орнаментів, сто мотивів, сто барв. Так же й 
убирається, так же й співає, таку ж і психіку має покручену, незгадану, многогранну: вибачає такі речі, 
яких ніхто би не вибачив, – і нараз образиться через дурницю, через дрібницю – і хапається за топір... А 
історія летить невпинним маховим колесом, насувається молот культури – і недовго хіба проносити 
гуцулові його своєрідність" [7:73-74].  

Така ідеалізація, без сумніву, була зумовлена образом людини і природи, що його знаходимо в 
гуцульському, і взагалі українському, фольклорі, особливо в піснях. Чимало митців цю творчість 
вважали такою, що наслідує природу. Так, зокрема, польський дослідник К.В. Вуйчіцький писав, що 
поезія гуцулів – це "точний образ і душі, і землі, і всієї природи, в обличчя якої вони дивляться настільки 
зблизька" [8:123]. (Тут і надалі переклад з польської мій – Т.З.) 

Попри те, в обох авторів можна відзначити спробу відійти від притаманних до цього часу способів 
зображення образу гуцулів лише в одному ракурсі. Симптоматично, що образи-персонажі в українського 
і польського письменників проходять повільну духовну еволюцію, яка зумовлює у їхній свідомості 
переосмислення цінностей. 

Так, у Г. Хоткевича на початку твору ми бачимо Олексу Довбуша сповненим шукання чогось, що 
невідоме ще навіть йому самому. Він часто ходить з Печеніжина до сусіднього сапогівського священика 
о. Кралевича, палкого захисника української церкви, який опинився у цьому глухому селі через свою 
бунтівливу вдачу, через дебати на соборчиках з колегами-священиками та отцем-деканом: "Лях знає 
тільки Москву, нас він не знає... Niema Rusi, tylko Polska i Moskwa" [7:20]. Ось цей-то парох і відкриває 
очі Олексі на багато речей – читає йому цілі лекції з географії, природознавства, астрономії, а головне – з 
української історії. Ще малим Олекса наслухався розповідей старих людей, легенд. Зрештою, давні 
історичні, а то й просто "міфічні постаті сплелися в гуцульській уяві з опришківством і надали йому 
легендарного освітлення" [7:51]. У селі про Довбуша казали: "вiн єкийс" [7:140]. Тобто не такий, як усі.  

Бесіди Кралевича збентежили душу Олекси, сам же Кралевич поступово став прихильником ідеї 
народного повстання. Спершу теоретично, на словах (навіть злякався спочатку, коли Довбуш завітав до 
нього у новій ролі – ватажка опришків), а далі з відкритою проповіддю з амвона, із закликом до селян іти 
за Довбушем. Образ отця Кралевича – це образ національнo свідомого проповідника, патріота-
просвітителя, а якоюсь мірою, може, і варіант українського Дон-Кіхота. 

Ідея масового повстання не дає Довбушеві спокою, опанувавши його думками. Перед нами – 
мислячий герой. Автор постійно наголошує на тому, що Довбуш намагається надати діям своєї ватаги 
характер не грабежу, а помсти-перестороги. Намагався карати панів за кривди селян, роздавати гроші 
бідним, а за мету мав – вигнати всіх панів до Польщі. Письменник, нітрохи не ідеалізуючи опришківство, 
показує, як зіткнулися ці задуми Довбуша з нерозумінням побратимів, як спіткали Довбуша невдачі. 
Опришки часто хотіли жити одним днем – прогуляти награбоване, гарно вбратися, справити враження на 
дівчат та молодь, мати любасок тощо. 

Цікаво, що романтичний ореол образу опришків у Г. Хоткевича відсутній. Натомість є реалістичні 
замальовки, пересипані публіцистичними вставками, є досить вдала спроба психологізувати образи – в 
романі показане не просто життя Довбуша, а й історія його душі, його трагедія – і особиста, і громадська. 
Втратив він сина, втратив, по суті, і дружину. Не вдалося йому підняти маси людей, хоч і котилася слава 
про нього як про захисника "бінних", хоч і став ще за життя, а особливо після загибелі, легендою, героєм 
пісень. Тобто історію Довбуша Г. Хоткевич подав не за сюжетами найпоширеніших балад. Немає у 
Довбуша коханок, а є жінка Єлена. І Штефан Дзвінчук убиває його не через свою жінку, а як найманий 
убивця. 
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Аналогічні духовні шукання характеризують образ Фоки Шумея – персонажа "Сварки". Гуцули, щоб 
уникнути голодної смерті, змушені купувати харчі під заставу господарств і землі, практично не маючи 
можливості повернути борги. Щоб запобігти повному зубожінню своїх сусідів, Фока Шумей вирішив 
організувати у своєму наділі промислову вирубку лісу, успішне ведення якої дозволило б  сплатити 
борги і врятувало б основу гуцульської культури – "правду старовіку" – від знищення чужинцями.  

Таким чином, можемо вказати на спільну деталь образотворення Г. Хоткевича і С. Вінценза, а саме: 
образи розкриваються перед нами поступово, через щоразу нові елементи, показані авторами. У кожній 
новій зображуваній ситуації образ наділяється додатковими характеристиками, вимальовується чимраз 
чіткіше і повніше. Так, з кожного нового вчинку Довбуша чи Фоки Шумея дізнаємося про їхнє ставлення 
до природи, до оточуючих – панів і побратимів, старших і  молодших. Зі слів цих персонажів, з 
висловлювань інших героїв і оповідачів про них дізнаємося про світогляд, переконання, віру, систему 
цінностей Довбуша та Шумея. Тобто можемо говорити про лінійне розгортання образів упродовж 
усього твору. Зауважимо, що це притаманно не лише образам-персонажам, а й іншим образам. 
Наприклад, образу природи.  

У персонажів творів на гуцульську тематику особливо підкреслене існування міфічної свідомості і 
самосвідомості, що, крім учинків, виражається у специфічній інтерпретації та оцінці різних подій та 
явищ. Це є вагомим фактором, що впливає на процес образотворення. Адже завдяки йому майже кожен 
образ роману отримує додаткову характеристику, що виявляється у наявності чи відсутності елемента 
фантастичного, надприродного. З іншого боку, такий підхід дає нам підставу говорити про опозицію у 
творах реального і фантастичного. Така опозиція виявляється фактично на усіх рівнях твору, в тому 
числі і на рівні образів. Психологію своїх персонажів Г. Хоткевич і C. Вінценз розкривають переконливо, 
з чуттям міри.  

Крім того, і Гнат Хоткевич, і Станіслав Вінценз у творах на гуцульську тематику порушили дуже 
гостре питання співіснування людини з природним середовищем. 

Тому, відзначаючи особливості образотворення вищезгаданих письменників, можна сміливо твердити 
про притаманну образам-персонажам релігійність, що виявляється у своєрідному ставленні до об’єктів 
неживої природи. Ця риса має різний ступінь вираження у кожного образу-персонажа, але обов’язково 
присутня у всіх. Більш того, завдяки такому трактуванню, нежива природа у творах оживає, набуває 
людських рис і властивостей: красується після дощу, сумує осінніми туманами, радіє сонечку, купається 
у росі, сердиться на лісорубів тощо. Всюди у досліджуваних творах – шалений захват красою, всюди – 
злиття з природою, вміння її чути, розуміти. Тонко, без надмірностей передається ніби психічний стан 
природи, безліччю настроєвих відтінків, свіжими, незатертими образами. 

Ліс "заплаче тисяччю плачів, – і бездонна печаль розкриє перед тобою чорні очі свої, прокричить 
зловіщим карканням глибина передвічного суму і впадуть на душу твою всі невиплакані сльози" [7:96]. 
Всюди переливи барв, мінливість звуків, всюди у природному світі бачаться людські характери. 
Помічається все: і свист пташини, і голоси скошених трав. У багатьох епізодах спостерігається плин 
емоцій, роздумів, асоціацій. На перший погляд це ніби фіксація вражень. Але тут набагато складніша 
організація, що тяжіє до медитативно-асоціативної прози. У ній очевидне вміння автора точно схопити 
характер, окреслити його дуже лаконічними штрихами, контурами, часто через одну-єдину художню 
деталь. Тому образ природи є не лише формою вияву емоцій Г. Хоткевича, але й малюнками людського 
буття, у даному випадку гуцульського, буття нелегкого, сповненого небезпек і лиха, по-особливому 
поетичного. Звідси постає питання: невже "не запише сей нарід свого сліду в історії людськості? І згине 
даремно ся безумна, захоплююча, пориваюча енергія? Та не може ж того бути!" [7:114]. 

Власне відсутність духовного взаємозв’язку з природою, що випливає із занедбання релігійних 
почуттів, призвела – як це визначив С. Вінценз у одному з розділів "Сварки" – до "побратимства з 
невірою", вбивчого для традиційного стилю життя гуцулів. Дуже вдало це підмітив літературознавець 
Алєксандер Герш, який епопею "На високій полонині" назвав "піснею-епосом, що славить велику 
гуцульську цивілізацію, вбиту підлістю і глупотою злих і ницих людей" [9:279]. 

Подібним у Г. Хоткевича і С. Вінценза є й спосіб мотивації описуваних подій. Це підтверджується 
хоча б тим, що у "Довбуші" поняття "доля" розуміється аналогічно як у "Сварці", а саме як життєвий лад, 
що узгоджується з віковічним світовим порядком, який кожному визначає його власне місце. 

Важливим елементом характеротворення обох письменників є міркування образів-персонажів над 
питанням долі. При цьому поняття "доля" не розглядається абстраговано, у найбільш широкому 
розумінні, а обов’язково конкретизується до формулювання "доля гуцула – мешканця гір". Таке 
трактування бачимо у словах героя "Сварки" – лісоруба Костя Матарги: "Яка ж то наша доля найкраща? 
Полонина і ліс. Так. Але сплави, дараби, чужина – це не для нас" [10:452]. Тож доля є не лише фатумом, 
на думку героїв твору, але й результатом вільного вибору. Це, в свою чергу, можна зрозуміти з питання 
Довбуша: "Ваша доля? Чи примус?" [7:327]. Звідси випливає, що у розумінні гуцулів зла доля є у 
певному сенсі провиною самої людини, яка може піддатися їй, як Петро Мандат ("Нехай води несуть 
його, куди хочуть, і так до чорта занесуть" [10:501]) чи Єлена, або намагатися відвернути її, як Фока 
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Шумей і Довбуш. Отже, дійсністю, зображеною у "Довбуші" і "Сварці", править своєрідна тенденція: 
герої вільні у своїх вчинках і можуть вільно обирати собі долю, але зобов’язані чинити згідно зі світовим 
порядком.  

Це ще один цікавий елемент складної системи образотворення. Оскільки образи, за таким підходом, 
набувають реалістичніших рис, вчинки образів-персонажів стають більш ймовірними і передбачуваними. 
Це не могло не позначитися на формуванні загального враження від ознайомлення з художніми 
текстами. Як справедливо відзначила І. Приходько, у Г. Хоткевича "образи зродилися із естетичних 
потрясінь, свіжих вражень, захоплення Карпатами, людьми, мовою, звичаями. І виник, може, й для 
самого автора несподівано, психологічний портрет українця-гуцула такої тонкої роботи і так любовно 
виконаний, що подібного не витворив і той, хто народився й виріс у тому краї" [1:93].  

Щодо відмінностей у способах образотворення у "Довбуші" і "Сварці", то у "Сварці", як правило, 
відсутня гіперболізація персонажів, тобто зумисне надання їм особливих рис, що мали б вивищувати 
певних героїв над іншими. Натомість у "Довбуші" чітко проявляється тенденція надмірної соціологізації 
опришківства,  перебільшення чеснот та ідейності Довбуша.  

У кожного з авторів – свій ракурс зображення, своє бачення світу, своє розуміння філософії життя і, 
безперечно, свої прийоми його змалювання – образотворення. Проте навіть побіжне ознайомлення з 
творами на гуцульську тематику Гната Хоткевича і Станіслава Вінценза дозволяє говорити про наявність 
багатьох спільних елементів образотворення, таких як лінійне розгортання образів, вплив гуцульського 
фольклору на систему образів, переважання експресивного елементу тощо. Все це, безперечно, впливає 
на формування у читача загального враження від ознайомлення з художніми творами, полегшує їх 
розуміння і сприйняття.    

ÑÏÈÑÎÊ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÎ¯ Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÈ 

1. Приходько І.Ф. Українські класики без фальсифікацій: С. Руданський, П. Мирний, П. Грабовський, Г. Хоткевич: 
Посібник з української літератури для студентів та учнів старших класів. – Харків, 1997. 
2. Мельничук А. Фольклорно-етнографічні інтереси Гната Хоткевича // Нар. творчість та етнографія. – 1973. – 
№ 2. – С. 35–44. 
3. Choroszy J.A. Huculszczyzna w literaturze polskiej. – Wrocław, 1991. 
4. Hadaczek B. Huculski świat Vincenza // Ruch Literacki. –  1987. – Z. 4–5. 
5. Madyda A. W poszukiwaniu jedności człowieka i świata. Folklor w twórczości Stanisława Vincenza. – Toruń, 1992. 
6. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. О. Галича. – К., 2001. 
7. Хоткевич Г. Довбуш. – Львів, 1965. 
8. Wójcicki K.W. Stare gawędy i obrazy. – Warszawa, 1840. – T. 2.   
9. Hersch А. O Stanisławie Vincenzie // S. Vincenz. Po stronіe dialogu. – Warszawa, 1983. 
10. Vincenz S. Na wysokiej połoninie. Pasmo II: Nowe czasy. Księga I: Zwada. – Warszawa, 1981. 

 
Матеріал надійшов до редакції 20.02.2004 р.  

Заяц Т.Р. Создание образов в произведениях с гуцульской тематикой: 
типологическое сопоставление. 

Предметом статьи является сравнение особенностей создания образов в произведениях на гуцульскую 
тематику Гната Хоткевича и Станислава Винценза. Определяются общие и отличительные черты в 
способах создания образов писателей и исследуется влияние образов на формирование у читателя 
общего впечатления от ознакомления с художественными произведениями на гуцульскую тематику. 

Zayats T.R. The Creation of Images in the Works Featuring Hutsuls (Typological Comparison) . 

The paper presents a comparison of the images creation peculiarities in the works featuring hutsuls by Hnat 
Khotkevich and StanislavVincenz. It singles out common and distinctive features in ways of creating literary 

images and studies the influence of the images on the reader. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТУ 
(на матеріалі дитячих оповідань В. Винниченка) 

У статті розглядаються принципи і засоби зображення характерів героїв дитячих оповідань 
Володимира Винниченка, що склали збірку "Намисто" (1924). Основна увага приділяється розкриттю 
психології героїв портретними засобами. Ключові поняття: психологізм, портрет, художня деталь. 

Відхід від етнографічно-побутового осягнення дійсності був визначальним для дискурсу української 
літератури кінця ХІХ – початку ХХ століть.  

Серед активних реформаторів рідного мистецтва слова одне з визначальних місць належить 
Володимиру Винниченку. 

Протягом останнього десятиліття до його творчого доробку дослідники зверталися досить активно. У 
поле зору неодноразово потрапляла й дитяча проза письменника. Назвати "дитячий" блок творів 
визначальним для митця було б, звичайно, перебільшенням, але й називати його "периферійним" не має 
підстав. Щирість, глибина осмислення дитячого світу, висока мистецька техніка ставлять твори 
В. Винниченка про дітей в один ряд із доробком визнаних майстрів жанру: М. Коцюбинського, 
С. Васильченка, Б. Грінченка, В. Стефаника. До того ж, саме тексти для дітей були одним із "факторів 
зросту" української літератури, переходу її у фазу активного психологізму. Л. Мацевко цілком слушно 
стверджує, що "художній психологізм становить основу естетики того часу і дає простір для 
самореалізації письменника, для мистецького декларування власної філософсько-світоглядної концепції" 
[1:12]. 

Стиль літератури нової доби визначало прагнення тонко ("нюансово") відтворити психологію 
персонажів. В. Винниченко чітко усвідомлював цю тенденцію. Його оповідання підпадають під 
визначення творів психологічного типу, оскільки "матеріалом для змісту є те, що обертається всередині 
впливів людської свідомості, наприклад, життєвий досвід, зворушеність переживань, страждання, 
людська доля взагалі – все, що звичайній свідомості відоме або принаймні є для неї можливим" [2:96]. 

Виходячи зі сказаного та орієнтуючись на праці М. Жулинського, В. Панченка, О. Гнідан, 
Л. Дем’янівської, С. Михиди, Л. Мацевко та інших дослідників, можемо вписати психологізм дитячої 
творчості письменника у ширшу систему уявлень про українську літературу початку ХХ століття, 
висвітлити суттєві грані творчого стилю В. Винниченка як автора дитячих оповідань, зокрема ті, що 
стосуються художнього портретування персонажів. 

Індивідуальна неповторність зображених дитячих типів цілком суголосна з новими принципами 
естетичного освоєння світу й художніми структурами, які утверджувалися в українській літературі на 
початку ХХ ст. Оповідання про дітей відзначаються гостросюжетністю, вони яскраво-барвисті за своєю 
художньою природою, мають надзвичайну пластичність, дозволяють говорити про зримість 
зображуваного, глибоке проникнення в дитячу психологію. Вражає розмаїтість характерів маленьких 
героїв. 

Складний дитячий світ виразно представлено в оповіданнях "Голота", "Кумедія з Костем", "Федько-
халамидник", а також у циклі "глибоко-поетичних психологічних малюнків-оповідань на теми народних 
пісень, що склали збірку "Намисто" (1921-1928)" [3:59]. 

Твори Винниченка для дітей прикметні постановкою важливих питань морального характеру і 
проникненням у найскладніші порухи дитячої душі. Його оповідання відзначаються простотою й 
стрункістю побудови, лаконізмом. Увага письменника концентрується на внутрішньому житті 
персонажів, показаному в розвитку. 

Винниченкове вміння "читати людські душі", передбачало майстерне відображення внутрішнього 
через його зовнішні вияви. 

Його ставлення до портретів своїх персонажів було винятково уважним, що засвідчено вже у "Красі і 
силі", де молодий прозаїк кепкував над народницькою поетикою І. Нечуя-Левицького, протиставляючи 
їй мистецтво психологічного портрета. У самого Винниченка, як стверджує С. Погорілий, "портрет 
живого, кожний раз іншого, неповторного героя, індивідуальності з виразними психологічними рисами 
та глибокими внутрішніми переживаннями" [4:5]. 

Цікавими в цьому сенсі є оповідання "Федько-халамидник" та "Кумедія з Костем". У них чітко 
простежуються два плани: подієвий і психологічний. 

В оповіданні "Федько-халамидник" зовнішній портрет Федька представлений лише кількома 
штрихами: "руки в кишені, картуз набакир", "чуб стирчком, очі хутко бігають", "кожушок його весь 
мокрий", "чобітки аж порижіли од води", "шапка в болоті". Головна ж увага зосереджена на розкритті 
внутрішньої суті героя, на його голосі, інтонаціях, мові, роздумах, вчинках. Душевні порухи Федька, 
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його неординарна вдача підкреслюються авторськими характеристиками: "вигляд у нього гордий", "очі 
аж горять", "жилаве, чортове хлопча". 

Автор зосереджує увагу на поведінці Федька, чесного й чуйного хлопчика. Серце його сповнене 
добротою, органічним бажанням допомогти, відповідальністю за чуже життя.  

Федькові контрастує в оповіданні Толя. Протиставлення двох дитячих характерів стає джерелом 
сюжетної напруги. Психологічні деталі дозволяють "побачити" героїв, створити повне уявлення не лише 
про зовнішність, а й про внутрішній світ дітей. В. Винниченко обирає екстремальну ситуацію, коли  
почуття персонажів особливо загострені – сцену на річці та вдома після "купання" у льодяній воді. 
Максималізм Федька (про якого кажуть, що він: "брехати не любить" і "видавати товаришів теж не 
любить", що це – "сибіряка якийсь, камінь, а не дитина!") підкреслено психологічними деталями: 
"Федька поклали на стілець і били вже як слід" – він "навіть не скрикнув"; "тільки як батько пустив на 
мент руку, якою держав його, Федько впав додолу й не рухався"; "а в непритомності когось просив, 
комусь грозився і все чогось допитувався у Толі" [5:331]. Автор наголошує на незвичайній силі волі і 
гордості свого героя. 

В оповіданні "Ой випила, вихилила" внутрішнє життя Ланки розкрито через зовнішній пластичний 
його вияв. Автор повторює деталі портретної характеристики, акцентуючи на виразі очей дівчинки. 
"Кругле личко грає ямками на щоках та підборідді, кирпатенький носик задиркувато стирчить догори, 
очі прискають сміхом, як із двох сикавок." Коли Ланка починає грати в "пувички", "зараз же вся 
наїжується, як кішка за горобцями, губи стають тоненькі, очі вузенькі та колючі". 

Про душевний стан героїв новел В. Винниченка красномовно говорить їх міміка. "У Льоні 
(оповідання "Та немає гірш нікому") чудно струшується нижня губа. Він підбирає її, притискує до 
горішньої губи й трохи мовчить", – так передано драматичне напруження хлопчика, який боїться, що 
дядько його "розшматає". 

Біль, образа, жаль огортають Льоню, коли він згадує, як дядько говорить про його "мужичку", маму. 
"Тут у Льоні губи раптом починають якось кумедно випинатись наперед, наче він свиснути хоче, і 
дрібно-дрібно трусяться". 

Роздратування, невдоволення автор знову-таки відтворює, підкреслюючи мімічні реакції героїв: 
"Спочатку він труситься мовчки, а далі починає робити ротом "ввв", неначе від нестерпного холоду. І 
коли робить "ввв", то зуби цокають і все тіло дужче труситься"; 

"А губи стали тоненькі, сірі очі гострими, сам увесь зробився червоний, як його волосся, і весь час 
сопів носом. Коли вже губи тоненькі стали й сопе носом, значить, справа погана"  (оповідання "Бабусин 
подарунок"). 

Кожен персонаж по-своєму переживає і переляк, і відчай, і несподівану радість. Жест, рух є 
характерними для вияву почуттів. В. Винниченко навіть вдається до повторів у портретних деталях. 
"Гедзь прикушує нижню губу, а вона вся чогось труситься…, робить люте лице, рачки відповзає від 
куреня й мовчки стрімголов летить униз", – це про Семена Гедзя, пастушка, який не вгледів, як худоба 
забралася на баштан (оповідання "Гей, ти, бочечко"). 

А ось Гаврик і Михась з оповідання "За Сибіром сонце сходить". Зустрівши халамидників, хлопці 
злякалися: "Гаврик уже насупив брови й прикусив нижню губу, а як прикусив губу, то це вже знак, що 
готов битися". 

Велику роль у створенні портрета відіграють контрастні зіставлення. За приклад можна взяти 
портрети Семена Комара та Семена Гедзя з оповідання "Гей, ти, бочечко". "Був тоненький, сіренький, 
білявий, ну чистий, справді комарик", – так характеризує автор Семена Комара, а ось портрет товариша 
Семена Гедзя, "дуже смуглявий, аж чорний, як перепечена перепічка, з сивими плямами по лиці й жовто-
карими очима, – таки, дійсно, справжній гедзь". 

Письменник стисло зображує зовнішність своїх героїв, акцентуючи увагу на окремих деталях, які 
відіграють певну роль у характеристиці внутрішнього світу героїв. Перед нами портрети Сашка та Льоні 
з оповідання "Та немає гірш нікому…": "Присадкуватий і широченький, він у свойому хвартушку та з 
рудою голівкою подібний до пляшки шкалика. Пахне від нього шкурою й ваксою, а все лице замурзане 
від роботи"; "Льоня ж у майському парусиновому костюмчику, увесь біленький, чистенький та 
тоненький, як обчищена від кори лозиночка. На лицях та на висках видко зеленкуваті жилочки, а очі 
сині-сині. Тільки тепер вони чи злякані, чи розгублені". 

Портрети своїх персонажів письменник малює надзвичайно стисло, іноді одним реченням, 
визначаючи характер персонажа, переходячи від зовнішньої характеристики до психологічної. Він 
відтворює діалектику душі своїх малих героїв, розкриваючи характери у процесі руху та змін – малий 
Зінь на початку твору "слухняний", "лагідний", "боязкий", бо боїться Корчуна, "страшного бога кари та 
заборони"; "Зінь сумирненько схиляє голову до плеча, так щиро дивиться чорненькими хитрими 
оченятками, так ласкавенько посміхається…". В кінці оповідання, після смерті Корчуна, стає байдужим. 
"Зінь слухняно дається робити все, що хочуть, але йому не страшно від того, що посоромився, не 
соромно й не турботно" (оповідання "Гей, хто в лісі, обізвися…"). 
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Хлопчика Гриня із заможної сім’ї, який є своєрідним домашнім "владикою", бо на всі його примхи 
зважають, усім його вчинкам потурають, автор характеризує стисло, лаконічно, розкриваючи характер у 
процесі зміни його поведінки. "Він владика, тихенько лежить і не сміє ворухнутись, де він цар і бог над 
речами, де слово й плач закон для мами, тата". Самотність Гриня гнітюча, безмежна: "Гринь скошує очі 
вниз на стіну, де висить одежа". Вираз очей виказує незадоволення Гриня: "Гринь, кругло витріщивши 
очі, обережно задом одсувається в глиб печі й сідає в самий куток"… Він по-своєму переживає переляк і 
несподівану радість. Кожний своєрідний жест є характерним для вияву почуттів Гриня, він уже не 
почуває себе царем, йому страшно: "він такий тихесенький та ласкавий, а голосочок такий жалібненький, 
коли просить Саньку розповісти казку", "кладе голову на зігнутий удвоє рукав кожуха і приплющує очі". 

Оповідаючи Гриню свою історію життя через казку, Санька викликає в маленького "владики" жалість 
до дівчинки-наймички. Розповідь надає психологічної глибини характеру Саньки. "Гринь чує, як в очах 
йому знову стає гаряче, гаряче і жалько". Повністю характер Гриня розкривається саме через ставлення 
до Саньки-наймички. 

Зіставлення зовнішньої краси маленької героїні Любки зі світом природи автор передає в оповіданні 
"Гей, не спиться". Бурею покручене, покучерявлене золоте жито на голові. А під житом – дві великі-
великі сині квітки очей. А коли очі заплющені, то на них лягають "два широких серпанки – густі темнії 
вії". Характеротворча деталь "очі – сині квітки", розкривають внутрішню красу героїні. Відчувається 
висока майстерність В. Винниченка в нюансуванні живописних портретів, вони водночас й абстрактні, і 
динамічні. Але домінуючу роль у системі зображувальних засобів дитячих оповідань відіграє 
динамічний або просто психологічний портрет. 

Психологічно наснажені портрети В. Винниченка відзначаються своєю стислістю. Це не портретні 
характеристики типу І. Нечуя-Левицького, а швидше портретні деталі, виразні штрихи, що підкреслюють 
найтиповіші риси персонажа. Реалістичність оповіді, умотивованість конкретних деталей, ретельне 
дослідження особливостей внутрішнього життя героя – найсуттєвіші риси поетики письменника. Увага 
автора зосереджена на психології персонажів, значну роль відведено внутрішньому мовленню героїв. 

Серед поетикальних рис вирізняється і своєрідний спосіб застосування тропів, для "характеристики й 
індивідуалізації персонажів, змалювання картин, визначення явищ, речей та інтер’єру" [4:8]. Оповідання 
Винниченка багаті на порівняння. Змінюючи якусь рису, письменник часто повторює порівняння в 
одному творі або переносить його до інших. Наприклад, "не голова, а наче плетений із темної лози 
кошик", "очі прискають сміхом, як із двох сикавок (Ланка "Ой випила, вихилила") "босі ноженята – 
неначе дві стеблинки квіток"; "личко, як підсмажена проскурка", "стирчало два вихорці, як два гребінці у 
півника" (Івашко "Гей, не спиться"…, з рудою голівкою подібний до пляшки шкалика" (Льоня "Та немає 
гірш нікому"), "вся голова його як стара цибулина", підборіддя довге-довге, як шийка в пляшки" (Гаврик 
і Михась "За Сибіром сонце сходить"), "очі сірі, а вся голова, неначе з червоного золота", "стиснув губи в 
ниточку" (Васько "Бабусин подарунок"). 

У оповіданнях В. Винниченка є мандрівні образи-фаворити, які дуже часто повторюються в тому 
самому творі у різних видозмінах або переходять і до інших творів: зуби – зубки часнику, голова – 
плетений кошик, очі – сикавки, губи – намисто, ноженята – стеблинки квіток, очі – квітки, вії – серпанки, 
личко – підсмажена проскурка, вихорці – хвостики півників, очі – цибулини, волосся – золота кучма, 
губи – ниточки, лице – сіре ластовиння, безконечні варіанти погляду очей, усмішки. 

Аналізуючи дитячу прозу В. Винниченка, можна дійти таких висновків: 
- концепція гуманізму з її виходом на концепцію дитини як особистості зумовила психологізм 

його творчості – психологізм як відображення психічних процесів, пов’язаних із станом персонажів – 
дітей, створення їхнього психологічного місткого портрета і як виявлення душі, духовної сутності 
автора-оповідача, його ставлення до зображуваного; 

- Винниченко – новатор в українській літературі початку ХХ ст. Він показав життя дітей з усіма 
парадоксами, суспільними ударами, психологічними конфліктами. Глибина психологізму примушує 
дивитися на кожну дитину як на індивідуальність, спостерігати за її душевним життям та сприйняттям 
світу; 

- оповідання Винниченка про дітей містять великий емоційний та естетичний заряд; 
- характери героїв трактуються не як типові в типових умовах, а як неординарні, індивідуально-

виняткові за самою своєю природою; 
- портрет у Винниченка, безперечно, психологічний, передбачає не лише зовнішні дані, він фіксує 

психограму душ, є колом характерології, саме тому портрет динамічний з акцентуванням якихось 
характеристичних деталей; 

- домінуючи у більшості дитячих оповідань Винниченка, традиційна оповідна манера визначає й 
особливості портретних деталей. Автор робить виразну художню деталь засобом психологізації 
портрета. 
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Присяжнюк С.С. Особенности создания психологического портрета 
(на материале детских рассказов В. Винниченко). 

В статье рассматриваются принципы и способы изображения характеров героев детских рассказов 
Владимира Винниченко, которые вошли в сборник "Намисто" (1924). Основное внимание уделяется 
раскрытию психологии героев путем создания портрета. Ключевые понятия: психологизм, портрет, 

художественная деталь. 

Prysyazhnyuk S.S. The Pecularities of the Creation of Psychological Portrayal. 
(Based on Stories for children  by V. Vinnichenko). 

The paper sets out the principles and ways of depicting features and gualities of characters in stories for 
children by Volodymyr Vinnichenko which made the "Necklace" collection of 1924. It makes a feature of the 

description of characters’ psychology by means of portrayal. Key words: psychologism, portrait, artistic means. 
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ПРИРОДА СУМУ В ОПОВІДАННЯХ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА "ЛАНЦЮГ" І 
"ЧУДНИЙ ЕПІЗОД" 

У статті досліджується сум як особливе почуття героїв оповідань В. Винниченка, що є джерелом 
щастя і критерієм у розумінні прекрасного. 

Сильні духом герої В. Винниченка вимагають особливих умов життя, і саме життя повинно 
відповідати встановленим правилам, критеріям, вимогам. 

Типи Винниченка, вважає  Я. Поліщук, - це герої стихійного бунту проти життєвих обставин, і цей 
бунт закладений у них початково, апріорно, має екзистенційну заданість [1:150]. У цих життєвих 
обставинах герої шукають власного щастя – це одна із найважливіших  характеристик персонажів. Сам 
В. Винниченко у філософській праці "Конкордизм" говорив: "Єдине, що ми маємо право констатувати з 
абсолютною певністю, це те, що незважаючи на всякі наші теоретичні розходження, ми всі (хочемо того 
чи не хочемо)  мусимо підлягати законові прагнення щастя" [2: 156]. 

Слід зазначити, що неодмінним критерієм, показником досягнення щастя, показником душевної 
рівноваги, її сили або слабкості є краса. Краса і сила фігурують у багатьох творах письменника, причому 
ці явища є ключовими у розумінні щастя окремими персонажами, бо ж "особисте щастя може бути 
тільки в сильних людей, що розуміють закони життя та годні самі їх творити" [3:8]. 

Тлумачення краси у прозі В. Винниченка доволі суперечливе. Це і влада краси, що має привести до 
щастя, забезпечити вічність через підкорення мистецтву, це і нестримна сила, що принижує людину, 
привласнює її. Тут і щастя досягається особливим шляхом – через сум, або радість, або задоволення 
дрібних потреб. 

У ряді творів сум є необхідною умовою розуміння краси, критерієм істинності почуттів, гармонії 
краси внутрішньої і зовнішньої, відчуттям, без якого не відбувається розуміння іншої людини. Таке 
відчування іншого через сум – справжнє випробування для митця, і тут спрацьовує екзистенційна теорія 
щастя – це наснага, любов, творчість. Це творення Себе і творення Іншого, певна актуалізація, яка дає 
відчуття цілісності, наповненості, гармонії, це " вихід за власні межі" [4]. 

Водночас постає питання: виявом сили чи слабкості є сум, чи стає він тягарем для персонажа, який 
підкорюється красі мистецтва, і чи достатньо сильним є сум, щоб протистояти псевдокрасі? 
Досліджуючи твори Винниченка, можна стверджувати, що сум є особливим станом, який здатен 
викликати почуття окриленості, потрібності усьому світові, почуття безповоротності і одкровення єдиної 
миті – щастя.  

Простежимо це на прикладі оповідань В. Винниченка "Ланцюг" та " Чудний епізод". Тривалий  час ці 
оповідання були недоступними для українського читача, а отже, недостатньо досліджені, хоча мають 
незаперечну художню цінність. 

В обох оповіданнях В. Винниченко ставить героїв перед вибором, і саме вибір має стати виявом сили, 
більше того, події, які відбуваються з героями, мають кардинально змінити життя персонажів, їхнє 
ставлення до світу, сприйняття дійсності. Така увага Винниченка до "чудних" метаморфоз свідчить, що 
парадоксальність була фундаментальною рисою цього письменника", - вважає В. Панченко [5:234]. 

Так, головного героя оповідання "Ланцюг", Миколу, вражає усе прекрасне й потворне до глибини 
душі. Не випадково визначено і жанр твору – оповідання естета, та і розповідь провадиться у тюрмі, де, 
здавалось би, утрачене будь-яке відношення до прекрасного. 

Очікування героєм справедливого життя після виходу з тюрми не виправдалося. Надії Микола 
ототожнює з весною, а отже, з красою: "...серце моє перестало плакати, а в грудях стало затишно та 
тепло, як ранньою весною в лузі; а потім там зацвіли квітки; натомість життя, потворне, зле, 
жорстоке,...грубо схопило... й зразу кинуло в вогонь" [6:182]. І тільки образ прекрасної жінки зміг 
урівноважити це – горда, вродлива Єлена, що могла керувати поклонниками і рідними, немов магнітом 
притягує до себе героя. Краса асоціюється тут із жіночою владою. Ця влада – неодмінне доповнення до 
всього, що здійснюється чоловіком. 

Різким контрастом поруч із красою постає  потворність. Усі оті декілька "жирних золотих мішків, 
декілька проституток мужеського полу, один чи два професіональних убивців зо шпорами і навіть одна 
поважна канцелярська машина з великою лисиною й тонкими губами" [6:183-184] підкоряються їй, 
"коханій доні Життя – Красі". Порожнеча душі поклонників виявляється, коли вони зраджують Єлену 
після хвороби. Порожнечу душі Єлени вважає Микола причиною того, що вона примусила власника 
заводу задовольнити вимоги робітників. Тільки бажання керувати вбачає він у цьому, здавалось би, 
благородному жесті. Така невідповідність між красою зовнішньою і внутрішньою породжує у Миколи 
бажання розірвати стосунки з Єленою. 
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Почуття Миколи – це не тільки відчуття ланцюга, що зв’язав із силою Краси, прикував і прирік на 
вічне відчуття тягаря того вогню, "до котрого линуть і звірі, і птиці, і люди" [6:192]. Він підіймається 
вище порожнього славослов’я "мішків і машин" і не схожий на тих звичайних людей, що, за словами 
А. Шопенгауера, у тисячу разів більше турбуються про надбання багатства, ніж про освічення розуму й 
духу, хоча те, що є в людині, для нашого щастя, без сумніву, важливіше того, що є у людини [7: 21]. 

Микола ототожнює красу душі з красою мистецтва. Увага персонажа закцентована на душевних 
порухах, і одна-єдина розмова з Єленою про друга серця є свідченням цього: "Десь над головою ридали 
згуки роялю, але мені здавалось, що ридали в мене в душі (тут і далі курсив наш. – Т. П.) згуки її голосу" 
[6: 185]; " Журливі звуки роялю жалілись десь на когось, і хотілось впасти на коліна перед нею й 
цілувати землю коло її ніг" [6:185]. 

Більше того, Микола здатен відчувати красу через сум. Саме це відчуття допомагає пересвідчитися у 
тонкому сприйнятті дійсності. Сум є необхідною ланкою у ланцюгові єдності краси й потворності, він 
знаходиться на межі  між буденністю і святом  прекрасного, миттєвого, але того, що залишає незникомий 
слід у пам’яті; це мур, який здолати може тільки той, хто здатен розуміти красу. 

"Я дивився на неї і, як завжди близь великої краси, невідома туга за чимсь бажаним, за чимсь 
безмірно далеким і великим і боляче, і солодко ссала мені серце. В душі здіймалось щось невиразне, 
незрозуміле й дуже кликало кудись, кликало щось побідити, здійснити щось хороше, велике" [6: 185];  
"Мені хотілося притулитись до цієї ручки, припасти до неї й по ній передати в душу їй хоч частину 
жагучої туги моєї" [6:185]; "Я не здригнувсь, як здригнулась вся моя душа" [6:185]. Отже, сум, туга – 
основні почуття, які охопили душу головгого героя. Вони швидше асоціюються із слабкістю, ніж із 
силою. Але душевною красою Микола здатен бути противагою не тільки світові, життю, що постало в 
потворності торгу, де товаром є краса, чиясь душа, доля,  а й минущій красі Єлени. І якщо краса має 
зникнути колись, то тільки заради нової краси (схожі думки характерні й для Марусі у драмі "Базар"). 

Відмова Єлени принести користь суспільству робить красу безглуздою. Але не це є падінням дівчини. 
Після довгої розлуки Миколу вражає не так зникнення вроди після хвороби (тепер Єлена – це відсутність 
краси), як зникнення сили, якою вона могла похвалитися раніше. Єлена втрачає владу, яку мала колись. 
Тепер вона, "якась прилизана, згорблена особа з ополоником у руці" [6:196], не підкорює собі, а 
підкорюється, ладна погодитися на будь-які умови заради виживання. Падіння Єлени, зникнення власної 
гідності зрівнює її в очах героя з усіма "мішками й машинами", "плоскою й вугрюватою Катрею", зі 
схожою на "висхлу на березі ставка широку, плоску жабу" тіткою, потворною у своєму бажанні вигідно 
видати заміж племінницю. 

Вчинок Миколи, який іде з будинку Єлени, схоже, назавжди, – не вияв нелюдяності. Головний герой 
не повертається у минуле, щоб відродити колишні відчуття. Для нього, як і для Ж.-П. Сартра, справжнім 
є те, що існує зараз. "Теперішність – те, що існує, і навпаки, те, чого нема в теперішності, не існує ніде. 
Отже, минулого не існує. Його нема. Взагалі. Ні в речах, ні навіть у думках" [8:100]. 

Існування Єлени тепер – безглуздість. Слова "безглуздість, безумство" часто з’являються у творі для 
оцінки вчинків персонажів: заради краси треба йти на безумство, яким би воно не було, – задоволення 
вимог страйкарів чи відмова від власних переконань. 

Отже, не тільки краса здатна підкорювати, але й гідність підкорює красу – зникнення гідності 
неминуче призводить до знищення краси, до безглуздості існування: "Було щось дике, щось безглузде, 
страшне у всьому цьому. Було схоже на те, ніби ми посадили мертвяка між собою, втиснули йому в руки 
ложку й балакали про нього ж" [6:197]. 

Якщо в оповіданні "Ланцюг" сум, мистецтво і душевна краса просто перебувають у єдності, то у 
новелі "Чудний епізод" мистецтво і його розуміння стають ще й синонімом щастя людини, багатої 
духовно. 

В. Винниченко продовжує тему краси й потворності, гармонії цих категорій-антагоністів. Знову краса 
душевна, за авторським задумом, повинна переважати над тілесною, але парадокс полягає в тому, що 
потворність – це теж вияв краси. Але й тут реакцією головного героя на красу є уже знайомий нам сум: 
"Чого сумно стискується серце, коли дивишся на красу? Чому хочеться тужно схопити голову в руки і 
ридать гарячими сльозами? Чому? А чому в тих сльозах і ніжність є, і радість, і журба, і безнадійність?" 
[9:161]. Відповідь герой намагається знайти у власному житті: чи не тому, що ти підкорюєшся її владі, чи 
тому, що краса – не завжди гармонія? 

Почуття суму обрамлює розповідь головного героя. Згадуючи про неймовірно вродливу дружину, він 
зазначає: "Мене з Наталею познайомив сум" [9:161]. І з випадковою знайомою на вулиці теж познайомив 
сум. Але якщо Наталя додала суму, то мисткиня з вулиці принаймні допомогла зрозуміти, що щось 
схоже може відчувати ще хтось. Ефект миттєвості, минущості одного лише епізоду життя не зникає, але 
він усе ж  прирікає на продовження суму: "Я справді тепер розумів, чого навіть в найчистіші хвилини 
раювання з Наталіної краси моє серце стискувалось невідомим тужним сумом, чого хотілось оплакувати 
когось чи щось гарячими сльозами і чого в тих сльозах і ніжність була, і радість, і журба, і безнадійність" 
[9:174]. Краса Наталі бореться із буденністю її  душі, вимаганням грошей, доказами, що вона не свята. 
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Стосунки героя з повією – це не помста Наталі – кілька хвилин поруч із постаттю, "від якої у нас жалісно 
й з гидливим страхом стискувалось серце", довели, що її  "лице цілком відповідало тому, що було мені в 
грудях" [9:165].  

Але це тільки поверхова єдність. Крім того, нових знайомих єднає любов до мистецтва і ... сум: "Вона 
здавалася мертвяком, що задумливо міркує над прожитим життям, що з темряви й тиші домовини все 
бачить, розуміє і сумує  кротким покірним сумом" [9:168]. Отже, образ суму постає ще й символом 
мудрості. Це не обов’язково покора бездіяльності чи сум безвиході, це сум закономірності, адже життя 
не змінюється і плин його визначено межами краси й потворності. 

Жінка відчуває сум у грудях героя. ЇЇ мета – допомогти тому, кому важко, і у цьому полягає 
конструктивність її краси, краси душевної. Цього не знайшов Микола в Єлені, і через те його рішення 
було не на її користь ("Ланцюг"). Цього не мала Наталя, бо поставила власні матеріальні потреби вище за 
духовні, вище за мистецтво, за кохання чоловіка, вище за красу. Відчуваючи особливе піднесення від 
спілкування із новою знайомою, герой просить запалити якомога більше світла, і це не просто свідчення 
про його доброзичливе сприйняття зовнішності героїні. Це символ світла іншого, помітного настільки ж, 
наскільки може бути вловимим сум чи непримітна душа. Світло – символ внутрішньої гармонії людини, 
її величі. 

Але справжня краса відкривається перед нами разом із скульптурою, хоч це й була "надзвичайно 
огидлива жінка, така огидлива, що не можна було  одірвать очей". Перша  репліка, кинута героєм після 
погляду на скульптуру, мала б перекреслити усі старання не говорити про очевидне – непривабливу 
зовнішність: "Це вас хтось ліпив?" [9:169]. Він, не замислюючись, ототожнив скульптуру із самою 
мисткинею. Але це було "... щось вражаюче, щось несподівано-приваблююче, жахливе й разом з тим 
повне якоїсь таємної туги, солодкої, смокчучої якоїсь печалі" [9:169]. Перед нами знову з’являється 
триєдиний образ Потворність – Сум – Краса, де сум є містком-переходом від однієї категорії до іншої. 

І якщо слідувати поглядам Ж.-П. Сартра на красу як реальне втілення істини і джерело 
найшляхетніших одкровень [8:357], то скульптура-"мара" була саме таким одкровенням істини: це 
потаємна, невловима, нестримна сутність кожної людини. Хтозна, кому що дарувала доля приховувати, – 
комусь красу, комусь потворність, але тільки гармонія цих речей, їхня єдність і створює привабливий 
образ, що вбирає у себе погляд. 

Ошелешений чоловік порівнює скульптуру з Наталею. Сумнівно, що зробив він це з великою охотою, 
але таке порівняння неминуче – сум виконує ще й розрізнювальну функцію, допомагає ідентифікувати 
схожих людей. Мисткиня відкриває ще одну таємницю: горе – рід некраси, тому негарні такі нещасливі. 
Отож горе Наталі, її нещастя полягає в тому, що вона не може дорівнятися до краси мистецтва. 
Наближення до відкриття таємниці знову пробуджує сум у його грудях. 

Тепер чоловік озвучує, оприявнює свою печаль: "А ви не пробували дати вираз цього єднання краси й 
огиди так, щоб в гарних зовнішніх формах виступали огидні внутрішні?" [9:174]. Він мусить назвати, 
виголосити свій сум, бо дати ім’я речі (а отже, й почуттю) – означає "водночас і створити її, і оволодіти 
нею" [8:358]. 

Отже, у творчості Винниченка можна помітити виокремлення суму як особливого стану. Почуття 
незрозумілої, непояснювальної туги, печалі, ритуал суму-катарсису дарує вразливим особистостям не 
знану ще раніше насолоду одкровення, пізнання нових істин, виявлення у собі нових відчуттів. Сум не 
з’являється випадково, будь-коли, йому потрібні відповідні умови, причому вони задовольняють тільки 
героя-митця, людину, незвичайну за своєю суттю. Крім того, герой усвідомлює, що переживає ці почуття 
тільки раз, відчуття  пригоди і безповоротності часу схоже на таке ж розуміння  Ж.-П. Сартром:  
"Відчуття пригоди, безперечно, залежить не від самих подій – це вже доведено. Це радше спосіб цих 
подій нанизування одна на одну.   Спершу відчуваєш сам плин часу, бачиш, як кожна мить має кінець і 
відроджується в наступній миті, ця наступна своєю чергою так само відмирає, щоб народилася інша, яку 
теж годі спинити, і так далі" [8:59]. Не тільки краса може викликати сум: сум в інтерпретації 
В. Винниченка теж красивий, вишуканий, він наповнений філософськими роздумами про буття, сенс 
життя. 
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The article studies the image of sorrow as a peculiar feeling of characters in the novels by V. Vinnichenko. The 
image of sorrow is found to be the essence of happiness and a criterion of the beautiful. 
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АНІМІСТИЧНИЙ ДУАЛІЗМ НОВЕЛІСТИКИ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ 

У статті проводяться паралелі між анімістичними структурами щоденника та новел Ольги 
Кобилянської. Пропонується   міфологічна та психоаналітична інтерпретації цих структур.  

"Я добра й лиха, гарна й бридка, палка й холодна, але більше нещасна, як щаслива. Уяви собі гарну 
довгу грядку квіток, посеред якої і влітку, і взимку пролягає чорна, вбивча смуга. Тінь від тієї смуги 
одягає в смуток усі квітки, а під нею тліє жар, хтозна й навіщо. Така моя душа, люба Густо" [1:110]. Цей 
запис у щоденнику, адресований Августі Кохановській,  можна узяти своєрідним Motto до новелістики 
Ольги Кобилянської. Він демонструє переважаючий дуалізм сприймання світу письменницею.  
Дуалістичні системи є символічними структурами, "які демонструють силу і переконливість завдяки 
напруженим взаємовідносинам двох своїх компонентів, кожний із яких сам по собі не володіє такими 
якостями" [2:77]. Цей світогляд, в основі якого лежить протиставлення тези (включаючи поняття "Я") та 
антитези, привносить динаміку у взаємозв’язок цих компонентів і завдяки такому своєму закоріненню 
може вважатися найбільш ідеальною системою синтезу. В образотворчому мистецтві такі 
протиставлювані символи зображаються, наприклад, парами: "орел/змія", або "дракон/вбивця дракона". 
У випадку особистості Ольги Кобилянської – це, з одного боку, порив до квітучого розмаїття життєвих 
барв і темрява несвідомої душі, а з іншого боку, гармонійна краса внутрішніх образів та дисонанси світу 
реальності.  

У щоденниковому записі Ольги Кобилянської від 10 листопада 1884 року знаходимо фантазію про 
драматизм першого вильоту із гнізда пташати волового очка, яке ще не вміє літати і якому вдається з 
допомогою матері благополучно повернутися до гнізда. Поява цієї фантазії в уяві письменниці мала 
несподіваний і спонтанний характер ("Мамця кличе вже вечеряти, а мені саме спала на думку одна 
поетична фантазія, боюся тільки, що поки я її вхоплю, вона розвіється" [1:71]), – що дає підстави 
говорити про її нецензурованість з боку свідомості, а отже, про оприявлення у ній істинних, а не 
раціоналізованих чи штучно сконструйованих, душевних колізій. Політ пташати нагадує польоти у снах, 
котрі є "подорожжю-у-собі", "уявною подорожжю", яка "охоплює нашу психічну субстанцію і відмічає 
глибокою печаттю наше субстанціально-психічне становлення" [3:43]. Виліт із гнізда – типова метафора 
розриву із материнським лоном, виходу із материнського середовища у ворожий зовнішній світ. А з 
іншого боку – метафора творчої активності – сублімація матеріальних імпульсів в активність духу. 
Фантазія завершується характерною для письменниці нарцисичною ідилією: "Невдовзі зайшло й сонце, 
золоті краї хмарок дедалі блякли... Западав тихий вечір. Піднявся тихий вітерець, зашелестіло листя. 
Раптом загули хрущі, а в ліщиновому кущі, сховані у гніздечку, стукотіли двоє маленьких сердець... Там 
також панувало життя" [1:72]. Досліджуючи психологічні закономірності уяви повітряної стихії, зокрема 
фантазії польоту, Башляр Г. стверджує, що повітряна стихія – векторна. "Будь-який повітряний образ у 
дійсності володіє певним майбутнім, він має вектор злету" [3:39]. У випадку згаданої фантазії Ольги 
Кобилянської вектор злету має бумеранговий характер – він передбачає повернення зі світу реальності у 
материнську стихію. Зміст більшості новел письменниці полягає у змалюванні такої ж прямої чи 
символічної взаємодії у парах: мати – дитина, несвідома душа – свідомість, матерія – дух. 

Фантазія про перший виліт із гнізда цікава й своїм головним героєм. За легендою, у пташку волове 
очко "перевтілилася дитина, батька якої вбили татари, а голову закопали десь під кущем. Тому волове 
очко і досі стрибає під кущі, розшукуючи голову. І тільки коли знайде, знову стане людиною" [4:401]. 
Можливо, Ольга Кобилянська не відала про існування цієї легенди, але позбавлений голови, а отже й 
чоловічої сили і влади, батько нагадує баченого письменницею у снах пораненого орла, а з іншого боку – 
аналогічні мотиви кастрації чи гендерного насильства, які проявляться на пізньому етапі творчості 
письменниці ("Огрівай сонце...", "Але Господь мовчить...", "Пресвятая Богородице, помилуй нас!").  

Розвиток подій у новелах письменниці відбувається на такому ж перетині дуалістичних 
протиставлень, що підтверджує думку Нортропа Фрая про те, що "кожен поет володіє власною, чітко 
вираженою структурою образності, котра, зазвичай, проступає вже у найбільш ранніх його творіннях та 
котра в основі своїй не змінюється і змінюватися не може" [5:8]. Зумовлена ця структура психічною 
диспозицією автора, індивідуальною міфологією, що в творах Ольги Кобилянської представлено як 
анімістичний дуалізм – варіант нарцисичного світосприймання, – оскільки зображувані письменницею 
речі й істоти ніби наділені подвійним дном, і навіть найбуденніші речі набувають під її пером 
вертикального значення. М. Євшан називає Ольгу Кобилянську "дійсним жрецем мистецтва (штуки)". 
"Тому жити у Кобилянської – значить, мати свої внутрішні події, стежити, пильнувати за внутрішнім 
своїм розвоєм, мати очі, все звернені на ту дорогу, якою йде душа. Вона описує дуже мало зовнішніх 
подій, бо її герої мало живуть інтересами дійсного життя. Тим більше зате поширюється область 
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психології, тим більше цілість набирає більше тонкого оброблення, більше докладності та глибини" 
[6:111].  

У нарисі "Віщуни" анімістичне зображення природи  здійснюється шляхом використання рослинного 
тотемізму. Старий Войцех казав не раз Цецилії: "Людина як деревина". Про свого героя письменниця 
пише: "Войцех... так само запустив коріння в цей клаптик землі з своєю родиною, як і не одна деревина 
його дорогого лісу" [7:410]. У лісі росте дуб-великан, який видається його рослинним тотемом. Дуб-
великан – синонім дерева взагалі, дерево предків, найпоширеніше втілення ідеї світового дерева, предмет 
спеціального культу [8]. "Коли Войцеха ховали, – пише Ольга Кобилянська, – розійшлася вістка, що 
дуба-великана стинають, а родина Войцеха опускає свою оселю" [7:419]. Цецілії Войцех каже: "Ти, моя 
душко, ти біла берізка" [7:414]. Гастон Башляр, завважуючи спорідненість між людиною і деревом у 
роботі "Мрії про повітря", вказує, насамперед, на їх вертикальність: "Пряме дерево – явлена зору сила, 
що підносить земне життя у голубе небо" [3:268], дерево – то "постійний взірець героїчної прямизни" 
[3:271]. Крім цього, дерево є поширеним міфознаком парних протиставлень, які воно поєднує собою: 
життя – смерть, веселість – скорбота, вершина – коріння. Завдяки цим особливостям воно набуває 
особливої значимості як символ психологічної цілості, у якій парадоксальним чином миряться 
протилежності.  

Присвячена братам Володимиру і Олександру поезія у прозі "В долах" продовжує мотив дерев’яного 
анімізму, розглянутий вище у нарисі "Віщуни". Дійовими особами твору виступають лісові дерева: 
берези, черемхи, дубина і т. ін. – вони творять своєрідний замкнений у собі соціум. Серед них росте 
сосна, яку листяні дерева сприймають як "зайду" через постійну зелень її хвої. "Сосна схилила поважно 
свої віти до землі. Росла тут давно, та зелень усе задержувала. Голочки її стали гострі і неприязні проти 
неуважних дотиків, а вершиною здіймалася до небес. Самітною почувала себе в лісі. А що була ростом 
найвища, орел спинявся на її вершині, прилітав і відлітав" [7:407].  

Широко відоме захоплення письменниці творами Г. Гейне, та, зокрема, порівняння своєї особи із 
Fichtenbaum1, котра росте самотня на Півночі. Романтичний образ сосни – поширений літературний 
архетип. Шопенгауер сприймав це дерево як волю до життя і описував міцний зв’язок цієї рослини зі 
скелею  та прагнення дерева захиститися від сили тяжіння. "Ніцшева сосна на краю прірви – це 
космічний вектор повітряної уяви. І саме вона може допомогти нам у розподілі уяви волі на два типи і 
дати нам краще роздивитися, що воля причетна до двох типів уяви: з одного боку, це уява волі-
субстанції, тобто волі в шопенгауерівському розумінні, з іншого ж боку, це уява волі-потенції, тобто волі 
у розумінні ніцшеанському. Одна прагне щось втримати. Інша рветься у висоту. Ніцшева воля знаходить 
опору у власній швидкості. Це прискорення становлення, якому не потрібна матерія. Схоже на те, що 
прірва завжди нагадує напнутий лук і допомагає Ніцше метати стріли вгору" [3:199].  

У незаперечному впливі філософії модного в епоху fin de siecle Ф. Ніцше на становлення поглядів 
Кобилянської не має сумнівів жоден дослідник творчості письменниці. Близькість художньої образності 
Ольги Кобилянської баченню світу Шопенгауером відзначив О. Зуєвський у статті "Ольга Кобилянська і 
Шопенгауер" [9]. У більшості своїх творів, як і в розглядуваній нами поезії у прозі, письменниця 
демонструє, швидше, близькість із філософією Ніцше. На змальованій нею сосні загніздився орел: 
"Гордий і різкий птах був, що низин не любив, а відносин з пташнею, що цьвірінькала по дубинах і 
трепетах, уникав. Сказано – цар птахів" [7:407]. Спілка з гордим орлом на противагу відчуженості у 
товаристві дерев засвідчує більшу закоріненість сосни у повітрі, аніж у грунті. Письменниця доводить 
цю закоріненість у високостях до межового стану. Стрілець, якому дерева поскаржилися на зазнайство 
сосни, намагається вбити орла, а коли йому це не вдається – підпалює сосну: "Як загорілася сосна! Мов у 
мученицю перекинулася за короткий час" [7:408]. Після цього орел "відлетів, збивши люто крильми, не 
повертає більше. Загніздився на високій скелі, несила освоїти його. Іскрить очима до наближаючихся 
низин і береже свою самітність. ... Лиш одно не вгасає в його вірній душі – се образ пишної жертви, що в 
долах упала, і погорда до низин" [7:408].  

Анімістичне зображення дерев веде свій початок від культу предків. "Із самого народження кожну 
людину присвячували певній рослині, вона мала особисте дерево. І потрібно було, щоб після смерті її 
захищало те ж, що й за життя. Так, розмістивши труп у серці рослини, повернувши його у дерев’яне лоно 
виростання, його віддавали вогню; а іноді – землі; іноді ж у листі, над лісами, у повітрі він дожидався 
розпаду, якому допомагали птиці Ночі, тисячі привидів Вітру" [10:109]. Змальовуючи ліс, письменниця 
зображує своєрідну країну мертвих. Лише зайди і маргінали сосна та орел перебувають на межі між 
життям у долині (світом мертвотної буденщини) та скалою (архетипним та міфологічним місцем осілості 
богів). Їхнє перебування у долині – то потенційний злет, неминаюче прагнення до вершин. Пройшовши 
через очищення вогнем і втративши дерев’яну тілесність, сосна здобуває "справжнє" життя. "Творення 
може відбутися лише завдяки живій істоті, яку вбивають, – це первісний велетень, андрогін, космічний 
чоловік, богиня-мати або міфічна юна дівчина. [...] Міфічна схема завжди та сама: ніщо не може бути 
створене без убивства, без пожертви. [...] життя може виникнути лише з іншого життя, яке приноситься в 
                                                        

1 Сосною (нім.) 
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жертву; насильницька смерть творча в тому розумінні, що принесене в жертву життя проявляється більш 
блискуче на іншому рівні буття. Пожертва здійснює величезне перенесення: життя, зосереджене в одній 
особі, переростає цю особу і проявляється в космічному чи колективному масштабі" [11:264]. 

Якщо розглядати птахів і крила як раціоналізацію внутрішнього психічного динамізму – динамізму 
уяви, то описані письменницею події оприявнюють інвертоване нарцисизмом світобачення. Для орла, 
котрий виконує у творі функцію ідеального дзеркала, сосна лишається у пам’яті "найживішою" з усіх 
дерев. В інвертованому нарцисичному світі цінності реального життя – мертві, а єдиним істинним та у 
найвищому розумінні живим виступає світ уяви. Орел і спалена сосна взаємно віддзеркалюються. Вони 
обоє є породженнями духу. "Шаманський політ рівнозначний смерті: душа покидає тіло і летить у краї, 
не доступні живим. Завдяки екстазу шаман стає рівним з богами, померлими і духами: здатність 
"вмирати" і "воскресати", тобто за бажанням покидати і знову повертатися у власне тіло, вказує, що 
шаман вийшов за межі людського стану" [11:198]. Повітряний символізм майже завжди виражає розрив, 
що виник у Всесвіті щоденного досвіду. Очевидною є подвійна інтенціональність цього розриву: завдяки 
польоту досягаються водночас трансцендентність і свобода. 

Оживлений анімізмом ліс зображується також у фантазії "Смутно колишуться сосни". Письменниця 
розпочинає свою фантазію схожою до початку легенд та казок синтаксичною конструкцією: "Давно, 
кажуть, царювали по лісах і горах лісні царі" [7:338]. Виглядає так, що фантастичний лісовий цар, котрий 
виступає головним персонажем твору, є тотожним за своєю значимістю із царем птахів у світі уяви 
письменниці, бо він згодом перекинувся  в орла. "Оскільки все психічне – преформоване, то такими є 
також всі його окремі функції, особливо ті, котрі безпосередньо походять від несвідомої готовності. 
Передусім сюди відносяться творчі фантазії. У продуктах фантазії ці "праобрази" оприявнюються, і тут 
поняття архетипу набуває свого специфічного застосування" [12:126]. У світі уяви літають не тому, що 
мають крила, а  вважають себе крилатими через те, що літають. Крила виступають наслідком. 

У новелі "Думи старика" рослинний тотем трансформується в образ старого батька – варіант Старого 
Мудреця: "Я остався межи вами, як одинокий дуб старезний у молодому ліску, і бачу всі його вершки, 
бачу рухи його в бурі і тонкі зворушення в погідних хвилях" [7:378]. Материнський образ лісу-лона  
згущується в особистісний центр, який володіє "подвійним баченням" життя: "Кажу: подвійно бачу вас. 
Що перед вами діється, що з вами діється, ба і що позад вас діється" [7:378]. Вже не йдеться про 
боротьбу за вертикальність: старий батько перебуває у самому центрі перетину вертикалі і горизонталі 
життя. Йому відомий шлях його дітей – шлях до здобуття певності у польотах: "Ви росли. Зразу – як 
цвіти, доглядані нами, потім, як птахи; відтак групувалися в малі громадки на власну вже руку" [7:379]. 
Старий чоловік проповідує переважання духовного начала над покликом роду: "Не лиш свій рід 
заховувати повинна людина, але й вгору рости. Се мали ми на меті, виховуючи вас" [7:379]. В реальному 
житті цю вертикальність він бачить у проекції на національну свідомість: "І в кожне з вас вщіплювали ми 
почуття національності своєї, а там різьбили й витесували характери ваші. Задумували виробити з вас 
моделі, що мали стати взірцем для вашого потомства. Се була найтрудніша часть життєвої праці нашої, і 
найштучніша. Виховуючи вас, прокидались ми самі з вами не раз у діти, раз у філософи, раз у артисти, а 
іноді – у взірці святих і мучеників" [7:379]. Старий мудрець вказує на власну тотожність із образом 
лісового царя: "Між вами всіма я був собі – як цар. Строгий, але, здається, й добрий. Мав ухо й очі для 
всіх, і для кожного зокрема. Мав руку, що винагороджувала, і мав руку, що карала. А головою працював 
день і ніч. І все лиш будучину бачив" [7:380]. Старий говорить про душевну сліпоту одного зі своїх 
синів, якій протиставляє сліпоту свою: "може, я осліп, але коли я осліп, то не осліпла душа моя, що одна 
тебе добре знала й знати буде, коли всі забудуть, який ти був. Мій біль за тобою червоний як кров" 
[7:382]. Він молиться за померлу душу сина, який "потонув" у буднях – його життя простягається лише у 
горизонтальній площині, а душі його дітей "кривляться вершком радо до землі, неначе б небес ніколи 
над собою не бачили і всякої висоти уникали! Тому в них не розвинеться ніколи пишна корона на 
голівках, і над їх вершком орел пролітати не буде..." [7:382]. Новели "Думи старика" (1905) та  "Старі 
батьки" (1910) являють реабілітацію образу батька, а у психічному житті – свідомості.  

Проводячи паралелі між світоглядними різновидами та ступеням розвитку лібідо у відомій 
культурознавчій праці "Тотем і табу", З. Фройд зауважує: "Анімістична фаза відповідає у такому випадку 
нарцисизму, релігійна фаза – ступеню любові до об’єкта, що характеризується прив’язаністю до батьків, 
а наукова фаза складає повну паралель тому стану зрілості індивіда, коли він відмовився від принципу 
задоволення і шукає свій об’єкт у зовнішньому світі, пристосовуючись до реальності" [13:103]. У зв’язку 
з цими відповідностями, З. Фройд згадує мистецтво і зауважує: "В одному лише мистецтві ще буває, що 
вимучена бажаннями людина створює щось схоже на задоволення і що ця гра – завдяки художній ілюзії 
– будить афекти, ніби вона являє собою щось реальне. Із повним правом говорять про чари мистецтва і 
порівнюють художника із чарівником, але це порівняння, можливо, має більше значення, ніж те, яке у 
нього вкладають" [13:103]. Це "більше значення" Фройд вбачав у намаганнях магічно впливати на хід 
подій в реальному житті, переконуючись таким чином у "всемогутності думок" та незаперечній цінності 
того, що Ольга Кобилянська назвала б "ідеальними вимогами до життя". Завдяки словам-символам 



Г.Д. Нікітчина. Анімістичний дуалізм новелістики Ольги Кобилянської 

 
247 

"людина виходить зі своєї приватної ситуації  і "відкривається" загальному й універсальному. Символи 
пробуджують особистий досвід і перетворюють його на духовний акт, на метафізичне розуміння світу" 
[11:112-113].  

Візія чорної вбивчої смуги та жалобного крепового флеру, що поглинають квітучу барвність та 
багатство краси життя, – видається найвичерпнішою метафоричною ідентифікацією Ольги Кобилянської 
як особистості і як письменниці. У щоденнику часто зустрічаються фрази, що передають її бажання 
померти. Викликати це бажання могли навіть найдрібніші неприємності повсякденного життя. 
Реальність, оточення – однозначно заперечувалися. Згірдне ставлення сприяло пасивній позиції: вона не 
могла "принижуватися" до того, щоб впливати своєю досконалою особою на маловартісні об’єкти – а 
отже, вона не могла "принижувати" себе до певних реальних вчинків, до дій на території реального 
життя. Дуалізм нарцисичної установки заважав досягненню психологічної цілості – найвищої мети 
індивідуації особистості, сприяючи формуванню невротичного характеру. Лише в художніх творах 
письменниця здобувалася на раціональне обґрунтування своєї життєвої позиції, котра виявлялася у 
перенаселенні своїх творів символами анімістичного світогляду, фаталізмі, проведенні своїх персонажів 
через смерть та новочасному фемінізмі, – у намаганні магією слова і символів оволодіти недоступними у 
реальному житті гармонією і душевним спокоєм.  
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Никитчина Г.Д. Анимистический дуализм новеллистики Ольги Кобылянской. 

Рассматриваются анимистические структуры дневников и новелл Ольги Кобылянской с точки зрения  
психоанализа и архетипной критики. 

Nikitchina H.D. Animistic Dualism in Olga Kobylyanska's Novels. 

The paper studies the animistic structure of the author’s diaries and short stories viewed from the perspective of 
psychoanalysis and archetypal criticism. 
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ПРАВИЛА 

для авторів "Вісника Житомирського педагогічного університету" 
 

У "Віснику Житомирського педагогічного університету" публікуються оригінальні (раніше не 
опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних галузей науки. Вони повинні 
бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота. 

 

Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами: 
 Мова рукопису - українська. 
 Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа 

Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети 
додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором 
(філологом), а роздруківка тексту -  ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути 
ідентичний роздруківці.      

2.  Параметри сторінки: формат А4, поля – 2,5 см зі всіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, 
нижній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).  

3.  Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається 
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано 
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається набирати 
лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі тексту потрібно 
розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та є більшим за 
довжиною від дефісу).   

4.  Параметри абзацу: перший рядок - відступ 0,5 мм, відступи зліва і справа - 0 мм., інтервал між 
рядками одинарний, інтервал між абзацами - 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо інше не 
передбачено даними правилами). 

5.  Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт  і разом з 
надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру поля. 
Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по центру.   

6.  Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця". 
7.  Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і відповідати 

наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt, 
Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.  

Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення: 

f
l

T
=

1
2 µ

 
 

(4) 

Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу колонку 
з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.   

 

   
 

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул. 
 
 

8. Обсяг публікації прийматиметься в межах: 
-  стаття - 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 - орієнтовно до 4½ сторінки тексту, включаючи 

формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);  
-  повідомлення - 0,25 др. арк. 
-  рецензія - 0,3 др. арк. 
-  хроніка - 0,2 др. арк. 



 

 

9. Матеріали розташовуються у такій послідовності: 
а)  індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю); 
б) ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю); 
в) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю); 
г) місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до 

складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться 
у дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю; 

в) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з 
вирівнюванням по центру); 

г) коротка анотація статті українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий 
абзац з вирівнюванням по центру); 

д) текст статті; 
е) список використаної літератури; 
є) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р. 

(окремий абзац, вирівнювання по правому краю); 
ж) анотації статті російською та англійською мовами. 
 
10.  Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання 

позначаються в квадратних дужках, наприклад: [4], [6:35], [6;7;8], [8:21; 9:117]. Список починається 
підзаголовком "Список використаної літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання по центру). 

Зразки: 
Книга (монографія) 
Янков М.  Материя и информация. - М.: Прогресс, 1979. - 336 с.  
Grimmet G. Percolation. - N.Y.: Springer, 1992. - 272 p. 
Стаття у журналі 
Рудяков О.М.  Функціональна семантична одиниця // Мовознавство. - 1988. - № 6. - С. 18-25. 
Olemskoi  A.I.  Fractal in condensed matter physics // Phys.Rev. - 1995. - Vol. 18. - P.1-173. 
Стаття у збірнику 
Арутюнова  Н.Д.  Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения 

предложения и текста. – К.: Наукова думка, 1983. - С.9-12. 
Searle J. R.  What Is a Speech Act? // Philosophy in America. - London: Longman Group, 1965. - Р.221-239. 
Автореферат дисертації  
Васько Р.В.  Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис. ... 

канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. - Київ, 1997. - 24 с. 
Дисертація 
Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра филол. 

наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с. 
Тези доповіді 
Манакін В.М.  Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов // Проблеми 

зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції /Університет мовознавства НАН України. - 
Київ, 1996. - С.29-31. 

11.  Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив). 
Зразки: 
Стеценко О. И.  Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и английском 

языках (на материале журнальных статей по машиностроению). 
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного 

функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом, 
синтаксическом и текстовом. 

Stetsenko O. I.  Style Peculiarities of Scientific Technical Literature in Ukrainian and English (on the 
material of journal articles in the field of mechanical engineering). 

Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are 
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic, and textual. 

 
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматись не будуть. 
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, ст. викладачеві кафедри мови з 

методикою викладання у початкових класах Шевчук Тетяні Олександрівні. Дискети, що містять 
остаточні (з усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються окремо у 
видавничий відділ університету (кім. № 227 центрального корпусу). Дискети з текстами статей 
авторам не повертаються.  

Редколегія 
 
                                                                                                 



 

 

П О С Т А Н О В А 
 

15.01.2003  N 7-05/1 
Про підвищення вимог до фахових видань, 

внесених до переліків ВАК України 
 

Необхідною передумовою  для  внесення  видань   до   переліку наукових фахових  видань  України  є 
їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 1-02/3 "Про 
публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх 
апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються  вимог  до складу 
редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не 
надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК 
України від 22.05.1997 р.  N 1Б/5,  тим  самим обмежуючи   можливість   наукової   громадськості  
знайомитися  із результатами дисертаційних досліджень.  У зв'язку з  цим  президія Вищої атестаційної 
комісії України 
 

П О С Т А Н О В Л Я Є: 
 

1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у  разі  відсутності видань у 
фондах визначених ВАК бібліотек вони будуть   вилучені  з  переліку  наукових  фахових  видань  
України, в яких дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень. 

2. Установам-засновникам   фахових   видань   оновити  склади редакційних колегій так,  щоб 
більшість у них  становили  фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового 
видання. 

3. Редакційним  колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. 
Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях,  що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки,  лише 
наукові статті,  які мають  такі  необхідні  елементи:  постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв'язок із важливими науковими чи  практичними   завданнями;   аналіз   останніх   досліджень  і 
публікацій,  в  яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які  спирається  автор,  виділення   
невирішених   раніше   частин загальної   проблеми,   котрим   присвячується   означена  стаття; 
формулювання цілей статті (постановка завдання);  виклад основного матеріалу  дослідження  з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. 

4. Спеціалізованим   ученим  радам  при  прийомі  до  захисту дисертаційних  робіт  зараховувати  
статті,   подані   до   друку, починаючи  з лютого 2003 року,  як фахові лише за умови дотримання вимог 
до них, викладених у п.3 даної постанови. 

5. Встановити обов'язковим подання до ВАК  України  разом  із клопотанням  про  внесення видання 
до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у  Державному 
комітеті  інформаційної  політики,  телебачення  та  радіомовлення України. 

6. Зобов'язати установи,  які є засновниками фахових  видань, протягом  2003  року  надсилати  до  
ВАК  України один контрольний примірник видання із супровідним листом.  

7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз  наукового  рівня  публікацій  
у  фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін  до 
переліку фахових видань. 

 
 
 Голова ВАК України  В.В. Скопенко 
 
 Вчений секретар 
 ВАК України    Л.М. Артюшин 
 
 "Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", № 1, 2003 р. 
 


	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	Л.Ф. Мірошниченко
	ДВАНАДЦЯТИРІЧНА ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА ШКОЛЯРІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ

	І.Б. Слоневська
	АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ

	В.М. Бабенко
	АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

	А.М. Лісовський
	ДЕЯКІ ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ В ШКОЛІ

	Т.С. Мазур, В.В. Єгорова
	МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ТВОРІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

	О.М. Куцевол
	КОРЕЛЯЦІЯ ПРОЕКТУ УРОКУ ТА ІМПРОВІЗАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ТВОРЧОЇ МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЛІТЕРАТУРИ

	Ж.В. Клименко
	ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕННЯ УЧНІВ ПРО ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД У ПРОЦЕСІ  ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

	А.О. Вітченко
	ПРОБЛЕМНЕ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ДРАМАТУРГІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

	Г.В. Грибан
	РОБОТА НАД СЛОВОМ ПРИ ВИВЧЕННІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

	Н.І. Чабан
	ВИКОРИСТАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ У ХОДІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КІНОМИСТЕЦТВА

	В.І. Козубай
	АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ

	Л.В. Калініна, І.В. Самойлюкевич, Л.І. Березенська
	ВИКОРИСТАННЯ КАЗКИ ЯК АВТЕНТИЧНОГО ІНШОМОВНОГО ТЕКСТУ ДЛЯ ІНТЕГРОВАНОГО РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВИХ ВМІНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

	А.А. Полякова
	НОНСЕНС – ЙОГО ПОЕТИКА ТА МІСЦЕ В КУРСІ АНГЛІЙСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ (на матеріалі творчості Е. Ліра)

	О.Є. Кравець, Л.Ю. Памірська
	ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНИХ ТЕКСТІВ ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВУЗІВ НА СТАРШОМУ ЕТАПІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

	С.І. Мірошник
	ЗАВДАННЯ АСОЦІАТИВНОГО ХАРАКТЕРУ ЯК СПОСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА (у процесі вивчення української літератури)

	З.М. Ржевська
	ЕСТЕТ ЧИ МОРАЛІСТ?

	І.М. Волинець
	ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ СТАРШОКЛАСНИКАМИ ЛІТЕРАТУРНОГО КРАЄЗНАВСТВА  У КУРСІ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

	Л.К. Светенок
	ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КВАЛІФІКОВАНОГО ЧИТАЧА В МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

	А.О. Мельник
	ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 5-7 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

	Ю.А. Глєбова
	ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАННЯ НАОЧНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕОРЕТИКО-ЛІТЕРАТУРНОГО МАТЕРІАЛУ  В 5 КЛАСІ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

	Л.А. Башманівська
	ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО  КРАЮ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ЗАВДАНЬ

	В.В. Халін
	СПРИЙМАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ПРАВДИ ЧЕРЕЗ АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ (за романом І.Багряного "Тигролови")

	О.А. Гордієнко
	ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОРІВНЯЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ ТВОРІВ ЗАРУБІЖНОЇ Й УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

	О.М. Спірін
	ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ

	Т.І. Дятленко
	ПЕЙЗАЖ ЯК ОДИН ІЗ ПОКАЗНИКІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ (за творами І.Я. Франка)


	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	В.Л. Удалов, Т.В. Полежаєва
	ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПІВ ЧАСТКОВО- І ЦІЛІСНО-СИСТЕМНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

	О.С. Чирков
	СУБ’ЄКТ ЛІТЕРАТУРИ: ТВОРЧА ФУНКЦІЯ ЗРУЙНУВАННЯ

	О.С. Киченко
	ПОСТМОДЕРНІЗМ У ТВОРЧІЙ СИСТЕМІ ХХ СТОЛІТТЯ (проблема витоків і їх інтерпретації)

	О.В. Вознюк, С.Л. Тимченко
	СИНЕРГЕТИЧНІ ВИМІРИ ХУДОЖНЬОЇ РЕАЛЬНОСТІ

	С.П. Михида
	ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ: ПОШУК НОВОЇ МЕТОДОЛОГІЇ

	М.Б. Лановик
	ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА КОНЦЕПЦІЯ В. ГУМБОЛЬДТА ТА ЇЇ РЕЦЕПЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

	Н.І. Панасенко, С.Ю. Гудименко
	КАТЕГОРІЯ ХУДОЖНЬОГО ЧАСУ В ТВОРЧОСТІ РЕЯ БРЕДБЕРІ

	О.Ю. Скнаріна
	ХРОНОТОП І ЙОГО ФУНКЦІЯ У РОЗВИТКУ СЮЖЕТУ

	М.О. Гірняк
	АВТОРСЬКА СВІДОМІСТЬ ЯК МЕТАТЕКСТУАЛЬНА КАТЕГОРІЯ

	О.А. Лапко
	ОПОВІДАЧ ЯК ФОРМА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ АВТОРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ (на матеріалі повісті Т. Осьмачки "Старший боярин")

	О.А. Барабанова
	ОСНОВНІ ТИПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

	Н.В. Косило
	ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ТА АНГЛІЙСЬКОГО НАТУРАЛІЗМУ В ПОРІВНЯЛЬНОМУ АСПЕКТІ

	Б.П. Білоус
	ЕСТЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКИХ ЖАНРІВ

	М.В. Масловська
	УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ

	М.В. Кондратюк
	ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА УКРАЇНСЬКИХ РОМАНІВ "ЗВ’ЯЗКУ ЧАСІВ"

	Г.М. Кукса
	ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА ТИПОЛОГІЯ ЖАНРУ ДЕТЕКТИВУ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

	І.В. Каліш
	ЖАНР БАЛАДИ У СВІТОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

	Н.П. Малютіна
	ІРОНІЯ ЯК МАРКЕР ЖАНРОВИХ МОДИФІКАЦІЙ В УМОВАХ МАРГІНЕСУ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

	Г.І. Соболевська
	П’ЄСА " ЛИШАК" ЯК ЛІТЕРАТУРНО-СЦЕНІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ А.П. ЧЕХОВА

	О.В. Євченко
	ДЕЯКІ  РОДОВІ  РИСИ  ПОЕТИКИ  ДРАМИ-АНТИУТОПІЇ

	Н.В. Євченко
	АВТОРСЬКА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНОЇ ЖАНРОВОЇ ФОРМИ  В ДРАМІ Х.Д. ГРАББЕ "НАПОЛЕОН, АБО СТО ДНІВ"

	Г.О. Дорош
	ПСИХОЛОГІЗМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ДРАМИ Ю. ЩЕРБАКА "ВІДКРИТТЯ"

	Ю.В. Веремчук
	ПРИТЧЕВІСТЬ ТА АСОЦІАТИВНІСТЬ У ПОЕТИЦІ П’ЄСИ-ПРИТЧІ

	О.В. Коляда
	МІФОПОЕТИКА ОБРАЗІВ АДАМА ТА ЄВИ У П'ЄСІ Ф. АРРАБАЛЯ "ФАНДО ТА ЛІС"

	М.М. Ряснянська
	МОТИВИ ЕКЗИСТЕНЦІЇ В П’ЄСІ ЕДВАРДА ОЛБІ "ІСТОРІЯ З ЗООПАРКУ" ("THE ZOO STORY")

	М.О. Ковалик
	НА ШЛЯХУ ДО КРАСИ: ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ГЕРОЇНІ (не загублена п’єса В. Винниченка "Дорогу красі")

	О.В. Когут
	СТИЛІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ТРАНСФОРМАЦІЇ МІСТЕРІЙНИХ СЮЖЕТІВ (на матеріалі драми Ігоря Костецького "Дійство про велику людину")

	В.П. Атаманчук
	ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРАГЕДІЇ

	П.В. Білоус
	ІВАН ВИШЕНСЬКИЙ: МІЖ КНИЖНІСТЮ ТА "ПОГАНСЬКИМИ ХИТРОЩАМИ"

	Т.С. Пінчук
	ТАРАС ШЕВЧЕНКО: МІФОЛОГІЗМ ЧИ СИМВОЛІЧНА ОБРАЗНІСТЬ ПОЕЗІЇ?

	І.М. Цуркан
	ГАЛЕРЕЯ ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ У РОМАНІ МИХАЙЛА СТАРИЦЬКОГО "РОЗБІЙНИК КАРМЕЛЮК"

	Н.М. Левченко
	ФЕНОМЕНОЛОГІЧНА ЕКЗЕГЕЗА ІМЕНІ ЯК КОНСТРУЕНТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІТЕРАТУРНИХ ГЕРОЇВ: РОМАН ПАНАСА МИРНОГО "ПОВІЯ"

	В.Т. Чайковська
	ЖАНРИ ЖИВОПИСУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХІХ-ПОЧ. ХХ СТ.

	О.М. Чепурко
	ОБРАЗИ ДІТЕЙ В УКРАЇНСЬКІЙ МАЛІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ

	Р.Б. Голод
	"НАПРЯМ РЕАЛЬНИЙ З ЗАКРАСКОЮ РОМАНТИЧНОЮ... ": ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОГО МЕТОДУ ІВАНА ФРАНКА

	Л.О. Богачевська
	ТВОРЧИЙ ПІДХІД Ч. ДІККЕНСА Й І. ФРАНКА ЩОДО ПОРУШЕННЯ ПРОБЛЕМ ОСВІТИ У РОМАНАХ "НІКОЛАС НІКЛЬБІ", "ДЕВІД КОПЕРФІЛД "  Й ОПОВІДАННЯХ "ОТЕЦЬ-ГУМОРИСТ", "SCHONESCHREIBEN"( У ТИПОЛОГІЧНО-ПОРІВНЯЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ)

	М.М. Челецька
	КОНТЕКСТУАЛЬНІ ТА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ЯК УМОВИ ВИНИКНЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАГОЛОВКІВ У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА

	Т.Р. Заяць
	ОБРАЗОТВОРЕННЯ У ТВОРАХ НА ГУЦУЛЬСЬКУ ТЕМАТИКУ: ТИПОЛОГІЧНЕ ЗІСТАВЛЕННЯ

	С.С. Присяжнюк
	ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО ПОРТРЕТУ (на матеріалі дитячих оповідань В. Винниченка)

	Т.І. Павлінчук
	ПРИРОДА СУМУ В ОПОВІДАННЯХ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА "ЛАНЦЮГ" І "ЧУДНИЙ ЕПІЗОД"

	Г.Д. Нікітчина
	АНІМІСТИЧНИЙ ДУАЛІЗМ НОВЕЛІСТИКИ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ


	ЗМІСТ
	ПРАВИЛА для авторів "Вісника Житомирського педагогічного університету"
	П О С Т А Н О В А 15.01.2003  N 7-05/1 Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України

