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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

УДК 82.02: 7. 041 (477) 
О.В. Чаплінська, 

аспірантка 
(Житомирський державний університет) 

СВІТОГЛЯДНІ ПАРАМЕТРИ РОЗУМІННЯ ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ 
НЕОРОМАНТИЗМІ 

У статті обґрунтовано необхідність вивчення філософії неоромантизму. Особливу увагу приділено 
з’ясуванню соціокультурних засад філософії неоромантизму та особливостям трактування людини. 

Романтичний тип творчості активізується у кризові періоди, коли пануючі соціально-духовні 
форми життя зазнають краху і необхідні суттєві зміни. Класичний романтизм, який утверджувався на 
межі XVIII – ХІХ століть трансформується в неоромантизм ХІХ – ХХ ст. Адже кінець ХІХ – початок 
ХХ ст. засвідчує потребу радикального оновлення світоглядних орієнтирів, оскільки пояснити 
життєпис людини з позицій позитивізму, а як наслідок – раціоналізму, не завжди вдається. Кризовий 
період характеризується "втечею" людини у світ духовності, в ірраціональну сферу буття. 

Аналізуючи зазначений період, А. Казін відзначив, що "старі письменники протиставляються 
"новим", вітчизняне коріння тих чи інших естетико-художніх тенденцій плутається із запозиченими, 
що зумовлює потребу історико-культурного аналізу складного переплетіння ідей та подій [1: 194]. 
Художнім системам кінця ХІХ – початку ХХ ст. притаманні певні стильові збіги: романтичний, 
натуралістичний, просвітительський та ін. Це дає підстави стверджувати "про своєрідне "силове поле" 
романтичної образної структури мислення, її інтернаціональності, яка накладає відбиток на всі ці 
стильові течії [2: 169]. Тогочасний ідеологічно-філософський континуум сприяв активізації 
романтичних тенденцій, котрі реорганізувалися в неоромантизм. 

Актуальність дослідження зумовлена потребою реконструкції філософської доктрини 
українського неоромантизму межі ХІХ – ХХ ст. А мета, таким чином, полягає у спробі визначити 
причини становлення філософії неоромантизму, а також з’ясувати світоглядні параметри 
неоромантичного розуміння людини. 

Зазначимо, що неоромантизм досліджувався у працях З. Ґеник-Березовської, Т. Гундорової, 
О. Демчука, А. Казіна, Лесі Українки, Н. Шумило, Д. Царика та ін. Так, вивчаючи неоромантичну 
драму, З. Ґеник-Березовська зазначає, що назва "неоромантизм", котра не була виразно окреслена ані 
в маніфестах, ані у програмах, до слов’янських літератур прийшла з Франції та Німеччини [3: 204-
205]. Адже в зазначений період українська еліта активно штудіювала досягнення західноєвропейської 
науки і культури, що було зумовлено витворенням "духовного П’ємонту" в Галичині, а відтак 
послабленням політичних утисків щодо українців з боку власних імперій. Досліджуючи історичний 
шлях України, Іван Лисяк-Рудницький стверджує, що "німцям судилося репрезентувати, – добре або 
зле, – "Захід" в очах українського народу…" [4: 2], а тому і неоромантизм приходить в українську 
культуру в першу чергу з Німеччини, для культурної традиції якої притаманний суб’єктивно-
романтичний тип світовідчуття. 

Зокрема, уплив отієї "німеччини" яскраво простежується у творчому доробку Ольги Кобилянської, 
що стало приводом для докорів критиків-народників. Чи не вирішальними чинниками у формуванні 
художнього світу письменниці стали філософія та естетика німецького романтизму. В її доробку 
викристалізовуються ідеї "просвітленої і облагородженої чуттєвості", пориву в безкінечність 
(Ф. Шлегель), "духовного єства", "внутрішньої музики природи" (Новаліс), традиції самотворення 
образно-чуттєвої стихії поетичного стилю (А. Шлегель). На захист "німеччини" у творах 
О. Кобилянської стала Леся Українка: "…гал[ицька] критика докоряє Вам німеччиною, а я думаю, що 
в тій німеччині був Ваш рятунок, вона дала Вам пізнати світову літературу, вона вивела Вас в 
широкий світ ідей і науки, – се просто б’є в очі, коли порівняти Ваші писання з більшістю галицьких 
… там (у гал[ицьких]писаннях) чути закуток, зачіпок, – у Вас гірську верховину, широкий горизонт" 
[5: 111]. Таким чином, неоромантизм дозволив митцю поринути в майбутнє, в ірраціональну сферу 
буття. Започаткований тип філософствування еволюціонує у доробку Лесі Українки, І. Франка, 
О. Олеся, М. Вороного, В. Сосюри, В. Симоненка, Д. Павличка, І. Драча та ін. Проте сучасна 
літературознавча критика маніфестом неоромантизму вважає повість "Царівна" Ольги Кобилянської. 

Відзначимо, що філософський континуум зазначеного періоду складали різні течії. На умонастрої 
доби вагомим був уплив позитивізму, соціалізму та марксизму. Осмислення особистості в 
неоромантизмі відбувалося під упливом "філософії серця" Г. Сковороди, української ідеалістичної 
думки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (здобутки О. Козлова, О. Гілярова, Г. Челпанова, 
М. Грота, В. Заньковського), ідей А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, А. Бергсона, тобто підтвердження своїх 
тез прихильники цього напрямку намагаються знайти в ідеалістичній, ірраціональній філософії. 
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Доречно зауважити, що у багатій системі європейського неоромантизму, котрий презентував різні 
моделі світорозуміння –  від метафізики духу (Метерлінк) до метафізики культури (Вагнер, Ніцше) та 
метафізики символу (російські символісти-"теурги"), український варіант цього явища був 
особливим. Його прихильники своєю творчістю відобразили духовно-гуманістичну тенденцію, яка 
складалася з двох змістових пластів: етико-гуманістичного та ідеально-метафізичного. Етико-
гуманістичний пласт насичений антиноміями добра і зла, свободи і тиранії, краси і потворності, а 
ідеально-метафізичний – мрії і дійсності, поезії та буденності, гармонії та дисгармонії, індивіда та 
соціуму. 

Як бачимо, витворення неоромантизму в досить плідному і багатому філософсько-культурному 
просторі зумовило вивчення цього складного явища з найрізноманітніших позицій. Про це свого часу 
зауважив С. Венгеров: "… у констатації повторного переживання романтичних настроїв, у терміні 
неоромантизм ми маємо визначення, яке задовольняє ряд дослідників, що підходять до нього з різних 
кінців: проф. Браун – з боку розкриття "безкінечного в кінечних його проявах"; д. Жирмунський – із 
боку містики; д. Філософов – із боку бажання встановити почесну генеалогію "нових течій" замість 
звичайних зближень із французьким декаденством; я – з боку бажання встановлювати ту спільність 
настроїв кожної епохи, без якої література не може вважатися явищем органічним і перетворюватись 
на хаотичну масу випадкових явищ" [Цит. за 2: 171]. Зазначимо, що осмислення неоромантизму 
відбулося перш за все у літературному процесі і все ж таки не здобуло єдиного потрактування. На 
сьогодні його розуміють як оновлення і специфічний різновид романтизму [3: 207; 6:323; 7: 19] або як 
стильову хвилю модернізму [8: 48; 9: 504] чи предтечу модернізму [10]. 

Філософія неоромантизму знайшла своє вираження в літературі, оскільки в Україні досить часто 
філософія є проявом інтеграції літературно-художнього та філософського мислення. І тоді Слово 
перетворює себе на фізичний космос, а автор презентує власне розуміння буття людини. Для космосу, 
створеного через Слово, актуальними є питання хто ми? звідки прийшли? куди йдемо? Якщо в 
реальному житті досить складно знайти відповіді, то у царині Слова автор у змозі вирішити їх. 

Доба зламу століть, а саме в цей час утверджується неоромантизм, уточнює і корегує національні і 
соціальні ідеали. Український романтизм сконцентрувався на зображенні історичного минулого, 
оспівуючи Козаччину, тобто "Україна для романтиків ... з акцентованими у ній знаковими волею-
дикістю, героїкою, незайманістю-природністю, екзотикою тощо не могла не бути об’єктом ідеалізації, 
естетизації, поетизації, зрештою міфологізації" [11: 188]. На противагу йому, неоромантизм 
поривається у майбутнє, намагаючись репрезентувати український народ як спільноту сильних і 
вольових особистостей. Так само як і романтизм, неоромантизм вимальовує певний ідеал, що 
зумовлено соціокультурними чинниками. У цей період різні літературні течії продукують власне 
розуміння людини, наприклад, неоромантизм активізує ідеї "цілої" людини, неонатуралізм – 
"природної" людини, неореалізм – соціально-культурний ідеал "реалізованої" особистості, модернізм 
– "синтезованої" або "інтегрованої" людини. 

Характерною ознакою неоромантизму в розумінні людини є виокремлення особистості із загалу: 
"Старий романтизм прагнув звільнити особистість, – але тільки виняткову, героїчну – від натовпу; 
[…] новоромантизм прагне звільнити особистість у самому натовпі, розширити її права, дати їй 
можливість находити подібних собі чи, якщо вона виняткова і при цьому активна, дати їй можливість 
підносити до свого рівня інших, а не знижуватися до їх рівня…" [12: 236-237]. Такими є герої Лесі 
Українки та Ольги Кобилянської, наприклад, Наталка Верковичівна із "Царівни", Мавка з "Лісової 
пісні", Касандра з однойменної драми та ін. 

Найскладнішим і найнеосяжнішим явищем життя завжди була і, напевно, залишиться людина. Її 
вивчення відбувалось як у науковому, так і художньому ракурсах. У зображенні особистості 
неоромантики намагаються розкрити багатство індивідуального, цілісність природного і людського 
існування. Єдиною дійсною реальністю для них є потаємно-особисте. Прагнення виразити нові 
духовні, суспільно-культурні потреби дійсності зумовлює особливе стильове оформлення, про що, 
зокрема, свідчить форма творення буття через Слово у вигляді щоденників ліричного героя. Вірні 
романтичній естетиці, вони творять унікальну модель ліричного світовідчуття, так зване життя "без 
подій". На нашу думку, вихідним пунктом світогляду неоромантики проголошують екзистенційне, 
феноменальне, реальне, індивідуально-особисте "я". Оскільки переважна більшість тогочасних діячів 
зосереджувалась на проблемах метафізики, прагнучи віднайти сенс життя і певну першооснову, яка 
була б опорою розвитку людини і перебувала під значним упливом песимізму Шопенгауера, погляд 
же неоромантиків фокусується на індивідуальному, внутрішньому, що породжує посилену увагу до 
екзистенції суб’єкта. 

Зосередження на сфері духовного зумовлює в неоромантизмі репрезентацію ідеалу "цілого" 
чоловіка, який є вершиною розвитку і самовдосконалення особистості (так, лейтмотивом життя 
Наталки Верковичівни Ольги Кобилянської є фраза "бути собі ціллю й обробляти самого себе, з дня 
на день, з року до року; різьбити себе, вирівнювати, щоби все було складне, тонке, миле, щоб не 
осталося дисгармонії ані для ока, ані для серця"). Мета такого сходження на вершину духу полягає у 
тому, щоб потім спуститися до "черні", щоб якомога вище піднімати її етос" [13: 97]. У кожному 
творі, де змальовується неоромантичний ідеал людини, стверджується самодостатність людини (за 
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умови, що вона володіє собою, долає негативне в собі). Таким чином, її духовним центром є 
насамперед почуття, а душа – це єдиний і вірний дороговказ. 

Загальновизнаним є те, що духовність пронизує життєвий світ людини. Цей модус людського 
буття є індивідуальним. Поряд із цим він є проявом структур універсума в бутті людини і, як 
наслідок, духовність претендує на роль всезагального утворення. Кохаючись у сфері духовності, 
неоромантики вважають, що провідна, домінуюча роль у житті людини належить таким категоріям, 
як індивідуальність, душа, серце, воля, краса, естетизм, що зумовлено пріоритетом духовного, 
морально-етичного над реальним, фізичним. Так, мета, покладена в основу природного розвитку, – це 
порив, за висловом Лесі Українки, ins Blau, тобто у майбутнє. Шлях такого розвитку відбувається 
через душу людини, через самовдосконалення.  

Презентована у неоромантизмі душа є тим ідеалом, до якого повинен прагнути кожний. Уважаємо, 
що образ нової людини зводиться до ідеалу "чоловіка із прекрасною душею", адже душа – це 
глибинне вираження людського "я", центр Всесвіту. Як бачимо, ідея майбутнього експлікується в 
ідеєю розвитку окремої особистості, а відтак, через окрему особистість, – всього роду. Ідеалізація 
особистості відбувається посередництвом її естетизації. Відзначимо, що в житті "цілої" людини 
естетизм присутній у всьому: від сприйняття природи до устрою побуту. Тому гармонійна 
особистість сприймається в перспективі руху до такого ідеалу самої реальності. 

Слушною є спроба А. Казіна порівняти причини прагнення до ідеалізації західного романтизму і 
російського неоромантизму: "Парадокс об’єктивних взаємовідносин між західним романтизмом і 
російським неоромантизмом проявляється в тому, що перший, умовно кажучи, скоріше зневажає 
життя, і мріє про ідеал, а другий скоріше жаліє життя, проте і міцніше тримається за свої ідеали" [1: 
149]. Вважаємо, що український неоромантизм, як і російський, намагався творчий ідеал утілити як 
життєву дійсність, тоді як романтизм від дійсності ховається у поетичному ідеалі, жалкуючи про 
втрачені можливості. 

Зазначимо, що витворення ідеалу "цілого" чоловіка у неоромантиків відбулося під впливом 
філософії Ф. Ніцше. Об’єднують їх такі риси, як воля, унікальність, відважність та вітально-сильний 
потяг. І хоча кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст. ознаменовується творчим прочитанням філософії 
Ніцше, український неоромантизм формується під упливом переосмислення християнських 
міфологем, шляхом посилення віталістичної й пантеїстичної культурософії. Подібне відбувається і в 
європейському філософсько-культурному просторі, доказом чого є, наприклад, філософія життя. Це 
пояснюється тим, що Україна є частиною цілого, Європи, а тому, відповідно, на її теренах 
відбуваються подібні процеси, але з урахуванням власної ментальності. 

У своєму трактаті "Так казав Заратустра" Ніцше зображує опозиційне ставлення надлюдини до 
натовпу, тоді як "справжній новоромантик зневажає не сам натовп, тобто не особистості, які 
утворюють цей натовп, а той рабський дух, який примушує людину добровільно зараховувати себе до 
натовпу, як до чогось стихійного, поглинаючого, нівелюючого, яке стирає індивідуальність, 
приносить її в жертву інстинкту, стадності. Новоромантик протиставить натовпу не героя чи окрему 
особистість, а суспільство свідомих особистостей, в якому він, цей натовп, розчинився б без залишку" 
[14: 253-254]. Відтак, зосереджуючи увагу на "цілій" людині, неоромантизм органічно викликає за 
собою ідеал "нової суспільності", тобто ілюстрація проблеми "людина-суспільство" відбувається 
посередництвом філософсько-етичних роздумів героя, який є репрезентантом неоромантичного 
ідеалу. 

Критично оцінюючи минуле і сьогодення української нації, неоромантики кохалися у 
майбутньому, де зображували сильну і вольову націю. І хоча часові межі деяких неоромантичних 
творів презентують давні суспільні устрої (наприклад, у драмах Лесі Українки, це час язичництва, 
античності, раннього християнства), але проектується в них бажане майбутнє. "Майбутнє можна 
зрозуміти тільки в результаті аналізу минулого і сучасного, оскільки воно з’являється на основі їх 
діалектичної зміни" [15: 34]. Тому, звертаючись до минулого і сучасного, неоромантики намагаються 
зобразити бажане майбутнє. 

Така проекція цілого, нового суспільства через індивідуальність була характерна як для 
романтизму на рівні естетичного ідеалу, так і для неоромантизму. "Його (неоромантичний – О.Ч.) 
етико-гуманістичний сенс нібито "знімав" саму можливість суб’єктивного свавілля "суверенної" 
особистості (хоча естетично приховав її в собі), був позначений пошуками об’єктивної, соціальної, 
природної і духовної міри її свободи, її загальнолюдської характерності […]. Неоромантична 
концепція людини передусім відштовхувалася в пошуках єдності реальності й ідеалу від 
загальнолюдської спільності, загальнолюдської родової природи, прагнула розв’язати ідею рівності, 
соціальності як індивідуальної і родової гармонії" [2: 178-179]. 

Таким чином, у період "глибокого переосмислення діапазону бачення людини, пізнання її 
внутрішньої сутності, психобіологічних можливостей, її причетності до "нескінченності" (за 
М. Матерлінком), а також спроби осягнення символічного бачення світу, сутності людини в її 
духовному сходженні до Абсолюту – через індивідуалізм до універсалізму завдяки самопізнанню 
себе в Духові, Любові, Світлі" [16: 60], неоромантизм єдиним шляхом оновлення людини вважає її 
внутрішнє прозріння. "Різьблячи себе" людина пізнає світ. Неоромантичний ідеал спирається на 
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єдність природи і людини, природного і духовного, окремої людини і цілого роду, ідеї розвитку й ідеї 
майбутнього. 

Отже, національно-культурне піднесення кінця ХІХ – початку ХХ ст., багатий філософський 
континуум зумовили активізацію романтичної традиції в українській культурі. Духові часу 
відповідали неоромантичний культ "краси і сили", уславлений герой-надлюдина, можливість 
становлення нового світу, побудованого за законами гармонії та краси. На нашу думку, влучною 
щодо характеристики доби є оцінка романтизму Ф.В. Шеллінга, згідно з якою "то був чудовий час… 
Людський дух був розкутий, вважав, що має право протиставляти всьому існуючому свою дійсну 
свободу й запитувати не про те, що є, а про те, що можливе" (така паралель, уважаємо, доцільна, 
оскільки неоромантизм ряд дослідників зараховують до третьої хвилі романтизму). Зауважимо, що 
філософія неоромантизму, пориваючись ins Blau, репрезентує ідею "цілого" чоловіка. 
Неоромантичний, визвольний від нівелюючого впливу натовпу, порив прагнув відновити на рівні 
людської індивідуальності природну, суспільну і родову цілісність людського буття. Ідеальна 
структура характеру, розроблена неоромантиками, базувалася на духовному пориві, чим 
компенсувався розлад матерії і духу, людини і світу, реальності та ідеалу. Гармонійна, вільна 
особистість сприймається у перспективі руху в майбутнє. 
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Чаплинская О.В. Мировоззренческие параметры понимания человека в украинском 
неоромантизме. 

В статье обоснована необходимость изучения философии неоромантизма. Особенное внимание 
уделяется выяснению социокультурных основ философии неоромантизма и особенностям 

трактования человека. 

Chaplinskaya O.V.  Outlook parameters of human interpretation in the Ukrainian neoromanticism. 
The reseach is caused by the necessity of the philosophy of neoromanticism learning. Special 

attention is paid to sociocultural basis of the philosophy of neoromanticism and peculiarities of 
the interpretation of human. 
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ГАРМОНІЯ У ВЧЕННЯХ СТАРОДАВНІХ ГРЕКІВ 

У статті розкрито розуміння гармонії у вченнях давньогрецьких та давньоримських філософів. 

Саме поняття гармонія з’являється у греків. Значний доробок у розуміння та розвиток гармонії 
внесли давньогрецькі та давньоримські філософи: Геракліт, Аристотель, Сократ, Платон, Сенека. 

В історії філософії категорія гармонії отримала різнобічне тлумачення, пов’язане з проблемами 
етики, космології і гносеології,  а в основі всіх цих учень про гармонію лежали естетичні ідеали та 
уявлення про людину, природу і суспільство. 

"У пошуках найдавніших уявлень про гармонію звернемося до античної міфології. З відомого 
античного міфу про Гармонію, дочку бога війни Арея та богині кохання і краси Афродіти, ми 
довідуємося, що Зевс видав її заміж за Кадма, легендарного засновника міста Фіви. На весіллі 
Гармонії і Кадма були присутні всі боги. Те, що Гармонія є дочкою богині краси і бога війни, 
очевидно, не випадковість. У міфі відбилось уявлення про гармонію як породження двох основ – 
краси й боротьби, любові й війни. 

Другий давньогрецькій міф розповідає про походження світу, де гармонія є протилежністю хаосу, 
який виступає однією з першооснов виникнення всього існуючого. Ця першооснова характеризується 
як щось без якості, визначеності, уявляється  якоюсь порожнечею, безформністю, розпорошеністю. 
Гармонія ж означає певну якісну визначеність, єдність і оформленість цілого, як сукупності 
складових частин. Принципом, на основі якого можлива ця єдність, є міра" [1 : 67, 68]. 

Отже, навіть найдавнішій міфології властиві були уявлення про гармонію як основу міри і 
порядку, яка потім стала самостійним поняттям античної філософії. 

Уже античні філософи пов’язували поняття гармонії з різноманітними явищами соціального життя 
і природи, пояснюючи його в космічному, соціальному, етичному та естетичному значенні. Так, у 
Гомера в "Одісеї" слово гармонія вживається в конкретному значенні, тут воно означає "скріпи", 
"цвяхи" (Одісей, будуючи корабель, збиває його "гармоніями", тобто скріпами). В античній культурі 
термін "гармонія" вживався для позначення металевої скоби, яка з’єднувала різні деталі однієї 
конструкції.  

У той же час в "Іліаді" у Гомера це поняття означало ще й "угоду", "договір", "мирну подію", 
"згоду". Таким чином, Гомер використовував термін гармонія й у побутово-практичному значенні. Те 
ж стосується і міри, що тісно пов’язана у греків з гармонією." У Гомера це слово найчастіше означає 
одиницю виміру.  

У Гесіода поняття міри використовується як норма, що визначає порядок соціального життя. 
"Міри у всьому дотримуйся і справи свої  вчасно роби", – пише він у праці "Робота і дні". З ним  
перекликається Феогнід: "Занадто ні в чому не поспішай, адже у будь-якій справі найкращий указчик 
людині – міра".  

Ці міркування мають не стільки естетичний зміст, скільки морально – нормативний характер. ... 
Грецької давнини сягають вислови: "нічого занадто", "міра – найкраще", "людина – міра всього" [1 : 68]. 

Геракліт акцентував увагу на тому, що гармонія пов’язана з боротьбою протилежностей і що без 
боротьби немає гармонії. "Слід знати, що війна – загальна, що справедливість – боротьба, що все 
виникає через боротьбу і з необхідності" [2 : 69]. 

Тому гармонія означає діалектичне напруження різних частин реальності. "Війна – батько всього, 
цар всього; одних вона виявила богами, інших – людьми, одних вона зробила рабами, інших 
вільними" [2 : 69]. 

 Суттєвий внесок у поняття гармонії як міри або середини між крайнощами вніс Аристотель. Це 
поняття – середина (mesotes) - він трактує досить широко, застосовуючи до кожної сфери людської 
діяльності. "Аристотель вважає кожну людську чесноту серединою між двома крайнощами: мужність 
– середина між боягузтвом і відвагою; впевненість – середина між смиренністю та гнівливістю; 
щедрість – середина між скупістю та марнотратством. Відповідно, середина, за Аристотелем, – це 
запобігання крайнощам. Він вважав, що процес творення гармонії відбувається через орієнтацію на 
безсмертний ідеал. "Хоча ми смертні, ми не повинні підкорюватися тлінним речам і, наскільки 
можливо, повинні підніматися  до безсмертя. І жити відповідно до того, що в нас є  кращого" [3 : 105]. 

Значний внесок у розвиток категорії "гармонія" зробили відомі давньогрецькі філософи Сократ і 
Платон. Саме Сократ вніс у філософію ідею доцільності, що дало змогу по - новому поглянути на 
самий зміст гармонії, а також увів момент відносності та функціональності. Він стверджував, що 
гармонія встановлюється через внутрішній світ людини. "Хто знає себе, той знає, що для нього 
корисне, і ясно розуміє, що він може і чого він не може. Займаючись тим, що знає, він задовольняє 
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свої потреби і живе щасливо, а не беручись за те, чого не знає, не робить помилок і уникає лиха. 
Завдяки цьому він може визначити цінність також і інших людей і, користуючись ними, одержує 
користь та оберігає себе від лиха" [3: 97]. Тільки розібравшись у собі, людина здатна встановити 
гармонію з оточуючим світом. 

Одним із складових гармонії, за Платоном, є ідея. "Ідея – це зразки, а інші речі відповідають їм і 
стають подібними до них. Ідеї можна розглядати і як мету речей. Кількість ідей велика, але не 
безмежна: їх стільки ж, скільки речей, явищ, процесів, станів, якостей, відношень та ін. Ідеї мають 
свою ієрархію, і найвищою серед них виступає ідея добра – джерело істини, гармонії, краси" [4 : 101]. 
Ідею добра як основу гармонії в світі Платон сприймав так: "Отже, мої особисті уявлення мають ось 
який вигляд: вершиною світу є ідея добра – розрізнити її дуже важко, але якщо це комусь вдається, 
той неодмінно дійде висновку, що саме  вона – причина всього, що слушне й прекрасне. І саме від неї 
у світі видимому походить світло і його володар, а у світі уявному вона сама – володарка, народжує 
правду і розум, і до неї повинен бути звернений погляд того, хто хоче діяти розумно, як у житті 
приватному, так і в громадському" [5 : 212]. "Те, що надає речам  істинність, а людину наділяє 
здатністю пізнавати, це ти і вважай ідеєю блага – причиною знання і пізнання істини" [4 : 100]. 

Практично у Платона гармонію творили розум, воля, відчуття. Об’єднувала їх в єдине ціле ідея, 
для Платона – це ідея добра. Пануючим у цій гармонії був розум, бо саме через мудрість 
поєднувалися в єдине ціле розум, воля, відчуття та осмислювалась і реалізовувалась ідея. 

У процесі становлення гармонії в світі, стверджує Сенека, велику роль грає внутрішній світ 
особистості та її розвиток. А реальне встановлення гармонії у внутрішньому світі особистості іде 
через боротьбу зі своїми недоліками та страхами. "Станьмо ж, скільки є в нас духу, до опору! 
Здригнемося, біль – візьме гору; мужньо супроти нього поведемось – візьмемо гору над ним... А 
коли..., зупинишся і збереш у кулак усю свою волю, то відштовхнеш його від себе.  

...Отак і ми намагаймося перемогти всяке лихо. А нагородою буде не вінок, не пальмова гілка, ... 
але доброчесність і стійкість духу..." [6 : 284]. 

Таким чином, кожен із давньогрецьких та давньоримських філософів вніс щось своє в розуміння 
гармонії. Геракліт - взаємопроникнення та боротьбу протилежностей; Сократ, Платон, Сенека - 
самовдосконалення людини через ідеал та ідею. Усі ці напрямки взаємодоповнюють один одного та 
створюють раціоналістичну гармонію. У центрі раціоналістичної гармонії стоїть особистість, яка 
здатна в процесі боротьби між розумом, волею та відчуттями створити власний ідеал, який і стане 
основою гармонізації особистості.  
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ФРЕЙМОВА МОДЕЛЬ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ  

У статті описано розроблену автором фреймову модель кредитно-модульної системи. На основі 
аналізу елементів моделі розкрито особливості кредитно-модульної системи організації навчального 
процесу як специфічної педагогічної технології. Уточнено місце, роль кредитно-модульної системи 

та її  взаємозв’язок з іншими технологіями  системи освіти. 

Проведення вітчизняного педагогічного експерименту з упровадження кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу (КМСОНП) у вищих навчальних закладах III-IV рівнів 
акредитації базується на Тимчасовому положенні про організацію навчального процесу в кредитно-
модульній системі підготовки фахівців (далі – тимчасове положення). Тимчасове положення визначає 
кредитно-модульну систему як модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні 
модульних технологій навчання та залікових кредитів [1]. Поряд із цим раніше проведені нами 
дослідження дозволяють розглядати кредитно-модульну систему організації навчання як освітню 
технологію, точніше як технологію, що являє собою окрему повноцінну частину загальної освітньої 
технології – кредитної системи навчання і охоплює повні цикли навчання у вищих закладах для 
одержання першої базової та першої повної вищої освіти [2: 34].  

Розв’язання проблеми педагогічного проектування КМСОНП як освітньої технології має 
базуватися на розробці її науково-обґрунтованих моделей, аналізі доцільності та ефективності таких 
моделей щодо впровадження у навчальний процес. У дослідженні здійснена спроба розв’язати 
частину названої проблеми: використати досягнення штучного інтелекту для побудови моделі 
кредитно-модульної системи як технології навчання. Мета статті – описати відповідну модель і за її 
допомогою уточнити місце та роль кредитно-модульної технології навчання в сучасному освітньому 
просторі, взаємозв’язок з іншими технологіями  системи освіти. 

Для вирішення названої проблеми доцільно використати сучасні підходи до розв’язування 
інтелектуальних завдань (декларативний, процедурно-функціональний) і класичні можливості 
моделювання предметних галузей знань за допомогою штучного інтелекту [3; 4; 5; 6]. 

Декларативний підхід до розв’язування завдання моделювання кредитно-модульної системи можна 
трактувати як описання умов такого завдання (описання або, іншим словом, декларування ключових 
елементів системи та взаємозв’язків між ними) на основі певної моделі подання знань штучного 
інтелекту. Подання знань у штучному інтелекті базується на таких моделях, як: логічні методи, 
семантичні мережі, фрейми, правила продукції [7; 8].  

Для проектування кредитно-модульної системи підготовки вчителів інформатики здійснимо 
моделювання відповідної предметної галузі за допомогою фреймів [9].  

Доцільність вибору фреймової моделі подання знань, серед іншого, обґрунтовується тим, що фрейми 
дозволяють реалізувати дві важливі для нашого проектування концепції – ієрархію та успадкування. 
Суть ієрархії полягає в тому, що фрейм, породжений фреймом вищого рівня (предком), належить або 
включається до останнього. Суть успадкування – якщо значення слоту в одному із заданих фреймів не 
задається, то фрейм повинен успадковувати його значення із слоту більш високого рівня.       

Існує поняття про фрейми  як про один із способів подання знань про ситуації [10: 135-136]. 
Поширимо це поняття на системи. Тоді кожен фрейм є відповідною системою та має слоти, які задають 
характеристики (у т.ч. компоненти, параметри тощо) конкретної системи. Потреба в подальшій 
деталізації характеристик системи (слотів) забезпечується тим, що слот, у свою чергу, може бути 
фреймом. Якщо подати певний стан знань як деяку систему, то дане подання можна описати так: 

− фрейм відповідає певній системі. Фрейм, породжений фреймом вищого рівня, 
відповідає підсистемі такої системи; 

− слот відповідає фразам-характеристикам системи; 
− успадкування значень слотів від фрейму до фрейму відповідає успадкуванню фраз від 

стану до стану;  
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− можливість локального значення слоту перекривати значення слоту, що 
успадковується, відповідає можливості спростувати фразу, що успадковується, і замінити її новою 
фразою. 
Для розробки відповідної фреймової моделі врахуємо ряд аспектів.  
По-перше, будь-яка науково обґрунтована технологія є однією з необхідних проміжних ланок між 

певною наукою та відповідним виробництвом, яка забезпечує практичну реалізованість науково-
виробничої системи й результативність виробничого процесу.  

Отже, педагогічну технологію можна вважати процесуальною складовою педагогічної системи, а 
технології навчання – процесуальними складовими дидактичної та методичної систем. Аналогічно 
цьому освітню технологію слід вважати процесуальною складовою освітньої системи.  

По-друге, аналіз педагогічних досліджень дозволяє стверджувати про певну ієрархію як між 
методичною, дидактичною, педагогічною та освітньою системами, так і між відповідними 
компонентами таких систем, зокрема їх технологіями. 

По-третє, поняття "освітня технологія", "професійно-освітня технологія", "педагогічна 
технологія", "технологія навчання" є похідними від первісного поняття "технологія". Тому основні 
параметри останньої (мета, зміст, ознаки тощо) мають бути успадковані розглядуваними 
технологіями.  

Уточнимо окремі елементи та зв’язки між ними в запропонованій фреймовій моделі (рис.1.). 
Фрейм "система" є фреймом найвищого рівня, який породжує фрейм "освітня система". Фрейм 
"освітня система" породжує фрейм "професійно-освітня система", що, у свою чергу, породжує  фрейм 
"педагогічна система", а останній – фрейм "дидактична система", який є "предком" фрейму 
"методична система".  

 
 

Рис. 1. Фреймова модель кредитно-модульної системи як технології навчання 
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Одним із компонентів системи є технологія. Тому фрейм "система" має слот "технологія", і 
значення останнього мають успадковуватися всіма фреймами, послідовно породженими від фрейму 
"система".   

Однак слот "технологія" сам виступає фреймом, тому від нього можуть послідовно породжуватися 
відповідні фрейми – "технології" ("освітня", "професійно-освітня", "педагогічна", "дидактична", 
"методична") і, як для фрейму, для "технології" ми виокремили певні слоти, імена яких наведені на 
рис. 1.  

З огляду на те, що технологія розглядається нами як процесуальна складова системи, визначені 
імена слотів фактично розкривають суть описання (проектування) технологічного процесу. Поряд із 
цим, значення таких слотів мають успадкувати всі фрейми-нащадки. Іншими словами технології-
нащадки мають розглядатися як проекти та аналогічно описуватися, однак таке описання може бути 
уточнено, певним чином змінено (значення слотів перекриваються), або технології-нащадки можуть 
мати додаткові слоти, що визначають особливості певної технології, і очевидно, що значення таких 
слотів успадковуються власними технологіями-нащадками.  

Наприклад, якщо дотримуватися тієї думки, що технологія має такі ознаки, як: 1) розподілення 
процесу на взаємопов’язані етапи; 2) координування та поетапне виконання дій, спрямованих на 
досягнення запланованого результату; 3) однозначність виконання процедур та функцій, що є 
обов’язковим і визначальною умовою досягнення результатів, адекватних поставленій меті [11], то 
аналогічні ознаки повинні мати й інші технології – освітня, професійно-освітня, педагогічна, 
дидактична та методична. 

Скористаємося фреймовою моделлю для уточнення місця і ролі кредитно-модульної системи 
навчання як певної технології та особливостей її взаємозв’язку з іншими технологіями  системи 
освіти.  

Головна мета та завдання освітньої системи – якісне відтворення людського потенціалу країни 
для забезпечення стратегічних завдань розвитку суспільства. Дійсно, освіта як система являє собою 
унікальний соціальний інститут, покликаний розвивати та примножувати людський капітал, 
формуючи ідеї, соціально-значущі ідеали, світоглядні позиції, надії, що конструюють як майбутнє 
суспільство в цілому, так і долі окремих людей. Освіта відіграє роль проекту майбутнього 
суспільства.  

Відповідно, освітні технології – це цілісні технології формування особистості, результат яких – 
гарантоване досягнення людиною, з огляду на індивідуальні особливості, максимально можливого 
суспільно значущого освітнього рівня. Тому освітня технологія – це проект або описання всіх етапів 
процесу неперервного здобуття людиною певного рівня освіти (наприклад, середньої, середньої 
спеціальної, вищої освіти).       

Мета професійно-освітньої системи підпорядкована меті освітньої, проте вирішення 
стратегічних завдань розвитку суспільства базується насамперед на підтримці його актуального рівня 
і забезпеченні найближчих перспектив розвитку. У цьому головна мета професійно-освітньої 
системи.  

Отже, професійно-освітні технології – це освітні технології формування особистості як фахівця, 
результатом яких має бути гарантоване досягнення людиною актуального суспільно-значущого 
професійного рівня з урахуванням індивідуальних особливостей особистості.  

Аналогічно освітній, професійно-освітня технологія – це проект або поетапне описання процесу 
здобуття людиною необхідного освітньо-кваліфікаційного рівня і неперервного підвищення рівня 
професійної кваліфікації впродовж життя для максимального забезпечення індивідуальних потреб 
особистості та вимог ринку праці. Такі ознаки мають раніше розглянуті нами накопичувальні 
кредитні системи різних країн і перспективна вітчизняна кредитна система. 

Варто зазначити, що вітчизняну КМСОНП можна розглядати як специфічну професійно-освітню 
технологію, вважаючи її компонентом (або й основою) майбутньої кредитної системи навчання. 
КМСОНП, незважаючи на обмеження щодо її використання лише вищими навчальними закладами 
ІІІ-ІV рівня акредитації, має основні ознаки такої технології. Наприклад, метою даної системи є 
"підвищення якості вищої освіти фахівців і забезпечення на цій основі конкурентоспроможності 
випускників та престижу української вищої освіти у світовому освітньому просторі", а серед завдань 
– "забезпечення  можливості  навчання  студентові  за  індивідуальною варіативною частиною 
освітньо-професійної програми, що сформована за вимогами замовників та побажаннями студента і 
сприяє його саморозвитку і відповідно підготовці до життя у вільному демократичному суспільстві" 
та врахування під час підготовки фахівців швидкозмінних вимог "національного та міжнародного 
ринків праці" [1].        

Розглянемо поняття "педагогічна технологія". Як зазначає В. Безпалько, "педагогічна технологія – 
це описання (проект) всього процесу формування особистості того, хто навчається" [12]. Аналіз 
психолого-педагогічних досліджень орієнтує на те, що використання педагогічної технології 
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обмежене та здійснюється в певних рамках – від окремого знання до окремого, хоча й повного, циклу 
навчання. Тобто будь-яка педагогічна технологія має завершений характер (від цілепокладання до 
формування відповідних знань, умінь та навичок) лише на одному з етапів розвитку особистості. 
Поряд із цим, педагогічна технологія як цілісна система повністю реалізується зазвичай у межах 
одного закладу освіти, професійно-освітня технологія може охоплювати декілька навчальних закладів 
з різними рівнями базової фахової підготовки і виходить на продовження навчання протягом 
подальшого життя людини. За певних обставин професійно-освітню технологію можна розглядати як 
упорядковане (послідовне або паралельне) використання окремих взаємопов'язаних педагогічних 
технологій.    

Тому ми вважаємо, що педагогічна технологія – це проект або описання педагогічного процесу, 
що здійснюється в освітньому закладі для вирішення завдань навчання та виховання особистості на 
певному етапі її розвитку.  
Дидактична технологія або технологія навчання є природною складовою педагогічної 

технології та являє собою проект або описання процесу навчання, результатом якої має бути 
гарантоване опанування особистістю необхідних знань, умінь та навичок.  

Варто зазначити, що одним із основних завдань і результатів використання кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу слід вважати формування професійних компетенцій – знань, 
умінь та навичок майбутньої професійної діяльності. Якщо досліджувати впровадження такої системи 
у вищому закладі освіти для підготовки фахівців певного профілю, то КМСОНП, залишаючи за 
основними ознаками професійно-освітньою технологією, можна розглядати як технологію навчання. 

Щодо технології, яка є процесуальною складовою методичної системи, то така технологія є 
частковою (власною) технологією навчання, тобто описує процес навчання в масштабі окремого 
знання, результатом якої є гарантоване набуття особою знань про певний об’єкт навчання, умінь і 
навичок практично використовувати їх у майбутній професійній діяльності. Методична система дає  
відповіді на такі основні питання "навіщо вчити", "чому вчити", "як вчити", а технологія навчання 
насамперед дає відповідь на питання "як вчити" з одним суттєвим доповненням: як вчити 
результативно. Існує думка про те, що технологія навчання є більш високою стадією розвитку 
методики, бо "технологія навчання носить яскраво виражений персоніфікований характер і за своєю 
суттю дуже близька до поняття "авторська методика навчання". Однак, якщо розглядати технологію 
навчання не як педагогічний процес, я як його проект, то … технологія може бути реалізована не 
лише її автором, але і його послідовниками" [13].         

Аналіз фреймової моделі кредитно-модульної системи дає підстави для поданих нижче висновків.  
Кредитно-модульну систему організації навчального процесу слід розуміти як технологію, що 

являє собою окрему повноцінну частину загальної професійно-освітньої технології – кредитної 
системи навчання. Поряд із цим, слід вважати, що розробку цілісної вітчизняної кредитної системи 
навчання розпочато власне з впровадження КМСОНП у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів 
акредитації. 

Якщо перспективна вітчизняна кредитна система має забезпечувати професійну підготовку 
фахівців після одержання середньої освіти й далі впродовж життя, то місце та роль досліджуваної 
кредитно-модульної системи – забезпечити фахову підготовку у ВНЗ І-ІV рівня акредитації для 
здобуття  першої базової (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр") та у ВНЗ ІІІ-ІV рівня – повної 
вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"). 

Поряд із цим, з огляду на результати навчання, досліджувану кредитно-модульну систему 
організації навчального процесу можна розглядати як специфічну педагогічну технологію або 
технологію навчання. Це дає змогу проектувати кредитно-модульні системи підготовки фахівців 
окремих напрямів та спеціальностей на основі використання науково-практичних досягнень із 
проектування та впровадження новітніх технологій навчання у вищій школі. Зокрема, за таким 
підходом доцільно провести подальші дослідження з проектування кредитно-модульної системи 
навчання майбутнього вчителя інформатики.    
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Спирин О.М. Фреймовая модель кредитно-модульной системы. 

В статье описана разработанная автором фреймовая  модель кредитно-модульной системы. На 
основе анализа элементов модели рассмотрены особенности кредитно-модульной системы 

организации учебного процесса как специфической педагогической технологии. Уточнено место, роль 
кредитно-модульной системы и ее взаимосвязь с другими технологиями системы образования. 

Spirin O.M. Frame model of the credit-modular system. 

The article features a frame model of the credit-modular system developed by the author.  On the basis of the 
analysis of the model elements, the author proposes the conception of the credit-modular system of academic 

process organization as a specific pedagogical technology. The author specifies the place and role of the 
credit-modular system and its interrelation with other educational technologies.   
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ОСНОВНІ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ  

У статті здійснено психолого-педагогічний аналіз понять "творчість" та "творчі здібності", 
розглянуто основні методи формування творчих здібностей та специфіку їх застосування при 

вивченні інформатики. 

Після здобуття незалежності Україна відкрила нову сторінку у своїй історії. Ставши на шлях 
якісного оновлення, вона провела ряд реформ, які теж не обминули й освіту. З огляду на потреби 
економічного та соціального розвитку, гостро постало питання про обдарованість та, зокрема, про 
обдаровану студентську молодь через те, що саме ВНЗ вчить і виховує майбутніх спеціалістів вищої 
кваліфікації, які забезпечують країні прогрес у різних сферах діяльності. Тепер це питання набуло 
державної ваги, у зв’язку з чим і була створена "Програма роботи з обдарованою молоддю на 2001– 
2005 роки". Одним із перших завдань цієї програми є виявлення, розвиток та підтримка обдарованих 
дітей, учнів та студентів [1].  

Виходячи із вищесказаного, проблема навчання обдарованої студентської молоді є досить 
актуальною та практично значущою на даний час.  

Метою роботи було висвітлення форм та методів навчання у вузі та визначення доцільності 
використання їх для навчання обдарованої студентської молоді.  

Сьогодні у світі існує більше двадцяти програм для роботи з обдарованими особистостями, на 
основі яких складено індивідуальні програми.  

Проблемами творчої особистості займалися такі вчені, як А.Н. Лук (психологія творчості, 
мислення і творчість), Я.А. Пономарьов (знання, розумовий розвиток, психологія творчості і 
педагогіка, мислення і творчість), А.М. Матюшкін (проблемні ситуації в мисленні та навчанні), 
Г.І. Щукіна (проблема пізнавального інтересу в педагогіці), Н.В. Кічук (формування творчої 
особистості вчителя), Д.Б. Богоявленська (один із підходів до дослідження інтелектуальної 
творчості), П.К. Енгельмейер (теорія творчості, творча особистість та творче середовище), 
М.А. Холодна (дослідження психології інтелекту), В.А. Моляко (психологія творчості), Н.Е Воробйов 
(розвиток творчої активності студентів під час вивчення дисциплін гуманітарного циклу). Основна 
увага приділяється психологічним особливостям обдарованої особистості, недостатньо висвітлена ця 
проблема з педагогічної точки зору, зокрема такі питання, як використання відповідних форм, 
прийомів та методів роботи з обдарованими студентами.  

Використання всіх форм і методів навчання обдарованої студентської молоді не є безпідставним. 
У його основу закладені психологічні особливості обдарованої особистості, воно базується на 
принципах навчання обдарованих студентів та сприяє розвитку конкретної навчальної концепції.  

Творчість – це розумова й практична діяльність, результатом якої є створення оригінальних, 
неповторних цінностей, виявлення нових фактів, властивостей, закономірностей, а також методів 
дослідження і перетворення матеріального світу або духовної культури; якщо ж він новий лише для 
його автора, то новизна суб'єктивна і не має суспільного значення (за А.Н. Лук). 

Пояснюючи свою позицію з питань творчості, відомий психолог Л. Виготський зазначав, що 
"творчою ми називаємо таку діяльність, яка створює щось нове, однаково, чи буде це створене 
творчою діяльністю будь-якою річчю зовнішнього світу або побудовою розуму або почуття, яке живе 
та виявляється тільки в самій людині. Стверджуючи, що творчість є необхідною умовою існування і 
все, що виходить за межі рутини і в чому міститься хоч йота нового, зобов'язане своїм походженням 
творчому процесу людини" [2]. 

Психолог Я. Пономарьов, який дуже широко трактує поняття "творчість", визначав це поняття як 
"механізм продуктивного розвитку" і не вважав "новизну" вирішальним критерієм творчості [3]. 

Український психолог В. Моляко, розкриваючи сутність творчості з позицій психології, зазначає, 
що "під творчістю розуміють процес створення чогось нового для даного суб'єкта. Тому зрозуміло, 
що творчість у тій чи іншій формі не є талантом "вибраних", вона доступна кожному. І школяр, який 
засвоює нові знання, розв'язує нову, незнайому задачу, і робітник, який виконує нове технічне 
завдання, і комбайнер, якому потрібно в процесі збирання урожаю врахувати вологість колосся, 
напрямок вітру – всі вони займаються творчістю, розв'язують творчі задачі". Ми поділяємо 
трактування поняття творчості Л. Виготським і В. Моляко. 

"Творча особистість – це людина, здатна проникати в суть ідей і втілювати їх усупереч усім 
перешкодам аж до отримання практичного результату. Саме це мав на увазі Т. Едісон, коли казав, що 
винахід – це 10 відсотків натхнення і 90 поту". Як зазначає В. Моляко, основними методами вивчення 
творчості є методи спостереження, самоспостереження, біографічний метод (вивчення біографій 
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видатних людей, творців у певних галузях науки, культури, техніки та ін.), метод вивчення продуктів 
діяльності (учнівської зокрема), тестування, анкетування, експериментальні методи, хоч застосування 
останніх пов'язане зі значними труднощами, оскільки будь-який творчий процес є оригінальним, 
єдиним у своєму роді, такий, що не відтворюється точно в тому самому вигляді при повторному 
спостереженні. 

Щоб діагностувати і систематично формувати творчу особистість у процесі навчання 
інформатики, треба знати її властивості, творчі риси її характеру. Вчені-дослідники виділяють такі 
основні властивості творчої особистості: сміливість думки, схильність до ризику; фантазія; уявлення 
та уява; проблемне бачення; вміння долати інерцію мислення; здатність виявляти суперечності; 
вміння переносити знання і досвід у нові ситуації; незалежність; альтернативність; гнучкість 
мислення; здатність до самоуправління. 

О. Кульчицька виділяє ще такі властивості творчої особистості: виникнення спрямованого 
інтересу до певної галузі знань ще в дитячі роки; зосередження на творчій роботі, спрямованість на 
обраний напрям діяльності; велика працездатність; підпорядкованість творчості духовній мотивації; 
стійкість, непоступливість у творчості, навіть упертість; захоплення роботою [4]. 

В. Моляко вважає однією з основних якостей творчої особистості прагнення до оригінальності, до 
нового, заперечення звичного, а також високий рівень знань, умінь аналізувати явища, порівнювати 
їх, стійкий інтерес до певної роботи, порівняно швидке і легке засвоєння теоретичних і практичних 
знань у цій галузі, систематичність і самостійність у роботі. 

Дехто з фахівців виділяє, крім того, такі риси творчої особистості, як цілісність сприйняття, 
зближення понять, здібність до передбачення (логічність, творчість, критичність уяви), рухливість 
мови, готовність до ризику, схильність до гри, інтуїція і підсвідома обробка інформації, дотепність та 
ін. 

Цілком вірогідне припущення, що прийоми дотепності частково збігаються з тими прийомами 
пошуків розв'язань наукових, технічних і навіть життєвих задач, які називають евристичними 
прийомами. Вони не зводяться до логіки, так само як і вся психологія мислення. Пошуки розв'язань 
відбуваються не за логічними законами – за допомогою логіки лише перевіряють висунуті здогадки. 
Самі ж ці здогадки висувають за допомогою інших операцій мислення. 

Творчі здібності особистості – це синтез її властивостей і рис характеру, які характеризують 
ступінь їх відповідності вимогам певного виду навчально-творчої діяльності і які обумовлюють 
рівень результативності цієї діяльності [5]. 

Творчі здібності самі по собі не гарантують творчих здобутків. Для їх досягнення необхідний 
"двигун", який запустив би в роботу механізм мислення, тобто необхідні бажання і воля, потрібна 
"мотиваційна основа". 

Стосовно навчально-творчої діяльності в психолого-педагогічній науці виділені такі укрупнені 
компоненти творчих здібностей особистості: 

1. Мотиваційно-творча активність і спрямованість особистості. 
2. Інтелектуально-логічні здібності. 
3. Інтелектуально-евристичні, інтуїтивні здібності. 
4. Світоглядні властивості особистості. 
5. Моральні якості, які сприяють успішній навчально-творчій діяльності. 
6. Естетичні якості. 
7. Комунікативно-творчі здібності. 
8. Здібності до самоуправління особистості своєю навчально-творчою діяльністю. 
Для формування творчої особистості в процесі вивчення інформатики особливо важливі другий і 

третій компоненти. 
Інтелектуально-логічні здібності учня виявляються у: 
1. Вмінні аналізувати. Критеріями оцінки аналізу є правильність, повнота, глибина. 
2. Здібності виділяти істотне спільне і відволікатися від несуттєвого (абстрагування). Критерієм 

оцінки є логічність, правильність, глибина суджень і висновків, вміння описувати явища, процеси, 
логічно зв'язано, повно і правильно викладати думки. Критерієм оцінки цього вміння є повнота, 
глибина, логічність. 

3. Здібності формулювати правильне означення об'єкта, встановлювати родову ознаку і видову 
відміну. Критерієм оцінки цієї здібності є стислість, правильність сформульованого означення. 

4. Здібності пояснювати, що свідчить про інтелектуально-логічне вміння аргументовано 
викладати і розкривати сутність питання, проблеми, способи її розв'язання. Критерієм оцінки є 
повнота, аргументованість суджень. 

5. Здібності доводити, обґрунтовувати. Критерієм є аргументованість і володіння процедурами 
доведення. 

Інтелектуально-евристичні здібності особистості включають: 
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1. Здібності генерувати ідеї, висувати гіпотези, що характеризує інтелектуально-евристичні 
властивості особистості в умовах обмеженої інформації, прогнозувати розв'язання творчих задач, 
інтелектуально вбачати і висувати оригінальні підходи, стратегії, методи їх розв'язання. Критерієм 
оцінки є кількість ідей, гіпотез, що висувається особистістю за одиницю часу, їх оригінальність, 
новизна, ефективність для розв'язання творчої задачі. 

2. Здібність до фантазії. Це найбільш яскраве виявлення творчої уяви, створення інколи 
неправдоподібних, парадоксальних образів і понять. Критерієм оцінки є яскравість і оригінальність 
образів, новизна, значимість фантазії, що виявляється при розв'язуванні творчих задач. 

3. Асоціативність пам'яті, здібність відображати і встановлювати у свідомості нові зв'язки 
між компонентами задачі, особливо відомими і невідомими за схожістю, суміжністю, контрастом. 
Критерієм оцінки є кількість асоціацій за одиницю часу, їх оригінальність, новизна, ефективність для 
розв'язання задачі. 

4. Здібність бачити протиріччя і проблеми. Критерієм оцінки є кількість розкритих протиріч, 
сформульованих проблем за одиницю часу, їх новизна й оригінальність. 

5. Здібність до переносу знань, умінь у нові ситуації характеризує продуктивність мислення. 
Критерієм оцінки є широта переносу (внутрішньопредметний – близький, міжпредметний – дальній), 
ступінь ефективності переносу знань і умінь для розв'язання творчих задач. 

6. Здібність відмовлятися від нав'язливої ідеї, перебороти інерцію мислення. Критерієм оцінки 
є ступінь швидкості переключення мислення на новий спосіб розв'язання творчої задачі, гнучкість 
мислення в пошуку нових підходів до аналізу протиріч, що виникають. 

7. Незалежність мислення характеризує здібність не слідувати бездумно загальноприйнятій 
точці зору, бути вільним від думки авторитетів, мати свою точку зору. Критерієм оцінки є гнучкість 
та інверсія мислення, ступінь незалежності власної думки від думки інших. 

8. Критичність мислення – це здібність до оціночних суджень, видіння правильно оцінити 
процес і результат власної творчої діяльності та діяльності інших, уміння знаходити власні помилки, 
їх причини і причини невдач. Критерієм оцінки є об'єктивність критеріїв оціночних суджень, а також 
ефективність виявлення причин своїх помилок і невдач. 

Творчою задачею називають таку, яка або вся в цілому є новою (не знайома для суб'єкта), або ж, 
меншою мірою, містить значну новизну, що і зумовлює значні розумові зусилля, спеціальний пошук, 
знаходження нового способу її розв'язання (за В. Моляко). 

Виходячи із психологічного аналізу структури творчої особистості й діяльності нами виділено й 
розкрито наступні компоненти особистоорієнтованого підходу до вивчення інформатики, що включає 
елементи творчої діяльності: мотиваційний, інтелектуальний і предметно-практичний. Мотиваційний 
компонент характеризує відношення до комп'ютера як засобу інформаційної діяльності, інструмента 
рішення виникаючих інформаційних завдань; його інтерес, спонукання до оволодіння відповідними 
знаннями й уміннями; прагнення самому використати можливості комп'ютера в навчальній і 
позаурочній діяльності.  

Інтелектуальний компонент являє собою знання з відповідних предметних областей (кібернетика, 
інформатика, теорія інформації, математика та ін.), систему знань і вмінь, сформованих у ході 
вивчення інформатики, як засобу рішення інформаційних завдань у навчальній і позаурочній 
інформаційній діяльності. Формування цього компонента опирається на якісні й кількісні 
характеристики засвоєних знань.  

Предметно-практичний компонент припускає освоєння засобів рішення завдань у навчальній і 
позаурочній інформаційній діяльності, має на увазі процес і результат формування найбільш 
значимих інформаційних навичок.  

Аналізуючи стан формування комп'ютерної грамотності, що включає елементи творчої діяльності, 
на сучасному етапі й орієнтуючись на трьохрівневу систему планування результатів навчання, 
приходимо до висновку про доцільність функціонування в навчальному процесі більше складної 
структурної одиниці – системи творчих завдань як засобу формування комп'ютерної грамотності на 
всіх трьох рівнях.  

Система творчих завдань, орієнтована на формування комп'ютерної грамотності, одночасно 
розглядається і як сукупність творчих завдань, і як єдине ціле. Системоутворюючим фактором 
об'єднання творчих завдань виступає мета сучасної школи, пов'язана із творчою спрямованістю 
інформатизації освіти.  

Така система повинна задовольняти виділеним вимогам до системи творчих завдань:  
1) Психологічна комфортність – облік типів мислення, видів пам'яті, що визначають 

індивідуальну траєкторію інформаційної діяльності.  
2) Цільова орієнтація – певне місце й роль кожного завдання у блоці уроків, що відповідає цілям 

предмета.  
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3) Цільова достатність і повнота – достатня кількість творчих завдань для визначеної й 
позаурочної інформаційної діяльності.  

4) Наявність ключових завдань – виділення завдань, що мають принципове значення для 
засвоєння предмета, в блок завдань, обов'язкових для засвоєння.  

5) Ієрархічна структура – сукупність завдань, представлена зв'язним графом, у вузлах якого – 
ключові завдання, вище них – підготовчі й допоміжні, нижче – узагальнюючі завдання.  

6) Рівнева диференціація – зростання складності завдань при переході від мінімального до 
загального й творчого рівнів.  

7) Якісний перехід до творчості як усередині певного завдання, так і при їхній композиції.  
8) Використання творчих завдань, реалізованих за допомогою методу проектів. 
Можна розвивати творчі здібності та формувати відповідні навички розв'язування задач з 

інформатики учнів, якщо використовувати спеціальні евристики – схеми організації розумової 
діяльності, що реалізуються опосередковано через спеціально організовані методичні заходи на 
уроках інформатики.  

Розглянемо основні з евристичних методів:  
1) Колективна "мозкова атака" (або "метод мозкового штурму", або брейнстормінг). Цей метод 

було запропоновано американським ученим А. Осборном як покращений варіант евристичного 
діалогу Сократа. Його використовують в умовах групових форм навчання, причому 
найоптимальнішими вважають групи від 7 до 13 осіб. 

Винахідники та експериментальне навчання в школі свідчать, що колективно генерувати ідеї 
ефективніше, ніж індивідуально. 

У шкільній практиці активізація навчально-творчої діяльності часто стримується через 
побоювання учнів помилитися і бути підданими критиці. Заважає також жорсткий стиль керівництва, 
тиск думок авторитету вчителя або здібних товаришів, відсутність позитивних емоцій. 

"Мозковий штурм" як колективний метод генерування ідей при розв'язанні творчих задач ставить 
за мету зібрати якнайбільше різноманітних ідей. Щоб усунути негативні моменти традиційного 
колективного навчання, вводять принципи і правила цього методу: абсолютна заборона критики ідей, 
запропонованих учасниками "мозкового штурму", схвалення усіх можливих реплік, жартів. Керівник 
дискусії повинен уміло спрямовувати її хід, вдало ставити стимулюючі запитання, при потребі 
підказувати, використовувати репліки. Перевага віддається гетерогенним (різнорівневим) групам. 
"Мозковий штурм" може продовжуватися від 15 хвилин до 1 год. Відбір ідей здійснюють спеціалісти, 
експерти, які оцінюють ідеї у два етапи: спочатку із загальної кількості відбирають найраціональніші 
і найоригінальніші, а потім з урахуванням специфіки задачі і мети її розв'язання. 

Отже, метод А. Осборна "мозкового штурму" активізує творчу думку при виконанні чотирьох 
правил: 

− виключається критика, можна висловлювати без побоювання будь-яку думку; 
− заохочується будь-яке вільне асоціювання: чим більш дикою здається ідея, тим краще; 
− кількість ідей, які висувають, повинна бути якомога більшою; 
− дозволяється як завгодно комбінувати висловлені ідеї, видозмінювати їх, тобто 

"покращувати" ідеї, що висунуті іншими членами групи. 
Зараз початковий ентузіазм щодо "мозкового штурму" зменшився, крім того, питання ставляться 

щодо з'ясування: які задачі розв'язуються цим методом, з яких осіб обирати групи, якими шляхами 
підвищувати ефективність їхньої діяльності? Виявлена користь від поєднання брейнстормінгу із 
синектичним методом. 

2) Сутність методу синектики, запропонованого І. Гордоном як метод творчої діяльності, полягає 
в тому, щоб глибоко вивчити проблему і звикнути до неї, тобто зробити незнайоме знайомим, а від 
звичного відмовитися. Вона ґрунтується на послідовному застосуванні чотирьох видів аналогій: 
прямої (як розв'язують схожі задачі), особистої (уявляючи себе на місці об'єкта, що змінюється), 
символічної (у вигляді короткої образної назви задач) і фантастичної (з використанням казкових 
персонажів). 

3) Морфологічний аналіз як метод розв'язування творчих задач був запропонований Цвіккі. 
Сутність його полягає в тому, що враховують параметри будь-якого об'єкта – потужність, швидкість, 
вид руху, освітленість, спосіб обігрівання, охолодження, геометричні розміри тощо. Ці параметри – 
морфологічні осі – можуть по-різному варіюватися для різних випадків. Виписані можливі варіанти 
морфоосей і зведені разом формують морфологічний ящик. Нова конструкція може виявитися 
прогресивною, оскільки одержуємо стикування різних випадкових параметрів морфоосей. 

4) При використанні методу фокальних об'єктів (автор Цвіккі), який пізніше був розвинений 
американським дослідником C. Вайтингом, властивості навмання відібраних слів переносять на 
ключовий об'єкт, який знаходиться ніби у фокусі цих властивостей. Якщо треба, наприклад, 
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сконструювати нову лампу, то у фокусі властивостей, скажімо, "морозива" це буде холодна лампа, 
смачна, солодка, молочна, стравна, шоколадна, хрумка. 

І все ж ці нові евристичні методики не породили буму винаходів, оскільки вони не ламали основ 
сліпого перебору, а лише розвивали цей метод (прискорювали перебір), не давали розумних критеріїв 
для відбору сильних рішень. Необхідно було окремі універсальні принципи об'єднати в єдину 
загальну теорію, щоб охопити всі принципи, і в той самий час настільки інструментальну, щоб вона 
була доступною для практики. 

У творчій діяльності використовують також прийоми, які сприяють розв'язанню складної, 
нестандартної задачі або проблеми. Наведемо деякі з них. 

Запитання. Сутність цього прийому полягає в тому, щоб сформулювати якомога більше запитань, 
що стосуються певної задачі або проблеми, і спробувати знайти відповіді на них. Сократ перший 
зазначив, що "запитання є повивальною бабкою, яка допомагає народитися новій думці". 

Відстрочка. Якщо знайти розв'язання задачі не вдається, треба відкласти її і зайнятися чимось 
іншим. Через деякий час варто повернутися до задачі, і спосіб розв'язання може бути знайдено. 

Фіксація. Важливо завжди і за будь-яких умов мати при собі засіб для запису думок. 
Досвід багатьох вітчизняних та закордонних педагогів свідчить про вірогідність успішного 

формування у школярів якостей творчої особистості. Для цього учням варто надавати максимум 
можливостей для випробовування себе в творчості, причому починати треба з найпростіших завдань. 
Навчання творчості має відбуватися в першу чергу і в основному на програмному навчальному 
матеріалі з інформатики, а в разі потреби й на спеціально побудованій системі задач. Засвоюючи 
досвід творчої діяльності, характерні для неї процедури, учні набувають здібності видозмінювати ті 
стереотипи мислення, яким вони вже навчилися, вчаться відмовлятися від стереотипів, конструювати 
нові підходи до осмислення раніше засвоєного або нового змісту. 

М. Махмутов, аналізуючи стан шкільної освіти, зазначав, що у традиційному навчанні всі знання, 
вміння і навички отримують шляхом репродуктивного засвоєння, що розвиває пам'ять і навички 
репродуктивного мислення. Навички продуктивного і творчого мислення є наслідком репродук-
тивного засвоєння. Тобто базою будь-якої творчості є конкретні знання, навички й уміння Це 
положення суттєве для вирішення проблеми творчого розвитку у процесі навчання (базовий зміст 
освіти повинен якісно засвоюватися). Проте цього недостатньо для розвитку пізнавальної 
самостійності і творчості школярів. 
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Кривонос А.Н. Основные методики формирования творческих способностей.  

В статье осуществлен психолого-педагогический анализ понятий "творчество" и "творческие 
способности", рассмотрено основные методы формирования творческих способностей и специфику 

их применения при изучении информатики. 

Kryvonos O.M. Basic methods of creative skills formation. 

The article analyses the psychological and pedagogical aspects of the concepts of creativity and creative 
skills. Highlighted also are basic methods of creative skills formation and the peculiarities of their usage in 

the process of studying information science.    
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 

У статті розкрито актуальні проблеми концепції розвивального навчання майбутніх учителів 
математики. 

Сучасний етап розвитку суспільства спричинив постановку нових педагогічних цілей і задач у 
вищій школі. Традиційна система освіти, яка вбачає за головну мету навчального процесу передачу 
знань, умінь та навичок, має гальмівну дію на розвиток студента як творчої особистості, здатної 
самостійно мислити і приймати рішення. Нові завдання вищої школи вбачаються в оволодінні 
студентами сутності й змісту методологічних положень (принципів) сучасної науки, 
фундаментальними законами пізнання та мислення, перенесення центру ваги з сумарної технології 
навчання на розвивальну. Академік С.У. Гончаренко у зв’язку з цим зазначає: "Особливо важливим 
для навчання у вищій школі є максимальний розвиток умінь студентів самостійно застосовувати 
основні принципи і закони в практичній діяльності людини та бачити дію цих принципів у нових 
відкриттях і досягненнях техніки" [1: 4]. Реалізація цього завдання в методиці як науці потребує 
введення у навчальний процес таких методологічних і теоретичних засад, які є підґрунтям для 
самостійного одержання студентами нових знань та способів діяльності, розвитку їхньої культури в 
цілому. Це дасть змогу розв’язувати поставлені задачі-проблеми в загальному вигляді, а отже, легко 
знаходити шляхи та способи розв’язування часткових задач.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури, методичних досліджень показує, що з початку 90-х 
років минулого століття стають особливо актуальними проблеми формування та розвитку певних 
психічних властивостей особистості, систематизації та інтеграції знань, створення наукової картини 
світу в процесі вивчення певної дисципліни різними віковими категоріями підростаючого покоління – 
від дошкільнят до студентів. Створюються дидактичні та методичні системи навчання, завданням 
яких є реалізація розвивальної функції, формування пізнавальної активності та самостійності 
школярів і студентів. Система розвивального навчання стає в центрі наукових пошуків багатьох 
педагогів, психологів, методистів, учителів-практиків. Зокрема, проблеми розвивального навчання в 
системі методичної підготовки майбутніх учителів математики стали предметом досліджень автора 
статті. З’ясувати зміст (сутність) цих проблем, проаналізувати як вони розв’язуються та можуть бути 
розв’язані, які питання при цьому мають вирішуватися першочергово – такі завдання поставлені в 
роботі.  

Розвиток освітньої галузі кінця двадцятого століття пов'язаний з ідеями гуманізації та 
гуманітаризації, що знаходить своє відображення в концепціях особистісно орієнтованого та 
розвивального навчання. Головною дійовою особою навчального процесу визнається особистість 
учня та студента, що пояснюється постановкою нової головної мети освіти – розвиток тих якостей 
особистості, які потрібні їй та суспільству для включення  у соціально-корисну діяльність. Реалізація 
цієї мети тісно пов’язана з проблемою учіння, що, як визнають провідні українські вчені, є найбільш 
складною і найменш опрацьованою, а в методичному плані – перебуває лише на початковому етапі 
дослідження. Це пов’язується з тим, що "…у наш час розійшлися лінії навчання і культурного 
розвитку, і навчання (принаймні у його теперішніх формах) аж ніяк не є засобом розвитку, як це було 
прийнято вважати в культурно-історичній школі Л.С. Виготського. Освіта виявилася гранично 
раціоналізованою і вербалізованою. З неї вихолощено афективно-емоційний запал дитинства, що веде 
до поширення в суспільстві професійно-компетентного, але бездуховного індивіда" [1: 39].  

Розгляд студента чи учня як суб’єкта навчальної діяльності – ось що лежить в основі розв’язання 
проблеми учіння. Проте в традиційних методиках це здійснюється формально, без урахування того, 
що для суб’єкта пізнання процес здобування знань, формування вмінь та навичок можливий лише 
завдяки актуалізації його суб’єктивного досвіду, емоційно-ціннісного та мотиваційного компонентів 
навчальної діяльності. Як правило, це призводить до втрати інтересу до навчання, небажання 
розв’язувати навчально-пізнавальні задачі самостійно, оскільки якість засвоєних знань визначається 
перш за все рівнем запам’ятовування матеріалу, відтворення, поданих викладачем у готовому вигляді 
знань, способів дій та мислення. У системі розвивального навчання визнається, що рівень знань 
студентів має визначатися тим, наскільки самостійно вони можуть їх використовувати в нових 
ситуаціях при розв’язуванні нових нестандартних навчально-професійних, у тому числі методичних, 
задач. Самостійність студентів у процесі постановки, розв’язання навчальних і професійних задач-
проблем є метою системи розвивального навчання, оскільки слугує ознакою сформованості суб’єкта 
навчально-професійної діяльності, без чого неможливим стає розвиток творчої особистості.  
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Діагностика реального стану навчання студентів показує, що вони не володіють узагальненими 
мислительними діями та прийомами розумової діяльності, які забезпечують високу продуктивність 
читання і розуміння наукових текстів. Звідси невисокий рівень усвідомлення і диференціації самих 
навчальних задач, а також рівень рефлексії навчальної діяльності. Саме ця обставина перешкоджає 
розвитку саморегуляції навчання, самостійності в навчальній діяльності [2: 99]. Беззаперечним є і 
такий факт: "Ми маємо справу із достатньо стійкою картиною неблагополучного стану когнітивного 
розвитку студентів. Звідси висновок про необхідність навчати студентів "знанням про знання", " 
метазнанням" і "метакогнізації"" [2: 101].  

Ефективним засобом у розв’язанні існуючих проблем є формування навчально-професійної 
діяльності студентів та розвитку їх особистостей як суб’єктів цієї діяльності. Проте попередньо 
потребує розв’язання проблемне питання організації навчання, яке забезпечувало б формування 
суб’єкта пізнання та розвиток його психічних функцій. Цю задачу вперше розв’язував видатний 
психолог Л.С. Виготський у рамках проблеми про співвідношення навчання і розвитку. Українські 
вчені визнають, що "найдокладніше це питання розроблене в концепції навчальної діяльності 
(Д.Б. Ельконін і В.В. Давидов) у межах системного й індивідуально орієнтованого навчання" [1: 42]. 
Названа концепція складає основу системи розвивального навчання.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури показує, що переважна більшість дослідників 
розглядають особистість студента як об’єкт-суб’єкт педагогічної діяльності. Студент визнається 
об’єктом педагогічної діяльності, оскільки він є результатом впливу педагога (викладача), що 
матеріалізується в його знаннях, уміннях, навичках, властивостях психіки. У навчальній, ігровій, 
дослідницькій, комунікативній діяльностях він може виступати суб’єктом діяльності. Визнається, що 
студент ніколи не розвивається у прямій залежності від педагогічного впливу, а за своїми законами, 
властивими його психіці, – особливостями сприймання, розуміння, запам’ятовування, становлення 
волі, характеру, формування загальних і специфічних здібностей. Студент не народжується суб’єктом 
діяльності, а стає ним під впливом виховання [3: 98].  

 Дидактика розвивального навчання констатує: тільки через формування студента як суб’єкта 
власних дій та власної діяльності створюється реальна можливість для розвитку і становлення його як 
особистості. Такою діяльністю, згідно з періодизацією Д.Б. Ельконіна, є навчально-професійна 
діяльність, яка виступає формою засвоєння теоретичних знань у процесі розв’язування навчально-
професійних задач. Головними компонентами такої діяльності є мислительні дії: аналіз, рефлексія, 
змістові узагальнення, планування, які забезпечують формування та розвиток перш за все 
теоретичного мислення. А для цього викладач університету повинен уміти організовувати та 
проектувати навчально-професійну діяльність студентів. Один із дослідників концепції 
розвивального навчання Є.І. Ісаєв зауважує: "Для реалізації цілей розвивальної освіти необхідно 
перебудувати педагогічну освіту, переорієнтувати її з предметно-методичної підготовки на 
загальнокультурний і професійний розвиток особистості педагога, із засвоєння практичних знань, 
умінь та навичок на оволодіння культурою і методологією педагогічної діяльності" [4: 242]. У зв’язку 
з цим стає потреба в новому трактуванні педагогіки як теорії і технології педагогічної діяльності, що 
здійснюється з метою реалізації цілей розвитку особистості. Тому завданням педагогічної діяльності 
в концепції розвивальної освіти є створення психолого-педагогічних умов для формування навчальної 
діяльності учнів та навчально-професійної діяльності студентів. Відповідно до цього система 
методичної підготовки майбутніх учителів математики має передбачати засвоєння ними навчальної, 
методичної та педагогічної діяльностей, в основі яких – розв’язування навчально-методичних та 
педагогічних задач з метою формування навчальної діяльності школярів.  

У дослідженнях Д.М. Богоявленського, Д.Б. Богоявленської, Дж. Брудера, В.В. Давидова, 
Д.Б. Ельконіна, Л.В. Занкова, Е.М. Кабанової-Меллер, З.І. Калмикової, Г.С. Костюка, Н.О. Менчинської, 
В.І. Решетникова, Н.Ф. Тализіної та інших показано, що рівень розумового розвитку визначається не 
тільки змістом знань, але й способами їх добування. Аналіз змісту, методів, форм і якості підготовки 
вчителів математики дає змогу зробити висновок про невідповідність існуючих способів навчання в 
педагогічних вузах цілям, задачам і особливостям їх навчально-професійної діяльності. Випускники 
математичних факультетів педагогічних університетів відчувають труднощі при: 

- організації колективної навчальної діяльності учнів;  
- діагностиці знань, умінь і навичок школярів, рівня розвитку їхнього теоретичного мислення;  
- проектуванні елементів методичної системи навчання, зокрема цілей, форм, методів навчання; 
- реалізації активних та інтерактивних форм, методів навчання, особливо самостійної роботи 

учнів, евристичної бесіди, дослідницького методу навчання; 
- аналізі та самоаналізі здійснених математичної, методичної, педагогічної діяльностей; 
- здійсненні рефлексії навчальної діяльності школярів; 
- формуванні змістових узагальнень математичних теорій, узагальненні, систематизації та 

класифікації знань учнів; 
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- формулюванні евристичних та алгоритмічних приписів розв’язування певного класу задач, 
різних методів доведення тверджень (теорем);  

- плануванні роботи зі здібними та обдарованими з математики учнями; 
- аналізі учнівських математичних помилок та визначенні шляхів їх усунення; 
- навчанні школярів узагальненим прийомам і способам мислення, моделюванню навчальних 

задач та знаходженню загальних способів, методів розв’язування математичних задач;  
- актуалізації опорних та обґрунтуванні походження нових знань учнів у процесі проведення 

різних типів уроків. 
Проаналізуємо зміст найвідоміших підручників (посібників) з методики навчання математики в 

контексті концепції розвивального навчання.  
У підручнику З.І. Слєпкань "Методика навчання математики" [5] для студентів математичних 

спеціальностей педагогічних навчальних закладів важливість належного рівня математичної 
підготовки підростаючого покоління вбачається в тому, що математика як наука має великі 
можливості для інтелектуального розвитку особистості (логічного мислення, просторової уяви та 
уявлень, алгоритмічної та інформаційної культури, знаходження причинно-наслідкових зв’язків, 
доказовості мислення, створення моделей). Зазначається, що такі можливості можуть бути реалізовані 
тільки завдяки провідній ролі вчителя (викладача) математики, який має фундаментальну 
математичну, психолого-педагогічну і методичну підготовку, здатний організувати навчально-
виховний процес відповідно до вимог сьогодення. Як і в концепції розвивального навчання, 
визнається, що мета навчання і виховання підпорядковані розвитку й виступають як загальні форми, 
засоби розвитку. Сформульовані цілі навчання математики в школі, серед яких головною є розумовий 
розвиток учнів.  

Порівняно з іншими діючими підручниками з методики навчання математики особливістю цього 
підручника є максимальне використання автором основних теоретичних положень психології, 
існуючого передового педагогічного досвіду. Матеріал викладається відповідно до загальнонаукового 
методу побудови теорії: від загального (абстрактного) до конкретного. Так, спочатку вивчаються 
питання загальної методики навчання математики: 

- предмет, цілі, завдання, структура дисципліни; 
- концепція навчальної діяльності, реалізація загальних розумових дій і прийомів розумової 

діяльності в навчанні математики; 
- принципи і методи навчання математики (у тому числі психологічні та дидактичні принципи 

розвивального навчання); 
- загальна характеристика математичних понять, їх систематизація, класифікація та методика 

формування (у тому числі психолого-дидактичні основи формування і застосування); 
- теореми, види теорем, методи доведення та загальна методика навчання учнів доведень теорем; 
- методи та способи розв’язування задач шкільного курсу математики; 
- засоби і форми організації навчальної діяльності учнів. 
У другій частині підручника реалізуються вищеназвані теоретичні основи методики навчання 

математики при вивченні окремих предметів, змістових ліній шкільного курсу. Особливу увагу автор 
звертає на використання активних методів та форм навчання (проблемного викладу матеріалу, 
евристичної бесіди, дослідницького методу навчання, організації самостійної роботи) як засобу 
підвищення ефективності впливу навчально-виховного процесу на розумовий розвиток учнів. 
Розвитку теоретичного мислення студентів сприяє: 

- досконала логічна структура викладу методики навчання математики як науки; 
- аналіз усіх компонентів методичної системи навчання математики (цілей, змісту, форм, методів, 

засобів навчання); 
- варіативний підхід до побудови методик навчання деяких питань курсу елементарної 

математики; 
- систематичний показ загальних методів і способів розв’язування задач і доведення теорем 

шкільного курсу математики, формулювання відповідних евристичних та алгоритмічних приписів;  
- структурно-генетичний аналіз і синтез основних елементів методик навчання предметів, 

змістових ліній курсу елементарної математики; 
- створення умов для формування змістових узагальнень у студентів з методики навчання 

математики як дисципліни в цілому, так і її конкретних тем, розділів, предметів; 
- обґрунтування походження математичних та методичних знань, ретроспективний аналіз 

головних етапів розвитку математики та методики навчання математики як наук; 
- виклад теоретичного матеріалу на рівні методології педагогіки, психології, математики, 

методики навчання; 
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- реалізація загальнонаукового дедуктивного методу побудови теорії, що діалектично поєднує 
математику та методику навчання математики, сприяє фундаменталізації системи методичної 
підготовки вчителя математики. 

З.І. Слєпкань у своїх роботах велике значення приділяє психолого-педагогічним та методичним 
основам розвивального навчання математики, перш за все формуванню навчальної діяльності учнів, 
реалізації системного, комплексного та діяльнісного підходів у розвитку особистості, психологічному 
аналізу структури розумової діяльності в процесі формування математичних понять, доведення 
математичних тверджень, розв’язування задач, узагальнення та систематизації знань. Її науковими 
інтересами є теоретичні засади педагогічного процесу у вищій школі, актуальні проблеми фахової та 
методичної підготовки майбутніх учителів математики.  

Навчальний посібник Г.П. Бевза "Методика викладання математики" [6] структурований на 
дедуктивній основі. Він містить загальні питання методики математики, які реалізуються в методиках 
викладання арифметики, алгебри, початків аналізу та  геометрії. Методика викладання математики 
розглядається як наука про різні способи і форми передачі учням математичних знань, мету, зміст і 
засоби навчання та нерозривно пов’язані з ними питання виховання учнів у процесі викладання 
математики. Серед завдань, що ставляться методикою викладання математики, виділяється створення 
методики, зорієнтованої на виховання і розвиток учнів під час навчання математики, передусім на 
розвиток логічного мислення. Головною метою викладання математики  в школі визнається 
забезпечення міцного і свідомого оволодіння системою математичних знань, умінь і навичок, які 
потрібні для загального розвитку учнів, для їх практичної діяльності в умовах виробництва, для 
вивчення на досить високому рівні споріднених шкільних предметів і для продовження освіти.  

Аналіз поставлених цілей, завдань курсу шкільної математики та засобів їх реалізації дозволяє 
зробити висновок, що в основі побудованої методики викладання математики лежить положення про 
те, що учень є об’єктом педагогічного впливу вчителя, а розвиток школяра залежить насамперед від 
ефективності цього впливу в процесі передачі системи математичних знань, формування певних 
умінь та навичок. У зв’язку з цим перед учителем математики ставляться завдання: добре знати свій 
предмет, способи та методи його викладання, вміти відбирати методи, форми і засоби навчання, 
враховуючи визначену мету навчання математики, вікову категорію учнів. Таким чином 
забезпечується розвиток учнів, оскільки під загальним розвитком людини розуміється насамперед 
знання нею основ наук про природу, суспільство, людське мислення, найважливіших галузей 
виробництва, мистецтва  і т.д. [6: 6]. А тому вчитель – це насамперед носій системи знань, який має 
передати їх підростаючому поколінню.  

У зв’язку зі зміною головної мети освітньої галузі, що пояснюється процесами демократизації, 
гуманізації та гуманітаризації, завданням формування суб’єкта навчальної діяльності в концепції 
розвивального навчання, методика викладання математики як наука була реорганізована в методику 
навчання математики, що відображає нові цінності суспільства. Це стало причиною висунення нових 
вимог до особистості вчителя, серед яких головною є здатність до організації власної педагогічної 
діяльності – діяльності керування самостійною навчальною діяльністю учнів.  

Водночас варто зазначити, що навчальний посібник Г.П. Бевза має цілий ряд характеристик, які 
сприяють реалізації парадигми розвивальної освіти: 

- високий теоретичний рівень викладеного матеріалу, його структурованість і відповідність 
принципу наступності; 

- системне використання історичного та логічного методів пізнання; 
- посилання на методологічні основи математики як науки;  
- змістовий аналіз основних понять, категорій, принципів, методів математики та методики 

навчання математики; 
- розгляд самостійної роботи як методу навчання; 
- використання загальнонаукових методів дослідження в навчанні математики; 
- підтримання ідеї складання задач самими вчителями. 
Навчальний посібник "Методика викладання математики в середній школі" [7] (упорядники 

Р.С. Черкасов, А.А. Столяр) містить загальну методику, що конкретизує дидактику на матеріалі 
математики як навчального предмета. Основні положення загальної методики математики 
викладаються відповідно до загальнонаукових методів побудови теорії: визначаються предмет, цілі, 
зміст дисципліни; формулюються головні положення – вісім принципів дидактики в навчанні 
математики; характеризуються математичні поняття та встановлюються умови їх ефективного 
формування, у тому числі через означення; здійснюється аналіз математичних висловлень; 
розглядаються математичні доведення як готова логічна конструкція; наводяться характеристики 
найважливіших методів навчання математики – загальних, конкретизованих, адаптованих до 
навчання математики, або спеціальних, що відображають методи самої математики.  
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З погляду концепції розвивального навчання велике значення має навчання загальним методам 
розв’язування задач, навчання математики через задачі та визнання процесу розв’язування задач як 
засобу розвитку мислення особистості. Крім цього, через весь посібник проходить ідея про те, що 
процес формування математичних понять, розв’язування задач, доведення теорем є ефективним тоді, 
коли він орієнтує на аналіз, синтез, узагальнення та абстрагування істотних ознак. Одним із 
найважливіших засобів розвитку творчих здібностей учнів визнається самостійна робота, у структурі 
якої виділяються змістова, процесуальна, мотиваційна сторони навчально-пізнавальної діяльності. 
Особливе місце серед самостійних робіт займають творчі роботи з математики: розв’язування задач і 
доведення теорем нестандартними способами; розв’язування задач декількома способами; складання 
задач і прикладів; математичні твори. 

Таким чином, названі два посібники та підручник містять теоретичні та практичні положення, які 
сприяють реалізації концепції розвивального навчання при вивченні курсу елементарної математики 
та методики навчання математики. Проте створення науково обґрунтованої теорії і методики 
розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики 
залишається однією з актуальних проблем професійної освіти та педагогічної науки в цілому. 
Основоположник теорії розвивального навчання В.В. Давидов зазначав: "Ця тема зовсім нова і 
перспективна" [8: 272]. Для її розв’язання необхідно насамперед виділити методологічні засади 
реалізації системи розвивального навчання в школі та вузі; охарактеризувати головні психічні 
новоутворення, які формуються в студентському віці; визначити зміст, структуру навчального 
матеріалу, способи здійснення провідної діяльності студентів – навчально-професійної – відповідно 
до концепції розвивального навчання. Тому подальшим предметом досліджень автора будуть 
дидактичні умови реалізації розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх 
учителів математики та розробка відповідної моделі системи навчання, метою якої є формування 
навчально-професійної діяльності студентів у процесі постановки та розв’язування всіх типів задач: 
математичних, навчальних, методичних, педагогічних, науково-дослідних. 
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В статье раскрыты актуальные проблемы концепции развивающего обучения будущих учителей 
математики. 
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prospective teachers of mathematics. 

 
 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 26. Педагогічні науки 

© Бойчук І.Д., 2006 
24 

УДК 378. 14 
І.Д. Бойчук, 

викладач-методист 
(Житомирський фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича) 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ БАКАЛАВРІВ У КОЛЕДЖІ 

У статті розглянуто основні особливості та етапи впровадження нової моделі організації 
навчального процесу – кредитно-модульної системи. 

Основною сутністю Болонського процесу є створення до 2010 року єдиного  Європейського 
наукового і освітнього простору, який містить процеси структурного реформування національних 
систем вищої освіти та змін освітніх програм у вищих навчальних закладах країн Європи. 

Відповідно до закону України "Про вищу освіту" одним з основних принципів державної політики 
у галузі вищої освіти є інтеграція системи вищої освіти у світову систему при збереженні і розвитку 
досягнень та традицій української вищої школи. 

Проведений Міністерством освіти України і Міністерством охорони здоров’я порівняльний аналіз 
підготовки фахівців фармації з вищою освітою показав, що нинішня система має певні недоліки 
(матеріали колегії МОН України від 24.04.2003р.): 

− відсутність систематичної роботи студентів протягом навчального семестру; 
− низький рівень активності студентів і відсутність елемента змагання у навчанні; 
− суб’єктивність оцінювання знань студентів викладачами; 
− недостатня можливість вибору студентами навчальних дисциплін; 
− значні витрати бюджету часу на проведення екзаменаційних сесій. 

Тільки стисло названі недоліки  підтверджують необхідність уведення якісно нової методології  
організації навчального процесу – європейської кредитно-модульної трансферної системи (ECTS), яка 
забезпечує: 

− привабливість і конкурентоспроможність вищих навчальних закладів, які готують 
фахівців фармацевтичного напряму, де студенти є повноправними співучасниками вищої освіти; 

− уведення модульного принципу організації навчального процесу й орієнтація на 
створення на всіх етапах навчання програм "європейського змісту"; 

− уведення єдиної системи кредитів як засобу виміру навчального навантаження та його 
успішного засвоєння; 

− досягнення стандартів високої якості підготовки і визнання кваліфікації в країнах ЄС. 
Питання впровадження нових технологій навчання та організації навчального процесу в умовах 

кредитно-модульної системи обговорювались на науково-практичному семінарі "Кредитно-модульна 
система підготовки фахівців у контексті Болонської декларації" (06.11.2003р.). У проведенні семінару 
взяли участь представники більше як чотирьох десятків вищих навчальних закладів України, які 
відзначили, що двоступенева система навчання потребує нових технологій і саме такою є кредитно-
модульна система підготовки фахівців. 

Модульна технологія організації навчального процесу постійно досліджується вітчизняними і 
зарубіжними вченими. Вивчалися зокрема проблеми теоретичних та методичних засад використання 
модульного навчання у вищій педагогічній школі (А. Алексюк, І. Бабин, Н. Терещенко); поетапного 
контролю знань студентів за модульно-рейтинговою технологією навчання (П. Сікорський) та інші. 

Реформування системи підготовки фахівців для фармацевтичної галузі як складової системи 
охорони здоров’я України зумовлене глобальними змінами на європейському ринку праці, прогресом 
світової фармацевтичної та медичної науки, змінами в соціальному, економічному, правовому й 
освітянському просторі. 

Завдання реформування системи підготовки фармацевтичних кадрів в Україні у контексті 
Болонського процесу: 

1. Уведення нової моделі організації навчального процесу у вищих навчальних закладах – 
кредитно-модульної системи, заснованої на поєднанні модульних технологій навчання та залікових 
кредитів оцінювання – одиниць вимірювання навчального навантаження студента, необхідного для 
засвоєння модулів. 

2. Розробка нових навчальних планів та програм підготовки фахівців для фармацевтичної галузі на 
основі кредитно-модульної форми організації навчального процесу. 

З 2005 року в нашому коледжі в комплексі з Національним фармацевтичним університетом, який 
входить до переліку навчальних закладів по проведенню експерименту з упровадження кредитно-
модульної системи організації навчального процесу, розпочато підготовку бакалаврів фармації. У 
коледжі на час проведення експерименту визначені такі основні завдання: 
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– запровадити кредитно-модульну систему організації навчального процесу (КМСОНП); 
– структурувати навчальний план підготовки бакалаврів у кредитах ECTS та звести навчальне 

навантаження до 60 кредитів на 1 рік (180 кредитів за 3 роки підготовки бакалавра); 
– структурувати програми навчальних дисциплін на кредити і модулі та проводити підсумковий 

контроль після завершення вивчення модуля або блоку модулів без витрат бюджетного часу на 
проведення екзаменаційних сесій; 

– запровадити рейтингову багатобальну шкалу оцінювання студентів та конвертувати її в 
національну та Європейську системи. 

Для реалізації визначених завдань основним є створення організаційно-методичного забезпечення, 
де визначаються особливості планування, форми організації навчання в умовах КМСОНП, 
методичного забезпечення та контрольних заходів. 

Особливістю планування та організації навчального процесу в кредитно-модульній системі є те, 
що обсяг навчального навантаження студента встановлюється в академічних кредитах. Кредит 
передбачає всі види навчальної діяльності, необхідної для завершення повного строку навчання в 
коледжі: аудиторну, самостійну, виробничу практику, інші види робіт, пов’язані з оцінюванням. 
Кредит, таким чином, базується на повному навантаженні студента, а не обмежується лише 
аудиторними годинами. 

Формами організації навчання в умовах КМСОНП  є: лекції, практичні, семінарські, лабораторні  
заняття, всі види практик, консультації, самостійна робота , усі види контролю успішності студентів 
(крім Державної атестації) тощо. За кожною групою  (підгрупою) студентів закріплюється один 
викладач відповідної циклової методичної комісії на весь період викладання дисципліни. 

Індивідуальні заняття – консультації, індивідуальні завдання, індивідуальні навчально-дослідні 
завдання – проводяться під керівництвом викладача в позааудиторний час за окремим графіком з 
урахуванням потреб і можливостей студентів. 

Навчально-методичне забезпечення включає такі необхідні складові: 
− галузеві стандарти з освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"; 
− освітньо-кваліфікаційну характеристику; 
− освітньо-професійну програму; 
− навчальний план інтегрований зі структурно-логічною схемою підготовки; 
− робочий навчальний план; 
− навчальні програми дисциплін та структуровані робочі навчальні програми дисциплін. 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу дає змогу формувати індивідуальну 
освітньо-професійну програму на підставі переліку змістових модулів (навчальних дисциплін).  
Навчальна дисципліна складається з тісно пов’язаних між собою змістових модулів – логічно 
завершених частин теоретичного і практичного навчального матеріалу, які вивчаються протягом 
навчального року. 

Структурно-логічна схема підготовки визначає послідовність та взаємозв’язок навчальних 
дисциплін, їх розподіл у кредитах посеместрово та інших видів навчальної діяльності у навчальному 
процесі, є науковим та методичним обґрунтуванням реалізації освітньо-професійної програми. 

Навчальний план – основний нормативний документ, на підставі якого здійснюється організація 
навчального процесу. Навчальний план складається на основі структурно-логічної схеми і містить у 
собі розподіл залікових кредитів між циклами дисциплін. 

План підготовки бакалавра фармації складено з розрахунку 3 років навчання або 180 кредитів 
ECTS. Один навчальний рік триває 40 тижнів і включає 60 кредитів (1 тиждень – 1,5 кредиту); 
1 кредит ECTS становить 36 годин; 1 навчальний рік включає 2160 академічних годин. Тижневе 
навантаження становить 1,5 кредиту – 54 години, з них аудиторних 30 годин. 

Навчальний план містить  графік навчального процесу, а також план навчального процесу за 
семестрами, який визначає перелік, обсяг та послідовність вивчення нормативних дисциплін, перелік 
та обсяг запропонованих коледжем вибіркових дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх 
обсяг, форми проведення поточного та підсумкового контролю. 

Графік навчального процесу 1-3 курсів містить по два навчальних семестри, кожний з яких 
поділено на два залікових кредити (чверті), тобто навчальний рік має чотири залікових кредити. 
Дисципліни загальним обсягом до двох національних кредитів, як правило, викладають протягом 
одного залікового кредиту, а дисципліни обсягом до трьох кредитів – два залікових кредити. Інші 
дисципліни викладаються за три залікових кредити або протягом усього року. Це дозволяє викладати 
частину дисциплін послідовно у часі. 

У кінці кожного залікового кредиту (чверті) відводиться один тиждень для проведення 
підсумкового контролю, отже, якщо дисципліна викладалася протягом одного залікового кредиту, на 
останньому тижні цього кредиту проводиться підсумковий контроль, під час якого студент одержує 
підсумкову оцінку з дисципліни. 
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Таким чином, застосовується паралельно-послідовне вивчення дисциплін, що дозволяє підвищити 
якість навчання завдяки:    

− інтенсифікації навчального процесу; 
− систематичності засвоєння навчального матеріалу; 
− підвищенню мотивації та відповідальності студентів за результати навчальної 

діяльності; 
− психологічному розвантаженню студентів завдяки розподілу підсумкового контролю 

протягом навчального року; 
− контролю якості викладання; 
− вживанню своєчасних виховних та дидактичних заходів. 

Отже, навчальний план дає змогу регламентувати проведення контрольних заходів за розкладом 
занять, які плануються як аудиторне навантаження студента та викладача. 

На навчальний рік розробляється графік контрольних заходів, який дає можливість 
конкретизувати види та терміни контрольних заходів за тижнями з кожної дисципліни, навчальної 
або виробничої практики тощо. Графіком передбачено: 

− перелік дисциплін, з яких проводяться контрольні заходи; 
− обсяг дисциплін (час на засвоєння)  в академічних годинах, національних кредитах та 

кредитах ECTS; 
− кількість залікових модулів з кожної дисципліни; 
− види та терміни модульного і підсумкового контролю. 

Графік контрольних заходів складається навчальною частиною, затверджується завідувачем 
відділення та доводиться до відома студента на початку навчального року. 

Контрольні заходи в умовах КМСОНП  базуються на принципах: 
− відповідності стандартам вищої освіти; 
− застосування стандартизованої та уніфікованої систем діагностики; 
− визначеності критеріїв оцінювання; 
− об’єктивності та прозорості технології контролю. 

Запропонованою системою організації навчального процесу передбачено введення багатобального 
рейтингового оцінювання навчальної діяльності студента з метою об’єктивного визначення рівня 
підготовки на певному етапі навчання. В основу рейтингової системи оцінювання покладено 
поопераційний контроль і накопичення поточних рейтингових балів у кожному модулі за різнобічну 
навчально-пізнавальну діяльність. 

Контроль успішності студентів у коледжі здійснюється у формі поточного, модульного та 
підсумкового контролю. 

Поточний контроль – оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу під час проведення 
кожного аудиторного навчального заняття. 

Модульний контроль – оцінювання якості засвоєння навчального матеріалу залікових модулів. 
Модульні контрольні роботи пропонується проводити у формі комп’ютерного  тестування або у 

письмовій формі. 
Підсумковий контроль здійснюється після завершення вивчення всіх тем модуля на останньому 

занятті. До підсумкового контролю допускаються студенти, які відвідали усі передбачені навчальною 
програмою дисципліни аудиторні навчальні заняття та набрали кількість балів, не меншу за 
мінімальну. Студенту, який з поважної причини мав пропуски занять, дозволяється відпрацювання 
академічної заборгованості до визначеного терміну. 

Оцінка з навчальної дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані усі модулі з 
дисципліни. Студенти, які набрали необхідну кількість балів, мають можливість: 

– не складати екзамен або залік, а отримати оцінку відповідно до набраного рейтингу з 
дисципліни, переведеного в оцінку згідно зі шкалою; 

– складати екзамен (залік) з метою підвищення оцінки; 
– підвищити оцінку з дисципліни шляхом перескладання підсумкового контролю (не більше трьох 

разів за весь період навчання) за дозволом директора коледжу. 
Рейтингова оцінка з кожної дисципліни визначається з максимальної кількості балів  (200 балів за 

один заліковий модуль). 
Підсумкова оцінка з дисципліни визначається з двох складових – результати поточної діяльності 

та результату підсумкового контролю. Принципово важливим є врахування таких обставин: обидві 
складові підсумкової оцінки мають самостійне значення, а для цього контроль програмового 
матеріалу розмежовується за змістом у часі. На поточний контроль виносяться завдання, які 
неможливо або недоцільно перевіряти під час підсумкового контролю (уміння та навички проводити 
експеримент, виконувати практичні завдання або лабораторне дослідження індивідуально тощо). 
Натомість завдання, що виносяться на підсумковий контроль, повинні мати узагальнюючий характер 
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та дати можливість оцінювати рівень творчого, цілісного бачення курсу дисципліни, вміння 
синтезувати отримані знання, використовувати їх для аналізу ситуацій та формулювання свого 
ставлення до тих чи інших проблем. 

Про рейтингову систему оцінки успішності студентів з дисципліни в коледжі розроблено 
відповідне положення, яке затверджено наказом директора коледжу. 

Допуск до продовження навчання у наступному семестрі отримують студенти, які під час 
підсумкового контролю отримали позитивні оцінки з усіх навчальних дисциплін, запланованих на 
поточний заліковий кредит. 

При впровадженні рейтингової системи оцінки успішності основною проблемою є розробка 
критеріїв оцінювання, що, в першу чергу, пов’язане зі структуруванням навчальної програми з 
дисципліни. При розробці критеріїв для рейтингового оцінювання необхідно забезпечити 
раціональний розподіл навчального матеріалу програми на модулі. Сама методика оцінювання та 
критерії оцінювання з кожної дисципліни обговорюється і ухвалюється на засіданні циклової комісії 
та на початку навчального року доводиться до відома студентів. 

Наприклад, у системі підготовки фармацевтів, навчальна програма з дисципліни " Органічна 
хімія" складається з окремих модулів, кожен з яких містить певну кількість залікових одиниць ECTS 
(кредитів). Кожен такий модуль складається з певної кількості змістових модулів (розділів).  

На вивчення дисципліни за навчальним планом відведено 7,5 кредитів (270 годин). 
Структурування програми відображено в таблиці: 

 
Кількість годин/кредитів, з них 

 

Аудиторних 
Структура 
навчальної 
дисципліни 

Всього 
годин/ 
кредитів 

Л
ек
ці
й 

 
П
ра
кт
ич
ни
х 

К
он
тр

 
за
хо
ди

 СРС 

Рік 
навчання 

Вид 
контролю 

 270/7,5 64 90 14 102 1-2  
Модуль 1 
Змістових 
модулів 3 

 
72/2 

 
16 

 
20 

 
4 

 
32 

 
1 

Поточний 
контроль, 
підсумковий 
модульний 
контроль 

Модуль 2 
Змістових 
модулів 3 

 
72/2 

 
14 

 
26 

 
3 

 
29 

 
1 

Поточний 
контроль, 
підсумковий 
модульний 
контроль 

Модуль 3 
Змістових 
модулів 3 

 
54/1,5 

 
16 

 
16 

 
4 

 
18 

 
2 

Поточний 
контроль, 
підсумковий 
модульний 
контроль 

Модуль 4 
Змістових 
модулів 3 

 
72/2 

 
18 

 
28 

 
3 

 
23 

 
2 

Поточний 
контроль, 
підсумковий 
модульний 
контроль 

 
Примітка: 1 кредит ECTS – 36 годин; аудиторне навантаження – 62%, самостійна робота – 38%. 
 
Органічна хімія вивчається чотири залікових кредити (два семестри), кожному кредиту відповідає 

засвоєння одного модуля  
Оцінювання  успішності студентів з органічної хімії передбачає оцінювання поточної навчальної 

діяльності та підсумковий модульний контроль, що і складає оцінювання конкретного модуля. 
Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні кожного модуля, становить 200, 
в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами підсумкового модульного 
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контролю – 80 балів. Таким чином, обирається співвідношення між результатами оцінювання 
поточної навчальної діяльності і підсумкового модульного контролю 60% і 40%. 

Вага кожної теми в балах в межах одного модуля має бути однаковою, але може бути різною для 
різних модулів однієї дисципліни і визначається кількістю тем у модулі. Наприклад, при оцінюванні 
поточної навчальної діяльності з органічної хімії, перший модуль передбачає 5 практичних занять, за 
які студент може отримати максимально 120  балів як суму за всі практичні заняття модуля, отже, 
120 : 5 = 24 бали за кожне практичне заняття, що відповідає національній оцінці "5". Мінімальна 
кількість балів, яку студент повинен набрати при вивченні модуля для допуску до підсумкового 
контролю, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідає оцінці "3", на кількість тем 
у модулі. 

Підсумковий модульний контроль здійснюється після вивчення всіх тем модуля на останньому 
контрольному занятті з модуля (контрольні заходи). Підсумковий модульний контроль вважається 
зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів з 80 можливих. 

За рішенням циклової методичної комісії до кількості балів, яку студент набрав з дисципліни, 
можуть додаватися заохочувальні бали за публікації наукових робіт, отримання призових місць на 
олімпіадах з хімічних дисциплін тощо. 

Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані всі модулі з дисципліни і 
виводиться як середнє арифметичне рейтингових оцінок за всі модулі, конвертується за шкалою 
ECTS  та за чотирибальною шкалою. 

Це тільки короткий опис основних  етапів упровадження КМСОНП підготовки бакалаврів 
фармації, у нашому коледжі, які необхідно вдосконалювати та переглядати. Але  ми не бачимо 
сьогодні альтернативи впровадженню якісно нової методології організації навчального процесу, 
заснованої на принципах ECTS. Кредитно-модульна система – це сучасна модель організації 
навчального процесу,  заснована на поєднанні: 

– модульних технологій навчання; 
– залікових кредитів – залікових одиниць виміру засвоєння студентами навчального матеріалу.  
Важливість запровадження кредитно-модульної організації навчального процесу полягає у факторі 

стимулювання до ефективної роботи викладача і студента, систематизації роботи протягом семестру, 
що є перепоною для негативних наслідків навчання за схемою  вивчив чи визубрив – склав – забув. 
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В статье рассматриваются основные особенности и этапы введения новой модели организации 
учебного процесса – кредитно-модульной системы. 

Boychuk I.D. The pedagogical conditions of introducing and organizing the credit-module system 
connected with the process of teaching bachelors in college. 

The article deals with the main peculiarities and stages of introducing a new model of organizing the process 
of teaching according to the credit-module system.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 

У статті подано обґрунтування застосування науково-методичного супроводу як одного з видів 
педагогічної технології для забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів 

математики. 

Основною метою вищої освіти є формування фахівця-професіонала, який володіє певним обсягом 
знань, уміє їх застосувати на практиці, уміє глобально мислити, прагне постійно підвищувати свій 
загальноосвітній рівень. Попри безумовні досягнення вищої освіти України в системі традиційного 
сучасного навчання у вищому закладі освіти є ще багато суттєвих недоліків: брак стимулів до якісної 
й постійної роботи, низький рівень активізації, індивідуалізації навчання, самостійності навчальної 
діяльності й розвитку творчих здібностей випускників вищих навчально-виховних закладів тощо. 
Одним із шляхів підвищення якості підготовки фахівців вищої кваліфікації є технологічне 
забезпечення навчального процесу, яке формує необхідне інформаційне середовище на основі 
активної педагогічної взаємодії викладача й студента. 

Якість фундаментальної підготовки майбутніх фахівців прямо залежить від адекватно обраної й 
професійно реалізованої педагогічної технології. Висвітленню цього питання присвятили свої праці 
В.П. Беспалько, Т.О. Дмитренко, В.І. Євдокимов, В.М. Єремєєва, Г.Ю. Ксьонзова, М.В. Кларін, 
В.Н. Максимова, І.Ф. Прокопенко, Г.К. Селевко, О.М. Столяренко, Д.В. Чернилевський. 

Розглянемо поняття "педагогічної технології" в контексті досліджуваної проблеми. 
Слово "технологія" походить від грецьких "techne" – майстерність, мистецтво та "logos" – поняття, 

навчання, наука. На сучасному етапі розвитку системи освіти дана категорія асоціюється із 
систематичним і послідовним упровадженням у практику закладів освіти визначеної системи 
технологічних процесів, спроектованих на конкретний кінцевий результат [1]. 

Поняття "технологія" не має однозначного тлумачення у сфері освіти. Однак його сутнісна 
інтерпретація відповідає на питання: як, якими способами діяльності досягти результатів, заданих 
метою функціонування чи розвитку освітньої системи. Визначене поняття, таким чином, поєднує між 
собою поняття "мета" й "результат" у межах освітньої системи. Ця категорія має такі характеристики: 
впорядкованість діяльності, її структурування, логіка дій, послідовність етапів із конкретними 
задачами й способами їх розв’язання. Технологія є процесом розв’язання задачі, отримання продукту, 
результату в певний проміжок часу при сукупності операцій, дій, методів і прийомів. Можна 
стверджувати, що технологія – це процесуально-операційна система. Це "покрокова" діяльність, яка 
веде до прогнозованого результату. В основі організації цієї діяльності лежить певна наукова 
концепція чи теорія. 

У зв’язку з багатофакторністю освітнього процесу результат в освіті завжди є відносним, має 
наближений характер, дає непередбачувані ефекти. Тому довільна освітня технологія як система 
способів, дій трансформується через особистісні й індивідуальні особливості того, хто навчає, й того, 
хто навчається [2].  

Разом з тим у педагогічній теорії та практиці поняття "педагогічна технологія" має цілий ряд 
інтерпретацій: 

− один із спеціальних напрямів педагогічної науки, покликаний забезпечити досягнення 
визначених завдань, підвищити ефективність навчально-виховного процесу, гарантувати його 
високий рівень [3]; 

− системний метод створення, застосування й визначення всього процесу навчання й засвоєння 
знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням 
оптимізацію освіти (ЮНЕСКО) [4]; 

− комплексна інтегративна система, яка включає упорядковану кількість операцій і дій, що 
забезпечують педагогічне цілепокладання, змістові, інформаційно-предметні й процесуальні аспекти, 
спрямовані на засвоєння систематизованих знань, набуття професійних умінь і формування 
особистісних якостей тих, кого навчають, заданих цілями навчання (Д.В. Чернилевський) [3]; 

− освітні організаційно-методичні комплекси, які зв’язують у технологічний ланцюжок завдання, 
зміст, засоби навчання, діяльність викладача та діяльність того, хто навчається, орієнтовані на 
досягнення максимально високого результату (О.М. Столяренко) [3]; 
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− така побудова діяльності педагога, за якої усі дії, що її складають, представлені в певній 
цілісності та послідовності, а виконання припускає досягнення необхідного результату й має 
ймовірний прогнозований характер (Г.Ю. Ксензова) [3]; 

− мистецтво учіння, яке виступає як системний метод створення, використання й визначення 
всього процесу викладання та засвоєння знань із урахуванням технічних і людських ресурсів у їх 
взаємодії, що ставить своїм завданням оптимізацію форм освіти (І.Ф. Прокопенко, В.І. Євдокимов) 
[3]; 

− проект визначеної педагогічної системи, що реалізується на практиці (В.П. Беспалько) [4]; 
− синтез надбань педагогічної науки та практики, поєднання традиційних та інноваційних 

елементів досвіду навчання, створених на основі досягнень науково-технічного прогресу, гуманізації 
та демократизації суспільства (В.М. Єремеєва) [5]; 

− галузь застосування системи наукових принципів до програмування процесу навчання й 
використання їх у навчальній практиці з орієнтацією на конкретні цілі навчання, які припускають їх 
оцінювання [4]; 

− виявлення принципів і способів оптимізації освітнього простору, яке вміщує розробку та 
використання прийомів і матеріалів, а також оцінку методів, що застосовуються (М.В. Кларін) [4]. 

Аналіз поданих означень дає можливість виділити основні підходи щодо сутнісної характеристики 
поняття "педагогічна технологія": 

− науковий – як частина педагогічної науки, що вивчає й розробляє цілі, зміст та методи 
навчання й проектує педагогічні процеси; 

− процесуально-описовий – як алгоритм процесу навчання, сукупність цілей, змісту, 
методів та засобів досягнення запланованих результатів; 

− процесуально-дійовий – як шлях реалізації педагогічного процесу, функціонування всіх 
особистісних, інструментальних та методичних засобів. 
Серед сучасних технологій підготовки спеціаліста-математика у світовій практиці найчастіше 

використовують наступні: інтелектуальні навчаючі системи [6], метод проектів [7], інформатизацію 
навчального процесу [8], експертні системи [9; 10], мультимедійні навчаючі системи [11], 
дистанційне навчання [12], науково-методичний супровід [13] та інші. 

У ході експериментальної роботи, що проводилась на базі фізико-математичного факультету 
Житомирського державного університету, основою побудови педагогічної технології забезпечення 
якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики став науково-методичний 
супровід як перспективний напрям технологізації навчального процесу у вищій школі. 

Поняття науково-методичного супроводу є відносно новою категорією, яка вперше уведена в 
науковий обіг у Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ ст. [13]. 

Тлумачний словник визначає супровід як дію зі значенням "йти поруч" або "те, що супроводить 
певну дію, явище" [14]. Термін "супровід" уживається в педагогіці дедалі частіше. О. Сухомлинська 
пише: "Дитина, що формується, – не лише самостійний індивід, її ріст і розвиток потребують не 
тільки педагогічного знання, а й педагогічного супроводу" [15]. У Концепції розвитку загальної 
середньої освіти (Розділ ІІ) зазначено: "Діяльність організаційних структур на усіх рівнях управління 
загальноосвітнім навчальним закладом набуває рефлексивного характеру завдяки введенню 
моніторингового супроводу управління" [16]. У розділі ІІ Положення про експертизу психологічного 
і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і 
науки України також зустрічається термін "супровід": "... Центри відповідно до покладених на них 
завдань ... надають консультативні послуги і здійснюють методичне супроводження матеріалів 
експертизи" [17]. У доповіді В. Кременя на засіданні Академії педагогічних наук України зазначено: 
"Утвердження особистісної орієнтації освіти, розробка й запровадження освітніх інновацій значно 
підвищують попит на соціально-психологічний супровід навчального процесу" [18]. Отже, різні 
педагогічні джерела роблять наголос на тому, що супроводжувати можна розвиток особистості, 
освітні процеси, інновації. 

Термін науково-методичний супровід уживається також у російській педагогічній літературі 
(В. Богословський, О. Козакова, М. Певзнер, Н. Рибникова, Л. Хубер) [19; 20]. Учені зазначають, що 
науково-методичний супровід слід розглядати як сукупність різноманітних форм, технологій, 
процедур, заходів, які забезпечують допомогу педагогічним працівникам у подоланні труднощів 
протягом усієї професійної діяльності. Ними визначено функції науково-методичного супроводу, 
серед яких видокремлюються навчальна, консультативна, психотерапевтична, адаптивна та 
коригуюча. Зокрема М. Певзнер уважає науково-методичний супровід фактором підвищення якості 
освіти. О. Козакова підкреслює гуманістичну сутність супроводу, його спрямованість на процес 
розвитку особистості, необхідність самої особистості. Під супроводом учена розуміє спеціальний вид 
допомоги суб’єкту, спрямований на запобігання та подолання проблем його розвитку. Важливим для 
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нашого дослідження є висновок про те, що найважливішою характерною ознакою супроводу є 
суб’єкт-суб’єктна взаємодія. 

На думку російських учених, результатом науково-методичного супроводу має бути якість 
професійної діяльності педагога, яка проявляється в його професійній компетентності та виявляється 
через новоутворення в тих, хто навчається [21]. 

Сутнісна характеристика терміна "супровід" обмежує безпосереднє втручання одного суб’єкта в 
діяльність іншого. За такої умови перевага віддається опосередкованій взаємодії обох сторін 
освітнього процесу, тобто учасники науково-методичного супроводу мають стати її рівноправними 
партнерами за умови наявності різного рівня наукової підготовки або опанування практичним 
досвідом. 

Методологія науково-методичного супроводу ґрунтується на засадах відкритої освіти, яка 
відповідає стратегії розвитку та європейській орієнтації освіти України в цілому [22]. Відкрита освіта 
має ознаки складної системи з множинними шляхами розвитку. Відкрита освіта як соціальна система 
здійснює активний обмін інформацією з оточуючим середовищем, реагує на соціально-економічні 
зміни [23]. У системі освіти демократичного суспільства учасники педагогічного процесу опановують 
позицію суб’єктів, тобто активно реалізують своє "само-": займаються самоосвітою, 
самовдосконалюються, прагнуть до творчого самовираження. 

Зауважимо, що в педагогічній науці та практиці частіше використовувалось поняття "науково-
методичне забезпечення", яке, на нашу думку, більше спонукає до пасивного очікування готових 
рекомендацій та матеріалів, ніж до активної, цілеспрямованої взаємодії педагогів і студентів щодо їх 
розробки. Саме необхідність мотивації і залучення до цієї професійної взаємодії усіх суб’єктів 
освітнього процесу є основною передумовою створення нової технології фундаментальної підготовки 
майбутніх учителів математики – науково-методичного супроводу. 

Сорочан Т.М. розглядає науково-методичний супровід багатофункціонально[13]: 
− як певну послідовність дій, які мають забезпечити конкретний результат; 
− як педагогічну систему для визначення та приведення у відповідність мети, змісту, 

методів та взаємодії суб’єктів науково-методичного супроводу; 
− як процес узаємодії суб’єктів щодо впровадження інновацій, які забезпечують новий 

рівень розвитку освіти. У процесі спільної творчої діяльності викладачі і студенти опрацьовують 
інновації, виробляють необхідні рекомендації, здійснюють моніторинг результатів. 
Наше розуміння науково-методичного супроводу як нової педагогічної категорії полягає в тому, 

що це є педагогічна технологія професійної педагогічної взаємодії суб’єктів освітньої діяльності, 
необхідними умовами якої є добровільність і партнерство, визначальними ознаками – особистісний і 
професійний розвиток як викладачів, так і студентів, а результатом – якісна фундаментальна 
підготовка майбутніх учителів математики. 
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КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ "НАВЧАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ" У КОНТЕКСТІ 
ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА  ВИЩОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

У статті здійснено категоріальний аналіз поняття "навчальна інформація", подано його видо-
родову характеристику в контексті вивчення діяльності викладача вищого навчального закладу.  

У "Державній програмі підготовки і перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері 
європейської інтеграції України на 2004 – 2007 роки" йдеться про необхідність підвищення якості 
проектування навчальної інформації, досягнення відповідності між змістом навчання і знаннями, 
вміннями і навичками, необхідними для певної професійної діяльності, а також про наближення їх до 
європейських стандартів [1: 34].  

Питання   оновлення  навчальної  інформації  привертало  увагу  багатьох  дослідників  
(Д.І. Блюменау, Н.П. Ващекін, С.У.Гончаренко, Л.Д. Квіртія, К. Колін, В.В. Краєвський, 
Н.В. Кузьміна, М.М. Левін, І.Я. Лернер, А.С. Медведєва, В.І. Орлов та  ін.). Проте проблема 
інформаційного забезпечення вищої навчальної школи на засадах євроінтеграційних процесів є 
практично не розробленою і потребує всебічного вивчення. 

Основою проведення нашого дослідження є чітке окреслення певного комплексу категорій і 
понять, що зумовлюють його теоретичне обґрунтування та впровадження в практичну діяльність 
вищого навчального закладу. Визначений аспект і став метою нашого наукового пошуку.  

Термін "інформація" як наукове поняття вперше був застосований у теорії журналістики в 20-30-ті 
роки минулого століття. На той час "інформацію" трактували як опис фактів, а зв’язок інформації та 
публіцистики – як коментування цих фактів. Цей період характеризується спробами дослідити 
джерела інформації, до яких належать новизна, достовірність, важливість, а також взаємовідносини 
між споживачами інформації та інформацією загалом [2]. 

Спроби сформулювати поняття "інформація" здійснювалися в різних галузях наук. Існує велика 
кількість визначень  категорії, що розглядається [3].  Цей факт свідчить, що феномен інформації є 
явищем багатогранним, якості якого в певних конкретних ситуаціях виявляються по-різному. 

"Радянський  енциклопедичний словник" (1981) стверджує, що слово "інформація" походить від 
лат. informatio – роз’яснення, викладення. Спочатку це були відомості, які люди передавали усним, 
письмовим чи будь-яким іншим способом (за допомогою умовних сигналів, технічних засобів тощо). 

З середини ХХ ст. слово "інформація" стало загальновживаним поняттям, що означало обмін 
відомостями між людьми, між людиною й автоматом, автоматом і автоматом.  С.І. Ожегов трактує 
"інформацію" як: 1) відомості про навколишній світ й процеси, які відбуваються в ньому, що 
сприймаються людиною чи приладом; 2) відомості про положення справ в різних галузях життя. 

І.В. Мелик-Гайказян у науковій роботі "Інформаційні процеси і реальність" зазначає, що "дати 
достатньо загальне означення змісту терміна "інформація" взагалі неможливо, оскільки воно 
принципово невизначено, а тому і надалі необхідно використовувати окремі означення, які склались в 
різних галузях наукового знання" [4: 192]. 

К. Колін, доктор технічних наук, на основі аналізу існуючих  підходів до визначення категорії 
"інформація" виділяє два основні – атрибутивний і функціональний. Представники атрибутивного 
підходу (А. Урсул) розглядають "інформацію" як невід’ємну якість матерії, яка може виявити себе в 
різних об’єктах, процесах і явищах живої і неживої природи [5: 34]. Прихильники функціонального 
підходу (Г.А. Югай, Л.Н. Сервін) стверджують, що інформація є результатом діяльності людської 
свідомості, а тому її не може бути в неживій природі, але за таких умов можливе існування 
інформації в біологічних об’єктах. 

В. Колін трактує термін "інформація" як "об’єктивну якість реальності, яка виявляється в 
неоднорідності (асиметрії) розподілення матерії та енергії в просторі і часі; в нерівномірності 
протікання всіх процесів, які відбуваються в світі живої і неживої природи, в тому числі суспільстві 
та свідомості людини" [5: 35].  Ми погоджуємося з думкою В. Коліна, що інформація це не плід нашої 
уяви, не продукт діяльності свідомості людини, а реальний фізичний феномен, який характеризує 
стан і рух матерії чи енергії, з якими вона тісно пов’язана і які є її носіями.  

С.У. Гончаренко дає уточнення до проблеми, що досліджується з точки зору педагогіки, і трактує  
інформацію як "одне із загальних понять науки; в широкому розумінні: це нові відомості про 
навколишній світ, одержані в результаті взаємодії з ним. У педагогіці і психології під інформацією 
розуміють зміст будь-якого повідомлення, дані про щось, які розглядаються в аспекті передачі їх у 
часі і просторі" [6]. 
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Одне із найбільш загальних визначень поняття "інформація" належить академіку В. Глушкову.  
Інформацією він називає "міру неоднорідності розподілення матерії і енергії в просторі і часі, міру 
змін, якими супроводжуються всі  процеси, які відбуваються в світі" [7].  

Учені виділяють деякі властивості інформації – відносність і кількість. Відносність інформації 
виявляється тоді, коли різні дослідники  одного й того самого об’єкта, процесу чи явища мають свій 
власний досвід і їх дії спрямовані на виявлення нової інформації. Кількість інформації є мірою 
складності організованих систем, що дає можливість виявити кількісну оцінку рівня цієї складності. 

Автор теорії інформації К. Шеннон наприкінці 40-х років запропонував одиницю виміру 
інформації – біт. Кожному сигналу в теорії К. Шеннона належить апріорна ймовірність його появи. 
Чим менша ймовірність  появи  того  чи  іншого сигналу, тим більше інформації він несе для 
користувача. Формула  К. Шеннона визначає залежність кількості інформації від числа подій та від 
імовірності здійснення цих подій. Інформація дорівнює нулю, коли можлива одна подія. Зростання 
кількості цих подій впливає на її отримання. Поява математичного апарату вимірювання інформації  
спочатку знайшла велике коло прихильників у різних галузях науки, разом з тим стало зрозумілим, 
що розроблена теорія не охоплює все навантаження змісту інформації і відволікає від семантичного 
боку повідомлення.  

А.С. Медведєва виділяє такі основні види інформації: соціальна, наукова, педагогічна [8]. 
Категорійний аналіз тверджень вітчизняних і зарубіжних науковців стосовно окреслених видів 
інформації дав змогу трактувати їх наступним чином: 

− соціальна інформація – продукт діяльності суспільства і природи, відображення 
різноманітності суспільних відносин. Основними її різновидами є економічна, соціально-
політична, ідеологічна, правова, наукова, естетична, етична інформація; 

− наукова інформація – це соціально організована та високо спеціалізована діяльність і 
вироблення нових наукових знань та їх використання в різних сферах практики. Вона охоплює не 
тільки закони і закономірності, але й неінваріантні елементи – явища, умови та факти, що їх 
відображають.  
Оскільки темою нашого дослідження є інформаційне забезпечення діяльності вищої школи, 

розглянемо ознаки "педагогічної інформації" більш детально. 
Педагогічна інформація   "постає як результат пізнавальної діяльності у вигляді окремих 

фрагментів чи цілісних систем логічних висловлювань, гіпотетичних уявлень, теорій, суджень і 
висновків щодо закономірностей розвитку антропологічних та інтелектуальних можливостей 
соціального феномена – людини, а також відомостей про організацію і перетворення 
"самопізнавальних" систем науки, апарату пошуку й  управління  потоком  її  інформації  про  
комунікативні зв’язки  у  світовому  масштабі"  [3]. А. Шміте визначає поняття педагогічної 
інформації як "дані, що характеризують стан конкретного об’єкта управління за певний період, а 
також усі дані про зовнішнє середовище, необхідні для управління школою". Слід зауважити, що 
А. Шміте ототожнює поняття педагогічної та управлінської інформації, що, на наш погляд,  не є 
правомірним, оскільки об’єктом управління не завжди може бути педагогічний процес, ним може 
бути педагогічний персонал, фінансово-господарська діяльність або інші види діяльності. 

Педагогічна інформація, за словами Л.Д. Квіртія, складається з наукової, навчальної, 
інструктивної, емпірико-утилітарної, адміністративно-управлінської, рекомендованої інформації. Він 
визначає, що навчальну інформацію часто називають навчально-дидактичною інформацією, тобто 
науково обґрунтованою, і вона є складовою педагогічної інформації [3]. Змістовний ланцюжок видо-
родової характеристики поняття "інформація" є  представлений на рис. 1.  

Категорію "навчальної інформації", на наш погляд, можна розглядати й у контексті проблеми 
"змісту освіти", оскільки І.Я. Лернер подає "інформацію" як один із його структурних компонентів: 

1. Інформація, яка підлягає засвоєнню (навчальна інформація) та охоплює знання, 
накопичені людством (основні ідеї, концепції, теорії, поняття науки), а також знання про шляхи, 
методи пізнання, типи і способи розумових дій. 

2. Способи діяльності – уміння, навички.  
3. Досвід емоційно-ціннісного ставлення до знань. 
4. Досвід творчої діяльності [9]. 

Н.В. Кузьміна характеризує навчальну інформацію як один із п’яти структурних елементів 
педагогічної системи і визначає її як засіб, завдяки чому повинні бути досягнені цілі, для яких була 
створена педагогічна система [10]. 

У процесі проектування існує таки "три типи інформації: інформація, яку задають (учбова 
інформація, яка міститься в державних документах і регулює діяльність педагогічної системи); 
інформація, яку пред’являють (продукт творчості самого викладача, який відбирає і композиційно 
конструює інформацію на базі власних уяв про послідовність, засоби, методи, форми); засвоєна 
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інформація (результат творчості викладача і студента, яка складає фонд майбутньої професійної 
компетенції студента" [10: 78]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 

Рис. 1. Ланцюжок видо-родової характеристики поняття "інформація". 
 

Виходячи із загальної мети та завдань нашого дослідження, можна констатувати, що під 
навчальною інформацією слід розуміти нові відомості, повідомлення, дані, що отримують студенти у 
ході навчально-пізнавального процесу та на основі яких формуються нові уміння й навички, 
необхідні для майбутньої  професійної  діяльності. 
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activity at an institution higher learning. 

The article deals with the categorial analysis of  educational information and its typological properties in the 
context of  teacher’s professional activity at an institution of higher learning. 
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ТЕРМІНИ В ЧАСІ: ЗМІНЮВАНІСТЬ СУТНОСТІ 

У  статті йдеться про один із наріжних законів термінотворення  в літературознавстві – закон 
сутнісної еволюції терміна. 

Немає нічого більш усталеного і разом із тим більш дискусійного, ніж хрестоматійні, 
загальновизнані істини, що давно вже набули статусу аксіом. Одна із таких аксіом – термін завжди 
повинен мати одне значення. В супротивному випадку це є що завгодно, але не термін. Можливо, в 
інших науках так воно є, і так воно має бути. В інших, але не в літературознавстві – науці, що 
базується на швидкоплинному, мінливому і дуже особистісному мистецтві – мистецтві слова. 
Мистецтві, в якому часто-густо два різних митці, що йдуть майже одними і тими шляхами освоєння і 
перетворення світу, не можуть дійти однієї думки, прийти до одного знаменника, оскільки несуть у 
цей світ і в його мистецтво саме особистісне бачення і світу, і мистецтва. 

І то є природним: скільки є митців, стільки є варіантів перетворення світу, його бачення і 
осмислення. Чи не про це свідчить художній досвід Баррі Стейвіса і Бертольта Брехта, які майже в 
один і той самий час звернулися до легендарної постаті Галілео Галілея [1: 88-100]. 

Але для першого важливим був конфлікт ідей, а для другого – конфлікт часів. У Баррі Стейвіса 
Галілей постає як героїчна особистість, яка вміє сказати "Ні!" обставинам, у Брехта – як ренегат, що 
зрадив своїм власним принципам і ідеалам своєї доби. Обидва драматурги прагнуть поєднати епічне і 
драматичне в єдине ціле, але шляхи епізації пропонують різні. Для Баррі Стейвіса більш властивою є 
драматизація епосу, для Брехта – епізація драми. У результаті один і той самий термін, в цьому 
випадку "епічна драма", набуває двоїстого смислового наповнення, визначеного різними 
мистецькими пошуками і різним художнім досвідом подібних – неподібних митців. 

До того ж, сам час не стоїть на місці. Він тече із "вчора" в "сьогодні", а із "сьогодні" в "завтра". 
Змінюються час, світ, мистецькі, філософські і т.п. орієнтири, художній досвід людства і, як 
результат, змінюється змістовне наповнення терміну. 

Досить пригадати хоча б історію загальновживаного терміну ідея (эйдос). Як відомо, Аристотель, 
наприклад, у "Метафізиці" звертається до цього терміна понад 30 разів, визначаючи ідею як сутність  
фактів, явищ, подій. Ідея є суть сутності не одиничного, а загального. "... вечным вещам, – 
наголошував Аристотель, – нельзя дать определение, в особенности существующим в единственном 
числе, как, например, Солнце или Луна [Определяя, например , Солнце], совершают ошибку не 
только тем, что прибавляют нечто такое, с устранением чего Солнце все еще будет, например, 
"обращающееся вокруг Земли" или "скрывающееся ночью", … но кроме того, и тем, что прибавляет 
нечто такое, что может встретиться и у другого. Если бы, например, появилось другое тело с такими 
же свойствами, то оно явно было бы Солнцем. Значит, – обозначение обще многим…" [2: 218-219]. 

Інакше кажучи, ідея, за Аристотелем, не співвідноситься з одиничним, "каждая идея допускает 
причастность себе [многого]" [2: 218]. 

Цей термін-поняття відбивав не лише філософські уподобання Аристотеля, але і стосовно 
літературного мистецтва античних часів пояснював і прояснював сутність зображуваного. 

Думки Аристотеля стосовно ідеї, як відомо, були висловлені в ІV ст. до н.е. Пройдуть не століття – 
тисячоліття. І у ХХ столітті термін ідея у вітчизняному літературознавстві набуде більш ніж 
оригінального наповнення, яке обумовлене специфікою самої епохи –  "століттям безконечних воєн і 
безконечних революцій" (Т. Манн). 

"Идея художественная, обобщающая, эмоциональная, образная мысль, лежащая в основе 
произведения искусства. Предметом художественной мысли всегда бывают такие индивидуальные 
(підкреслено мною – О.Ч.) явления жизни, в которых наиболее отчетливо и активно проявляются ее 
существенные особенности. Их называют характерными явлениями, свойствами жизни, социальными 
характерами людей. "Характерное" – взаимопроникающее единство общего и проявляющего его 
индивидуального" [3: 114]. 



О.С. Чирков. Терміни в часі: змінюваність сутності 

37 

Художній досвід людства, розуміння того, що "художник живет в своем творчестве. Он 
оказывается основной реальностью в сотворенном им мире, среди вымышленных предметов, событий 
и людей" (Дж. Конрад) [4: 94], - все це призвело до зміни сутнісного наповнення терміна у порівнянні 
з Аристотелем. Крім цього, в деяких тлумаченнях ідея літературного твору постає як торжество саме 
індивідуального, одиничного, а не загального. Так, у "Лексиконі загального та порівняльного 
літературознавства" зазначено: "Ідея в художньому творі – ставлення автора до художньої теми 
(наприклад, революцію можна оспівувати або ж проклинати). Ідея виступає тим самим як частина 
змісту твору, поряд з темою та проблемою. 

...аналіз ідеї в літературному творі не є обов’язковою умовою. Але для значної частини читачів та 
критиків він зберігає свою першорядну вагу, і не є чимось "ненауковим" – все залежить від 
методології, яку обрав дослідник" [5: 221]. 

А якщо до того ж додати, що в радянському літературознавстві ідею потрактовували як вирішення 
поставленої у творі проблеми, (а це було реалізацією відомої тези про мистецтво як "вирок" 
дійсності), коли згадати, що виокремлювали такі типологічні різновиди, як ідея-вирішення, ідея-
питання, ідея-помилка, то можна більш-менш упевнено говорити, що на сьогодні ми маємо справу з 
багатоваріантним потрактуванням,  одного і того ж терміна. 

Але парадоксальність ситуації полягає в тому, що кожний із варіантів змістовного наповнення 
терміна є легітимним, оскільки відбиває в собі певну систему світоглядних і мистецьких цінностей, 
які сповідували митці, а також учені, що узагальнювали набутий художній досвід за певних часів і за 
певних обставин. Ніщо не зникає остаточно в сутінках літературної історії. Все є здобутком її і 
лишається не лише як певна літературознавча даність, але і як свідчення часів, за яких та чи інша 
модифікація змісту і сенсу терміна відбулася. І не лише як свідок часів, що минули. Врешті-решт 
кожен має право віддавати перевагу тому чи іншому змістовному наповненню терміна. Все залежить 
від того, в якій системі координат існує літературознавець. Адже термін може бути однозначним 
лише в одній, цілком певній системі координат. Множинність таких систем породжує 
багатоваріантність змістовного наповнення термінів. 

Інакше кажучи, сутнісні інтерпретації термінів у літературознавстві є нормою, а не винятком із 
правил. Такі сутнісні інтерпретації в літературознавстві не щезають, вони межують, співіснують. І 
чим далі  від часу виникнення певного терміна, тим більше варіантів сутнісних потрактувань його 
виникає. І в цьому "винними" є лише нові часи і нові мистецько-художні набутки. 

Все сказане свідчить про існування в літературознавстві певного закону термінотворення, який ми 
назвали ЗАКОНОМ СУТНІСНОЇ ЕВОЛЮЦІЇ ТЕРМІНА. 

Сенс цього закону полягає в тому, що сутнісна еволюція терміна передбачає динамічну 
змінюваність смислу його, змінюваність змістовного наповнення. 

Така еволюція сутності терміна  залежить від багатьох факторів, серед яких провідними, 
найголовнішими, визначальними є наступні: 

Перше. Народження нового художнього досвіду передусім обумовлює корекцію сутності відомого 
терміна при безумовному збереженні самого поняття. 

Наприклад, ямб в античній системі віршування і ямб у силабо-тонічній системі віршування. Як 
відомо, при наявності одного і того ж терміна, вони несуть одночасно зовсім іншу  інформацію, 
мають різне смислове наповнення, яке обумовлене специфікою двох різних систем віршування. 

Те ж саме можна сказати і про трагедію. Одним і тим самим терміном позначаються твори 
Софокла, Шекспіра, Вс. Вишневського, хоча мовиться про принципово різні художні світи, 
мистецький досвід, а отже і про різне смислове наповнення одного і того ж терміна. В одному 
випадку йдеться про трагедію фатуму, в іншому – про трагедію особистостей, а в третьому – про 
трагедію часів, що зійшлися у непримиренному протиборстві. 

Підтверджує зазначену тезу і досвід трагікомедії. Сам термін трагікомедія було введено у ІІІ ст. 
н.е. Плавтом. Першим теоретиком, що зробив спробу розкрити специфіку трагікомедії був 
Джанбатіста Гваріні, який намагався урівноважити протистояння між трагічним і комічним шляхом 
збереження певної автономії існування ознак комедії та трагедії в межах одного й того ж твору. У 
такій "неправильній трагедії чи комедії", на його думку, відбувається просто чергування трагедійного 
і комедійного. До такої думки прийшов Гваріні у трактаті "Підручник трагікомічної поезії" (1661). 
Шекспір сягнув синтезу обох начал, а на зламі ХІХ-ХХ століть Б. Шоу говорив, що виникає той 
різновид комедії, який настільки відповідає життю, що його можна назвати трагікомедією, яка 
покликана не лише розважати, але і критично висвітлювати стан сучасної моралі. 

Друге. Важливого, якщо не найважливішого значення у сутнісній еволюції терміну набуває 
суб’єктивний фактор. Роль особистості у змінюваності суті терміна навряд чи можна заперечувати. 
Справа в тому, що творча особистість не лише є медіумом свого часу, але і творцем його. Творча 
особистість не лише пізнає космос, але і творить його. От чому система цінностей, які сповідує така 
особистість, лежить не лише в основі художніх набутків, але й у термінотворчій сфері. 
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Досить пригадати хоча б еволюцію змісту терміна мімесис. Платон уважав, що оскільки видимий 
світ є наслідуванням вищому світу ідей, то і мистецтво, яке наслідує реальність є наслідуванням 
наслідуванню. Аристотель, уважаючи, що наслідування властиве живим істотам взагалі, 
наголошував: митець наслідує життю. Ш. Батте потрактовував мистецтво як наслідування природі, а 
філософи ХVІІІ століття – як наслідування уявленю. У ХІХ ст. термін наслідування замінюється 
поняттям правдивого відтворення дійсності [6: 204-236]. І кожний новий варіант потрактування 
відомого терміна залежить не лише від художнього досвіду літературної доби, але й від особистості, 
яка є часткою цієї доби, і яка має свої власні світоглядні і мистецькі уподобання. 

Звідси третя складова, що відіграє помітну роль у сутнісній еволюції терміна, а саме: сутнісні 
зміни терміна частіше за все відбуваються в режимі часу, що рухається із "вчора" в "завтра". Це 
безумовно пов’язано і зі зміною художніх орієнтирів, і з еволюцією літературно-художнього досвіду, 
і з непереборною жагою митців по-своєму, гранично особистісно осмислити оточуючий світ і 
закарбувати його в неперевершених творах красного письменства. Чи не тому сонет у Данте 
обов’язково містить 14 віршів, у Берні з’являється "хвостатий" сонет ( із нарощуванням тривіршів до 
17-20), у Шекспіра – умовно названий нами сонет "зрізаний", який складається із 12 віршів, а в 
"Сонеті" Й. Бродського відсутня і чітка строфіка і система рим. Панує білий вірш і антилогіка, а тому 
створене поетом сприймається як антисонет. І все це є сонет, який пройшов складну еволюцію від 
пісні, сповненої інтимно-ліричних мотивів (ХІІІ ст.) до політичного сонета у Шекспіра (ХVІ ст.) і 
філософського у Зерова (ХХ ст.). Відбулася еволюція жанру в художній практиці різних часів, 
відбулися відповідно сутнісні зміни в потрактуванні змісту самого терміну [7: 31-50]. 

І то є безконечний процес змінювання сутності термінів, які народжуються змістовно заново разом 
із народженням мистецтва нових часів. І в такому постійному русі із "вчора" в "сьогодні", а із 
"сьогодні" в "завтра", у такій безупинній еволюції творимих особистостей криється великий сенс 
мистецтва. Він полягає, повторимо ще раз слова поета-філософа, в тому , що "нет такого прошедшего, 
о котором следовало бы печалиться. Существует лишь вечно новое, образующееся из разросшихся 
элементов былого" [8: 216]. У цьому ряду знаходиться і літературознавчий закон термінотворення, 
визначений нами як закон сутнісної еволюції терміна. 
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В статье рассматривается один из основных законов терминообразования в литературоведении – 
закон сущностной эволюции термина. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС РАННЬОГО НІМЕЦЬКОГО РОМАНТИЗМУ 

У статті розкрито історію окремих термінів сучасного літературознавства, започаткованих 
німецькими романтиками, їх трансформація в подальшій науковій практиці. 

Сучасна літературознавча термінологія почала формуватися у загальних рисах ще на світанку 
нашої науки – в німецькій романтичній критиці. При цьому вона, у першу чергу, спиралася на 
загальнофілософську термінологію, тож їй була притаманна досить слабка спеціальна 
диференційованість. Це означає, що філософські терміни вживалися у тому числі й у вузькому, 
філологічному сенсі. Така ситуація відбивала сам характер літературознавчого мислення на той час, 
коли критик зближував завдання поезії із завданням філософії, поета сприймав як найвищий вияв 
розуму, що філософує, а саме мистецтво – як "віковічний і справжній органон філософії" (Шеллінг). 

Можна сказати, що романтична літературознавча термінологія пережила свій час. У наші дні ми 
спостерігаємо співіснування, крім того, примхливе переплетення двох літературознавчих дискурсів – 
класичного (по суті, романтичного) і "постмодерного". Перший із них у своїх витоках належить добі 
І. Канта і його духовних спадкоємців на рубежі XVIII-XIX столітть. Це такі поняття, як цільність 
(літературний твір як цільність), ідея літературного твору, художні форма і зміст, ліричний суб’єкт. 
Романтики встановили сучасний естетичний об’єм поняття міф (яке пізніше збагатилося новими 
смисловими відтінками – "соціальний міф" тощо). Надзвичайно популярним стало поняття 
часопростору (хронотопу), що походить з гносеології Канта ("Критика чистого розуму") і естетики 
Гердера. Нового дихання набуло поняття герменевтика, яка зародилася як спроба наблизити приципи 
кантівської гносеології до пізнавальної практики. Але по-новому зазвучав кантіанський термін 
піднесене, по-новому була осмислена Шеллінгова трихотомія символу, алегорії і схеми (вона 
редукувалася до поняття художнього образу, яким тоді практично не послугувалися), розширилися  
поняття стилю і манери Гете. У практиках модернізму і постмодернізму було переосмислено грецьке 
поняття мімесис (міметичні форми мистецтва), яке відігравало визначальну роль у класичній 
німецькій філософії. Цей перелік можна продовжити. 

Не тільки діахронічна амальгама двох дискурсів характеризує філологічне мислення нашого часу, 
а й активне синхронічне зближення літературознавчого і філософського дискурсів. В історика 
питання виникає враження, ніби відбувається повернення до принципів раннього романтизму, коли 
філософи сміливо бралися за аналіз літературних творів, а філологи, за браком потрібних термінів, 
послуговувалися термінами філософськими. Ось чому звернення до витоків літературознавчого 
дискурсу може пролити додаткове світло на його сучасний стан. 

Серед творців загальної романтичної термінології слід назвати Ф.В. фон Шеллінга, який, 
наслідуючи Канта, розглядав мистецтво у щільному зв’язку із загальнофілософськими проблемами. 
Його спеціальна естетична термінологія, по суті, дублювала філософську термінологію І. Канта: 
ідеальне і реальне, суб’єктивне й об’єктивне, безконечне і конечне, свобода і необхідність тощо. 
Зокрема, завдання критика він бачив у розкритті того, як у творі мистецтва "матерія поступово 
переходить в ідеальне"[1: 334]. Вся ця термінологія грунтувалася на післябароковій філософії 
природи, точніше – на філософії системності нашого світу. Проте поступово, із поглибленням 
поняття природи в об’ємі пізнішого технологічного мислення, естетичні критерії і сама термінологія 
тієї доби була переосмислена або частково втратила своє значення. 

Поруч з Шеллінгом важливе місце посідає Ф. Шлегель. Головні поняття його естетики цілком 
перенесені з кантіанського дискурсу. Це нескінченне, вічне, загальне, одиничне. Так,  філософ і поет 
намагаються відобразити "безконечне", однак філософ намагається дати поняття про нескінчене у 
поняттях і термінах, а поет розкриває нескінченне у "натяках" і "передчуттях". І філософія, і поезія 
зневажливо ставляться до буденного як до "одиничного" [2: 217], а отже неістинного; їх царина — 
вічне. Поезію і філософію зближує "вічне пізнання непізнаваного" [2: 145]. З поняття нескінченного 
Шлегель дедукує естетичне поняття символічного. Поезія завжди символічна, адже вона зображає 
вище начало, божество, яке "є нескінченним і щодо своєї природи не може бути виражене через 
(буденні, емпіричні – Б. Ш.) поняття" [2: 39]. Символ – це художній образ, що виражає нескінченне.  

Послуговуючись саме такими поняттями, Ф. Шлегель і Шеллінг аналізували твори Аристофана, 
Данте, Шекспіра, Сервантеса, Лессінга, Гете та ін.  

Наступне важливе поняття у Ф. Шлегеля — ціле, або цільне. У суто літературно-естетичному плані 
ідею цільності найкраще демонструє Шлегелева ідея літературного процесу. Кожний поетичний твір 
— це ланка в нескінченному русі. Тут Шлегель мислить як філософ, не індуктивно, а дедуктивно. 
Оскільки завдання поезії – осягнути нескінченне, а нескінченне осягненню не піддається, то і саме 
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існування поезії визнається вічним і нескінченним. Поезія ніколи не може бути завершеною, 
викінченою, ніколи не досягне своєї історичної повноти. Але це ж можна сказати і про герменевтику 
поезії. Літературний твір, за Шлегелем, — "це лише відрізок безкінечного шляху", але коли цей шлях 
пройдений читачем, відкриваються нові "безмежні горизонти" [2: 195], і процес триває далі. Шлях 
осягнення нескінченний, кожне нове покоління дослідників відкриває свої відтінки невичерпного 
художнього змісту. 

Якщо ціле – нескінченне, то окремі твори – це лише фрагменти в історичному розвитку. Шлегель 
приходить до висновку, що, оскільки кожний твір – це лише фрагмент, уривок, який можна осягнути 
лише у сукупності з іншими творами, то й всі твори взаємопов’язані між собою. Це, власне, ідея 
історико-літературного підходу. Але: якщо кожний твір – фрагмент, який можна осягнути шляхом 
міжтекстуального зіставлення з чимось іншим, то самому авторові нема потреби доводити твір до 
кінця. Нехай тоді твір і залишиться фрагментом. Так, Шлегель обгрунтовує жанр філософського і 
естетичного фрагмента; фрагментарність стає для нього головним достоїнством жанру. Мислитель 
підійшов до майже новітнього розуміння інтертекстуальності, коли ціле існує лише як абстрактна 
ідея, що виходить як за межі авторського задуму, так і за межі його реального втілення в тексті.  

Нарешті, цільність припускає різноманітність усередині себе. Вона, як спінозіанський бог, 
обіймає собою щедру різноманітність, строкатість і суперечливість поетичного світу. Особливо 
яскраво ця настанова розкривається у Шлегелевій теорії жанрів, яка часом нагадує естетику 
модерного "нового роману". 

Сутність (Wesenheit) також є поширеним терміном у Ф. Шлегеля. Якщо в сучасному критичному 
дискурсі це поняття вкрай баналізувалося і втратило свою конкретність, то у  Ф. Шлегеля воно було 
ключовим. Згодом його витіснило поняття, введене Гегелем, також за походженням суто 
філософське, – ідея ("ідея твору"). Важливо нагадати походження одного й іншого.  

У ранніх романтиків термін сутність пов’язаний зі специфічним прочитанням текстів 
Аристотеля. Тут ми звертаємося до історії поширеного зараз терміна міметичність. Віддаючи 
безумовну перевагу Платону, романтики саме його очима сприйняли положення Аристотеля про 
"наслідування природи", або ж "мімесис". Природу вони розуміли як певну глибинну сутність, 
онтологічну основу будь-якого явища. Виявити сутність явища означало для романтиків розкрити 
його "природу". Природу вони, таким чином, переносили всередину явища. Природа була не стільки 
тим, у чому зовні виражала себе сутність, скільки самою сутністю. Наслідувати природу означало для 
них розкривати сутність. Вони спиралися, зокрема, на висловлювання Аристотеля в його "Фізиці" (ІІ, 
8): "Отже, як робиться кожна річ, такою вона і є за своєю природою, і якою вона є за своєю природою, 
так вона і робиться…" [3: 141]. Ми бачимо, що вони розглядали мистецтво не як наслідування того, 
що уже є в природі; акцент переноситься на творця, на генія. Адже Аристотель чітко сказав в 
"Нікомаховій етиці" (VІ, 4): "Принцип того, що створюється, полягає в особі, що творить <…> бо 
мистецтво стосується (зовсім) не того, що існує чи виникає за необхідністю, а також не того, що існує 
згідно з природою" [3: 143]. За прочитанним у такому ключі Аристотелем, природа як потужна 
креативна сила зупиняється перед цариною духу, передовіряючи на цьому етапі свою творчість 
людському розуму, що його вона спеціально створила для цього завдання. Людина ніби продовжує 
наміри природи. Вона мусить діяти у повній відповідності до її найвищих планів. Найбільше це 
вдається генію. Тому, за Аристотелем, "мистецтво частково завершує те, що природа не в змозі 
зробити, частково наслідує її". Мистецтво Аристотель визнає лише за мислячою істотою, за 
людиною: "Мистецтво <…> є творча звичка, що наслідує справжній розум" [3: 143]. Він вважає 
мистецтвом те, що виникає на основі "дослідження", "справжнього розуму"; в цьому розумінні, на 
його думку, праця мурашок не є мистецтвом. Слова "дослідження", "звичка", що наслідує "справжній 
розум", романтики прочитали (на відміну від класицистів) зовсім не як "правила", раціонально 
сприйнятий канон. Для них це слово означає рефлексію, філософування у широкому сенсі. Людина, 
як орган, створений природою для продовження космічної творчості, спочатку мусить зрозуміти, 
осмислити своє завдання, а потім продовжити його відповідно до намірів природи. Таким чином, 
оскільки, за Шеллінгом, "завдання мистецтва ми розуміємо як зображення справжньої сутності" [1: 
31], то відповідно до цього і завдання, яке стоїть перед критиком, полягає у тому, щоб розкрити 
сутність, втілену в поетичному творі, тобто розкрити відповідність твору із вищими намірами 
природи, його найвищу життєвість.  Завдання критика полягає у встановленні тотожності між 
сутністю твору і сутністю природи. Ми знаємо, що на основі цієї дедукції ранні романтики прагнули 
обґрунтувати вищу естетичну цінність давньогрецького мистецтва. 

Цей екскурс в історію термінуа "сутність" показує, в якою мірою літературознавча критика тоді 
методологічно залежала від ідеї природи, раціонально організованого всесвіту,  взагалі світу як 
упорядкованої цільності.  

Набагато тривалішим виявився термін  Г.В.Ф. Гегеля ідея, яким, по суті, було замінено зміст 
терміна Шеллінга-Шлегеля. За Гегелем, реальний світ є полем самовідчуження (Entäusserung) такого 
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собі абсолютного духу, "ідеї". Згідно з його естетикою, завдання філософа й естетика в тому числі 
полягає у тому, щоб у явищах реальності (зокрема і у творах мистецтва) відкрити наявність, сліди 
самовираження цієї ідеї. Шляхом операції "діалектичного трансцендування" вся багатоманітність 
явища має зводитися до парних опозицій, які і собі зводяться ("знімаються") до кінечної діалектичної 
єдності, що і буде вихідною ідеєю.Тож шлях аналізу літературного твору почали розуміти як рух від 
багатоманітності до узагальнення, від випадкового й окремого до закономірного і цілого, від 
сприйняття (рецепції) до чіткої верифікації, а в результаті – до з’ясування "ідеї", що лежить в основі 
твору. Оскільки абсолютна ідея одна і лише по-різному виражає себе в різних явищах, то між цими 
явищами існує закономірна спільність, яку досліднику належить виявити. Ця спільність, по-перше, є 
евристичною умовою дослідження кожного окремого явища (подібно до кантівського поняття 
телеологізм). А це вже по-новому (не так, як учив А.-В. Шлегель) стимульовало історико-літературні 
підходи. По-друге, цим постулювалося, що існує щільний і вже конкретний зв’язок між історичною 
епохою і художнім твором, що народжений в її надрах. Звідси був заздалегідь визначений сам шлях 
аналізу літературного твору. Це, по суті, відстежування самовиявлення ідеї в усіх історико-
соціальних і світоглядних сферах, а потім виявлення її самототожності у конкретній галузі художньої 
творчості. Таким чином, аналіз художнього твору з погляду його "ідеї" носив принципово історичний 
характер. Тож зрозуміло, що в марксистській естетиці "історико-літературний" аналіз вважався чи не 
єдиним можливим науковим аналізом. 

В епоху романтизму відбувається ще одна важлива корекція, що стосувалася понять форма і 
зміст. Кант і його послідовники – веймарські класики і йєнські романтики – знайшли це 
протиставлення у того ж таки Аристотеля ("Фізика", ІІ, 8): "Природа подвійна: з одного боку – як 
матерія, з іншого – як форма, вона ж мета" [3: 141]. Відповідно до цього, форма у них верховодила. 
"Метою" природи було втілити свою потенцію, завершити становлення у певній "формі". Явище як 
таке виникало лише в момент "о-формлення" матерії. Тож зрозуміло, чому форма була метою. 
Можна зрозуміти, чому в епоху Канта – Гете існував справжній культ форми [докладніше див. 4: 103-
107]. 

Однак у Гете і єнських романтиків ми  частіше знаходимо, слідом за Аристотелем,  саме 
трихотомію: зміст – форма – дух (Geist). Останнє розуміється як метафізична сутність (мовою Гегеля 
– ідея) явища. Гете називав її ще "внутрішньою формою", котрій "врешті-решт підпорядковується 
все" [докладніше див.: 5: 175-180]. Так, досліджуючи категорїї "стилю", "манери" і "наслідування", 
Гете віддає перевагу стилю, оскільки лише в ньому виражє себе дух; у той час як в "манері" ми 
знаходимо лише вміння суб’єкта-творця виразити себе на противагу природній сутності предмета: 
"Манера ще більше, сказати б, індивідуализує індивідуальність. Людина, що нестримно віддається 
своїм пристрастям і нахилам, дедалі більше віддаляється від цілісної єдності" [6: 148]. Що ж 
стосується третього члена – "наслідування", то тут автор відтворює явище лише в його зовнішній 
формі, ні на йоту не наближаючись до розкриття "сутності" ("духу"). Вся ця ієрархія за ціннісною 
ознакою була така: дух – форма – зміст.  

Сучасна загальновживана дихотомія "форма – зміст" пов’язана вже з філософією Гегеля. Це він 
розробив "діалектику" форми і змісту. Людина, цивілізація, духовні надбання культури, суспільне 
буття були проголошені ступенями саморозгортання "світового духу", який знаходив у них свою 
"форму", щоб відкинути її, а далі втілитися в іншій подобі, щоб, зрештою, відкинути і її. Так, форма 
безнастанно вирушала за змістом, ніколи повністю не зливаючись з ним, постаючи стосовно до нього 
як щось химерне і тимчасове, але разом з тим як щось "технічне" і "допоміжне".  

Гегельянська ідея вічного дуалізму форми і змісту вплинула на теорію мистецтва. Проблему 
змісту мистецького твору стали розглядати як відносно незалежну від художності. Великих зусиль 
теоретикам літератури у вітчизняній науці коштували спроби розкрити гегелівську дихотомію форми 
і змісту через її кантіанське розуміння, тобто що форма і зміст взаємно обумовлені і не можуть 
існувати одне без одного. Для цього слід було відкинути головний нерв гегельянства – "абсолютну 
ідею", яка у цього філософа носила первісний, позачасовий характер. 

"Потенціювання" ідеї (термін Шеллінга), тобто саморозкриття її на різних рівнях ("щаблях") 
абстракції, поступове і закономірне "зняття" на рівнях від "ідеального" до "реального", обумовило 
уже в естетиці ранніх німецьких романтиків відповідні аналітичні підходи щодо літературного твору. 
Ще Кант відповідно до своїх настанов на дуалізм "необхідності" (природи, матерії) і "волі" (культури, 
духу) настійливо звертав увагу на багатогранність самого творчого акту, який включає духовну 
творчість і "ремесло", "майстерність". Шеллінг писав про три  види творчого акту: творчість ідеї, 
створення форми і технічний етап творчості, кожний з яких потребує диференційованого аналізу. 
Ідеалістична критика розробила сувору ієрархію аналітичних підходів відповідно до ідеї 
"потенціювання". Ця ієрархія в її романтичному вигляді застаріла ще в надрах Гегелевої "Естетики". 
Проте пізніше, під упливом позитивістської естетики, вона була вдосконалена і в ній було узаконено 
три рівні: загальнофілософський (у нього входив і загальноестетичний рівень), загальнонауковий 
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рівень і рівень літературознавчої науки. Ця схема в загальних рисах не суперечить пізніше 
розробленому герменевтичному підходу. Адже ідея герменевтичного кола саме й передбачає не 
просто хаотичний рух від зрозумілого до незрозумілого, а системний, упорядкований шлях думки. Ця 
схема, що регламентувала співвідношення загальнофілософського і літературознавчого підходів, на 
нашу думку, стала кроком уперед порівняно з романтичними підходами; проте в наші дні ця 
регламентація стрімко втрачає своє значення, що спричинює методологічну аморфність у 
літературознавстві. 
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Шалагинов Б.Б. Терминологический дискурс раннего немецкого романтизма.  

В статье исследуется история отдельных терминов современного литературоведения, введённых в 
научный оборот немецкими романтиками, их трансформация в дальнейшей научной практике. 

Shalaginov B.B. Terminological discourse of early German romanticism. 

The article analyses the historic development of specific  terms of modern literary criticism, inroduced by the 
German romantics, and their transformation in further scientific practice. 
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ПОВІСТЯР – ОПОВІДАЧ – НАРАТОР У РОМАНІ М.  БУЛГАКОВА "МАСТЕР И 
МАРГАРИТА": ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТА ЗМІСТОВА ФУНКЦІЯ 

У статті йдеться про взаємозв’язок  між повістярем, оповідачем та наратором у романі 
М. Булгакова "Мастер и Маргарита"; характеризується їхня змістова функція. 

Роман М. Булгакова "Мастер и Маргарита" знаходиться в центрі уваги літературознавства, проте в 
означеному в заголовку аспекті твір письменника ще не розглядався.  

Мета статті полягає в тому, щоб дати уявлення про взаємозв’язок, що утворився в тексті роману 
"Мастер и Маргарита" між повістярем, оповідачем та наратором, і, спираючись на термінологічні 
характеристики цих теоретичних понять (подібність/окремішність), визначити їхню змістову функцію 
в системі художнього цілого.  

В. Шмід, аналізуючи термінологічні характеристики понять повістяр – оповідач у загальному 
науковому слововживанні і визначаючи термін наратор, зауважив: "…повествователь служит 
обозначению инстанции более или менее объективной с идеологической точки зрения, безличной, 
стоящей близко к автору. <…> Термін рассказчик чаще всего обозначает инстанцию более или менее 
субъективную, личную, совпадающую с одним из персонажей или принадлежащую миру 
повествуемых событий. В отличие от стилистически нейтрального повествователя рассказчик 
характеризуется некоторым специфическим, маркированным языковым обликом. 

Однако между полярными типами объективного … повествователя и субъективного … 
простирается широкий диапазон типов, четкое разграничение которых невозможно и вряд ли 
целесообразно. <…> Я предпочитаю пользоваться чисто техническим термином нарратор, 
индифферентным по отношению к оппозициям объективность – субъективность, нейтральность – 
маркированность" [1: 64–65]. Не заперечуючи доцільності висловленої В. Шмідом думки, варто 
підкреслити, що в конкретних випадках аналіз певних творів все ж такі потребує диференційованого 
підходу, а булгаківський роман наразі і є тим самим випадком. До того ж у творі М. Булгакова 
фізичною присутністю/відсутністю повістяра, оповідача, наратора у тому чи іншому фікційному 
часопросторі маркується і сама об’єктивність, насамперед дві епохи, які, хоча і віддалені одна від 
одної століттями, але пов’язані постаттю Воланда в єдине ціле. Завдяки цьому персонажеві зникає 
фрагментарність часу, складається враження невпинності життя Людства, його духовної біографії. І 
організація хронотопу у зв’язку з цим відіграє виняткову роль у вираженні булгаківської художньо-
філософскої концепції людини, її зльоту і падіння, трагедійності її буття. . 

"Мастер и Маргарита" – це той твір, у якому хронотоп, що в свою чергу складається з декількох 
хронотопів, є справжніми воротами до його змісту (М. Бахтін).  

Хронотопи, що утворюють єдиний романний часопростір, репрезентують різні світи, а тому і 
характеристика їхня неоднакова: один хронотоп – біблійний, другий – конкретно-історичний, і кожен 
потребує свого очевидця, який надає подіям статус факту. 

Особливість образної структури роману полягає в тому, що і повістяр, і оповідач, і наратор 
виступають свідками подій, які відбуваються, а тому відрізняються один від одного обсягом 
побаченого, повнотою знання і глибиною осмислення того, що діється. Воланд символізує Вічність, 
для нього тисячоліття – дрібничка, мить, за яку і спланувати ніщо неможливо; решта ж перебувають у 
певному відрізку часу, маленької часточки Вічності. Воланд дивиться на те, що відбувається з позиції 
безконечного, його світоуявлення наближається до того універсального типу мислення, яким 
відзначався Мефістофель, зокрема в "Народній книзі про доктора Фауста". Воланд теж виходить з 
того, що рід людський був завжди, але його зацікавило, чи не змінилися – раптом! – люди у своїй 
сутності: "Любезный Фагот, - осведомился Воланд у клетчатого гаера, носившего, по-видимому, и 
другое наименование, кроме "Коровьев" <…>, – как по-твоему, ведь московское народонаселение 
значительно изменилось? <…>. – Но меня, конечно, не столько интересуют автобусы, телефоны и 
прочая… <…>– сколько гораздо более важный вопрос: изменились эти горожане внутренне?" [2: 
122–125]. Сатана проводить експеримент і доходить висновку: "Они люди как люди. Любят деньги, но 
ведь это всегда было… Человечество любит деньги… <…> … обыкновенные люди… в общем 
напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их" [2: 126]. 

Уявлення Івана Бездомного ж про світобудову формуються під ідеологічним впливом знакової 
постаті в образній системі роману – Берліоза, – а тому поет реагував на все скрізь призму понять, 
утлумачених йому головою МАССОЛІТу. Бездомний – єдиний персонаж, із яким відбувається 
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наративна подія: він безповоротно змінюється, відмовляється писати вірші, позбавляється 
псевдоніму, повертається до прізвища Понирев, тобто до самого себе, зрозумівши, "что существует 
дом, свое, через дом соединяющееся с общечеловеческим – с историей, которую он избрал себе 
специальностью <…> что есть народ в этой истории <…> есть то растущее целое, которое не в силах 
разложить никакие Коровьевы и Воланды" [2: 481]. І залишаючись свідком пережитого, 
співпрацівник Інституту історії і філософії буде висвітлювати Правду. Але це вже інша історія, на яку 
в тексті автор/наратор лише натякає. У романі детально розкривається роль Івана Бездомного-
оповідача, який виконує попереджальну функцію. Проте осліплені люди не вірять йому. Коли 
Бездомний довідується, що він зустрівся з сатаною, його намагання втрутитися в хід подій і завадити 
Злу реалізувати свої злочинні наміри актуалізується. І лиш Майстер зупиняє поета. Зі словами 
Майстра: "Вчера на Патриарших прудах вы встретились с сатаной; А что натворит, это уж 
будьте благонадежны", – через алюзії відбувається діалог/перегук булгаківського твору з романом 
Ф. Достоєвського "Бесы". Завдяки фразі вы встретились с сатаной створюється двочленний 
гіпертекст "Бесы" – "Мастер и Маргарита", де перша його частина не лише підсилює трагічний зміст 
другої: роман "Мастер и Маргарита" постає як здійснення тих пророцтв, про які  йдеться в "Бесах". 
Як бачимо, імовірно поза наміри М. Булгакова, Майстер/повістяр зі своїм даром  передбачення 
виконує функцію організатора гіпертексту.  

Майстер виступає у двох іпостасях, як оповідач/сповідач, який розкриває історію своєї любові і 
трагічної долі. Таким чином, історія любові висвітлюється з двох позицій – Маргарити 
(автором/наратором через невласно-пряме мовлення) і самого Майстера. Все це дає авторові 
можливість передати тонкощі мотивацій тих чи інших учинків, охарактеризувати психологічний стан 
обох персонажів. Функцію наратора, всевідаючого і позбавленого індивідуальних характеристик, 
виконує Майстер у всіх сценах з Ієшуа і Понтієм Пілатом, за винятком першої.  

Емоційна розповідь Івана для Майстра була необхідною, тому що підтверджувала  адекватність 
його фікційного світу – реальному: "Гость не рядил Ивана в сумасшедшие, проявил величайший 
интерес к рассказываемому и по мере развития этого рассказа наконец пришел в восторг.<…>Иван 
<…>постепенно добрался до того момента, как Понтий Пилат в белой мантии с кровавым подбоем 
вышел на балкон. 

Тогда гость молитвенно сложил руки и прошептал: 
– О, как я угадал! О, как я все  угадал!"  [2: 134–135].  

Це важливе місце у структурі булгаковського твору. Правильна здогадка дозволила письменнику 
вмістити уривки з роману Майстра як "достовірний документ", рівнозначний свідченню Воланда, 
присутнього при допитах і страті Ієшуа. М. Булгаков, поділивши  сфери оповіді між Майстром – 
автором/наратором в романі про Пілата – і автором/наратором "Мастера и Маргариты", розширив 
тим самим свої можливості. По-перше, у такій спосіб М. Булгаков створив реципієнтові умови для 
того, щоб він самостійно – через текст – склав повне уявлення про Майстра – творця і надзвичайно 
щиру, талановиту і самовіддану мистецтву людину. Текст роману про Пілата переконує, що його 
авторові властиві сміливість порушувати гострі проблеми, новаторство у вирішенні художніх завдань, 
пластичність образів, вміння проникнути в атмосферу, сам дух віддаленої епохи, досконалість стилю, 
глибина думки. В художній системи роману Майстер сам, своєю працею характеризує себе як митця, 
що, наслідуючи пушкінську традицію, творить вільно. У цьому він – протилежність поетові Івану 
Бездомному, віршів якого не хоче визнавати. По-друге, обраний М. Булгаковим прийом розкриває 
трагедію зламаної долі письменника й усього життя. Певною мірою Майстер був булгаківським alter 
ego і виражав творче кредо письменника, його погляди на мистецтво. Розповідаючи трагічну долю 
автора роману про Пілата, М. Булгаков тим самим виражав протест проти насильства над особистістю 
художника. 

Майстер – не лише як протагоніст, а й оповідач – виконує ще одну з головних функцій, за 
допомогою якою повістяр/автор порушує проблему пілатовщини, або пілатчини. Тільки завдяки 
Майстру-оповідачу в тексті створюється силове поле між двома – на перший погляд 
взаємовиключними – полюсами: пілатчиною, з тим смислом, який був вкладений в цей 
публіцистичний термін персонажем/критиком, і пілатчиною, вимушеною, культивованою системою. 
На одному полюсі цього поля була пілатчина/спосіб  руйнування волі людини, на другому – 
пілатчина/результат. Таким результатом стає байдужість, утрата сил і бажання боротися за свою 
правду. Байдужість у контексті роману стає синонімом умивання рук.  
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    Пілатчина/спосіб 

(Свідчить Майстер, але з 
втручанням  

           автора/наратора в невласно-
пряму мову)   

Рассказ Иванова гостя становился все 
путанее. <…> Шепотом вскрикивал, что 
он ее, которая толкала его на борьбу, 
ничуть не винит! 

 – Помню, помню этот проклятый 
вкладной лист, – бормотал гость <…>  

По словам его, прошло не более двух 
дней, как в другой газете появилась 
статья критика Аримана, которая 
называлась "Враг под крылом 
редактора", в которой говорилось, что 
Иванов гость, пользуясь беспечностью и 
невежеством редактора, сделал попытку 
протащить и печатать апологию 
Христа.<…> В другой газете за 
подписью Мстислава Лавровича 
обнаружилась другая статья, где автор ее 
предлагал ударить, и крепко ударить по 
пилатчине и тому богомазу <…>  

Осталбенев от этого слова 
"пилатчина", я развернул третью 
газету…[2: 144] 

 

Пілатчина/результат 

(Наратор/автор вставляє 
признання 

Майстра в свою оповідь) 

 

У меня больше нет никаких мечтаний  

И вдохновения тоже нет, – ответил 
мастер, – ничто меня вокруг, кроме нее, – 
он опять положил руки на голову 
Маргариты, – меня сломали, мне скучно, 
и я хочу в подвал. 

– А ваш роман, Пилат? 
–  Он мне ненавистен, этот роман, – 

ответил мастер, – я слишком много испытал 
из-за него… [ 2: 288]  

Машина опілачивання, яка була представлена в романі "Мастер и Маргарита", діяла ефективно, 
про що свідчать признання О. Твардовського, занотовані ним наприкінці життя й опубліковані в 
журналі "Знамя" (2005, № 10) : "Нет сил записывать… Медленно привыкаю к "свободе"… записывать 
много чего, но нет сил …писать письма смерть не могу… Все глубже ухожу в тину-трясину 
безраличия ко всему, думы и предположения насчет  конца концов…" [Цит.: 3].  

Отже, у тезаурусі реципієнта стикаються два факти – фікційний і реальний, документально 
підтверджений, – які дають право твердити, що М. Булгакову властивий той особливий "реализм в 
высшем смысле", який був характерний для методу Ф. Достоєвського [Див.: 4]. 

Структура "Мастера и Маргариты" складна ще тому, що у двох моментах повістяр виступає як 
автор: Майстер розповідає про свій роман про Пілата Івану Бездомному; повістяр/автор всього 
твору, той, що наближається до самого М. Булгакова, – про всіх і все. Проте ні в одному випадкові не 
можна дорівнювати булгаковського автора/повістяра до особистості письменника. Як стверджує 
Р.Т. Гром’як, "необхідність розрізняти автора як фізичну особу; образ автора, відбитий у його творах, 
– з одного боку, і текстуального автора як елемент художнього світу, – з другого, тепер є азбукою 
фахової роботи з пам’ятками духовної культури" [5: 7]. Твори, що з’явилися за останні десять-
дванадцять років, зокрема "Пирамида" (1994) Л. Леонова, "Дикі квіти" (2004), "Осінь за щокою" 
(2006) В. Слапчука та ін., де письменники вводять автора в систему образів як дієву особу, ще раз 
підкреслюють слушність проголошеної тези. 

У першому розділі роману повістяр/автор, уже починаючи із заголовка: Никогда не 
разговаривайте с неизвестным, – вступає в розмову, яка начебто відбувалася раніше, конкретний 
зміст якої залишається за текстом. Повістяр/автор не лише подає пораду, а й підтверджує її 
подальшою розповіддю про незвичайний випадок: "Однажды весною, в час небывало жаркого 
заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина" [2: 10]. Але в кінці розділу 
ініціатива переходить до іншого повістяра, який є сущим завжди й повсюди: "Профессор поманил их 
обоих к себе и, когда они наклонились к нему, прошептал:  

– Имейте в виду, что Иисус существовал.  
– Видите ли, профессор, отозвался Берлиоз, – мы уважаем ваши большие знания, но 

сами по этому вопросу придерживаемся другой точки зрения. 
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– А не надо никаких точек зрения! – ответил странный профессор, – просто он 
существовал, и  больше ничего. 

– Но требуется же какое-нибудь доказательство … – начал Берлиоз. 
– И доказательств никаких не требуется, – ответил профессор и заговорил 

негромко, причем его акцент почему-то пропал: – Все просто, в белом плаще…" [ 2: 22].  
З цього моменту (пауза про це свідчить) оповідь, що мала відбутися переривається, Воланд 

заглиблюється у свій спомин, ідучи за текстом – у процесі зворотного читання – можна припустити, 
що, згадуючи, він щось говорив уголос. Інакше відкіля Іван міг знати фразу: В белом плаще с 
кровавым подбоем…. Другий розділ – Понтий Пилат – це фрагмент пам’яті Воланда, картини тих 
далеких подій, свідком яких він був. Але метафоричного значення ця фраза набуде тільки під час 
розповіді Майстра: "Ах, какая у меня была обстановка. 

 Необыкновенно пахнет сирень! И голова моя становилась легкой от утомления, и Пилат летел к 
концу… 

– Белая мантия, красный подбой! Понимаю! – воскликнул Иван" [2: 139]. Тепер М. Булгаков 
примушує згадати, що Белая мантия – синоним  Белых одежд, символ чистоти, навіть святості, а 
красный подбой – сприйняти і осмислити як символ безвинно пролитої крові. Так на перехресті 
різних типів розповідей виникає зловісний образ лицемірної і кривавої епохи, коли під білим плащем 
високих гуманістичних ідеалів ховався караючий меч революції, що  швидко перетворився на 
злодійську сокиру ката.  

Отже, навіть короткий огляд булгаківського твору, дозволяє дійти висновків, що складна система 
взаємодій у ньому повістяра, оповідача і наратора потребує до себе більш пильної уваги 
літературознавців, тому що вивчення цих функціональних та змістових зв’язків не лише сприяє 
глибинному розумінню роману "Мастер и Маргарита", а й застерігає від необґрунтованих і 
спрощених інтерпретацій.    
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Оляндэр Л. К. Повествователь – рассказчик – нарратор в романе М. Булгакова "Мастер и 
Маргарита": взаимосвязь и смысловая функция. 

В статье раскрывается взаимосвязь между повествователем, рассказчиком, нарратором в романе 
М. Булгакова "Мастер и Маргарита"; характеризуется их смысловая функция. 

Oliander  L.K.  Speaker – teller – narrator in M. Bulhakov's novel "Master and Margarita": interrelation 
and semantic function. 

The paper examines interrelation between speaker, teller, narrator M. Bulhakov’s "Master and Margarita" 
and characterizes their semantic  function. 
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ТЕРМІНОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ ДОКУМЕНТАЛІСТИКИ 

У статті розглянуто термінологію  новітньої документальної літератури, представлено полеміку 
щодо необхідності узгодженості основних термінів і понять. 

Документалістика посідає вагоме місце в новітньому літературному процесі. Це поняття є 
багатовимірним і різноплановим. І хоча останнім часом значно посилилося теоретичне й історико-
літературне осмислення документальної літератури, про що свідчать монографічні та дисертаційні 
праці українських літературознавців І. Акіншиної [1], І. Василенко [2], В. Галич [3], Г. Грегуль [4], 
І. Данильченко [5], О. Дацюка [6], В. Здоровеги [7], Н. Ігнатів [8], М. Коцюбинської [9], В. Кузьменка 
[10], Б. Мельничука [11], Г. Сиваченко [12], Д. Стуса [13] та ін., а також праці автора представленої 
статті [14; 15], все ще залишається відкритим питання, що ж таке документалістика. Подібні 
проблеми турбують і зарубіжних дослідників, про що свідчать праці сучасних американських і 
французьких авторів. 

"Документальна література, документалістика – твори художньо-публіцистичних, науково-
художніх і художньо-документальних жанрів, в основу яких покладено документальні матеріали, 
подані повністю або частково чи відтворені у вигляді вільного викладу", – читаємо в "Українській 
літературній енциклопедії" [16:85]. У "Словнику літературознавчих термінів" В.М. Лесина, 
О.С. Пулинця [17], "Літературознавчому словнику-довіднику" за ред. Р. Гром’яка, Ю. Коваліва [18], 
"Словнику літературознавчих термінів"    В.І. Кузьменка [19], "Лексиконі загального та порівняльного 
літературознавства" [20] це поняття взагалі не згадується. Очевидно, що такий підхід не може бути 
визнаним конструктивним. 

Отож, не претендуючи на вичерпність визначення, нам уявляється можливим характеризувати 
документалістику як літературу, що базується на реальних історичних документах та фактах і 
охоплює три найважливіших напрямки: мемуаристику, художню біографію та письменницьку 
публіцистику. Важливою ознакою такої літератури є авторське осмислення певних суспільно-
політичних подій та явищ, або життєвого шляху реальної історичної особи, або важливої для життя 
народу проблеми, здійснене за законами художньої творчості із залученням справжніх документів 
свого часу, глибоким співвіднесенням власного духовного досвіду автора із внутрішнім світом героїв, 
соціальною і психологічною природою їхніх учинків. 

Номінація кожного з трьох напрямків також породжує термінологічні проблеми. Наприклад, коли 
йдеться про мемуари, то часто вживають словосполучення "мемуарний жанр" (скажімо, монографічне 
дослідження білоруського вченого Л. Гараніна назване "Мемуарный жанр советской литерату-
ры" [21]), а втім, у новітній мемуаристиці нараховується майже півтора десятка окремих жанрів. Це – 
лист, нотатки, щоденник, записна книжка, літературний портрет, есе, нарис, оповідання, новела, 
повість, роман, епопея, автокоментар, некролог. А якщо врахувати ще й віджилі жанрові форми, такі, 
скажімо, як літопис, то мемуарних жанрів виявиться значно більше, а тому словосполучення 
"мемуарний жанр" і в теоретичному, і в історичному планах є неточним, некоректним, таким, що не 
відтворює повною мірою зміст зазначеного поняття, і його слід намагатися в науковому тексті 
уникати. Аналогічна  ситуація із словосполученнями "біографічний жанр" чи "публіцистичний жанр". 
Досить часто ці суміжні родо-жанрові утворення використовують готові жанри епосу, але 
наповнюють їх специфічним, притаманним саме їм змістом. Саме тому художня біографія 
представлена такими жанрами, як біографічні нарис, новела, оповідання, повість, роман, епопея тощо. 
Щодо письменницької публіцистики, то тут також досить часто використовуються готові жанрові 
форми, запозичені з журналістики чи літературної критики, тощо. Письменницька публіцистика 
репрезентована багатьма такими окремими жанровими формами, зокрема, промовою, статтею, 
нарисом, передмовою, післямовою, есе, рецензією тощо.  

Якщо звернутися до конкретних жанрових форм, наприклад, роману в художній біографії, то й тут 
ми стикаємося з цілою низкою термінологічних неузгодженостей. Жанрове визначення біографічного 
роману має чимало варіантів, які відображають часто майже невловимі нюанси їх змісту й форми: 
автобіографічний містичний роман-пошук, автобіографічний роман в оповіданнях, біографічний 
роман-дослідження, біографічний роман-монтаж, біографічний пунктирний роман, документально-
біографічний роман-дослідження, документальний роман-донос, документальний роман-дослідження, 
історико-документальний роман, роман-колаж, роман-пошук, роман-реконструкція, роман у 
документах.  Трапляються також такі жанрові визначення, що містять у собі поєднання двох зовсім 
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різних рівноправних жанрових форм: роман-есе, роман у листах, епістолярний роман, мемуарний 
роман, роман-репортаж, роман-заповіт, роман-щоденник, роман-сповідь. Інколи жанрове визначення 
постає досить складним і багатослівним, що також не додає йому термінологічної чіткості: науково-
художньо-публіцистичний роман-дослідження, життєво-філософський роман-дослідження, роман у 
біографічних епізодах, панорамний роман-есе. Існують й інші жанрові назви біографічного роману: 
белетризований роман, роман про пошук, роман-ретроспекція, роман-мозаїка, роман-суперечка, 
роман-рукопис, тощо. Часом семантика жанрового визначення постає досить далекою  від існуючих 
жанрових форм, наприклад, книга фактів, наукове вчене дослідження, книжка пошуків, 
літературознавчий пошук слідами героя.  

Щоправда, досить часто згадані вище терміни на позначення жанрових форм є авторськими 
жанровими новотворами. Здавалося, в тому, що окремі автори документальних творів, розуміючи 
складність жанрового визначення написаного ними твору, вдаються до вигадування жанрових 
термінів, нічого погано немає, адже письменник шукає адекватну назву для свого дітища. Однак, коли 
на рубежі ХХ-ХХІ ст. кількість подібних визначень досягла неймовірної кількості, це стало 
гальмувати розвиток науки. До того ж, часто типологічно схожі жанрові форми мають різне 
найменування, що лише заплутує дослідників, ускладнює термінологічні пошуки. 

Певні сумніви щодо правомірності подальшого дрібнення жанрових форм висловила 
Н. Копистянська: "У сучасному розвитку літератури, особливо роману, виникла потреба ввести 
термін, який позначає дрібніший поділ, ніж жанровий різновид, і часто стало вживатись слово 
"модифікація", але, на жаль, без розмежування понять жанрова модифікація – жанровий різновид. 
Але якщо нема такого розмежування, то для чого ще один термін?" [22: 18]. 

Цій дослідниці імпонує чіткість у термінології. У цьому зв’язку як позитивний приклад вона 
називає праці І. Денисюка, авторів підручника "Теорія літератури" за моєю редакцією [22: 17], 
зарубіжну дослідницю С. Скварчинську [22: 16]. 

Майбутнє термінології новітньої документалістики бачиться в її поступовому упорядкуванні. Для 
цього слід докладно вивчати окремі жанрові форми, з’ясовувати, наскільки назва відповідає змісту, 
закладеному в конкретному творі, як вона вписується в існуючу парадигму, на якому етапі розвитку 
знаходиться цей жанр, які його подальші перспективи. А оскільки документальна література 
належить до суміжних родо-жанрових утворень, а отже, знаходиться на перехресті художньої 
літератури, літературознавства, літературної критики, публіцистики, різних наукових дисциплін, то 
упорядкування її термінологічної бази є актуальним і закономірним. 
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Матеріал надійшов до редакції 16.03.2006 р.  

Галич А.А. Терминология современной документалистики.  

В статье рассматривается терминология новейшей документальной литературы, ведется 
полемика относительно необходимости согласования основных терминов и понятий. 

Нalych О.A. Terminology of modern memoir works.  

The article deals with  the terminology of the latest memoir literature. The emphasis is made on the 
importance of coordinating the basic terms and concepts. 
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КАТЕГОРІЯ СВІТУ В СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ: 
ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧА ПРОЕКЦІЯ 

У статті проаналізовано  проблему моделювання та відтворення світу як специфічної авторської 
візії. Основна увага зосереджена на віртуальних пластах тексту: світ-як-мова, світ-як-

переживання, світ-як-історія, світ-як-вигадка, світ-як-духовна реальність та їх співвідношенні у 
художньому просторі літератури. 

Уже на рівні написання літературного тексту автор не просто формує твір, він втілює створений 
ним світ, передаючи в тексті образ цього світу. Про пошуки відповіді на те, як це відбувається, можна 
було б написати окреме дослідження, де ключовими віхами історії вивчення цієї проблеми мали б 
стати також і давні дослідження, як, наприклад, "Про складання образів" (1591) Дж. Бруно чи "Про 
множинність світів" (1686) Б. Фонтенеля. З часом романтики, назвавши митця "всесвітом у малому 
втіленні", запропонували власні підходи до вирішення цього питання. Адже, на думку Ґете, кожна 
людина дивиться на світ як на своєрідний елемент, з якого вона прагне створити свій особливий, 
співзвучний із нею світ. Тому в Романтизмі письменник "пересотворює" світ, а перекладач 
"пересотворює" світ письменника. Головне питання в тому, з якого саме світу митець черпає 
головний матеріал для створення свого власного. Для Романтизму це був в основному пласт міфології 
– світ першообразів, в якому втілена жива єдність символу як знаку вічності, божественного. Однак 
саме в цю епоху була усвідомлена можливість того, що митець має вибір світу-джерела для власної 
творчості: міфологія – культура, історія – минуле, психологія – сфера почуттів, вчинки людей – сфера 
моралі, божественне – сфера вічних цінностей тощо. 

Апологетами новітньої літературної герменевтики [1] були обґрунтовані та проаналізовані різні 
впливи культурно-історичного, духовного життя на процеси складання образів. Відповідно й аналіз 
світу письменника здійснювався під різними кутами зору. 
Світ як мова і мовлення. Вже у Геракліта була думка про те, що світ-як-мовлення не можна 

прочитати, не знаючи мови, якою написана чи сказана мудрість. На підставі подібних спостережень 
ґрунтувався й зустрічний висновок про те, що людство, надаючи життю словесного вираження, 
творить поруч зі світом природи інший – поетичний мистецький світ. Мислителі XIX – початку 
ХХ ст. запропонували багатий аналіз цієї проблеми. Вона була окреслена у працях романтиків, 
дослідженнях О. Потебні, теорії Сепіра – Уорфа, вченні Л. Вітґенштайна, аналізі герменевтів, згідно з 
якими структура мови є структурою світу, і межі моєї мови визначають межі мого світу (до речі, саме 
Л. Вітґенштайн запропонував термін "картина світу" на позначення іконічної природи текстів). "Не 
тільки світ є світом лише оскільки він набуває мовного вираження, – але справжнє буття мови тільки 
в тому й полягає, що в ньому виражається світ" [2: 409], – стверджував Г.-Ґ. Ґадамер, – тому "той, хто 
має мову, "має" світ" [2: 418]. Кожна національна мова задає певні параметри ієрархії образних 
структур світу [3], де навіть притаманний їй ритм і темп додає до розуміння образу. Подібне можна 
сказати і про кожен ідіолект, і про індивідуальний стиль автора, його манеру письма. Хоча ідеї, які 
передаються образами, втрачаються менше, ніж ті, які передаються словами, мова, на переконання 
Ґ. Башляра, наділяє літературний образ "даром мовлення" – уява говорить в нас, говорять наші мрії, 
говорять наші думки. "Літературний образ поширює звучання, яке слід назвати зовсім не 
метафорично, – звучанням писаним. Коли ми пишемо, пробуджується, так би мовити, абстрактний 
слух, здатний сприймати беззвучні голоси; він диктує нам канони, що встановлюють межі 
літературних жанрів"[4: 324]. Тому, як і мова письменника, "образи мають свій стиль. Космічні 
образи – це літературні стилі" [4: 329]. 

Про зв’язок образу створеного автором світу із законами побудови жанру говорив й У. Еко: 
"Завдання зводиться до створення світу. Слова прийдуть самі собою... варто лишень трохи 
облаштувати уявний світ – і сюжет визначається. Визначається і стиль..." [5: 610]. Цей світ диктує 
обмеження автору: "створений нами світ сам вказує, куди повинен іти сюжет... Персонажі повинні 
підкорятись законам світу, в якому вони живуть. Тобто письменник – в’язень власних думок" [5: 613]. 
Створений автором світ є також образом світу людського буття і буття літератури, домом якого теж є 
мова. При його побудові він керується тими законами, які диктує йому мова. У процесі читання саме 
літературний образ знову надає динаміки словам, повертаючи їм функцію уяви. У цьому сенсі 
написане слово має значну перевагу над вимовленим. 

Художній переклад як площина написаних слів, які фіксують межі авторського світу, тісно 
пов’язує образність зі сферою мови. Проблема не лише в тому, що перекладач має справу з двома 
мовами, кожна з яких пропонує власні межі для створення / відтворення авторського світу (у цьому 
сенсі актуальною та малодослідженою постає проблема автоперекладу як процесу "подвійного 
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письма", при якому створюються різні авторські версії того ж твору). Інтерпретатору доводиться 
перебувати на порубіжжі цих мов і бездоганно знати креативні закони, запропоновані ними. Справа 
ще й у тому, що інтерпретатор повинен оволодіти мистецтвом чути писану мову. Валентність образу 
визначається валентністю слова і навпаки. Точність вислову залежить не лише від того, наскільки 
перекладач зуміє вловити звучання національної мови, а й від того, як він зможе відтворити 
індивідуальний авторський стиль, звучання якого співзвучне з гармонією його уявного світу. У 
дотриманні цих вимог виконується герменевтична істина про те, що світ виражає себе в мові. 
Світ як переживання – думка детально обґрунтована герменевтикою В. Дільтея. Однак тут 

йдеться не просто про психологічний рівень творчості й рецепції, а про те, що мистецьке 
переживання має свій іконічний вимір, який заземлений у сфери уяви та мислення образами. Це – та 
сфера активної чуттєвості, яку Ґете називав "точною чуттєвою фантазією духовної творчості", а 
Е. Кассірер визнавав "справжньою рушійною силою" внутрішнього розвитку художніх явищ. 
Головний прояв цієї рушійної сили полягає в тому, що поряд зі світом сприйняттів існує і над ним 
надбудовується образний світ – "світ, який за своїми безпосередніми якостями все ще носить чуттєве 
забарвлення, однак насправді становить уже сформовану і, значить, подолану духом чуттєвість" [6: 
23]. Е.Кассірер мав на увазі систему чуттєвого розмаїття, що створюється будь-якою формою вільної 
творчості, де завдяки духовній артикуляції світ вражень набуває нового змісту. Тут мова стає засобом 
вираження духу, переходом від світу вражень і відчуттів до світу уявлень і чуттєвих образів. Так 
твориться не лише уявний світ автора, але й споріднений з ним образний світ мистецтва. Разом вони 
вибудовують протилежний до світу "дійсності" світ духовний, який є внутрішнім світом "Я". 

Чуттєвий світ автора – це його уява і ті картини, які вона пропонує. "Зображення підкорене уяві, – 
писав Ґ. Башляр, – зображення – не більше, ніж сума виражальних засобів, покликаних передати 
іншим наші образи" [7: 136]. Більше того, "уява... неминуче передбачає, що в кожен зі своїх образів 
суб’єкт вкладає усього себе. Так уявляти означає вважати себе відповідальним, морально 
відповідальним за цей світ" [4: 130-131]. Кожен окремий образ, мікрообраз письменника є лише 
окремим осколком цілісної мозаїки світу твору, творчості, світу автора. Але в ньому діють ті ж 
закони, за якими побудований цілий образ його світу. Він є невід’ємною частиною, свідченням про 
цей світ. І не лише в естетичному сенсі, а й у сенсі моральному. На письменникові лежить 
відповідальність за створений ним авторський світ, який стає частиною світу більшого – світу 
літератури і мистецтва – і не може не впливати на зміщення в ньому акцентів, відтак, – на збереження 
його рівноваги.  

Загалом порушена проблема світу як переживання акумулює в собі різні аспекти духовно-
чуттєвих проявів. Це – сфери невербальної / надвербальної мови, архетипів як суґестивних констант, 
психології персонажів і ставлення до них, пояснення їхніх дій та вчинків; різних рівнів та проявів 
пам’яті, що ґенерує нові ідеї. Користуючись термінологією герменевтики, такий світ фіксується як 
певний порядок духа. Цей порядок духа, втілений у мові / тексті створює ті фундаментальні 
артикуляції, які керують розумінням створеного світу. Тому інтерпретатор повинен не просто 
розуміти образи чи пояснювати їх, він повинен їх також відчувати і переживати. Для успішної його 
роботи необхідною умовою є спорідненість його поглядів у сфері духовності та моралі з автором 
ориґіналу. Саме це може надати його праці спонтанності, як свідчення внутрішньої свободи, де кожен 
потік переживань автора та інтерпретатора стає спільним переживанням, єдиним універсальним 
горизонтом. В іншому разі перекладні версії будуть штучними та нещирими. Разом з тим, саме сфера 
психології, сфера чуттєвого є джерелом незвичайного погляду на світ, джерелом новизни картини, що 
дає можливість збагачувати літературу свіжими і неповторними образами. 
Світ як історія. Кожен письменник у відомому сенсі успадковує свій світ, адже народжується і 

живе в певну історичну епоху, виховується за певними суспільними законами, сформованими 
культурно-історичними обставинами. Таке його "походження" не може не впливати на його бачення 
світу: ставлення митця до світу значною мірою визначається історичними умовами епохи, в час якої 
він пише. Образ якої б епохи і якого б народу не створював автор, цей образ буде нести на собі печать 
сучасного йому світу і притаманних цьому світові історичних почувань. Як бачимо, образ історичної 
епохи, з одного боку, створюється митцем, а, з іншого, – сам активно формує занурену в нього 
особистість. Тут можна провести паралель з мовою, у сфері якої відбувається те ж саме. 

Щодо образної структури тексту, то історичний пласт іконічного зображення виводить на перший 
план проблему співвідношення історичної правди та домислу у змалюванні тих подій, які справді 
мали місце у ході світового розвитку. З нею тісно пов’язані інші проблеми – співвідношення реальних 
історичних осіб та їхніх літературних втілень; ставлення до цих образів-персонажів як до реально 
можливих, і як це впливає на процес перекладу. 

Відомо, що історія не знає повторів. Тому всі колишні події по-новому / по-іншому постають в 
кожну наступну епоху, тим більше для кожної окремої нації. Як показали герменевти ХХ ст., при 
інтерпретації історичних явищ "завжди йдеться про щось більше, ніж голе історичне конструювання 
зниклого "світу", до якого належав даний твір. Наше розуміння завжди містить у собі ще й 
усвідомлення нашої співприналежності цьому світові" [2; 270]. Тому світ кожної наступної епохи чи 
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кожної іншої культури – це вже не той світ, до якого промовляв ориґінал. Звідси й різне ставлення 
представників різних часів і культур до тих самих подій. І не лише тому, що різна національна логіка 
підказує різний розв’язок для кожної окремої ситуації, а ще й тому, що події минулого фіксують 
зіткнення різних національних інтересів, що веде до відмінної, часто протилежної інтерпретації 
описуваних подій. Коли йдеться про переклади творів у межах двох народів / культур, що знаходяться 
на грані зіткнення національних інтересів, творів, у яких описані події, пов’язані з міжнаціональними 
конфліктами, то перекладачеві, який належить до "антагоністичної" сторони важко дотримуватись 
вимоги збереження "історичної правди". Адже часто з перспективи бачення кожного народу 
"історична правда" буде іншою. Єдина настанова, яка може виявитись продуктивною в подібній 
ситуації, полягає у вимозі дотримуватись художньої правди у змалюванні епохи чи подій минулого 
такими, якими вони постали у мистецькому світі автора ориґіналу. А це вже, за словами Ґадамера, є 
"різновид відбудови первісного". Тому що відбудова образу світу, до якого належить твір і автор, це – 
"відбудова первісного стану, що його "мав на увазі" митець, представлення у первісному стилі – всі 
подібні засоби історичної реконструкції в цьому випадку мають право претендувати на те, щоб 
сприяти розумінню дійсного значення" [2: 160]. У такий спосіб перекладач, намагаючись зрозуміти 
історичні обставини автора, його міркування, може сприяти розумінню "дійсного значення" у сенсі 
художньому й загальнолюдському, а не у сенсі історичної істини. Тоді інший світ, що виступає 
назустріч іншій історичній реальності, буде не чужим і не ворожим у ставленні до неї, а просто буде 
Іншим. Він не лише міститиме у собі власну істину, але й зможе набувати істини в межах інших 
історичних та національних обставин, набувати загальнолюдської істини. Такий мистецький образ 
буде свідченням колишнього  або іншого бачення світу. 
Світ як вигадка – постулат, який не тільки і не стільки пов’язує літературну сферу з проблемою 

співвідношення історичної правди й вимислу в художніх текстах. Він значно більшою мірою 
стосується фікційності художніх текстів, яка покликана стерти межі між реальним світом та уявним, 
який, утім, повинен сприйматись, як реальний. Образ вигаданого світу, як і в попередніх випадках, 
має свою іконічну структуру, яка підкоряється єдиній візії письменника. Тому й мікроелементи цієї 
структури як складові частини більших образів можуть теж сприйматись як вигадані. Не слід 
вважати, що така фікційність притаманна лише творам наукової фантастики з описом витворених 
уявою позаземних цивілізацій, віртуальних вимірів чи подій. Ця ознака властива всім художнім 
текстам, у роботі над якими використовується творче мислення митця, де надається перевага фантазії 
над уявою. Інша річ, що при читанні таких творів певна їх категорія може сприйматись як "більш 
фікційні". Окрім наукової фантастики це, насамперед, фентезі, або ж твори, підґрунтям для яких є 
елементи конкретної національної міфології чи фольклору. Твори історичної чи побутової тематики, 
сімейні хроніки сприйматимуться, як "більш реальні", або ж як ті, в яких у співвідношенні реального / 
ірреального значна перевага першого. 

У ракурсі перекладу як засобу міжнаціональної комунікації надзвичайно цікавою та 
малодослідженою постає проблема рецепції різних рівнів фікційності народами з різними 
національними традиціями і співвідношенням уявлень про реальне/ірреальне, дійсність/ вигадку, 
комічне/трагічне у різних мистецьких практиках. Те, що, приміром, для одного народу сприймається 
як його минула історія, для інших може виглядати абсолютною фікцією. Відрізнятись будуть не лише 
уявлення про те, що можливе чи неможливе в реальному житті й історичному минулому, а й погляди 
на істину, мораль, справедливість, смішне чи трагічне. Необґрунтовані з точки зору чужої культури 
вчинки персонажів теж у рецепції іноземного читача можуть сприйматись фантастичними, 
неймовірними.  

Образний світ як плід авторської уяви та фантазії тісно пов’язаний з теорією можливих/ 
віртуальних світів та їх взаємодії, зі співвідношенням/моделюванням реального та віртуального 
вимірів, персонажів та подій. Рівень новизни як важливої ознаки подібних текстів – ориґінальних чи 
перекладених – теж може бути різним у різних літературних традиціях та контекстах. 
Світ як духовна реальність – постулат біблійної герменевтики, який утверджує думку про те, що 

поряд зі світом природи, світом історії, світом почуттів, матеріальним світом існує інший – духовний 
світ, який певним чином впливає і формує усі ці інші світи. Стосовно зв’язку між світами, а також 
впливом духовного світу на закони творення тексту багато було сказано в епоху Середньовіччя. 
Багато уваги вивченню цих проблем було приділено у працях Б. Паскаля. Утім зв’язок законів Духа із 
законами творчості найбільше досліджували романтики. Й.Ґ. Гердер, брати Шлеґелі, Новаліс, 
В.Г. Вакенродер, Ф.В.Й. фон Шеллінґ, К. Брентано, А. фон Арнім, Л. Тік — далеко не повний перелік 
мислителів, які у своїх працях обґрунтовували ідею про те, що усі інші світи – не що інше, як 
відображення того одного духовного світу, який стоїть за ними. Тоді мова постає вираженням 
духовної реальності, психологія – її внутрішнім відчуттям, історія вибудовується як історія духа. 
Духовні виміри створюють підґрунтя й для фікційності. Це дає змогу аналізувати і особистісні, і 
національні, і загальнолюдські феномени з точки зору духовних вимірів. Підходи до світу мистецтва 
як духовного світу згодом були обґрунтовані герменевтами, зокрема Ф.Е.Д. Шляєрмахером та 
В. Дільтеєм. Епоха Романтизму обґрунтувала тезу про те, що найвиразнішим втіленням духовного в 
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мистецтві є символ, який містить в собі духовну глибину і має здатність віддзеркалювати духовну 
реальність. Символ тому постає найзрозумілішим у середовищі різних мов та культур. Через 
неспіврозмірність матеріального та духовного світів символ у мистецтві (яке знаходиться на межі цих 
світів, намагаючись втілити кожен з них), не здатен відтворити повноти духовної реальності, навіть за 
умови, що був би перекладений усіма можливими мовами. 

Світ-як-духовна-реальність – постулат, який ставить перед перекладачем ряд проблем. 
Найважливіші з них можна узагальнити до наступних: по-перше, чи бачення інтерпретатором 
духовного світу співпадає з цим баченням автора; по-друге, наскільки перекладач вбачає (і чи вбачає 
взагалі) зв’язок між духовним світом та іншими світами тексту, і наскільки це співпадає з позицією 
автора ориґіналу. Від цього залежить також бачення ним інших пластів тексту. 

Літературознавець чи перекладознавець повинен завжди мати на увазі, що ці образи світу 
мовного, історичного, психологічного, фікційного чи духовного можна виокремити лише умовно. 
Адже в тексті ці світи нашаровуються один на один, взаємопереходять, зливаючись в єдиний 
мегаобраз твору чи авторської візії, втілену картину світу. Кожен з них додає нової глибини, іншої 
перспективи до попереднього зображення. 

Шукаючи відповіді на запитання "Що таке картина світу? Що називається тут світом? Що означає 
картина?", М. Гайдеґґер приходить до висновку, що картина світу – це зображення світу, яке, втім, не 
обмежене лише космосом. І навіть природа з історією в їх взаємопроникненні не вичерпують світу. 
"При слові "картина" ми думаємо перш за все про зображення чогось. Картина світу буде тоді 
відповідно ніби полотном сущого в цілому. Картина світу, однак, говорить про більше. Ми маємо на 
увазі тут сам світ, саме його, суще в цілому, як воно стає визначальним для нас... Картина світу, 
сутнісно зрозуміла, означає таким чином не картину, що зображає світ, а світ, який розуміється у 
сенсі такої картини... Де справа доходить до картини світу, там виноситься кардинальне рішення 
стосовно сущого в цілому. Буття сущого шукають і знаходять у представленні сущого" [8: 49]. І 
навпаки, там, де суще так не витлумачується, світ не може "увійти в картину", не може бути картини 
світу. Світ стає відкритим горизонтом значення. Лише "коли світ стає картиною, позиція людини 
розуміє себе як світогляд" [8: 51].  

Не володіючи світоглядом письменника, інтерпретатор не може увійти в його світ, тим більше, 
його відтворити. Не задаючи собі труду вникати в його життя, погляди, уявлення, переконання, 
перекладач може створити іншу картину, однак, втративши цілісність світогляду, вона теж не зможе 
бути цілісною, завершеною. Бо ж спорідненість – це не завжди подібність, а подібність – це не завжди 
тотожність. Перекладач повинен шукати співзвуччя з текстом ориґіналу, з думками його автора. Тоді, 
за словами У.Еко, "якщо при читанні... інтерпретатор прагне до того, щоби привести свій особистий 
світ у відповідність зі світом тексту, ... текст прагне до того, щоби стимулювати особистісний світ 
інтерпретатора, змушуючи його відшукувати у власній глибині сокровенну відповідь, яка 
народжується із таємничих смислових співзвучностей" [9: 37]. 
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НОВІТНЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ТЕРМІНОЛОГІЯ В ГЕРМЕНЕВТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ 
ВОЛЬФГАНГА ІЗЕРА 

У статті проаналізовано герменевтичну концепцію, розроблену Вольфгангом Ізером у монографії 
"Межі інтерпретації" (Нью-Йорк, 2002). Основна увага зосереджена на термінологічних аспектах 
інтерпретативної моделі Ізера, зокрема окреслюються новітні підходи щодо аналізу різних реґістрів 

тексту, у процесі якого традиційне "герменевтичне коло" трансформується у "кібернетичну 
петлю".  

Сьогодні спостерігається значне посилення інтересу до класичної герменевтики загалом і її 
біблійної парадигми зокрема: вона мислиться як надійна методологія для осягнення феноменів буття 
та самоусвідомлення. Останні праці Гірша, Кермоуда, Ізера ще раз демонструють, що на сьогодні 
герменевтика продовжує займати домінуючі позиції в сучасному методологічному просторі і 
підтверджують необхідність розробки цієї проблеми в україномовному науковому дискурсі.  

Найновішим вагомим словом в утвердженні принципів "чистої герменевтики" є праця Вольфганга 
Ізера "Межі інтерпретації" ("The Range of Interpretation", Нью-Йорк, 2000). Відомий як засновник 
рецептивної критики, в опублікованій монографії виступає апологетом класичної герменевтики у її 
давньому вияві. Уже в передмові автор вказує на те, що, хоч літературна наука виробила багато 
підходів і принципів текстового аналізу, котрі давно вже не асоціюються з герменевтикою, проте 
остання дотепер залишається основою усіх процедур розуміння тексту, а тим більше нетекстових 
культурологічних явищ. Услід за Ґадамером Ізер ставить інтерпретацію в основу усього людського 
мислительного досвіду (навіть пропонує власний варіант Декартівського вислову – "Ми 
інтерпретуємо, отже ми існуємо" [1: 3]).  

Аналізуючи у першому розділі ("The Marketplace of Interpretation") місце герменевтики "на ринку 
інтерпретації", він окреслює три основні інтерпретативні напрями. Перший – "інтерпретативна 
інтерпретація" – проголошує "універсальність значення власних припущень" і "претендує на 
забезпечення усезагального пояснення всього" [1: 3]. Такі "монополії інтерпретації" автор називає 
ідеологічними (до них він зачисляє і марксизм), оскільки вважає, що при такому підході не стільки 
інтерпретуються явища дійсності, скільки реальність оформлюється в рамки припущень теоретично 
виробленої системи. Другий підхід пов'язується з Рікеровим терміном "конфлікт інтерпретацій". Він 
полягає у вияві "змагальності", коли кожен приклад аналізу є намаганням утвердити власну перевагу 
на тлі інших існуючих аналізів: демонструючи власну "глибину" і "унікальність" кожен з них виявляє 
недоліки і обмеження інших підходів, з якими вступає в суперечність; і чим більший "конфлікт", тим 
більше виявляється неспроможність жодного зайняти домінуючу позицію. Тому виникає окреме 
відгалуження такого підходу, яке Ізер називає "магмою (magma) інтерпретативних дискурсів" 
(Дерріда називав "монстрами комбінаторних операцій) – амальгама марксизму, психоаналізу, 
структуралізму і постструктуралізму. Успіх такого підходу видається заздалегідь сумнівним. Третій 
напрям – "опозиційних дискурсів" – бере початок з постколоніальної критики. Протиставлення 
"малих дискурсів" існуючим "геґемоніям" з метою визнання їх рівноцінними теж нерідко набуває 
спотворених форм (оскільки, підкреслюючи певну мету, аналіз стає надуманим і необ'єктивним).  

Справжня інтерпретація (за Ізером) завжди "транспонує" щось у щось інше, тобто переводить 
інтерпретований суб'єкт в інший реґістр. Тому завжди необхідно брати до уваги різницю між 
суб'єктом і межами реґістру (цю різницю Ізер називає лімінальним простором liminal space). 
Лімінальний простір чинить спротив інтерпретації, основне завдання якої зводиться до його 
звуження, тому інтерпретація завжди є "творчою транспозицією". Усі загалом відмінні типи 
інтерпретації утворюють три основні рівні: 

1) коли певні типи текстів (літературних чи сакральних) транспонуються в інші типи (екзегетичні 
для канонічних текстів чи когнітивно-оціночні для літературних); 

2) коли культури чи культурні рівні переводяться у терміни, які дозволяють "чуже" (foreign) 
замінити "знайомим" (familiar) і ентропія долається у "термінах взаємодії систем"; 

3) коли неспівмірні і неосяжні величини (такі як Бог, світ і людство) – нетекстові і незнакові – 
"перекладаються на мову" з метою їх певного часткового осягнення [1: 6-7]. 

Оскільки тільки інтерпретація сакральних текстів охоплює усі три рівні, біблійна герменевтика є 
всеохопною і найбільш показовою щодо її процедур. 

Переходячи до аналізу сучасної герменевтичної системи, Ізер наголошує: "Інтерпретація, як ми 
розуміємо її на Заході, виникла із екзегези Тори у юдейській традиції. Її зародження безпосередньо 
пов'язане з канонізацією святих текстів... Канонізація і є процесом підбору текстів, які мають стати 
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об'єктом інтерпретації, що водночас піднімає їх до рівня цензора над іншими текстами" [1: 13]. У 
другому розділі "Влада Канону" основна увага зосереджена на аналізі равіністичної традиції 
інтерпретації, що виконувала роль коментаря Канону з метою "трансляції святих текстів у життя 
спільноти" [1: 18]. Інтерпретація Старого Заповіту як унікального типу Канону "запечатаного" (sealed) 
як остаточно укладеного і водночас "відкритого" (open) для інших текстів, що передбачає їх подальшу 
канонізацію) виробила досконалу герменевтичну систему мідрашу, яка до сьогодні, на думку Ізера, 
може слугувати певним орієнтиром у різноголоссі інтерпретативних систем. Уже тексти Мойсея були 
не тільки пророчо-законодавчими, а містили усі форми інтерпретації. Текст Тори забезпечує 
можливість відповіді на усі можливі питання, водночас побудований так, що може набувати нових 
вимірів, котрі не існували у час, коли він був "запечатаний". Мідраш, що виник на основі тлумачення 
Тори, розгорнув ці екзегетичні процедури, виробивши особливу техніку інтерпретації, що "проектує 
біблійну модель" на різні плани "екзистенційної актуалізації". Можливість використання мідраш-
інтерпретації стає очевидним, коли канонізуються тексти, що раніше не входили в Канон. Специфіка 
аналітичних процедур зумовлювалась основною метою тлумачення: не стільки пояснити незрозумілі 
місця з Писання, скільки дати відповідь на актуальні питання дня, скерувати життя общини, зміцнити 
людей у вірі. Основне завдання такої інтерпретації – не вивчити (дослідити) текст (learn the text), а 
навчитися з тексту (learn from text). 

Сам текст – доволі пунктирний за своєю структурою – допускає можливість його тлумачення під 
різними кутами зору, що призводить до виникнення різних реґістрів (register) чи інтерпретативних 
рівнів актуалізації життєвих явищ. Оскільки текст багатогранний, а інтерпретація реґістрів високо 
селективна, Писання охоплює повноту світу, при чому у той час як Текст "перекладається на мову 
людського існування" (текстовий канон стає релігійним каноном, моральним кодексом, конституцією 
життя общини), – людське життя "перекладається на мову Тори" (усі його прояви текстуалізуються у 
певних термінах. "Реґістр" визначає "термінологію", водночас завжди зберігається лімінальний 
простір інших реґістрів, і це унеможливлює завершену інтерпретацію чи повний аналіз, бо й мета 
мідрашу – не деталізоване розуміння тексту, а утвердження влади Тексту в житті народу. 

Мідраш, на переконання Ізера, є першою вагомою спробою інтерпретації з подоланням 
лімінального простору тексту – "методом прочитання лакун тексту і їх смислового наповнення". 
Такий підхід стає "матрицею" (matrix) для прочитання "літературного канону" (напр., Шекспіра). 
Практично це перенесення принципів інтерпретації біблійного канону на літературний здійснив 
Шляєрмахер. Зупиняючись на цій  "головній події" у розвитку новітньої герменевтики, Ізер 
підкреслює, що перелом у розвитку літературної науки відбувся не через застосування принципів 
біблійної герменевтики до секулярної літератури (бо Шляєрмахер розробив власну теорію для 
інтерпретації Нового Заповіту), а через перенесення уваги з "влади тексту" і його використання 
(філософсько-релігійний аспект) на "розуміння тексту" (філолого-літературний аспект), тобто коли 
лімінальний простір заповнюється не морально-етичним, а мовно-історичним матеріалом.  

Відкинувши "догматичну точку зору" на користь філологічної, він перший актуалізував проблему 
розуміння у світлі авторства книг Нового Заповіту, зосередивши герменевтичні процедури навколо 
виявлення авторської інтенції і психологічної мотивації, а, отже, індивідуалізації тексту, яка, на думку 
Шляєрмахера, є наслідком вияву особистих стосунків авторів з Ісусом Христом (так, напр., тексти 
Апостола Івана – синзетивно-чуттєві, Апостола Павла є продуктом складної діалектики його 
ставлення до Христа і християнства і т.п.). Основним завданням текстового аналізу стало не 
абстрактне розуміння тексту, а розуміння автора тексту, його інтенції, а звідси – істинної суті 
тексту. Герменевтика набула статусу не мистецтва, а науки, що має справу з конкретним мовним 
матеріалом; інтерпретація, позбавлена рис метафізичності, стала "перекладом" тексту з мови чужого, 
незрозумілого, на "мову розуміння". Власне, герменевтичне коло виникло як намагання поєднати 
частину-ціле, граматику-психологію, порівняння-дівініцію, а загалом – відоме-невідоме.  

Це дало підставу Дройзену поєднати процес розуміння з процесом дослідження, тим більше, що 
останній не прив'язував власну теорію до інтерпретацію тексту чи мовних явищ, схиляючись до 
розуміння історії і соціального буття. Але навіть інтерпретація історичних "джерел" і "пам'яток" 
основним завданням бачила розуміння події крізь призму "авторської інтенції" творців речей, 
"залишки" яких інтерпретатор використовує для аналізу (створені з певною економічною, 
ідеологічною чи іншою метою вони можуть деформувати факти, тому і в цьому випадку потрібно 
перш за все "зрозуміти автора"). У Дройзена тлумачення стає "перекладом" зовнішніх історичних 
подій на "мову пам'яті", ускладнюються герменевтичні процедури (відбувається "помноження кіл"), 
але основне завдання залишається незмінним: розуміння через подолання прірви між "відомим" і 
"невідомим". 

Подібної точки зору дотримувався і Рікер: у його версії інтерпретація є циклічним рухом між 
проявом і його латентним значенням. Водночас зберігається концепція "археології" (хоч він мав 
справу не тільки з історичним матеріалом), і розширюється аспект телеології як окремий реґістр 
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інтерпретації, крізь який відбувається трансляція особливої суті інтерпретованих об'єктів. 
Прихований зв'язок між arche і telos творить особливу герменевтичну процедуру "трансакційних 
петель" (transactional loops), яка є саморегулюючим механізмом, що, однак, ніколи не добігає кінця, 
оскільки за Рікером "абсолютне знання" бачиться неможливим. 

Ізер демонструє, що зміна герменевтичної теорії пов'язана зі зміною ставлення до суб'єкта 
інтерпретації – вона постійно модифікується. Ідея кола у Шляєрмахера проходить стадії помноження 
кіл – трансакції петель: зміна якостей суб'єкта вимагає вдосконалення чи корекції методології, але 
центральні концепти століттями залишаються незмінними. Узагальнюючи досвід попередників, Ізер 
вважає, що сьогодні найбільш прийнятним прийомом герменевтичного аналізу є "повторювана петля" 
(recursive loop) – повторюваність дає змогу і пояснити досліджуваний суб'єкт, і водночас 
відкоригувати інтерпретативну стратегію.  

Істинна інтерпретація (як форма трансляційності) обов'язково повинна бути пов'язана з формою 
того, що "транслюється". На основі цього Ізер виділяє 4 види інтерпретації, які відповідають 
основним герменевтичним питанням: 

1) як ентропія транслюється у сферу контролю; 
2) як випадковість транслюється у сферу центральної ідеї; 
3) як загалом невловима взаємодія людських факторів і становлення культури транслюється у 

сферу концептуальної мови; 
4) як культури чи культурологічні рівні транслюються у терміни, що уможливлюють взаємообмін 

між тим, що "чуже", і тим, що "відоме" [1: 84]. 
Розставлені таким чином наголоси дають підставу стверджувати, що такій герменевтичній 

процедурі відповідає термін "кібернетична петля" (cybernetic loop) – (термін "кібернетика", введений 
в науковий обіг у 1947 р. Норбертом Вінером, походить від гр. χνβεςνητηζ – керманич – розкриває 
суть процедури: контролювати і скеровувати інформаційний потік). Рекурсивна (кібернетична) петля, 
контролюючи вхід і вихід інформації, забезпечує самокорекцію і наближення до істинного розуміння 
на всіх інформативних рівнях. Це виводить герменевтику в іншу площину – основна ціль не тільки 
розуміння окремих явищ, а (1) контроль над ентропією і (2) встановлення "рівноваги" (equilibrium) 
між людьми і випадковістю в їхньому оточенні. Оскільки ентропія вислизає зі сфери знання, завдання 
інтерпретації шляхом кібернетичної петлі зводяться до таких основних операцій: (а) невідоме 
повернути до вихідного пункту відомого, (б) встановити контроль шляхом поділу ентропії на 
впорядкованість і випадковість, (в) дослідити умови для встановлення рівноваги між минулим і 
майбутнім оточенням [1: 86-87]. Через повторюваність обробки вхідної інформації внаслідок 
самокорекції досягається точність результатів. Такий підхід, на думку Ізера, є універсальним, 
однаковою мірою прийнятний для інтерпретації текстових і невербальних культурологічних явищ. 
"Кібернетична петля формує інтерпретативну процедуру етнографічного дискурсу, яка розвиває 
взаємозв'язок між "входом" (input) і "виходом" (output), і у ході якої припущення, сподівання чи 
навіть проекція коректуються до того часу, поки не вдається узгодити їх з ціллю. Відповідно існує – 
принаймні потенційно – подвійна корекція: подача матеріалу повертається в петлі зворотним зв'язком 
назад, і потім знову подається у вигляді відкоригованого вхідного матеріалу. Це стосується усього 
діапазону знання – від машин до людського характеру – усе регулюється відповідно до основної 
формули рекурсивної петлі Норберта Вінера: узгодження майбутнього способу дії з минулим 
проявом" [1: xii]. 

У п'ятому розділі "Рухомий диференціал" ("The Traveling Differential") на основі праці Франца 
Розенцвайґа "Зоря Відкуплення" ("The Star of Redemption", 1921) Ізер з'ясовує, чи вироблені принципи 
інтерпретації можна застосовувати для осягнення неспівмірно великих величин, таких як Бог, світ і 
людство. Розглядаючи інтерпретацію як акт "трансляції" чогось невербального чи вербального у 
реґістр лінгвістичної природи, він вважає, що її закони однаковою мірою прийнятні і для перекладу 
тексту в інший тип тексту, і "перекладу" минулого на мову теперішнього, і "перекладу" прихованих 
життєвих явищ на мову видимого. Однак проблема ускладнюється, коли аналізу піддаються 
величини, далеко не співмірні з формою і межами, яких вони набувають у процесі інтерпретації; коли 
людина намагається осягнути такі сутності як світ, людство і (особливо для віруючих) Бог, і 
висловити їх у когнітивних термінах людської мови у межах людського знання. Очевидно, це вимагає 
дещо іншої методології інтерпретації. 

Передусім Ізер наголошує, що у світі існують сутності, існування яких не викликає сумнівів, але 
не може бути підтверджене жодними логічними операціями чи науковими процедурами (наприклад, 
любов). Вони осягаються досвідом людського буття шляхом повторюваності власного чи чужого (в 
тому числі літературного) переживання і відносяться до сфери самоочевидних сутностей. За 
Розенцвайґом екзистенційні сутності (у першу чергу існування Бога) є з цього реґістру 
самоочевидних сутностей. Проблема їх окреслення мовою знання є найскладнішою, оскільки 
лімінальний простір виникає між нами і нашою конечністю. Логічно неможливо осягнути 
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філософську концепцію повноти, що охоплює Все – буття, всеохопність світу і безконечність 
трансцендентальності. Тому всі філософські чи теологічні описи цих речей є вкрай обмеженими, бо 
не можуть відповісти на питання що вони, а тільки до чого вони подібні в окремих проявах чи 
характеристиках.  

Оскільки безконечність передбачає не тільки формальну величину, але і "принцип руху", 
Розенцвайґ вдається до теорії диференціалу як вічно змінної різниці між однорідними явищами. Це 
дає змогу умовно поділити безконечність на окремі частини і, пізнаючи одна по одній кожну з них, 
наближатися до відносного її розуміння. Оскільки за Розенцвайґом безконечність охоплює усю 
повноту характеристик конечностей у їх всеохопності, Бога можна пізнавати, осягаючи один за одним 
Його прояви. Передусім це стосується тексту Писання, де безконечність і вічність 
трансцендентального "перекладаються" на мову відомих, осяжних, конечних, матеріальних 
конфігурацій світу і антропологічних картин, символів, термінів, зрозумілих людині. 

У підсумковому розділі "Конфігурації інтерпретації" ("Configuration of Interpretation: Epilogue"), 
співвідносячи різні парадигми інтерпретації (канонічну, герменевтичну, кібернетичну і 
диференціальну), Ізер констатує, що їх неможливо чітко розмежувати – у процесі інтерпретації вони 
часто взаємопереплітаються, переходячи одна в одну для того, щоб подолати лімінальний простір. 
Водночас він визнає, що будь-яка інтерпретація демонструє неможливість повноти аналізу і 
залишається незавершеною. Саме це і стало причиною, чому класична герменевтика, сягнувши 
проблеми саморозуміння, трансформувалась у філософію: "Життя не може застигнути в 
гіпостатичності... і тому може осягатися тільки у термінах миттєвих конфігурацій інтерпретації" [1: 
158]. 

Праця Ізера стала ґрунтовним підсумком усієї історії герменевтики від її зародження до сучасного 
стану об'ємної філософської теорії, а також вагомим підґрунтям для утвердження вироблених 
століттями герменевтичних процедур у науковій сфері не лише гуманітарних дисциплін. 
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Лановик З.Б. Новейшая литературоведческая терминология в герменевтической концепции 
Вольфганга Изера. 

В статье анализируется герменевтическая концепция, разработанная Вольфгангом Изером в 
монографии "Пределы интерпретации" (Нью-Йорк, 2002). Особое внимание cконцентрировано на 
терминологических аспектах интерпретативной модели Изера, в частности освещаются новейшие 

подходы к анализу разных регистров текста, в процессе которого традиционный 
"герменеивтический круг" трансформируется в "кибернетическую петлю". 

 Lanovyk Z.B.  Contemporary literary terminology in hermeneutical conception of Wolfgang Iser. 

The article analyses the hermeneutical conception developed by Wolfgang Iser in his book "The Range of 
Interpretation" (New-York, 2002). Attention is drawn  to the terminological aspects of Iser’s interpretative 
model, namely, contemporary approaches to the analysis of different text registers,  in which  traditional 

"hermeneutical circle" transforms into "cybernetic loop".
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МЕГАТЕКСТ І ОСОБИСТІСТЬ ПИСЬМЕННИКА 

У статті розглянуто концепти психопоетики: мегатекст та особистість письменника, 
простежується їх генеза та можливість використання у літературознавчій практиці.  

Інтерес до постаті митця з певною амплітудою підвищення-пониження спостерігається в 
літературознавстві другої половини ХІХ – ХХ, а на початку ХХІ століття можна з певністю говорити 
– посилюється. Рамки поняття "митець", "письменник" з такою ж частотністю звужуються-
розширюються залежно від тенденцій літературно-мистецького процесу, але неминуче все 
"обертається" навколо категорій "автор" і "текст", що досить об’єктивно, адже мається на увазі не 
лише психофізіологічний суб’єкт, а і його творчий потенціал, реалізований у витворі мистецтва, 
тобто, "суб’єкт плюс текст" [1: 318], або ж, "людина-і-її-твір" [2: 444]. Автор у рецепції дослідників то 
"втручається" в текст (Ш. Сент-Бев та біографічний метод) і його життя у внутрішніх та зовнішніх 
проявах, впливає на художність, то "вмирає". (Р. Барт, М. Фуко). Відзначимо, що остання теза досить 
серйозно вплинула на спрямування літературознавчих досліджень у бік від "автора" до "тексту", чим, 
безумовно, нашкодила не останньому – текст залишився незмінним, а швидше третій іпостасі 
мистецького явища – реципієнту, його естетичній реакції, що зводиться у такому випадку до голого 
споглядання не підсиленого енергією буттєвої сфери носія мистецьких цінностей. Крім того, 
трактування художнього тексту без його особи віддаляє аналітика від розуміння власне художності, 
замінюючи її поняттям "письма", а автора, відповідно, – "функції". "Антипсихологізм" (а саме так 
трактує польська дослідниця Зофія Мітосек відсутність авторського начала в наукових студіях), 
репрезентований формалістами й структуралістами, призводить до втрати і якості, і глибини 
філологічних досліджень, адже виявляється "насамперед у трактуванні літературного твору як 
продукту, незалежного від процесу творення, та в описі літературних засобів як об’єктивних та 
відокремлених від психіки творця культурних норм" [3: 207]. Крім того, "антиавторські" тенденції, 
репрезентовані у працях Р. Барта "Смерть автора" (1968), "Задоволення від тексту" (1973), М. Фуко 
"Археологія знання і дискурс про мову" (1972) та їх послідовників, мають виразну дегуманізаційну 
спрямованість. Їх пов’язаність із певними філософськими тенденціями ХХ століття не викликає 
сумніву і не потребує наразі ні підтвердження, ні заперечення, та все ж не може не викликати тривоги 
в умовах, коли людство й без того шаленими темпами втрачає духовні орієнтири, які значною мірою 
залежать від носія мистецьких цінностей.  

Тож, розв’язуючи питання про необхідність осмислення категорії автора у філологічних студіях, 
не можна забувати й про те, що втрата позицій літературою, яка спостерігається останнім часом, 
окрім об’єктивних чинників (розвиток аудіо-візуальних видів мистецтва), зумовлена ще й цим 
зміщенням. Сучасний артбізнес як конкуруюча сила впливу на масову свідомість розвинув, окрім 
звичних інтерпретаційних технологій на зразок журнальних "портретів", цілу індустрію "розкрутки" 
акторів, кіно-, телемитців: інтерв’ю, ток-шоу, фото сесії тощо. Це приваблює та опосередковано через 
створений позитивний чи навіть скандально популярний образ творця зацікавлює його творінням. 
Про літературознавчу науку, особливо українську, цього не скажеш. Табу на авторитети 
переборювати досить непросто, а це, на наш погляд, шкодить історії літератури, яка працює не лише 
на освітлення минулого, а й на формування майбутнього громадянина. І без погляду 
літературознавця, а в перспективі – вчителя на постать автора того чи іншого літературного явища у 
всій повноті його внутрішнього психічного і зовнішньо-подієвого буття зробити це далеко не просто.  

Концептуальність категорії автора у філологічних дослідженнях визнають не лише її 
прихильники, до яких ми зараховуємо і себе, але й противники. Навіть апологет постструктуралізму 
М. Фуко, репрезентуючи позицію своїх попередників формалістів та структуралістів і досить 
категорично заявляючи про "смерть автора", визнає: "Навіть сьогодні, коли відновлюємо історію 
концепцій літературного жанру чи філософських шкіл, ці категорії видаються слабкими і 
вторинними  порівняно зі стійкою фундаментальною одиницею автора" [2: 444]. (Підкреслення наше 
– С.М.) 

"Стійкість" і "фундаментальність" категорії "автор" відтоді (доповідь на тему "Що таке автор?" 
була виголошена Мішелем Фуко в лютому 1966 року) не тільки не зникла, але й набрала ширшого 
масштабу. І на українських теренах у тому числі. На наш погляд, даремними є висловлені 
В. Федоровим у статті "Автор як онтологічна проблема" сумніви щодо актуальності категорії автора 
для вітчизняної науки про літературу, заяви про те, що наразі "вона опинилась практично на 
периферії уваги вчених" [4: 55]. Останніми роками в україністиці цій проблемі приділялося досить 
багато уваги. Варто назвати лише кілька дисертацій, предметом осмислення яких є "автор" як 
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літературознавча категорія, зокрема "Типологія образу автора в ліричному тексті (на матеріалі 
російської та української поезії ХХ століття)" С. Русової, "Форми вираження авторської свідомості в 
творчості письменників нової генерації кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалі малої прози 
В. Стефаника, О. Кобилянської, М. Коцюбинського)" А. Островської, "Проблема автора в ліриці 
І.Я. Франка" Г. Давидової-Білої, "Автор та герой як суб’єкти поетичного буття" О. Самойлова, 
"Диверсифікація авторської свідомості в інтелектуальній прозі В. Домонтовича" М. Гірняк. Це вже не 
кажучи про низку публікацій у періодиці й наукових збірниках, та й про абсолютну більшість 
психологоцентричних досліджень, які з’являються останнім часом, включаючи праці Л. Левчук [5] та 
Н. Зборовської [6], у яких прямо чи опосередковано постаті автора надається виразна увага. Таким 
чином, незаперечним залишається твердження І. Фізера про те, що "ні "смерть автора", ні "смерть 
літератури" широкого емпіричного втілення не мали. Сьогодні це, швидше за все, непродуктивні та 
інваріантні фразеологеми, якими користуються ще деякі критики" [7: 52]. Тож є всі підстави не 
менш голосно за структуралістів ствердити: "Автор живий!" 

Емоційність прихильників необхідності залучення категорії автора у філологічних дослідженнях і 
їх опонентів цілком зрозуміла – важко заперечувати очевидне, що виявляється і в одному, і в другому 
випадках. От тільки ХТО ж чи ЩО криється за цією категорією? Об’єкт чи суб’єкт слід виявляти 
досліднику, наближаючись до таємниці художності? Попри найрізноманітніші трактування, автор як 
естетична категорія – явище мистецьке, художньо втілене. І саме тут, на наш погляд, прихований 
камінь спотикання. Адже, виходячи з тези про зв’язок цієї категорії з автором – реальною особою, не 
можна обмежуватися вивченням текстуальних – мистецьких – проявів, де мова може йти лише про 
об’єкт. Реалізація прагнення одержати результат цілком можлива лише за умови осягнення суб’єкта 
творення. 

Сьогодні, коли вітчизняне літературознавство в змозі оперувати досягненнями автороцентричних і 
авторовідцентричних напрямків, є потреба тверезого осмислення й об’єктивності, шлях до якої 
лежить через аналіз усіх документів, котрі обсервують його постать. Тож завданням, яке ставимо у 
цій розвідці, є розв’язання проблеми джерел авторської ідентичності та методології їх експлікації на 
всіх рівнях існування творця – від фактів його життя до художнього самовтілення. Він має постати 
водночас як психофізіологічна, так і естетична категорія. Причому пріоритети визначаємо саме так: 
психофізіологічна – причина, естетична – наслідок. Тобто художній твір – продукт певної 
психофізіологічної структури, яку ми, аби позбутися різночитання, на зразок автор, біографічний 
автор, реальна особа та ін., номінуємо як особистість письменника – унікальна й неповторна за 
своєю природою, як, відповідно, унікальне й неповторне естетичне явище, нею спродуковане, в якому 
відбивається авторська ідентичність і, відповідно, прозирає образ автора – категорія естетична, яка 
може бути досліджена тільки в результаті осмислення психофізіологічної сутності письменника, його 
особистості (мова, звичайно, йде про високохудожні зразки, репрезентовані талановитими 
представниками мистецтва слова). Така постановка проблеми виключає можливість ізоляції носія 
художності із досліджень самої художності.  

Як наслідок, джерельна база виходить за межі власне художнього твору і має включати весь 
інформативний спектр, що дозволяє окреслити цілком психофізіологічну іпостась автора, його 
особистість. Категорія "особистість" – складне психічне утворення,  не однозначно потрактоване 
психологами. Особливість її функціонування в нашому дослідженні визначається органічним 
поєднанням психоаналітичних спрямувань (Фрейд, Юнг), гуманістичної (Маслоу, Роджерс, Олпорт 
та ін.) та егопсихології (Адлер, Хорні, Маслоу, Ериксон та ін.) за принципом відкритої системи, яку 
пропонує американський психолог Г. Олпорт. "Системний еклектизм" [8: 6] в такому разі дозволить 
трактувати особистість як синтез біологічно обумовленого; свідомого, спричиненого суспільним 
буттям людини, історичних, соціальних (у найширшому розумінні) чинників її формування; та 
підсвідомого пластів психіки.  

Літературознавець, спрямований на осмислення унікальності особистості письменника, яка, у 
свою чергу, породжує унікальність художню, у більшості випадків (виняток складає літературна 
критика) має справу з метаінформацією (від грецького префікса, який означає проміжне станови-
ще - С.М.) – документами, опосередкованими часом та суб’єктивністю їх авторів. Якщо віддаленість 
у часі – явище об’єктивне й незалежне від волі дослідника, то подолання суб’єктивізму – ще одна 
проблема, яка постійно супроводжує літературознавчі розвідки, що стосуються особистості 
письменника. Одним із способів об’єктивізації може стати залучення якомога більшої кількості 
матеріалів, здатних обсервувати його іпостась, використання документів, які дають уявлення не лише 
про подієві факти буття того чи іншого автора, а і про його внутрішній світ. Звичайно, із 
літературознавчих методів, котрі б сприяли розв’язанню такого завдання, найпридатніші 
біографічний та психологічний. Другий – предмет окремого дослідження, і ми виносимо його за межі 
цієї статті. Щодо біографізму, то, крім тенденцій до звуження вживання у загальнонауковому 
дискурсі, пов’язаному із появою нових літературознавчих технологій у ХХ столітті, варто зауважити 
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його особливий режим побутування у вітчизняному літературознавстві, який дещо відрізнявся від 
автентичного, започаткованого Ш. Сент-Бьовом, і використовувався у нас швидше з ідеологічною, 
ніж із естетичною метою. Досить влучно окреслює тоталітарну ситуацію Г. Сивокінь у колективній 
монографії "Самототожність письменника" (К., 1999): "Питання про національну специфіку 
письменницької біографії в умовах колишнього Союзу поставати не мусило й існувало воно в 
літературознавстві на емпіричному рівні: дослідники накопичували в міру можливого біографічні 
факти, або використовували їх при написанні літературних портретів, де біографічний розділок, як 
у шкільному підручнику, передував розглядові творчості, що бралася здебільшого вже сама по собі, 
незалежно від біографічних "впливів" [9: 6]. (Підкреслення наше – С.М.). Такий стан, природно, не 
задовольняє сучасну літературознавчу науку. Але й відмовлятися від можливостей біографічного 
методу – означає звужувати результати досліджень, бо ж залежність результатів творчого процесу від 
біографічних упливів цілком очевидна. Тому мова має йти про реорганізацію досягнень традиційного 
біографічного методу, коли поруч з урахуванням фактів "зовнішнього" життя митця, умовно кажучи, 
побутовості, що панувала досі, використовуватимуться й свідчення внутрішнього, душевного буття. 
Наразі шлях від біографії до психологічної біографії – один із перспективних процесів, які мають 
визначати обличчя сучасної науки. Він вимагає зміни акцентів при вивченні життєпису письменника 
від документів, які окреслюють подієві віхи, до тих, котрі дають змогу проникнути в глибини 
внутрішнього світу, який, на наше переконання і визначає особливості поетики того чи іншого митця. 
Тобто мова йде про інтеграцію біографічного та психоаналітичних (у їх системній цілісності) методів 
вивчення суб’єкта художності.  

Цілком усвідомлюємо дискусійність такого поєднання – традиційне літературознавство неохоче 
приймає окремі аспекти теорії підсвідомого З. Фройда та його послідовників. М. Наєнко, скажімо, 
досить категорично заперечує "безцеремонність експлуатування" і "надуживання" психоаналітичною 
методологією. Але в той же час досить влучно формулює метафоричну дефініцію осягнення 
письменницької особистості. "На великих, – стверджує вчений, – треба завжди дивитися крізь 
збільшувальне скло, а не крізь шпаринку в дверях". Збільшувальне скло в такому випадку – це не 
гіперболізація чеснот, а швидше розширення інформативного поля, яке б дозволило якомога точніше 
обсервувати зовнішні та внутрішні прояви буття митця. Наукова ж формула, запропонована 
дослідником, базується передусім на об’єктивності, котра може досягатися лише "шляхом суджень 
про наявні факти, зіставлення й аналітичного осмислення їх" [10: 15]. (Підкреслення наше – С.М.). 
Як бачимо, мова, попри будь-які методологічні настанови, сприймання чи не сприймання окремих 
напрямків літературознавчих досліджень, йде про факти, і саме вони, за умови глибокого 
аналітичного осмислення і зіставлення, перш за все й виконують функцію об’єктивізації.  

Цілком очевидно, що для історика літератури, на кого, власне, і спрямовані теоретичні 
міркування, факт має бути вербалізованим, засвідченим на письмі. Інші можливості, доступні, 
скажімо, психологові (опитування, тестування, бесіда), недоступні для літературознавця. Ось чому 
вагомим джерелом інформації про буттєву сферу та внутрішній світ письменника, яке можна вважати 
ефективним при вирішенні поставлених завдань, є тексти, в яких відбивається сутність особистості 
письменника. До таких відносимо мемуари в найширшому розумінні і художні твори, в яких 
опосередковано інформацію про психосвіт митця. Поєднання двох блоків у єдиний інформативний 
простір, який дозволить реконструювати письменницьку особистість, – ще одне завдання, яке 
ставимо перед собою. 

Не секрет, що сучасне літературознавство, кажучи словами М. Наєнка "надуживає" новими 
термінами, запозиченими з інших наук або ж cпродукованими в процесі осмислення тієї чи іншої 
проблеми. Наскільки новотвори виправдані визначить час, хоча надмірність, звичайно, не додає 
науковості. Ми пропонуємо запровадження в літературознавчий обіг концепту мегатекст, що 
охоплює всі тексти, які прямо чи опосередковано обсервують особистість письменника. Мегатекст – 
це джерельний дискурс експлікації всіх буттєвих (біографія) та психофізіологічних (психобіографія) 
характеристик художника слова, які формують саме йому притаманні вияви художності. Адже, як 
справедливо зауважує відомий психолог В. Роменець, "творчість виявляє те, що суттєво відрізняє 
одну людину від іншої". Крім того, "творчість демонструє людську неповторність" [11: 5]. На наш 
погляд, запропонований термін упорядковує термінологічні розбіжності, пов’язані з активізацією 
вживання поняття "текст" та утворених на його основі, зокрема, "метатекст", "метатекстуальність" 
[12] як похідних від закоріненого в надрах формальної школи і використовуваного 
постструктуралістами – "метамова" [13: 167–168] Термін із таким смисловим наповненням не 
відповідає поставленій нами меті, оскільки опосередковує інформацію, нам же вона необхідна в 
чистому вигляді. Подвійна інтерпретація спотворить і так ледь вловиму психічну іпостась творчої 
особистості. Іншу природу має й термін "гіпертекст", активно вживаний Л. Оляндер на позначення 
"системи зв’язаних текстів", які, "вступаючи між собою в діалогічні відносини, за допомогою 
тезаруса реципієнта складають нову цілісність", зумовлену як часопросторовою спільністю, так і 
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"змістом, формою світогляду, історичним й соціальними концепціями" [14: 144]. Мега- (від 
грецького – великий, всеохоплюючий) ж текст – дозволить, на нашу думку, наблизитися до 
об’єктивної оцінки співмірності природи психіки творця і результатів його творчої діяльності за 
рахунок своєї сконцентрованості навколо особистості окремого письменника та автентичності 
інформації, так сказати, з перших рук: спогадів його самого або сучасників, листів, автобіографій, 
щоденників, сповідей тощо та художніх творів, у яких прямо чи опосередковано він залишає "сліди" 
своєї особистості.  

Питання об’єктивності/суб’єктивності названих джерел досить складне і потребує спеціального 
дослідження. Наразі ж цілком очевидно, що залучення поруч із прийомами традиційного 
біографічного методу психологоспрямованих технологій дозволяє наблизитися до розуміння 
психічних рис творчої особистості, внутрішніх джерел художності та психофізіологічних процесів, 
що супроводжують творчий акт, і, відповідно, глибше пізнати особливості поетики окремого твору та 
творчості митця в цілому. Така можливість зумовлена тим, що мемуари, крім своєї звичної і широко 
використовуваної в літературознавчій практиці функції розкриття власне біографічних аспектів буття 
письменника, сприяють розширенню уявлення про його внутрішній світ, тобто виконують 
психобіографічну функцію. Це стосується передусім текстів, які можна окреслити схемою "сучасник 
– об’єкт спогадів". Серед них найпродуктивніші – це спогади та листи, в яких той об’єкт фігурує. 
"Літературознавчий словник-довідник" відносить їх до категорії об’єктних. Суб’єктні ж мемуари 
"спрямовуються на постать автора" [15: 449] і мають, згідно з нашою концепцією, 
психоавтобіографічний характер (схема: "суб’єкт – суб’єкт"). У таких текстах митець 
зосереджується на власній сутності, свідомо чи підсвідомо вирізьблює риси свого характеру, 
особливості темпераменту, представляє деталі, які опосередковано виявляють його підсвідому сферу. 
Це значно ширший інформаційний пласт, до якого входять автобіографія, сповідь, щоденник, 
записна книжка, нотатки, епістолярій. До психоавтобіографічних матеріалів зараховуємо і художні 
тексти, передусім віднесені самим письменником до автобіографічних, і ті, в яких особистість автора 
виявляється підтекстово, реконструюється в процесі мікроаналізу шляхом скрупульозного 
зіставлення із усім масивом психобіографічних текстів. Характеристику й можливості кожного з 
мемуарних жанрів та літературних творів при вирішенні поставлених завдань виносимо за межі цієї 
статті, заважуючи при цьому, що особистість письменника цілком прозирає лише на зрізі обох 
інформативних блоків.  

Запропоновані терміни – анітрохи не данина моді, а необхідність якомога точніше 
охарактеризувати досліджуване явище. В основі обох лежить Фройдівський концепт – 
"психобіографія". На рівні авторської конотації він обмежений виявленням едіпової ситуації, 
розробкою проблем дитячої сексуальності, орієнтацією на минуле, спрямуванням на аналіз 
бісексуальності, садомазохістських проявів тощо [6: 63–69]. Звичайно, такі характеристики 
демонструють, за словами Г. Олпорта, "страхітливу неувагу до феноменології особи, до її планів на 
майбутнє, самосвідомості й свободи" [8: 65], і не вичерпують психічних виявів особистості. 
Семантично ж термін досить точно окреслює коло психічних явищ, які переживає письменник і 
цілком логічний при осмисленні його внутрішнього світу. Тобто, використовуючи усталену зовнішню 
форму поняття, наповнюємо його ширшим колом значень. Психобіографічність (у зазначеному 
варіанті конотацій) і психоавтобіографічність (як здатність до художньої самоідентифікації, 
можливість відтворити рух рефлексій) у контексті наших міркувань передбачає відтворення синтезу 
свідомого соціального буття суб’єкта дослідження і його підсвідомого в усіх виявах. А мегатекст при 
цьому – оптимальна джерельна база для реконструкції буттєвої сфери митця і, водночас, його 
психологічної структури, яка, у свою чергу, визначає особливості його художності. 

Слід зазначити, що вивчення психобіографічного матеріалу у розглянутому ракурсі потребує 
серйозної уваги до найдрібніших деталей, реєстрація, аналіз і порівняння яких із подібними в різних 
джерелах є головною методичною настановою для дослідника. Проблема ж, яка неминуче виникає в 
процесі роботи з психоавтобіографічними текстами, стосується передусім міри відвертості 
письменника у презентації особистісних рис. Її методологічне і практичне вирішення – перспектива 
наступних досліджень. Зауважимо лише, що особливо активізується самовиявлення художника слова 
в добу модернізму. При цьому кожен з митців у своєму мегатексті має домінантні прояви 
психоавтобіографічності. Якщо, скажімо, О. Кобилянська віддає перевагу щоденнику, автобіографії і 
художньому тексту, в М. Коцюбинського особистісні прикмети виявляються передусім у листуванні 
й текстах, особливо другого періоду творчості, а Леся Українка хоч і намагається уникнути 
"розголошення" свого внутрішнього Я, але воно проступає на сторінках її творів і в 
психобіографічних джерелах, то Володимир Винниченко, навпаки, цілком відвертий і у щоденнику, і 
у листах, і у текстах щедро розкриває своє Я нащадкам.  

Обсервація психічних проявів людини – одне з найскладніших завдань психології. Осмислення 
проблем мистецької реалізації суб’єкта творчості – не менш складна літературознавча задача. 
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Введення поняття "мегатекст" та його структурування із використанням можливостей 
психобіографізму та психоавтобіографізму – один із кроків до осягнення таїни художності крізь 
призму особистості митця. У статті проблема скоріше поставлена, ніж вирішена. Вона потребує 
подальшої розробки на теоретичному рівні і бачиться нами як одна із засадничих у рамках 
психопоетики [16]. Практичне втілення плануємо здійснити на матеріалі української літератури межі 
ХІХ–ХХ століть. 
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Михида С.П. Мегатекст и личность писателя.  

В статье рассматриваются концепты психопоетики мегатекст и личность писателя, 
прослеживается их генезис и возможности использования в литературоведческой практике.  

Mykhyda S.P. Megatext and the author’s personality. 

The article considers the concepts of psychopoetics: megatext and the author’s personality; highlights their 
genesis and the possibility of usage in the theory of literature. 
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АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ В 
КОНТЕКСТІ АНТИЧНОЇ ЕСТЕТИКИ 

У статті розглянуто проблеми літературознавчого аналізу та синтезу  в контексті античного 
естетичного дискурсу з точки зору наступності у формуванні  термінологічного  апарату 

літературознавства. 

"Ми досі користуємося термінологією, виробленою античною естетикою і, займаючись різними 
питаннями сучасної теорії мистецтва, постійно звертаємося до естетичних теорій Стародавньої 
Греції" [1: 63], – зазначав В.П. Шестаков.  Античні трактати яскраво відображають  процес 
першопочаткового теоретичного осягнення феномену художньої творчості, особливостей буття 
літературного твору. Характерне для сучасного літературознавства протиставлення  понять 
"інтерпретація" та "аналіз", пов’язане зі здійсненим В. Дільтеєм  різким розмежуванням "розуміння як 
внутрішнього безпосереднього особистісного осягнення смислу тексту і зовнішнього аналітичного 
пояснення" [2: 306 стб.], має коріння в античній естетиці. Метою  статті є спроба співвіднести сучасні 
уявлення про аналіз художнього тексту та інтерпретацію літературного твору  з античними 
судженнями щодо відповідних явищ та процесів, що може бути актуальним у зв’язку з необхідністю 
подолання методологічного розриву між аналітичним (формальна школа, структуралізм, семіотика) 
та інтерпретаційним (герменевтика, рецептивна естетика) літературознавством.    

Вже сам спосіб виникнення та існування гомерівських поем свідчить, що творча, художня 
інтерпретація літературного твору першопочатково була  невід’ємною складовою його буття. Процес 
об’єднання створених поколінням аедів ліро-епічних пісень в інтертекстуальну цілість нового гатунку 
був творчою інтерпретацією цих пісень, що відповідала потребам сучасності і цю сучасність 
характеризувала. Адже здійснювався процес об’єднання  новим поколінням співців-рапсодів, 
представником  якого і був Гомер (слово "рапсод" означає "зшивач пісень"). З іншого боку, твори, що 
існують виключно в усній формі, зберігаються у пам’яті народних співців, "живуть" разом зі своїми 
носіями, тобто в кожну наступну мить вони є й тими самими, й іншими, оновленими.  Усна форма 
існування гомерівського епосу пояснюється О.Ф. Лосєвим [3] тим, що в період його формування 
стародавні греки не знали писемності: після катастрофи, яку зазнала крито-мікенська культура, 
характерне для неї складове письмо було втрачене, а  новий спосіб фіксувати на письмі звуки за 
допомогою літер ще не був винайдений. Таким чином, кожне нове  виконання "Іліади" та "Одісеї" 
обов’язково супроводжувалося певними змінами, тобто кожне виконання було творчою 
інтерпретацією поем. 

 Очевидністю постійного "зміщення" поем Гомера у процесі їх виконавської інтерпретації  
пояснюється "декрет Солона", прийнятий у 7 ст. до н.е. Цей декрет забороняв вносити зміни в текст 
гомерівських поем, виконання яких було обов’язковою складовою святкового ритуалу на щорічних 
панафінеях в Афінах. Наступним кроком "текстуалізації" "Іліади" та "Одісеї" стало створення "комісії 
при Пісістраті", якій було доручено записати  поеми [3]. Власне, з цього моменту починається  історія  
дослідження тексту поем Гомера. Таким чином, текстуалізація – кінцеве фіксування тексту 
літературного твору – означає завершення процесу його створення, свідоме відокремлення вторинних 
інерпретацій  від  вихідного твору.  Створення спеціальної комісії для запису гомерівських поем 
свідчить не тільки про те, що афінська держава, яка активно розвивалася, потребувала власної 
ідеологічної основи, за яку й були сприйняті "Іліада" та "Одісея". Принципово новими стали 
відносини між людською спільнотою та окремою людиною.  В архаічному народному колективі з 
яскраво вираженими рисами "родинного" самоусвідомлення окрема людина розчинялася, що і 
зумовлює складність "гомерівського питання" та творчо-активне ставлення послідовників Гомера до 
його поем.  Афінський же рабовласницький поліс 7-6 ст. до н.е.  складався з вільних особистостей, 
кожна з яких була якщо і не автором  творів мистецтва,  то їх шанувальником. Зокрема, правитель 
Солон відомий не тільки  як реформатор політичної системи та економічних стосунків в Афінах, але й 
як автор елегічних та ямбічних віршів. Таким чином, кінцевість тексту, яка відображає закінченність 
процесу його створення, пов’язана зі становленням особистісного типу творчості, породження якого є 
фундаментальним культурним надбанням античності. Зрозуміло, що буття літературного твору 
значно ширше, ніж його первинна текстуалізація, яка може бути осмислена лише як надзвичайно 
суттєвий, вихідний, але лише єдиний момент цього буття. 

У класичний період, що характеризувався поступовим подоланням синкретизму наукового 
мислення,  особливого значення набувають філософські категорії "гармонія",  "наслідування", "міра", 
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за допомогою яких учені тлумачать феномен естетичного відношення людини до світу. Буття 
мистецтва розглядається в закономірних взаємозв’язках із всесвітнім буттям.  

Так, філософи-піфагорійці вважають, що мистецтво, і перш за все музика, відображає гармонію 
космосу: "мистецтво, а особливо музика стають тією моделлю,  відповідно до якої будується вся 
космологія піфагорійців" [4: 73].  Основні категорії античної естетики завжди мають матеріально-
речове підгрунтя. Етимологія слова "гармонія" вражає своє "предметністю": в Гомера гармоніями 
називаються скрепи, якими Одісей скріплює човен, будуючи його. Гармонію, з точки зору 
піфагорійців, можна прорахувати, виразити числом, виміряти. Піфагорійці, таким чином, 
розмірковували про ритмічні "скрепи", що впорядковують розглянуту в процесі руху світобудову.   

Сучасна теорія літератури, починаючи з "Історичної поетики" О.М. Веселовського,  першопочаток 
мистецтва, його психофізіологічні основи пов’язує саме з ритмом, одним із числових виражень 
гармонії: "Ритм у своїй глибинній основі виявляє ту першопочаткову єдність буття, яку принципово 
неможливо звести ні до природи, ні до свідомості, ні до субстанції, ні до діяльності. … Ритм є 
вираженням цього не існуючого заздалегідь цілого – цілого, що містить у собі в кожний момент і 
стабільність повернення того, що було, і сюрпризність виникнення унікально нового, небувалого, що 
не підлягає вороттю та повторенню" [5: 19]. Сучасні реконструкції етимології поняття ритм 
виявляються багатоступеневимим і, природньо, ведуть до античної естетики: "Автор глибокого 
семантико-етимологічного дослідження історії слова "ритм" Е. Бенвеніст відзначив, що в 
допланонівській мові "ритмос означає ту форму, в яку втілюється в даний момент дещо рухливе, 
мінливе, плинне… Це форма миттєвого становлення, одномоментна, мінлива". І Платон фіксує цю 
діалектику  стабільності форми та нестабільності миттєвого становлення, визначаючи ритм як 
"порядок у русі"" [5: 19].            

Сьогоднішнє літературознавство, розглядаючи літературний твір, акцентує в ньому саме 
процесуальність, становлення, розгортання та завершення художньої цілісності, яка відбиває 
цілісність та гармонійність світу, відтворену завдяки духовним зусиллям автора в процесі творчості 
та читача в процесі  со-творчої рецептивної діяльності [6]. Так, спираючись на запропоновану 
Ю.М. Лотманом логічну модель, що відображає співвідношення етапів творчого процесу з типами 
знаків, Н.А. Кузьміна досліджує, як змінюється енергія автора в процесі роботи над твором [7: 54]. І 
хоча автор здійснює рух від  першопочаткового задуму до тексту, який і виступає кінцевим 
результатом процесу, в цілому мова йде саме про твір, що може існувати лише в процесі авторського 
творення та читацького відтворення.  

Таким чином, можна зауважити, що уявлення про  твір і в художній практиці, і в історії естетики 
передують уявленням про його матеріального носія, яким, якщо мова йде про літературний твір, 
виступає художній текст. Буття літературного твору відображає буття в цілому.   Отже,    феномен  
художнього твору  є найяскравішим опосередкованим свідченням про  людину в її онтологічному 
вимірі, вищу планку якого встановлює геніальність.  

Здатність людини наслідувати природі в мистецтві була усвідомлена вже в античні часи. 
Наслідування, мімесіс – одна з центральних категорій в естетиці Аристотеля. Надалі вона 
продовжувала  осмислюватися різними філософами з різних позицій, багатоаспектно. Метою 
наслідування Аристотель вважав пізнання. З точки зору стоїків, саме "в пізнанні відмінностей кожної 
речі з усього того, що існує, містяться мистецтва" [4: 141]. Якщо Аристотель порівнює художню 
творчість з природнім буттям-творенням, використовуючи категорію мімесісу-наслідування, стоїки в 
епоху еллінізму, навпаки, порівнюють існування природи з художньою творчістю:  "…вся природа 
художня (artificiosa), тому що вона неначе має певний шлях і правило (sectam), якому слідує. У 
відношенні ж до самого світу, що все вміщує та все обнімає в собі, вона отримує назву в того ж 
Зенона не лише художньої, але й прямо художниці (artifex)" [4: 141].  Таке зворотнє порівняння, 
перенесення ознак художньої творчості та авторської діяльності на світ природи і в той же час 
розуміння відмінностей творення в природі, де створене є "суцільно" оформленим на відміну від 
лише зовнішнього оформлення в мистецтві, де "те, що творить, перебуває окремо від твореного" [4: 
142], говорить про повну сформованість індивідуального типу творчості, усвідомлення його 
значущості, розвинуту естетичну теорію та практику розуміння автора через сприйняття та 
тлумачення його творів.  

"Як роздивляючись прекрасний твір із міді, ми намагаємось пізнати майстра, хоча матерія тут сама 
по собі встановлена нерухомо, так і споглядаючи матерію цілого, рухому та таку, що виявляється у 
певній формі та порядку, ми можемо зробити висновок про причину, яка нею рухає та багатовидно 
оформлює" [4: 143], – читаємо в антологічному відтворенні фрагментів трактатів стоїків. Діалектика 
рухомого та нерухомого у творі мистецтва в цьому випадку пов’язується з протиставленням 
статичного, остаточно оформленого, предметного, матеріального "зовнішнього" твору та динамічних 
процесів пізнання – творчого та відтворюючого, які вписуються в загальне існування світу – рухомого 
та оформленого. З іншого боку, розуміння  твору мистецтва вже в епоху античності було усвідомлене 
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як шлях до розуміння дійсності, буття як такого. Таку "розширену інтерпретацію" піддавав сумніву 
засновник ідеалістичної лінії у філософії Платон, називаючи твір мистетцва "тінню тіні" (рух 
естетичної думки від ідей Платона до неоплатонізму, а потім до естетичних концепцій німецької 
класичної ідеалістичної філософії потребує власного контексту, навіть якщо мова йде про 
найзагальнішу характеристику  в процесі дослідження окремого вузького питання). 

Наукова творчість Аристотеля, що стала вираженням його матеріалістичного світосприйняття, 
була надзвичайно важливим етапом подолання  синкретизму античного наукового мислення. 
"Поетику" вважають першим суто літературознавчим, теоретико-літературним трактатом. 
Характерним є сам хід думки Аристотеля: від міркувань про "поезію взагалі" до теоретичного 
осмислення того, "як має складатися фабула, щоб поетичний твір був хорошим", а також "із скількох 
та яких частин він утворюється" [4: 116]. У контексті сьогоднішнього літературознавства поняття 
"фабула" має підкреслено ідеальний характер [8], це  події, про які розповідається,  розглянуті у 
хронологічній послідовності, що реконструюється та уявляється читачем  на основі сюжету  
(конкретної реалізації фабули в художньому тексті). Таке розуміння максимально близьке до уявлень 
Аристотеля. У той же час "частини" твору, їх якісний та кількісний склад, про які пише філософ, 
сучасне літературознавство розглядає у плані форми твору, його композиційних особливостей. Тобто 
літературний твір розглядається Аристотелем як формально-змістовна єдність (хоча самі  поняття 
"форма" та "зміст" у сьогоднішньому їх розумінні походять з "Естетики" Гегеля).  

Загальновідомо, що, хоча терміни "рід" та "жанр" Аристотель не вживає, ці літературознавчі 
поняття витікають з його визначення трагедії, яке грунтується на осмисленні попередньої художньої 
практики: "Трагедія є наслідування дії важливій та закінченій, що має певний обсяг, [наслідування]  
за допомогою мови, в кожній зі своїх частин по-різному прикрашеній, способом дії, а не розповіді, що 
здійснює, завдяки співчуттю та страху, очищення подібних афектів" [4: 118]. У цій класичній 
дефініції гармонічно поєднуються аналітичний та синтетичний (інтерпретаційний) підходи до самої 
ідеї, як висловився б Р. Інгарден [9: 140],  "літературний твір". З одного боку,  певний тип творів 
протиставляється  Аристотелем іншим типам на основі того,  якими є елементи цих творів, а саме 
предмет, спосіб та засоби наслідування природі у них.   З іншого боку зазначимо, що базові категорії 
Арістотеля мімесіс (наслідування) та катарсис (очищення через страх та співчуття)   мають яскраво 
виражений процесуальний характер. Перша з них має відношення до процесу творення, а друга – до 
процесу сприйняття твору, його відтворення реципієнтом. Таким чином, саме Аристотель чітко 
окреслює кордони буття літературного твору, в той же час розмикаючи їх у сферу реального, дійсного 
буття: подія твору виникає як наслідування події буття та стає подією очищення для глядача (читача).    

Процесуальність в античній філософії обов’язково передбачає суб’єктність. Антропоцентризм 
давньогрецької культури точно виражається відомим афоризмом Геракліта: "Людина є мірою всіх 
речей існуючих, що вони існують, та неіснуючих, що вони не існують" [4: 69].  Протиріччя між 
етичним, гносеологічним та естетичним уявленням про міру для стародавніх греків немає: наприклад, 
Платон пов’язує благо з істиною, мірою та красою, природньо вплітаючи всі ці  слова в один контекст 
[4: 105]. Саме в творі мистецтва завдяки духовним зусиллям людини, здатної виміряти собою світ, 
відобразити його гармонійність, зустрічаються істина та краса. "Грецька міра, втілена в каноні 
грецької скульптури, в доричних та іонічних ордерах грецьких храмів, у дорійських та іонійських 
ладах грецької музики, одночасно відображає внутрішній світ людей Давньої Греції, їх ставлення до 
світу, до людини та до мистецтва, – пише В.П. Шестаков. – В античному світосприйнятті все є 
розміреним, а сама міра є кінцевою. Вона обмежує світ, роблячи його замкненим та всеоглядним 
цілим" [1: 77].  

Але вже античні вчені усвідомлювали, що процесс пізнання може бути багатовекторним, 
неоднозначним. "Можна було б подумати, – розмірковує Аристотель, – що знання є міра, а те, що 
пізнається, цією мірою міряється. Однак насправді виявляється [інакше]: … з певної точки зору 
знання виміряється тим, що пізнається" [4: 127].   У проекції на теорію художнього твору це означає, 
що  не тільки твір мистецтва є мірою дійсності, але й навпаки – сама дійсність перевіряє істинність  
твору мистецтва. Ця перевірка пов’язана не лише з кожною новою актуалізацією твору в процесі 
сприймальної діяльності реципієнта. Саме розгортання життя підтверджує або спростовує 
запропоновані  мистецькими творами художні моделі дійсності. У літературознавчих працях 
Ю.М. Лотмана  мистецький твір розглядається саме як своєрідна художня модель дійсності [10]. 
Цікаво, що слово "модель"  (у французькій мові відповідне – modèle, в італійській – modello) походить 
від латинського слова modulus, що означає міра, мірило, взірець, норма. Таким чином,  сучасне 
літературознавче поняття "модель" будується на фундаменті однієї з основних  категорій античної 
естетики.  

Генетична спорідненість понять "міра" та "модель" виявляється у їх амбівалентності, тобто 
здатності водночас функціонувати і в ідеальному (мисленнєвому, гносеологічному), і в матеріальному 
(предметно-конкретному) плані,  існувати до об’єкта (бути першообразом) та виникати після його 
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створення (наслідувати об’єкту). Ця амбівалентність сприймається як продуктивна саме у зв’язку з 
необхідністю подолати розрив між аналізом художнього тексту та інтерпретацією літературного 
твору, які провокують сучасні літературознавчі школи на "методологічні змагання", за висловом Р. 
Барта, на семантичному "полі" поняття "Текст"[11: 381]. Це поняття, як і поняття "модель", має  
латинське походження: французьке texte, англійське text  похідні від  латинського textus – "тканина, 
сплетіння, структура; зв’язний виклад".  

Аналітичні операції з текстом літературного твору характеризують епоху еллінізму, що спиралася 
на спадщину класичного еллінства, якому намагалася наслідувати, трактати та твори якого вивчала та 
коментувала. Якщо Платон пам’ятав живе слово Сократа, Плотін міг почути відлуння цього слова, 
тільки звертаючись  до текстів, створених учнями Сократа, зокрема Платоном. Сам факт зверхнього 
ставлення Сократа до записаного слова, його небажання фіксувати хід думок на письмі, за межами 
живого діалогу, в процесі якого народжується відчуття наближення до істини або віддалення від неї, 
знаковий щодо класичного періоду. В епоху еллінізму до текстів ставилися інакше. Відомо, що 
олександрійські вчені розділили текст поем Гомера на окремі пісні. Кількість цих пісень відповідала 
кількості літер давньогрецького алфавіту, першопочатково  пісні у гомерівських поемах   навіть 
позначалися за допомогою великих (у "Іліаді") та малих (у "Одісеї") літер давньогрецького алфавіту 
[3]. Таке позначення сприймається сьогодні як символічне, адже алфавіт водночас віддзеркалює й 
обмеженість тексту (від альфи до омеги, від першого до останнього слова), і безмежність його 
виражальних можливостей.  

В епоху еллінізму з’являються трактати з риторики, виникає прискіплива увага до побудови 
мовлення, особливостей форми,  зароджуються основи теорії вірша та прози. Скажімо, Діонісій 
Галікарнаський (1 ст. до н.е.) пише в трактаті "Про поєднання слів": "Мовлення прозаїчне з усіх видів 
мовлення найбільш міцне, оскільки воно вільне давати необмежену кількість пауз, урізноманітнюючи 
ними кострукцію: в прозаїчному мовленні в той час, як одне вкладається в період, інше виходить за 
межі періода, і поряд з періодами, сплетеними із більшої кількості колонів, інші складаються з 
меншої; і самі колони бувають у ній то коротші, то довші, одні простіші, інші вишуканіші; в ньому 
ритми постійно змінюються, фігури набувають різних форм та по-різному напружується голос 
завдяки так званим наголосам, строката різнобарвність яких робить неможливою перенасиченість" [4: 
181]. Хоча вчений говорить про мовлення та його ритм, а також їх сприйняття, що має відношення до 
літературного твору, у цьому фрагменті цілий ряд слів веде до поняття "текст" та його семантичних 
складових: конструкція (зараз би ми сказали структура), періоди і колони як елементи конструкції, 
сплетіння цих елементів, фігури, форма. Таким чином, протиставлення поезії та прози відбувається на 
синтаксичному  та метричному  рівнях  структури художнього тексту,  які в процесі сприйняття 
останнього реалізуються як інтонаційно-ритмічні особливості літературного твору.  

Цікавий приклад використання поняття "конструкція" можна побачити у трактаті Деметрія 
Псевдо-Фалерейського "Про красномовство": "Величність виражається в трьох речах: в думках, 
словниковому складі та конструкції" [4: 182]. Далі, щоб продемонструвати доречність використаної 
Гомером конструкції, ритор вдається до прийому, який Л. Виготський назвав би експериментальною 
деформацією [12],  здійснюваною з метою провокації своєрідного опору художнього тексту: "У 
Гомера: "Дві скелі. Одна досягає високого неба". При такому зміненні відмінникової форми  мова 
звучить набагато святковіше, ніж вона звучала б при звичайній конструкції: "З двох скель одна 
досягає високого неба". Все звичне є низьким і тому не викликає подиву" [4: 183]. Отже, вчений не 
лише аналізує особливості конструкції гомерової фрази, але й здійснює її інтерпретацію шляхом  
побудови нової фрази, у якій свідома деформація вихідної конструкції проявляє її (вихідної 
конструкції) сутність та значущість. 

Паралельно з аналітичним дослідженням художнього тексту, рефлексії в цей час піддається 
можливість довільної (свавільної!) інтерпретації, яка не спирається на аналіз. Так, Сенека (1 століт-
тя н.е.) критикує тлумачення гомерових поем та поглядів Гомера далекими від доброчесності 
"вчителями вільних мистецтв": "Насправді, то запевняють вони, що він був стоїк і вчив, що вище за 
все доброчесність, що слід приборкувати пристрасті та не відмовлятися від праведного життя навіть 
ціною безсмертя, то виставляють вони Гомера епікурійцем, що славить мирний стан суспільства, яке 
проводить життя серед бенкетів та співів, то перипатетиком, що вчить про різні види блага, то 
академіком (скептиком, що заперечує достовірність всього). Очевидно, що нічого цього немає в тому, 
кому приписують все це одразу. Бо одне виключає інше" [4: 145].  Якщо "перекласти" цей фрагмент 
на мову сучасного літературознавства, можна було б сказати, що йдеться в ньому про цілком 
природнє, закономірне незбігання "горизонту тексту" та "горизонту інтерпретатора", як висловився б 
Г.Б. Яусс [13: 281], та "конфлікт інтерпретацій" [14], досліджуваний П. Рікером. З іншого боку, 
Сенека не задоволений не лише цілісними інтерпретаціями Гомера в сумнівних, з його точки зору, 
сучасних йому парадигмах філософського мислення. Йому здаються безглуздими суперечки щодо 
окремих подробиць гомерових текстів, аналітичні студії "граматиків": "Граматики не лінуються 
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досліджувати питання, де поневірявся Одіссей, між Італією та Сицилією або ж за межами відомого 
нам світу, тому що, здавалося б, неможливо блукати так довго в такому тісному просторі" [4: 145]. 
Тобто особливості художнього часу та простору "Одісеї", про які так багато та плідно розмірковували 
дослідники всіх часів та народів, не здаються Сенеці вартими уваги. Й інтерпретаційним, Й 
аналітичним дослідженням римський філософ та трагік  протиставляє програму художньої 
інтерпретації поеми Гомера: "Невже корисніше вивчати, де блукав Одісей, ніж піклуватися про те, 
щоб не заблукати самому? … А між іншим нас самих щоденно носять душевні бурі, а наша неміч 
занурює нас у всі негаразди, перенесені Одісеєм. Тут не забракло ані чудовиськ, що відлякують 
погляд,  ані  ворогів. … Отже, навчи мене краще, як любити батьківщину, дружину, батька, як 
приплисти до далекого берегу порятунку, хоча б перетерпівши катастрофу" [4: 145].   

Прекрасну реалізацію цієї програми можна побачити, зокрема, у романі Джеймса Джойса "Улісс", 
написаному 19 століть потому. "Програма" Сенеки, що відповідає властивому римській естетичній 
думці переходу від індивідуалізму до універсалізму [15],  несе в собі зерна головних особливостей 
одного з ключових романів ХХ століття: проекція долі Одісея на будь-яку, пересічну людину 
(кожного з нас),  слово "щоденно" (дія в "Уліссі", як відомо, триває протягом одного дня), слова 
"батьківщина", "дружина", "батько", які регламентують стосунки "я"  з "іншими", слово "катастрофа", 
яке точно характеризує "подієву" сутність того, що відбувається з головним героєм "Улісса" 16 
червня 1904 року. Незалежно від того, чи був знайомий Джойс з процитованим фрагментом "Листів 
до Люцилія", суто об’єктивно в контексті загальнокультурного розвитку людства, в інтертексті 
світової літератури зв’язок між висловленими Сенекою думками та романом Джойса очевидний. 

Саме в епоху еллінізму виникає окремий жанр, основою якого є творча інтерпретація певного 
твору мистецтва, – екфразис, тобто художній опис пам’ятників мистецтва, що передбачав не лише 
сюжетну характеристику їх змісту, але й каталогізацію різних прийомів, використаних майстрами, 
тобто являв собою гармонійне поєднання аналітичного та інтерпретаційного підходу до твору 
мистецтва. Елементи екфразису можна побачити практично у всіх творах еллінізму, хоча 
найдавнішим його прикладом вважають опис щита Ахілла в "Іліаді" Гомера.  

Оформлення інтерпретації твору в окремий жанр підкреслює значущість моменту інтерпретації не 
лише на рівні буття певного твору, а й на рівні загального розвитку мистецтва, в контексті якого 
кожен новий твір може бути розглянутий як творча інтерпретація попереднього (попередніх) і в 
межах творчої системи одного письменника або однієї національної літератури і за цими межами. У 
цьому плані вже сам спосіб існування гомерівського епосу виступає як своєрідна модель розгортання 
загальнолітературного процесу, в якому  постійно долається протиріччя між одним та багатьма,  
сьогоднішнім і минулим, актуальним та забутим, плинним та незмінюваним. Усвідомлення цього 
характеризує і сьогоднішнє літературознавство (що виявляється, наприклад, в активному 
функціонуванні такого поняття, як "інтертекстуальність" [7]), і сьогоднішню літературу (яскравий 
приклад – "Хазарський словник" Милорада Павича, в контексті якого моделюється сукупна художня 
діяльність людства, скерована на поліпшення людської природи, її постійне наближення до ідеалу, до 
належного).   

Отже, спроба зіставити сучасні уявлення про аналіз художнього тексту та інтерпретацію 
літературного твору з античними  дозволяє зробити наступні висновки: 

1) і в художній практиці, і в її теоретичному осмисленні інтерпретація літературного твору 
передує аналізу художнього тексту, виступає як необхідний (спочатку неусвідомлений) момент буття 
літературного твору; 

2)  в античній естетиці буття твору мистецтва сприймається в контексті загального буття,  тому 
категорії "гармонія", "міра", "наслідування" характеризують онтологію і мистецтва, і всесвіту;  
пізніші поняття, що походять від цих категорій, наприклад, поняття "модель", генетично споріднене з 
категорією "міра", успадковують їх синкретичну багатофункціональність, всеосяжність, здатність 
віддзеркалювати глибинну єдність буття;   

3)  класичні уявлення про літературний твір характеризуються гармонійним синтезом 
аналітичного та інтерпретаційного підходу, блискучою демонстрацією чого виявляється 
аристотелівське визначення трагедії (категорія жанру, таким чином, виступає як літературознавча  
модель, в якій поєднується  врахування динаміки та статики досліджуваного об´єкту, синтетичний та 
аналітичний підхід до нього); 

 4)  аналітичне дослідження художнього тексту активно розвивається в епоху еллінізму, внаслідок 
чого усвідомлюється протиріччя між аналізом тексту   та інтерпретацією твору, виникає 
незадоволення крайнощами аналізу (що не веде до синтезу) та свавіллям інтерпретації (що не 
спирається на аналіз); 

5)  інтерпретація може бути охарактеризована як нескінченний процес переходу від минулого до 
майбутнього в розгортанні художньої творчості, окремими моментами якого виступає та або інша 
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діяльність того або іншого суб´єкта  (автора, читача, критика), який в кожний наступний момент 
залишається тим самим і в той же час виявляється іншим. 
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Астрахан Н.И. Анализ художественного текста и интерпретация литературного произведения 
в контексте античной эстетики. 

В статье проблемы литературоведческого анализа и синтеза рассматриваются в контексте 
античного эстетического дискурса с точки зрения преемственности в формировании 

терминологического аппарата литературоведения. 

Astrakhan N.I. Fiction text analysis and literary work interpretation in the context of classical aesthetics. 

The paper considers the problems of literary analysis and synthesis in the context of classical aesthetic 
discourse from the point of view of continuity in the formation of literary studies terminological system.  
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ФІЛОСОФСЬКА ПОВІСТЬ-ПРИТЧА (ДОСВІД ВОЛЬТЕРА) 

У  статті досліджено  літературний досвід Вольтера як творця нового жанрового різновиду 
"філософська повість-притча". З’ясовано основні жанрові домінанти: примат авторського задуму 
над життєвим змістом, алегоризм,  умовність, особливості хронотопу, проблема автора тощо.  

Доба Просвітництва в історії світової літератури – це не тільки ідейна та культурна революція 
буржуазії. На естетичному рівні відбувається колосальний злет саморозвитку художньої свідомості, 
оновлення стилетворних прийомів та засобів. Пізнавальна функція літератури саме у ХVШ столітті 
стає визначальною. І як наслідок – відбувається процес інтелектуалізації літературного процесу 
взагалі та жанрове оновлення на основі раціоналістичного аналізу явищ та подій ("Ідеї правлять 
світом"), їх філософського полемічного осмислення, пошуків взаємопорозуміння автора та читача: на 
авансцену історії виходить новий, третьостановий здобувач інформації.  

Постать Франсуа-Марі Аруе, якого весь світ знає як Вольтера, завжди сприймалася символом 
Просвітництва. З його численної літературної спадщини (трагедії, поеми, публіцистика) 
філософським повістям судилася найбільш щаслива доля. І це не випадково, адже вони не лише для 
сучасників стали досвідом соціальної діагностики, але не втратили й досі в найкращих зразках  ані 
своїх ціннісних орієнтирів, ані свого жанрового потенціалу. Вважається ледь не жартом думка 
відомого  дослідника про те, що "програма філософського роману дуже проста: дві його складові 
сатиричний опис нравів і грайливе зображення плотської хтивості повинні були маскувати 
філософську тезу" [1: 69]. Дефініції "філософська повість", "філософський роман" швидше 
констатують жанрову невизначеність подібних літературних творів, ніж виявляють їх жанрові ознаки 
[2: 436]. "Жанр філософської повісті був створений Вольтером під сукупним впливом Монтеск’є як 
автора "Перських листів" і Свіфта як автора "Мандрів Гулівера"" [3: 689], – знаходимо стосовно 
жанрової природи в найбільш ґрунтовній академічній праці. У розділі "Романи та повісті" монографії 
К. Державина [4] досить докладно розглянуто літературні джерела, що сприяли появі філософського 
оповідання та повісті в творчості Вольтера, – від "Критикона" (1673) Бальтасара Грасіана і "Мандрів 
Телемака" (1699) Франсуа Фенелона до справжніх та вигаданих мемуарів, спогадів про мандри до 
екзотичних країн та захопленості чарівними казками (Шарль Перро видає свої "Історії, або Казки 
давнього часу" в1696 році, а в 1709 р. відомий учений Антуан Галлан починає друкувати переклад 
"Тисячі та однієї ночі"). 

Таким чином, програма вольтерівської повісті, на нашу думку, дуже складна, адже виникає на 
схрещенні різноманітних традицій та впливів, має ознаки багатьох жанрів і стоїть  біля джерел такого 
явища у мистецтві, як інтелектуалізм.  

Словник літературознавчих термінів [2: 105] визначає цей процес якісно нового засобу 
художнього мислення ХХ століття таким, що веде походження від літератури Просвітництва, але 
наводить як засновників інтелектуальної течії прізвища Дідро, Лессінга і, як не дивно, Дефо. 
Відсутність імені Вольтера здається в цьому випадку непробачною неуважністю. Адже майже 
тридцять років (з 1746 до 1775) ця форма літературної діяльності була органічно притаманна його 
блискучому парадоксальному складу розуму. Серед найбільш знаменитих філософських творів 
Вольтера – "Задіг, або Доля (1748), "Мікромегас" (1752), "Кандид, або Оптимізм" (1759), "Простак" 
(1767) ,"Вавілонська царівна" (1768); менш досліджені – "Листи Амабеда " (1769) ,"Білий бик" (1774), 
"Історія Дженні, або атеїст і мудрець" (1775), "Вуха графа Честерфілда і капелан Гудман" (1775). 

Звичайно, володар думок ХVIII століття в сучасному літературознавстві не є культовою фігурою, 
але його філософські повісті дозволяють довести тезу [5; 6 ] про перетворення притчі з жанрової на 
видову категорію. Вольтерівська повість часто містить у собі генотип притчі, хоча в наукових студіях  
щодо його творчості визначення повість-притча ми відзначили лише один раз [7: 124], причому без 
будь-яких пояснень та доказів. Сам же Вольтер називав свої повісті та оповідання "філософськими 
казками". Відмовляючи вольтерівським повістям у художній цінності, критики часто називали їх 
байками, що автора не ображало: "Якщо нам потрібні байки, то нехай ці байки будуть у крайньому 
разі символами істини. Я люблю байки філософські" [8: 134]. Приблизно в той же час великий 
мислитель Г. Сковорода закликав не ставитися до байки з презирством: "Не треба нехтувати  
"баснословием". Байка й притча є одне й теж" [9: 107]. 

Теоретики літератури генезу притчі визначають таким чином: "від міфу до казки, від казки до 
аполога, з якого і розвинулася власне байка і притча" [10: 441]. Якщо порівняти характерні жанрові 
ознаки притчі та філософської повісті, то дуже складно помітити різницю між ними: повчальність, 
алегоричність, філософічність; примат авторської думки над життєвим змістом, полемічна 
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загостреність концепції; принцип параболи, очуження, очуднення, тяжіння до умовності, 
експериментальність обставин і ситуацій, логізованість характерів як рупора ідей автора, зовнішня 
спрощеність, "випрямленість" сюжетів, мотивів і образів з метою інтенції художнього тексту. Отже, 
притча як традиційний жанр стала протожанром, геноутворюючим началом для появи 
філософської повісті в цілому і  вольтерівської повісті-притчі. Звичайно, не всі спроби  цієї 
"Літератури Ідей", за визначенням Бальзака в "Етюді про Анрі Бейля", можна  визначати як 
філософську повість-притчу, але й бачити в них лише злободенні соціальні та філософські дискусії 
недоречно: "Вся філософська проблематика пов’язана з конкретними і вельми точно локалізованими 
фактами дійсності, що взяті в полемічному та викривальному розрізі" [4: 294]. Утилітарний погляд на  
культурний внесок Вольтера у світову літературу, акцентуація лише антифеодальної та 
антиклерикальної  соціальної спрямованості, політичноі актуальності, філософської полеміки з 
Лейбніцом, Вольфом, Попом, Шефтсбері, Болінброком, – позиція вкрай тенденційна і в наслідок 
цього обмежена, бо породжує певну недооціненість новаторства письменника як творця нової 
художньої структури: "оповідання нагадує газету" [4: 295], кокетлива гра з примітивізмом" [11: 144], 
"спрощене, схематичне протиставлення однолінійних характерів послаблює реалізм вольтерівських 
повістей [3: 690] та т. ін. Так, явно негативно дослідник зазначає: "...повісті – алгебра життя, формула 
її, а не кінцевий зміст життя. Ми маємо ніби зашифроване зображення світу" [11: 146]. На нашу 
думку, це твердження позитивне і фактично констатує прояви притчевості у філософських повістях 
Вольтера. Але великий містифікатор так зашифрував корінні питання буття екзотичним 
калейдоскопом країн, екстравагантними вчинками своїх героїв, зачарував своїм неперевершеним 
блискучим стилем, що проблеми Теодоції, світового Добра і Зла, Свободи і Долі,  тобто глобальні 
проблеми людської цивілізації, не завжди виявляють свій понадчасовий зміст. 

Супротивники Вольтера не раз закидали йому, що в художніх творах він ніби зводить рахунки з 
конкретними людьми, що відстоювали  певні філософські погляди. Але і в "Задізі" ,і в "Кандіді", 
"Простаку", "Вухах графа Честерфілда" письменник ніби створюе різні моделі, певні варіації на тему 
"гамлетівського" масштабу: чи здатна людина подолати світове всевладне зло. Осмислення феномена 
Життя в його оптимістичному або песимістичному контексті – ось осереддя всіх міркувань автора у 
філософських повістях. І якщо як просвітитель Вольтер однозначно констатує, що "наша земля – 
божевільня Всесвіту" ("Мемнон, або людська мудрість"),  як філософ він швидше поділяє 
песимістичну концепцію, ніж оптимістичну, подібно до свого одноокого героя, який повірить, що 
"все іде добре", коли перестане бути кривим.  

Отже, соціальні, моральні, сатиричні аспекти повістей Вольтера не затьмарюють їх глобальної 
проблематики в її взаємообумовленості та діалектичної єдності. Подолання однобокого 
потрактування філософських повістей, виявлення в них притчового начала дозволяє виявити 
глибинний понадтекст творів: наприклад, загальновідома антиклерикальна спрямованість аніяким 
чином не підриває божественний авторитет, а травестування біблійний текстів, насиченість 
біблійними ремінісценціями та алюзіями гармонійно поєднуються в автора з проповіддю теїзму, 
космополітичного братерства народів, попередженням про загрозу відсутності віри ("Листи 
Амабеда", "Білий бик", "Історія Дженні"). 

У тричленній структурі вольтерівських повістей – філософська, сатирична, казкова – саме 
останній компонент досліджено недостатньо, але саме він, на наш погляд, є важливою ланкою в 
процесі набуття  філософською повістю певних притчевих форм. Мета Вольтера – створити 
"ненудний жанр", парадоксальність мислення письменника обумовили і парадоксальність зовнішньої 
форми – казки, авентюри, маріонетного театру, карнавалу. Досліджуючи художню природу повісті 
"Кандид, або Оптимізм" [12], ми відзначали, що хронотоп у цій повісті дозволяє виявити не лише 
просвітительські тенденції, але й виводить оповідання на новий рівень художнього узагальнення – 
понадчасовий. Це стосується також багатьох інших повістей: умовні країни, епохи, планети у 
Вольтера  не лише антитеза французькому побуту та моралі, але й вихід у притчеву площину. 

  Саме для казки характерна зовнішня параболічна структура. Вольтер також часто звертається до  
параболи: в "Мемноні" – параболічний час, простір, рух авторської думки; в "Кандіді" до того ж 
додається параболічність образної структури. 

Свідома карнавалізація  у філософських повістях Вольтера, реалізація тези,  проголошеної в 
повісті "Вуха графа Честерфілда" про те, що "людина – маріонетка лялькового театру" [13: 497] 
позначається як на принципах створення характерів, так і на постаті автора, що усвідомлює себе 
(причому принципово свідомо) деміургом нової реальності. Карнавальне світовідчуття, коли, за 
М. Бахтіним, "ідеально-утопічне та реальне тимчасово зливаються" [14: 15], у Вольтера виявляє себе і 
як східна екзотичність, екстравагантність думок та вчинків, травестування, і як утопії (Ельдорадо, 
країна гангарідів). Усе це створює атмосферу інших реальностей, варіативність позитивних моделей 
світобудови, певного пророцтва про майбутнє. 
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Інколи Вольтер прямо звертається до відомих біблійних або літературних притч і вводить їх у 
художню тканину своїх текстів. Так сталося з двадцятим розділом повісті "Задіг, або Доля": 
дослідники вважають, що зустріч Задіга з відлюдником та її наслідки запозичена зі збірки притч 
XIII ст. "Діяння римлян". Є також версія, що літературним джерелом цього епізоду може бути Коран, 
адже сура 18 має аналогічний зміст. 

Афоризм "Треба обробляти свій сад", крім просвітительського заклику до творчої праці  (в дусі 
Д. Дефо) та ідеї безупинного руху до істини (в дусі І.В. Гете), породжує розгалужену низку асоціацій: 
від переосмислення міфологеми саду в дусі просвітницького заклику бути активним до іронічного 
натяку на Едемський сад на землі як чергову утопію, що привносить у фінал повісті певну 
неоднозначність, амбівалентність потрактувань. 

Таким чином, активне введення в текст філософських повістей Вольтера фольклорно-казкового, 
біблійно-апокрифічного та міфологічного надає тексту притчевого змісту, розширює варіативність 
літературних інтерпретацій, створює "ірреальні горизонти" (Ортега-і-Гассет), до яких і прагне 
справжня література. 
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Бондаренко Г.Ф. Философская повесть-притча (Опыт Вольтера). 

В статье исследуется литературный опыт Вольтера как создателя новой жанровой 
разновидности "философская повесть-притча". Определены основные жанровые 

доминанты: примат авторского замысла над жизненным содержанием, аллегоризм, 
условность, особенности хронотопа, проблема автора. 

Bondarenko H. F. Philosophic story-parable (Voltaire’s experience). 

The article deals with analysis of literary experience of Voltaire’s as the creator of a new genre 
variety "philosophic story-parable". The author studies such fundamental genre dominants as the 
dominance of the author’s intention over the life content, allegory, conditionality, chronological 

peculiarities, the author’s problem, etc. 
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КАТЕГОРІЯ ОПІРНОГО ЧИТАЧА ДЖ. ФЕТЕРЛЕЙ. ФЕМІНІСТИЧНА СТРАТЕГІЯ 
ПРОЧИТАННЯ ОПОВІДАННЯ Н. ГОТОРНА "РОДИМКА" 

У статті проаналізовано твір американського письменника Н. Готорна "Родимка" з використанням 
теорії опірного читача  Дж. Фетерлей. Розглядається патріархальна норма жіночої краси як спосіб 

маніпулювання жінкою.   

The beauty myth is not about women at all. 
 It is about men’s institutions and institutional power. 

Naomi Wolf 
Інтерпретаційна стратегія даної статті засновується на теорії опірного читача, що була 

запропонована Дж. Фетерлей. У монографії "The Resisting Reader. A Feminist Approach to American 
Fiction" [1] дослідниця звертається до досвіду жінки-як-читача американської чоловічої літератури. 
Ігнорування або ж некоректне висвітлення жіночих образів зумовлює проблеми формування чіткої 
жіночої ідентичності або ж взагалі втрати ідентичності як такої. Звідси, висновує Фетерлей, 
феміністична критика пропонує такі стратегії читання, як діалог, пере-прочитування, перегляд. Саме 
вони допоможуть читачкам сприймати текст  не як єдино вірну репрезентацію об’єктивної реальності, 
а як певний суб’єктивний досвід. Названі стратегії деконструюють  розуміння художнього дискурсу 
як універсально-правдивого, репрезентативного.  Будучи опірним читачем, жінка не піддається 
прямому впливові тексту, не ідентифікується з імпліцитно/експліцитно негативними образами жінок. 
Категорія опірного читача виокремлює феміністичну критику як "політичний акт, мета якого не 
просто інтерпретувати світ, але змінити його, змінюючи свідомість тих, хто читає і їхнє ставлення до 
того, що вони читають" [1: 8].  

Стратегія прочитання деяких канонічних творів літератури США крізь призму опірного читача 
детермінувала та увиразнила проблеми, що перебували на маргінесі або не брались до уваги взагалі, а 
саме: вади та владних відносини, жінки-як-суб’єкта, функціонування та вплив опресивних 
конвенційних моделей-стереотипів. Така стратегія крізь нове розуміння літератури започаткувала 
формування нової свідомості жінки-читача. Вона провокує альтернативне, не конвенційне 
прочитання тексту. На приклад, Дж. Фетерлей, обираючи стратегію опору при прочитанні  
оповідання Н. Готорна "Родимка", стверджує, що сам твір - "…прекрасна демонстрація механізмів, за 
допомогою яких ненависть можна представити як кохання, невроз – як науку, вбивство – як 
ідеалізацію, і успіх – як поразку" [1: 23].  

Мета даної статті – дослідити на прикладі твору Н. Готорна "Родимка" норму як спосіб 
маніпулювання жінкою і як наслідок досягнення влади над нею. Зокрема, предметом аналізу є 
патріархальна норма жіночої вроди. Наше потрактування оповідання детерміноване стратегією 
опірного читача.   

Почуття небезпеки, що існує у колективному несвідомому людства ще з древніх часів частково як 
реакція на страх перед всемогутністю та неосяжністю світу, породжувало і породжує жадання влади. 
Влади як запоруки безпеки та впевненості, влади у будь-якій формі: батьків над дітьми, чоловіка над 
жінкою, держави над громадянином, нації над нацією, релігії над релігією, людини над природою, і 
цей список можна продовжувати до безконечності. Умовою та гарантом самої влади є дисципліна. Як 
стверджує Мішель Фуко у творі "Наглядати й карати" [2],  дисциплінарна влада виконує п’ять різних 
операцій: оцінює, диференціює, ієрархізує, гомогенізує та відкидає. При чому їх реалізація 
відбувається за допомогою норми. "Під кінець класичної доби нормалізація, як і нагляд, і водночас з 
ним, стала одним із величезних знарядь влади. Знаки, що символізували становище, привілеї, 
належність, намагалися замінити – або принаймні доповнити – цілою низкою ступенів нормальності, 
які свідчать про належність до однорідного суспільства і водночас виконують роль класифікації, 
ієрархізації та розподілу рангів" [2: 231]. У контексті розумінням норми як способу класифікації та 
покарання розглянемо патріархальну норму краси в оповіданні Н. Готорна.     

Сюжет "Родимки" концентричний і включає одну сюжетну лінію, а саме переконання чоловіком 
дружини видалити родимку на обличчі, що закінчується для неї фатально. У лаконічному вступі 
наратор характеризує головного героя – Ейлмера як видатну людину науки, яка присвятила себе 
природничим дослідженням та зробила значні відкриття. Проте одного дня він залишає свою 
лабораторію, експерименти та одружується з прекрасною дівчиною. Причиною такої серйозної зміни 
у житті героя став науковий інтерес про спорідненість людських душ. Отож з самого початку наратор 
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експліцитно представляє нам Джеорджіану як ще один об’єкт експериментувань Ейлмера. Знаковою 
та суттєвою для подальшої інтерпретації твору є заувага, що дослідницька діяльність героя вимагала 
посвяти і відданості: "Він цілковито присвятив себе науковим дослідженням, і ніяке інше 
зацікавлення не могло завадити цьому" [3: 639]. Подальший розвиток сюжету підтверджує це. 

Незабаром після шлюбу герой звертає увагу на родимку на щоці дружини. Дивно, що до 
одруження Ейлмер не помічав її, і до якогось часу все було гаразд  у їхньому сімейному житті. 
Логічно висновувати, що "вада" дружини була лише набагато глибшим вираженням внутрішнього 
психологічного конфлікту самого героя: для нього настав той момент, коли, насолодившись 
подружнім життям, а точніше експериментом про спорідненість душ, він вирішив повернутися у світ 
своєї лабораторії. Як об’єкт експерименту Джеорджіана більше не цікавить його, а стає реальною 
перешкодою для досліджень, бо потребує уваги, спілкування.  Герой розуміє, що гармонії між 
сімейним життям та наукою досягти не вдалося, і що останнє важливіше для нього. У Ейлмера 
народжується підсвідоме бажання позбавитися Джеорджіани, яке маскується свідомим прагненням 
видалити родимку. Про глибоко витіснене у підсвідомість свідчить і символізм його сну: "Ейлмер 
пригадував свій сон. Він разом зі слугою Амінадабом намагаються зробити операцію з видалення 
родимки; однак, що глибше проникав ніж, то глибше проникала і рука, аж поки не схопила серце 
Джеорджіани; але чоловік був непорушний у своєму переконанні вирізати чи вирвати його звідти" [3: 
641]. Таким чітко вираженим, явним, не латентним сновиддям пояснюються несвідомі бажання та 
наступні дії головного героя.   

Проблема, яка постає перед Ейлмером, – переконати дружину скоректувати недолік природи. У 
цьому йому допомагає норма. Норма, що визначає соціальну поведінку людини, та є засобом 
упокорення, приниження "інших". Норма, що не враховує інтереси всіх, а лише панівної більшості, і з 
її допомогою ця більшість утримує владу у своїх руках. Оскільки чоловікоцентристське суспільство 
не зацікавлене у широкому доступі жінок до влади, воно створює такі норми (зокрема, краси, 
родинних відносин, обов’язку та інше), які б  формували у жінок комплекси неповноцінності і як 
наслідок спричиняли перешкоди у досягненні домінуючого становища. Н. Вулф, зокрема, стверджує: 
"Жінки лише  "красуні" в чоловічій культурі, бо тільки у такому випадку культура і надалі може бути 
чоловічою… Починаючи з чотирнадцятого століття, чоловіча культура замовчує жінок шляхом їх 
красивого усунення: каталог рис, придуманий трубадурами, уперше паралізував кохану жінку в 
мовчазну красуню… далі маємо той же каталог, представлений у різних формах від списку-твоїх-
найкращих-рис у жіночих журналах до фантазій маскультури, що видумують досконалу жінку" [4: 
59]. За допомогою патріархальної норми краси Ейлмер досягає швидкого та блискучого успіху в 
переконанні дружини. Він послідовно формує у неї комплекс неналежності до норми, який породжує 
невпевненість та покору. Сáме смирення дає можливість герою дисциплінувати та маніпулювати .   

Початкова тактика героя – перетворення красивої, самодостатньої жінки (про що стверджують 
інші чоловічі персонажі твору, як-от друзі Джеорджіани або  асистент Ейлмера) в боязливу, залежну 
та керовану, або ж за визначенням Фуко перетворення її в покірливе тіло, "яке може бути підкорене, 
використане, перетворене і вдосконалене" [2:  169]. Почалося все із засіву сумніву: "Джеорджіана, – 
сказав він, – чи Вам ніколи не спадало на думку, що родимка на Вашій щоці може бути видалена?" [3: 
639]. Коли дружина спокійно відповідає, що вона не надавала цьому ніколи значення, а деякі люди 
навпаки вважають родимку своєрідною особливістю її обличчя, Ейлмер авторитетно і безапеляційно 
заявляє, що це – очевидна вада, яка його дратує. Подальша поведінка Джеорджіани детермінується і 
визначається через сприйняття чоловіка, що, властиво, характеризує маскулінне суспільство взагалі.  
Н. Вулф пише: "Чоловіки оцінюють жінок. Жінки сприймають себе їхніми очима. Це визначає не 
тільки ставлення чоловіків до жінок, але й жінок до самих себе" [ 4: 58]. 

Відповідь Джеорджіани засвідчує розпач жінки, яка живе в андроцентричному світі: "Шокує Вас, 
мій чоловіче!" – закричала глибоко ображена Джеорджіана, і спочатку спалахнула від гніву, а потім 
гірко розплакалася. "Чому ж Ви забрали мене від мами? Хіба можна любити те, що Вас шокує?" [3: 
640]. Відстежимо послідовність емоційних станів героїні, що виникають як реакція на зауваження 
чоловіка. Глибоко ображена, природно,  вона відчуває гнів, однак не в змозі виразити його, оскільки 
соціокультурні норми чоловікоцентристського та ще й пуританського суспільства приписують 
жінкам смирення та покору. Як наслідок, уся реакція зводиться до плачу, що є  свідченням безсилля 
та того, що Джеорджіана насправді визнала родимку своєю вадою. Подальший аналіз поведінки 
героїні розкриває її постійний страх перед чоловіком: вона уникає його поглядів, тремтить від них, 
блідне: "Згодом Джеорджіана почала тремтіти від його погляду. Достатньо було йому глянути на неї 
тим особливим поглядом, що тепер часто з’являвся на його обличчі, як троянди на її обличчі блідли, і 
пурпурова рука чітко вирізнялася, немов рубіновий барельєф на білосніжному мармурі", "При згадці 
про родимку Джеорджіана, як звичайно (виділено мною – М. Шимчишин), здригнулася, мов 
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розпечене залізо торкнулося її щоки" [3: 641]; і навіть закриває родимку рукою: "Де я? Ох згадала," – 
ледь чутно сказала Джеорджіана і прикрила рукою жахливу пляму, щоб приховати від її чоловіка" [3: 
644]. Страх перед чоловіком у даному випадку є уособленням страху жінки перед патріархальною 
нормою жіночої краси, яка (жінка) не належить до неї. За допомогою ідеологеми норми Ейлмер 
одержує владу над дружиною.   

Успішно переконана Ейлмером у неналежності до патріархального стандарту жіночої краси, 
Джеорджіана починає почувати себе меншовартісною,  а згодом переживати нагальну потребу 
позбутися родимки. Такий нав’язливий психічний стан часто є наслідком втискання людського тіла у 
певні розміри чи рамки.  Як зазначає   з цього приводу   M. Рафаель: "Дівчата та жінки, яких 
зневажають через їхнє тіло, втрачають повагу до себе, а їхні взаємовідносини з іншими 
ускладнюються через комплекс тіла та характеризуються заздрістю. Вони стають іншими для самих 
себе, покинуті оточуючими" [5: 89].    

Джеорджіна відчуває нервове напруження близьке до божевілля. Вона тепер уже інша: не весела 
та впевнена у собі, а сповнена ненависті через безсилля протистояти "беззаперечній правді" чоловіка, 
переповнена відразою до чоловіка, яку маскує за відразою до родимки. Зманіпулювана Ейлмером та 
виснажена напруженістю сімейних відносин, вона погоджується прийняти розчин, який має зробити 
її гарною відповідно до патріархальної естетичної норми.  

 На початку експерименту дружина щиро вірить у надзвичайні можливості чоловіка: "Ваші 
пізнання глибокі. Увесь світ про це знає. Ви зробили багато чудес" [3: 642]. Проте імідж Ейлмера як 
людини, що сягнула таїнства глибинних природних процесів, розвіюється з приходом Джеорджіани в 
лабораторію. Вона, як жінка, уособлює саму природу, таємниця її родимки – одна з таємниць 
природи, яка не піддається раціональному пізнанню. Її прихід у святая святих дослідника робить його 
відкриття мізерними: від дотику її рук гинуть штучні квіти, її обличчя не відображається на блискучій 
поверхні металу, вона деструктивна, невловима та непізнавана, як сама природа.  

У лабораторії для Джеорджіани настає ще одне велике розчарування: більшість експериментів 
Ейлмера закінчувалися невдачами. Такий розвиток сюжету дає можливість читачам розвинути іншу 
потенційну інтерпретацію твору, яка не можлива на початку, оскільки Ейлмер представлений нам як 
успішний дослідник.  Перед самим експериментом ми дізнаємося, що у своєму настирливому 
прагненні пізнати природу та оволодіти її таємницями герой зазнав поразки: "Разом з тим своє 
останнє дослідження Ейлмер давно закинув, вимушений визнати те, до чого рано чи пізно приходять 
усі шукачі, що наша велика Мати Сотворителька лиш тільки обманює нас, показуючи, що працює при 
світлі дня, а насправді дуже уважно оберігає від нас свої таємниці та, незважаючи на позірну 
відкритість, представляє нам лише результати" [3: 643]. Не легко було для дослідника змиритися зі 
своїми поразками, а ще більше покинути свої експериментування взагалі. Лише частково 
затамувавши сильне незадоволення, Ейлмер шукає і нарешті знаходить об’єкт для помсти – жінку. 
Адже саме жінка уособлює природу. Вбиваючи жінку, Ейлмер одержує сатисфакцію – перемогу над 
природою. Він знищує постійне нагадування своєї недовершеності, свідчення свого безсилля перед 
стихією та таємничістю.  Подібний погляд висловлює Джудіс Фетерлей, яка констатує: "Джеорджіана 
викликає заздрість та ненависть, оскільки вона представляє те, чого немає в Ейлмера і те, чого він не 
зможе досягти, але одночасно вона викликає страх через певну подібність до нього, репрезентацію 
тих аспектів, які йому властиві, але які він не толерує. Джеорджіана є постійним нагадуванням 
Ейлмерові про те, хто він є, і ким він не може стати" [1: 28].   

Семантично навантаженою є також і сама родимка, як знак поміченості, особливості і, нарешті, 
інакшості Джеорджіани,  а узагальнюючи, і власне жінки в чоловічому світі.   

Прочитавши книгу записів про досліди, проведені чоловіком, Джеорджіана свідома того,  що вона 
– наступна  жертва неуспішного чоловіка-експериментатора. Інтуїтивно героїня відчуває фатальну 
небезпеку для себе. Однак переконана Ейлмером, що вона не відповідає нормам патріархальної 
естетики, жінка свідомо обирає смерть. Стратегія опірного читача дає нам можливість у даному 
випадку розглянути головну героїню твору не тільки як жертву експериментувань чоловіка, чи як 
об’єкт, але й як жінку, котра свідомо робить свій вибір. Розуміючи, що як Інша вона не бажана в 
чоловічому світі, як Інша вона є постійним нагадуванням про непізнаваність природи, про безсилля 
чоловіка перед нею, про неспроможність вписати її у певні конструкти, придумані ним, вона сама 
обирає смерть. Така інтерпретація провокує роздуми та сприйняття  образу Джеорджіани крізь 
призму її почувань та світобачення.   
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Шимчишин М. М. Категория сопротивляющегося читателя Дж. Фетерлей. Феминистическая 
стратегия прочтения рассказа Н. Готорна "Родимое пятно". 

 В статье  категория сопротивляющегося читателя, разработанная  Дж. Фетерлей,  используется  
в связи с феминистической стратегией прочтения рассказа Н. Готорна "Родимое пятно", а также 
анализируется патриархальный концепт нормы красоты и ее опрессивное влияние на женщин. 

Shymchyshyn M. М. Category of the resisting reader. Feminist strategy of reading N. Hawthorne’s "The 
Birth-Mark".  

The article deals with the category of the resisting reader which was introduced by Judith Fetterley. The 
author gives feminist analysis of N. Hawthorne’s "The Birth-Mark" and analyses patriarchal concept of 

beauty norm and its oppressive influence on  women . 
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АВТОРСЬКА РЕЦЕПТИВНА СТРАТЕГІЯ ТА СИСТЕМА ПЕРСОНАЖІВ ПОВІСТІ 
ІВАНА ФРАНКА "ВЕЛИКИЙ ШУМ" 

У статті досліджено процес читання та естетика впливу поетики Франкової повісті "Великий 
шум" на читачів крізь призму рецептивної естетики і поетики. 

Сваволю читача в його спілкуванні з текстом І. Франко стримував системою своїх персонажів і 
особливостями нарації. У повісті "Великий шум" тип наратора та своєрідність його розповіді в 
основному такі ж, як у "Місії" та "Чумі". Зате кількість і функції постатей відповідно до можливостей 
жанру різко зросли. А це в свою чергу поставило підвищені вимоги до наративної стратегії, за яку 
"відповідає" автор. 

І. Франко в експозиції повісті подає з погляду аукторіального наратора не тільки символізований 
образ "великого шуму", який поєднує пряме (буря) і переносне (селянські заворушення) значення, а й 
візуально виділяє основні місця дії і перебування головних персонажів, будує хронотоп: на середині 
села "церква з бляшаною червоно помальованою банею", за церквою — "попівська резиденція"; 
"високо над селом" — "двірський сад", панський двір і "невеличкий поверховий будинок з червоно 
помальованими стінами" [1: 209-210]. Ця візуальна диспозиція пройнята оцінним розумінням 
наратора, який вкладає в своє бачення характер стосунків між мешканцями села Грушатичі: "...над 
селом вискалюється з зелені червоний двір, мов сердите, кров'ю набігле лице, і немов наперекір 
йому на другім боці впирається в зелень червона моримуха — здорова церковна баня, а з-поза неї 
якось хитро і несміло зиркають стіни клебанії. І довкола селянські хати з пошарпаними вітром 
стріхами, з пообвалюваними плотами та парканами, з маленькими підсліпуватими вікнами і з 
великим, у глибині душ людських захованим стражданням, з невпинною боротьбою між надією і 
розпукою" [1: 210] (виділено нами. — В.Б.). Неподалік — "коршма простора, панщизняна". Отже, ще 
немає постатей — є зоровий образ їхнього середовища, доволі традиційний, звичний. Він пройнятий 
смислом, який читач має відчитати з тропів (епітети, порівняння, метафори) за допомогою пояснень 
наратора, який, згадавши корчму, додає: "За часів панщини се було обов'язкове місце всіх селянських 
сходин не менше, як церква". У церкві моляться, слухають повчань пароха, інколи з ним сваряться; у 
шинку напиваються і радяться. Далекоглядна антиципація автора виявляється у влучних зауваженнях 
наратора і у виборі послідовності введення в текст інформації про використання корчми в 
Грушатичах. На провідну неділю їх тут зібрано війтом в інтересах пана, за його наказом, а вони 
зажадали звіту від війта про "папери" та "інвентарі", віддані громаді при скасуванні панщини. У цій 
сцені домінують селянські голоси — жартівливі, дотепні, погрозливі. Подається збірний зорово-
слуховий образ, виділяються окремі постаті — війта без прізвища, обличчя деяких селян з 
прізвищами — Яця Коваля, Хоми Зарічного, Андрія Халавка, Стефана Чаплі. Названо і прізвище 
Костя Дум’яка, можливого кандидата на війта, але його не було в корчмі... 

У другому розділі селянська маса звужена до кількох осіб, які зібралися в тій же корчмі радитися, 
кого ж вибрати новим війтом замість "панського підлизня". Це — активніші селяни Стефан Чапля, 
Андрій Халавка, Гаврило Олефір, що побачили трохи світа поза селом. Є тут і Яць Коваль, який, 
"хоть сам неписьменний, а все-таки не лише термінував три роки в Дрогобичі у славного коваля і 
довголітнього цехмістра Мороза, але й потім, у часі тісних років, часто їздив на Поділля по пшеницю" 
[1: 221]. Гаврило Олефір — "трохи письменний, що колись, служачи у війську, навчився там читати й 
писати по-польськи й по-німецьки", а згодом "з власного приводу вже в селі навчився церковного 
читання". Стефан Чапля — "один із немногих письменних селян грушатицьких... " з доброї волі в 
церкві "сповняв роль піддячого" і був "заможним господарем". Відсутній Кость Дум'як — 
талановитий самородок, бо сам навчився грати на скрипці, а при війську оволодів грамотою. Саме до 
нього привертається поступово увага читача: спершу його шукають, далі дізнаються про причину 
відсутності ("по Службі Божій та по обіді пішов до близького міста, де мав сторгувати пару бичків") і 
затримки на нараду. Тепер на Дум'яка спрямовується вся увага персонажів і читачів: вимальовується 
колоритний портрет і подається далекосяжна характеристика: "...схиляючися, щоб не вдаритися 
головою в одвірок, до ванькира ввійшов здоровенний хлопище. Він був високого росту, на голову 
вищий від найросліших людей у цілій громаді, плечистий і дужий і серед усіх громадян виглядав як 
виплодок якоїсь раси велетнів серед карлів" [1: 223]. Зорова домінанта героя поглиблюється і 
розвивається його мовленням, змістом мовленого, поведінкою. Це він приніс з міста новину і "сказав 
з притиском": "Панам за панщину призначена плата". 

Композиційне виділення названих постатей на перший план структури твору мотивується 
наратором цілком у згоді з програмою радикальної партії: "Се був зав'язок тої сільської інтелігенції, 
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що бажали вже тепер повернути хід сільських діл на інший, не панщизняний лад і серед загального 
шуму та розгардіяшу забігала думкою в будуще, силкувалася відгадати потреби села і способи 
дальшої діяльності" [1: 221-222]. Словом, це "нові люди при роботі", якими в 1881 році Франкові 
видавалися Бенедьо Синиця з братами Басарабами (робітники в місті); тепер, 1907 року, новими 
людьми в селі трактуються заможні і сяк-так освічені селяни. Зміна акцентів немаловажна, що, 
зрештою, демонструється і розгортанням конфлікту, і способом його розв'язання. 

Автор повісті приводить у корчму дідича Антона Суботу ("руська кість, а ляцьким м'ясом 
обросла", "женився з полькою і дома все по-польськи"), який в полілозі з селянами (попередженим 
розлогою характеристикою наратора) саморозкривається як соціальний індивідуалізований тип: пан 
— запальна людина. Полілог відразу стає власне діалогом Дум'яка і Суботи, а центральною темою 
діалогу — стосунки між звільненими селянами і дідичами. Характерно, що спрямованість діалогу 
визначається Дум'яком. Пан Субота аж зблід, почувши таку репліку Дум'яка: "Війна між селянством і 
панством не скінчилася, але тілько починається. Коли ви справді хочете бути нашим сусідом і рівним 
з нами, то наша думка і наша просьба до вас така: продайте нам свої добра, а тоді й жийте собі серед 
нас. Тоді вас привітаємо як батька, а без сього ви все будете у нас пан, із яким мусимо воювати" [1: 
233]. 

Конфлікт між Дум'яком і Суботою з словесної дуелі переростає в моральне протистояння, коли 
пан дізнався, що його молодша дочка Галя кохає Дум'яка, а той просить пана згоди на одруження. 
Економічно-етичні грані конфлікту між селом і двором підсвічуються духовно-релігійними, коли у 
розгортання фабули включається греко-католицький священик о. Квінтіліан, до якого вдався Антон 
Субота по допомогу, їх розмова показує обох і як власників, і як фарисеїв, і як ворогів-конкурентів, 
що єднаються ненавистю до Костя Дум'яка, який у суперечці з парохом виявляється мудрішим і 
стриманішим. 

Ґротесковість поведінки о. Квінтіліана в церкві під час випаду проти Дум'яка і на полі, в суперечці 
про землю, внаслідок чого священик нагло помирає, ніби ілюструє ставлення до нього всезнаючого 
наратора, а все разом — начебто підводить читача до висновку, який зробив І. Бас: "Художній прийом 
саморозвінчування розкрив нові грані реакційної суті релігії і церкви, сприяв художньому 
вивершенню образу о. Квінтіліана. Перед читачем розкрилися глибоко замасковані справжні погляди 
найреакційнішого класу поміщиків на роль релігії в житті суспільства" [2: 47]. Хибність такого 
силогізму зумовлена тим, що в ньому не враховано співвідношення образів Дум'яка — о. Квінтіліана і 
о. каноніка Кордасевича. Останній як адміністратор консисторії підтримував Дум'яка, застеріг 
о. Квінтіліана, щоб він не переслідував вірних церкви, а як парох Грушатич завойовував пошану і 
любов громади. Отець Кордасевич спрямовував діяльність К. Дум'яка на "законну дорогу" згідно з 
принципами християнської моралі: "Наша річ пильнувати, аби наші людські, тілесні справи не 
терпіли шкоди, а вже Бог один нехай судить, кому честь, а кому не честь" [1: 281]. Власне так і 
витлумачили наглу смерть духовно роздвоєного попа-фарисея: "Побила тебе самого твоя фальшива 
присяга" [1: 284]. 

Важливу роль у системі персонажів повісті "Великий шум" відіграє комедійно-фарсова постать 
т.зв. "комісара" Годієри. Не може він бути носієм "авторитету цісарського чиновника" й уособленням 
державного бюрократа, як трактує його І. Бас [2].  Бажаний зять став садистом його дитини в 
найінтимнішій сфері, брутально потоптавши її гонор і гідність, коли по-звірячому талував її цноту і 
тіло. А небажаний другий зять — власне ворог Суботи — своїми діями в селі (та й в окрузі) викликав 
мимовільне розчулення. 

Зіставлення персонажів, їх людських сутностей відбувається для читача в свідомості спольщеного 
русина, який грав роль "польського патріота" в українському селі і відвідував українську церкву. Не 
раз і раніше Суботу мучили страшні сни ("то він кипів у смолі", "то пікся в огні"). Тепер же "його 
думки, як сполошені птахи, літали і, бачилось, раз по разу билися о якісь чорні хмари. Тут Кость 
Дум'як уявляється йому ворогом [...], з-за вусів Дум'якових до нього всміхається противне, цапине 
лице Годієри. Нова хмара виринає праворуч — се громада, нібито збунтована проти нього темними 
духами [...], частіше "виринало в його душі щось інше, мов безмежна панорама якогось чужого, 
далекого, сонцем залитого і пахощами надиханого краю. А по тім краю, мов богиня по раю, ходить 
якась жіноча постать.. ", "ледь бринять відгуки її слів: 

— Таточку! Я гину! Мене кусає ненаситна і кровожадна гадюка, захована в фалдах мойого 
пурпурового плаща. Таточку, злети зі свойого ложа, лети до мене, рятуй мене" [1: 310]. 

У відповідь на примарний голос-волання дочки Субота у стані неспання чи глибокого сну вигукує 
низку розпучливих звертань до доньки і до себе самого з традиційним самооскарженням через 
оскарження Бога ("видно, Бог мене хотів покарати і відняв мені розум, заглушив моє батьківське 
серце..."). У тиші різдвяної ночі йому кілька разів вчувається таємниче "тукання", ввижається привид 
— смерть, що їде до нього "своєю бричкою і своїми демонськими кіньми з кровавими очима" [1: 312] 
і врешті насправді приводить "чорну даму" — його старшу дочку, що за великі гроші позбулася 
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графа-садиста аж у Венеції... Море дало свободу від того, в чиї брутальні обійми штовхнув рідну 
дочку пан Субота як батько. 

У такому художньому світі, який створила уява Франка, причинно-наслідкові зв'язки не діяли. Чи 
то був виплід уже хворої голови — значення не має, бо в тодішній літературі Європи (та й попередніх 
творах Франка) такі феномени часто описувалися. При всій їх містичності вони виконували важливу 
функцію в художньому світі, бо виповнювали простір між текстом і читачем, між текстом і дійсністю, 
мотивуючи людські дії, думки, стани. Отож реальне почуття вини батька перед дітьми набирало хоч і 
ірреальних форм вираження, але дієвої сили: воно штовхало до каяття, до спокути. Особливо в 
святвечір, у різдвяну ніч, коли всі християни без різниці стану і віку вітаються: "Христос рождається! 
Славіте його!" 

У такій духовній атмосфері соціально-психологічний конфлікт вичерпався не раптово. Те, що 
начебто становить його розв'язку у тексті, не дописане кимось постороннім за автора, чи самим 
недужим Франком тільки для формального закінчення повісті. "Велике угощення цілої грушатицької 
громади" в панськім дворі стало знаком християнського, а не цивільного примирення, бо різні 
характером і майновим станом люди не можуть гарантувати довічної згоди і злагоди: вони укладають 
добровільні угоди. Пан Антоній Субота, навчений життям і колізіями у власній сім'ї, це зрозумів, як 
збагнув це і найбуваліший в селі, хоч і наймолодший в колі свідомих громадян, Кость Дум'як, який 
подав тестеві руку згоди. Аукторіальний наратор, цілком у згоді з концепцією І. Франка-гуманіста 
початку XX століття, у кінці повісті подав узагальнення, що відповідало реаліям епохи: "Се була одна 
з немногих у Галичині корисних добровільних угод у тій справі (сервітутів. — В.Б.). Сусідні пани 
ніколи не могли дарувати її Суботі" [1: 317] (виділено нами. — В.Б.). 

Як бачимо, І.Франко передає семантику свого повістевого вислову насамперед системою 
людських постатей-персонажів, кожен з яких має не тільки статус соціального типу, а й людську 
долю. Кожен персонаж виконує свою функцію в структурі твору не стільки рисами характеру, скільки 
стосунками поміж собою, ролями в фабулі-сюжеті, навіть черговістю і способом появи і зникання в 
полі зору читачів. При цьому, як видно на прикладі повісті І. Франка "Великий шум", не мають 
вирішального значення економічні, соціальні, політичні чи етичні мотивації, бо в художньому світі 
детермінуючу роль мотивації може виконувати будь-який чинник — навіть випадок, містично-
ірреальне явище. У повісті, наприклад, випадковими представлено факти смерті о.Квінтіліана, 
приватного урядника Годієри, графа Ошустовського, але художньо закономірним (вмотивованим) є 
те, що всі вони так чи інакше пов'язані з Дум'яком: священик дістав серцевий удар в суперечці з ним, 
комісара ненароком Дум'як убив, з графом вони шваґри. 

Зовнішня подібність зятів Суботи ще виразніше відтінює їхню протилежність як людей і чоловіків 
панських дочок. За кожним з персонажів Франка проглядається соціальна перспектива, тобто стоїть 
якась спільнота людей (громада, церква, організація, державна установа) і тягнеться якась традиція, 
суспільна думка. Майже за кожним спостерігається інтертекстуальна ретроспекція. 

Потенційний читач, віртуальний адресат вписаний Франком у текст твору за допомогою 
поетикальних засобів, доступних фізичним читачам, які здані розшифрувати не тільки художній 
прийом, його функціональне навантаження, а й образ-персонаж у цілому, систему персонажів у 
взаємозв'язках і націленості на певного читача. 
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УКРАЇНСЬКА ХИМЕРНА ПРОЗА: ІСТОРІЯ НАРОДЖЕННЯ ТЕРМІНА 

У статті розглянуто історію народження поняття химерна проза в українській 
літературі 70-80 рр. ХХ ст., з’ясовано його природу та характерні риси. 

Химерна проза стала досить помітним явищем у потоці української літератури 70-80 р.р. ХХ ст. 
Можна окреслити умовно певні "крайні точки" цього явища: від роману О. Ільченка "Козацькому 
роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця" 1958р., до творів В. Шевчука "Дім на горі", та 
"На полі смиренному" (1983р.), включаючи широкий простір справді неординарних спалахів – 
В. Земляка "Лебедину зграю", "Левине серце" П. Загребельного, Є. Гуцала "Позичений чоловік...", 
"Оглянься з осені" В. Яворівського. 

Термін химерний досить уміло оминався літературознавцями. 
Наприклад, у виданій збірці матеріалів V пленуму правління Спілки письменників України 12-

13 квітня 1978 року "Український роман сьогодні"[1: 89] у ряді статей, зокрема М. Жулинського 
"Поглиблення аналітичності – вимога часу", йде мова про оновлення форм романного мислення, про 
наповнення сучасного художнього мислення міфологізованими образами і символами, про щедре 
використання умовних форм, як жартування, гротеск, гіпербола, а також необхідність "включення" в 
процесі співтворчості абстрактно-асоціативного сприймання, про руйнування традиційної схеми 
побудови сюжету, про іронічно-бурлескну манеру викладу. Зрештою, називаються автори – 
О. Ільченко, В. Земляк, П. Загребельний, Р. Федорів, В. Яворівський, проте термін химерний не 
вживається. 

Крім того, простежується намагання закопати це явище у надра соцреалізму, тому його 
розглядають переважно як різновид філософського роману, який ніби органічно вписується в 
загальну картину розвитку української прози. 

Звернімо увагу на назви окремих досліджень – "Художня умовність...", "Ідейно-естетичні функції 
фольклорних елементів...". Мова йде про ту ж химерність, але треба було видавати це як прояви 
"умовних прийомів типізації, які багато чим завдячують фольклорові" [2: 126]. Абсолютно не 
заперечуючи сам принцип повернення "до джерел", все ж вловлюємо постійний острах, що непряме 
зображення дійсності, хоч і розкриває перед письменником широкі можливості, таїть у собі також і 
значну небезпеку...бо "умовні образи в таких випадках "вириваються" з-під контролю письменника, 
не співвідносяться з реальністю, стають самодостатніми [2: 126]. 

Дисертації, які в той час захищалися, теж обходили таку термінологію. У назві це означувалось як 
фольклоризм або умовність. 

Отже, можна сказати одне з відстані сьогоднішнього дня, що література у той час випереджала 
літературознавчу науку. Вона вимагала від критики "бути уважнішою до літературної форми, чимдалі 
допевнюючись, що література таки не ілюструє життя, а постійно щось у ньому відкриває [3: 302]. 

З’ява химерного роману не "давала українській науці про літературу повністю зупинитися чи 
рухатись тільки в хибному напрямку" [4: 481]. 

Роман Іваничук у статті "Реальний ґрунт умовного", аналізуючи роман О. Ільченка "Козацькому 
роду нема переводу", В. Міняйла "Зорі і оселедці" і "Левине серце" П. Загребельного, ставить їх у 
контекст фольклорної течії серед розмаїття художніх течій і стилів у сучасному романі [1: 123]. 
Навіть згадуючи відомого латино-американського письменника Гарсіа Маркеса, він не використовує 
терміна магічний реалізм. 

Цікаво, що у "Словнику-довіднику літературознавчих термінів" (під ред Р.Т. Гром’яка) у статті 
про магічний реалізм читаємо: "В українському химерному романі "Марко Пекельний" 
О. Стороженка, "Подорож ученого доктора Леонардо та його майбутньої коханки Альчести по 
Слобожанській Швейцарії" М. Йогансена, "Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа 
Молодиця" О. Ільченка, "Лебедина зграя", "Зелені Млини" В. Земляка та ін. простежується чимало 
рис магічного реалізму [5: 440]. 

Схоже порівняння перекочувало і в "Лексикон загального та порівняльного літературознавства": 
"В українській літературі явище, споріднене магічному реалізмові, отримало назву химерний роман 
(О. Ільченко, В. Земляк, В. Шевчук) [6: 310]. Як в одному, так і в другому випадку вживається цей 
термін без лапок і без застереження "так званий". 

У своєму дослідженні "Художня умовність в українській радянській прозі" А. Кравченко 
зауважує, що неодноразові спроби назвати це явище інакше не дають поки що бажаного результату. 
При всій умовності визначення "химерний роман" увійшло в обіг сучасного українського 
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літературознавства і критики [2: 6], тому автор користується цим терміном, усвідомлюючи його 
незадовільність.  

Лунали серед критиків і науковців у той час деякі голоси, що химерний роман вичерпав себе і 
приречений на відмирання [7: 141]. Однак деякі художні прорахунки авторів химерних творів не 
дають підстав говорити про безперспективність або умовність названого поняття. Були і досить 
обережні, не такі категоричні, а дипломатичні зауваження, що "все вирішує проникливість художньої 
думки, її совісність перед життям, її актуальність для суспільної самосвідомості і пекучість для 
самого письменника. Тільки це й може виправдати і врівноважити з морально-естетичним чуттям 
читача будь-які сюжетні та образні химерії" [8: 138]. 

Термін химерний з’явився у 1958 році разом із романом з народних уст О. Ільченка "Козацькому 
роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа молодиця". На той час це був єдиний твір, у якому 
наскрізним, центральним елементом поетики була саме умовність. Уже з перших сторінок роману 
О. Ільченка читач потрапляє в химерну атмосферу, де діють Господь Бог, святий Петро, безсмертний 
козак Мамай, Чужа молодиця (тобто Смерть), з усіма казковими героями трапляється безліч дивних, 
часом фантастичних пригод. Оповідь ведеться від першої особи. Це нагадує казку, де відчувається 
присутність автора, іронічного сучасника, який оповідає у розважливій формі про якісь давноминулі 
події. Гумор і безліч його відтінків (тонка іронія, сарказм, карикатура, бурлеск і травестія, гротеск) 
виступають основоположними принципами. Зауважимо, що природа такого гумору – у народно-
сміховій культурі, суть якої з’ясовував М. Бахтін, констатуючи, що "народний же амбівалентний сміх 
виражає погляд всього світу в становленні, куди входить і сам той, хто сміється" [9: 16]. У 
дослідженнях тогочасної літератури часто згадувалось ім’я цього послідовного опозиціонера 
соціалістичного реалізму, а в мову науки про літературу входили "недостатньо вживані раніше 
поняття "естетика художнього слова", "художня картина світу, "теорія хронотопа", "амбівалентність 
мислення", "карнавалізація художньої мови" [17: 303]. Має раціє М. Наєнко, який зауважує, що це 
нагадувало форму вкраплень зовсім "іншої" наукової мови в панівну соцреалістичну методологію. 
Очевидно, якраз остання гальмувала активний інтерес учених до таких першооснов літератури, як 
стиль і поетика, жанр і естетика, текст і стилістика, слово й емоція, таїна письменницької думки, 
секрети пошуків сенсу людського буття. Будь-які термінологічні означення ( на кшталт химерна 
проза), які не зовсім вписувались у соцреалістичні рамки, застерігались. 

 Після роману О.Ільченка була перерва у 13 років, а в 1971 В. Земляк ніби відроджує це явище, 
хоча химерною свою дилогію "Лебедина зграя" та "Зелені Млини" він не називає, це уже критики 
активно використовують цей термін. 

Суть найпоказовіших рис, які дозволяють об’єднувати окремі твори у химерні полягає в 
особливостях оповідної манери, де завжди присутній всюдисущий, іронічний, всезнаючий оповідач, 
тобто бачимо тяжіння до особливостей усного мовлення, простежуємо перехрещення різних планів 
бачення, що зумовлює складні стилістичні ефекти – хронологічну непослідовність у викладі 
матеріалу, зміну тональностей – від комізму до глибокої лірики і драматизму, а то й трагізму, 
загальну романтичну піднесеність, композиційну розкутість, вільні комбінації з часом, власне часові 
маніпуляції. Наприклад, в романі О. Ільченка "Невмивака-невмирайло" козак Мамай був "таким 
спритним, що не брали його ні шабля, ні куля, ні неміч, не брали-таки, аж сама пані Смерть, либонь, 
відступилась від нього так давно, що він уже й не тямив, скільки він парубкує на світі: двісті? Триста? 
– хоч йому й було ввесь час сорок та й сорок – ні більше, ні менше" [10: 23]. Оповідач В. Земляка теж 
живе одночасно ніби у двох часових площинах. В одній іде розповідь про події, а в другій оповідач 
постає своєрідним істориком і коментатором, який ці події осмислює. Зв’язок таких двох планів 
називають іще діалектичним ототожненням протилежностей: кінечного, яке вимірюється малою 
календарною міркою, і безконечного. Своєрідний хроно-синтез виступає і в інших творах. Скажімо, 
оповідач (він же герой) в "Ирії" В. Дрозда живе фактично у 40-і роки, але сповнений думок і прагнень 
покоління 70-их.  

Український химерний роман завжди ставився у контекст інших літератур, зокрема романів Гарсіа 
Маркеса, Ч. Айтматова, Н. Думбадзе, Й. Друце, В. Василаке, А. Бела, Ю. Ритхеу, В. Сангі тощо. 

Досить поширена тенденція до проявів умовності в образотворенні спонукала жваву дискусію на 
сторінках тодішньої преси. Усе почалося із публікації А. Аннінського "Жажду беллетризма" на 
сторінках "Литературной газети" у 1978 році за 1 березня, яка вилилась у ряд публікацій у цій газеті 
за березень-травень місяці. Частина учасників захищали белетристику, з її традиційною чіткістю 
соціальних мотивів і характеристик, інші ж – необхідність чи порушення норм, які склались, 
живильну силу міфів, легенд, притч, казок. 

Досить цікава, широка щодо охоплення літературного матеріалу відбулась дискусія в журналі 
"Дніпро" за 1981 рік ( №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12). Вона стосувалася переважно українських літературних 
явищ. Участь у розмові взяли провідні українські науковці: В. Дончик, М. Ільницький, В. Панченко, 
В. Брюховецький, Л. Новиченко та ін.  
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Вартий уваги критичний, сповнений пристрастей полілог про "позу і прозу" на сторінках 
"Літературної України" у 1980 році (5, 19, 19 грудня). Відбувся і круглий стіл журналу "Вітчизна" 
[12], де відомі літературознавці Г. Вервес, Д. Затонський, К. Шудря, Ю. Покальчук, М. Жулинський 
обмінялися думками про український роман у контексті світової літератури. 

Учасники дискусії по-різному оцінювали химерну прозу. В. Дончик, наприклад, називаючи її "так 
званою", писав, що вона хоч і не є у сучасній українській літературі визначальною [13: 129], бо там 
солідно представлені і інші типи стилів, такі, як аналітико-реалістичний, романтичний, ліричний, все 
ж вона являє собою явище досить своєрідне поруч з російською "сільською", грузинською 
історичною, прибалтійською "інтелектуальною [14: 141]. Усе ж, як зауважено було на ІХ 
Міжнародному з’їзді славістів у Києві в 1983 році, набуло це явище рис "значної і показової тенденції 
перш за все завдяки роману "Лебедина зграя" В. Земляка" [15: 133] . 

А. Шпиталь у статті "Проблема вибору в сучасній літературі" [16: 141] твердив, що сьогодні цей 
різновид прози вичерпав свою місію. 

Сама проблема умовності достатньо вивчена, досліджені її загальнотеоретичні аспекти, 
гносеологічні корені у працях А. Михайлової "О художественной условности". – М, 1970, Т. Аскарова 
"Эстетическая природа художественной условности".– Фрунзе, 1966, В.А. Дмитриева "Реализм и 
художественная условность". – М., 1974, Скрауціс В. Умовність. Життя. Литература. – Рига, 1977,   
Чорної Н.І "Реалистическая условность в современной советской прозе". – Київ, 1979, А. Кравченка. 
"Художня умовність в українській прозі".– К., 1988. Не можна не погодитись із А. Кравченком, який 
констатує епізодичність аналізу, відсутність розробленого і апробованого категоріального апарату і 
пов’язану з цим хаотичність і довільність суджень [2: 5]. Справді, у більшості дискусій простежується 
розрив між теорією і практикою, навмисне уникання теоретичних узагальнень, плутанина понять і 
уявлень. 

Найповнішу спробу вивчити химерну прозу здійснив А. Кравченко у праці "Художня умовність в 
українській радянській прозі" [ 2]. Він відштовхується від думки, що одним із центральних питань 
поетики химерної прози є умовність або нежиттєподібність (поняття вживаються як синоніми), бо 
якраз деформація реальних зв’язків є характерною для химерної прози, тому теоретичне вирішення 
його послугує аналізу течії в цілому. 

Не претендуючи на вичерпність і усвідомлюючи певну схематичність своєї класифікації, все ж 
робиться спроба запропонувати певну структуру умовних прийомів. Виділяється концептуальна 
умовність, коли будь-який епізод твору співвідноситься з центральним філософським задумом, 
умовність характерологічна, що передбачає нежиттєподібність характерів роману, ситуаційна 
умовність і умовність манери розповіді, вона як правило іронічна, споріднена зі стилем народних 
казок. Проте і ця, в цілому найґрунтовніша праця, не дала відповіді на всі висунуті питання, автор і 
сам користується терміном химерний через відсутність іншого, чомусь усвідомлюючи його 
незадовільність [2: 6], як уже зазначалось вище. 

Витоки химерного роману сягають іще "Енеїди" І.П. Котляревського, яка утвердила в українській 
літературі нові принципи художнього освоєння дійсності, народний світогляд. Близькими є також 
"Конотопська відьма" Г. Квітки-Основ’яненка, "Марко у пеклі" О. Стороженка, "Співомовки" 
С. Руданського, "Лісова пісня" Лесі Українки, "Тіні забутих предків" М. Коцюбинського, "Вечори на 
хуторі біля Диканьки" М. Гоголя. При всій різності цих творів, співзвучності знаходимо у високому 
синтезі набутків народної творчості з літературними прийомами, в осмисленні фольклорного 
світобачення. Отже, ми можемо говорити про національні витоки, власне підґрунтя химерної прози, 
яка не була запозичена. Це явище являє собою синтез національних фольклорних набутків і 
літературної традиції. Тому найвідповіднішим даному явищу є і сам термін химерний. Штучно 
накладати на нього типологічно інші, як ось магічний, параболічний, або карнавальний, означає не 
враховувати самої національної специфіки. Так само подібні явища у грузинській, латино-
американській, киргизькій літературах закорінені у свої традиції. Зіставлення тут може бути лише 
типологічне. 
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Чайковская В.Т. Украинская химерная проза: история рождения термина. 

В статье исследуется история рождения понятия химерная проза в украинской 
литературе 70-80 гг.ХХ в., обосновывается его природа и характерные особенности. 

Chaykovska V.T. Ukrainian chimerical prose: the history of the origin of the term. 

The article deals with the origin and peculiar features of the term "chimerical prose" in Ukrainian literature 
of the 70-s–80-s of the 20th century. 
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СУЧАСНА УРБАНІСТИЧНА ПРОЗА ЯК ДЖЕРЕЛО ТЕРМІНОТВОРЕННЯ 

У статті розглянуто  тенденції використання термінології в художній інтерпретації в 
умовах глобальних урбанізаційних процесів, які мають суттєвий вплив на формування 
світогляду людини та розвитку суспільства в цілому, а також особливості зображення 

цих процесів у сучасній українській прозі. 

XXI століття позначається стрімким розвитком урбанізаційних процесів. Це явище має 
всеохоплюючий характер, суттєвий вплив і значення для суспільно-економічного розвитку багатьох 
країн. Якщо раніше урбанізація характеризувалася збільшенням кількості міського населення й 
територіальним розширенням міст, то сьогодні визначається як "історичний процес зростання і 
підвищення ролі міст у розвитку суспільства, обумовлений об’єктивною необхідністю концентрації та 
інтеграції матеріального й духовного виробництва, форм і засобів соціального спілкування" [1: 649].  
Значення терміна урбанізація значно розширилося, його пов’язують із розвитком науково-технічного 
прогресу, культурного потенціалу людини та суспільства і в цілому цивілізаційних процесів людства. 
Сьогодні актуальною є потреба висвітлення процесу урбанізації в літературі. Усе частіше 
письменники, літературознавці звертаються до цієї нагальної для суспільства теми. Привертають 
увагу дослідження І. Кравченка, Т. Гундорової, М. Слабошпицького, М. Ткачука та інших, хоча 
поодинокі праці дослідників цієї теми концентрують увагу лише на окремих аспектах.  

Метою і завданням нашої розвідки є дослідження тенденцій термінотворення в українській 
урбаністичній прозі на основі роману Степана Процюка "Інфекція". 

Стрімкий розвиток міст позначається специфікою суспільних відносин, особливістю стосунків 
людини і світу, що спричиняє появу нової термінології або інтерпретацію  раніше створених термінів. 
У цьому контексті неабиякий інтерес становить роман сучасного українського прозаїка Степана 
Процюка  "Інфекція". Символічною є назва роману, для якої автором вдало використано медичний 
термін, що тлумачиться як: "... укорінення і розпліднення в організмі тварини або людини  
хвороботворних мікроорганізмів..." [2: 477]. Про яку ж інфекцію йдеться у романі? Письменник 
тлумачить термін багатоаспектно: на сторінках твору він дає кілька визначень: "... вірус розправи і 
глумління над мораллю проникав в усі клітини державного організму" [3: 89]; "... повітря наше 
київське просякнуте медикаментозним смородом інфекції невідомого походження, що нищить і 
труїть людські душі, заражуючи їх хвороботворними пристрастями і уявленнями" [3: 118]; "... 
українці, інфіковані, слабуєте національним СНІДом, ще трошки – й інфекція запустить отруйні 
щупальця метастаз..." [3: 124]. Питання "національного СНІДу" актуальне, адже риси української 
ментальності є невід’ємною складовою подальшого розвитку українського суспільства і держави. 
Автор майстерно розкриває психологію людини, позначаючи її відповідною термінологією. Так, 
змальовуючи  подвійну сутність героя роману Сави Чорнокрила, письменник зауважує: "... начебто 
існує два Сави: перший – політично причетний, суворий і пунктуальний, бо він ніколи не 
запізнюється, другий – латентний словоблудець і словопереступник" [3: 22] – така двоїста 
"латентність" супроводжує вчинки Сави.  

Степан Процюк, за визначенням  М. Сидоржевського, термінологічною назвою твору позначає: 
"Інфекцію марноти та безпам’ятства, що, немовби іржа, роз’їдає цих спритних і підлих   
пристосуванців і знесилених життям невдах, котрі так і не втямили глибинної сутності тих процесів, 
учасниками яких їм, слабкодухим, мимоволі довелося бути" [4: 3]. Письменник у своєму есеї 
"Любити і ненавидіти" говорить про інфікованість  нинішнього суспільства ненавистю, наслідком  
інфекції є: "... народжуються печальні діти, тужливе і депресивне мистецтво, сумні будинки, зневірені 
мегаполіси і навіть країни" [5: 205]. Роздуми над долею, майбутнім українського народу головного 
героя Кирила Орленка вражають емоційністю та болем: "Бідні  і добрі наші українські люди, ... 
всякий... зневажає їх, називаючи лінивими неробами, олігофренічними салоїдами, невдахами-
хохлами" [3: 112]. Використання С. Процюком медичної термінології підсилює емоційну напругу 
роздумів героя, змушує навіть сприймати їх трагічно, адже олігофренія надзвичайно небезпечна тим, 
що пов’язана із хворобою матері під час вагітності, а також спадковістю. Ці паралелі дають змогу 
глибокого осмислення й усвідомлення морально-психологічної проблематики  суспільного розвитку. 
У тому ж есеї "Любити і ненавидіти" автор викладає свою точку зору на риси ментальності українців: 
"Наших бунтів, неначе безсилих і трагіпародійних кишенькових дуль, вистачає лише на кухонні 
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протести. А ми, за незначним винятком, непридатні до чину, адже чин вимагає героїки. А національна 
героїка генетично розхлюпана (?) у Крутах і на Соловках, в упівських схронах і на хресній 
дисидентській дорозі" [5: 202]. 

Доля українців для С. Процюка надзвичайно важлива, попри всі справедливо критичні думки 
обнадійливо звучить слова: "...ми не втратили гідності і честі, вони ще дрімають у наших серцях, 
притрушені порохом непам’ятства та озомбованості, ... бо світяться  юнацькі очі не лише книжною 
жагою пізнання, але і гайдамацьким блиском непокори" [3: 113]. Протиставлення село – місто автор 
використовує з метою підсилення небезпеки, що очікує на суспільство, адже проблеми, які 
супроводжують урбанізаційні процеси, згодом охоплюють усі сфери людських стосунків. Зневагу до 
села автор позначає терміном "селофобія", що підсилюється відразою до рідного села Остапом 
Кисільчуком, у характері якого місто розкрило ниці якості душі, йому "галицьке село нагадує 
дегенеративний бестіарій". Після поїздки до батьків у село він ще більше полюбив Київ: "... але це не 
гармонія рівних, не співзвуччя душі людини і душі міста" [3: 88]. Остап думає, що він здатен 
завоювати та підкорити місто, зрадивши своє коріння, свою родину: "Я візьму і впокорю його, бо 
Київ – для сильних, тут не місце рефлексуючим страждальцям і догматичним праведникам. Гей, 
Києве, бережися, іду на Ви!" [3: 162]. Для Остапа переживання людини, таємниці її духовного світу, 
пізнання себе та визначення свого "Я"  неважливі, до цього він ставиться презирливо. Чи 
застосування рефлексотерапії для зцілення Остапа Кисільчука дасть позитивні результати ? На це та 
інші запитання прямої відповіді автор не дає, а змушує читача включитися в процес аналізу дійсності. 

На сторінках твору Київ приваблює своєю неповторністю: "А Київ гарний, як зачервоніла від 
сорому юна цнотливиця, а Київ строгий, як лик архістратига, о столикий і сторозтерзаний, 
полістильовий і двістірозіп’ятий..." [3: 39]. Місто у романі постає багатогранно, як жива істота, здатна 
прийняти чи відштовхнути людину: героїня роману Іванка Чорнокрил, яка приїхала до Києва з села, 
тут самітня, вона відчуває ворожість міста і міркує: "Може, це місто відвертається від мене, бо думає, 
що дало мені освіту і сім’ю, а я його не люблю? Адже Київ має розумну живу душу, і, може, йому 
боляче від моєї нелюбові?" [3: 135]. Духовна сутність Іванки вступає у протиріччя з містом, підсилює 
цей конфлікт те, що для її доньки місто – рідний дім. Магічний вплив міста на городян визначає їх 
спосіб буття, настрої. О.Деркачова пише: "Комплекс нелюбові набагато глибший, адже ним 
інфіковані практично всі герої, навіть мовчазний Київ, який не дає відчути тобі, що ти, українцю, у 
своїй столиці. І ти почуваєшся невдахою, спостерігаючи за нестримним потоком уже корінних киян, 
прагнучи бути хоча б трошки на них схожим, щоб урвати собі бодай краплю любові цього мовчазного 
велетня" [6:  221]. Письменник порівнює Київ з Гулівером, підкреслюючи його перевагу над 
людиною. У місті можна зустріти: "елітарний расизм", "геронтократію колишніх російських 
комсомолок", "кордоцентричні та раціоцентричні дискурси",  "маргінальне гетто", тут живуть 
"мімікруючі покидьки", але вагомим і болючим для автора постає питання української мови, адже 
навіть у столиці ставлення до української мови неоднозначне. Сава Чорнокрил болюче реагує на 
зневажливе ставлення до рідної мови: "Київське гетто, слова російського не почуєш, наче опиняєшся 
на острівку національного щастя, державної відбулості..." [3: 102]. Термін гетто підсилює 
дискримінацію української мови у столиці. Невипадково Остап Кисільчук, який починає займатися 
книговидавництвом, "має справу виключно із російськомовним продуктом; наш невигідний, українці 
не вміють писати цікавих книжок. Та й, чесно кажучи, мені однаково, відбудеться українська книжка 
чи ні..." [3:187].  

Проза С. Процюка спонукає до розуміння емоційної та духовної сутності сьогоднішнього 
городянина, зв’язків його внутрішнього світу з урбанізованим способом буття. Автор намагається 
передати всебічні сторони цього буття: сімейна невлаштованість родини Чорнокрилів; розбещеність 
Ірен, підступність Остапа Кисільчука. На кожному кроці героїв підстерігають непередбачувані події 
та зустрічі, емоційні переживання. С. Процюк не обходить мовчанням і негативні проблеми, які 
виникають унаслідок урбанізації: самітність людини у мегаполісі, проблеми розвитку мистецтва, 
культури; зубожіння інтелігенції, яку називають "люмпен-інтелігенцією"; масове жебрацтво; занепад 
духовних та моральних цінностей, за висловленням М. Сидоржевського: "Перед нами – спроба 
трепанації дійсності, досить безжальна і правдива. Процюк безжально анатомує дійсність..." [4: 3].  

Таким чином, сучасна урбаністична проза є потужним джерелом термінотворення. 
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Фоменко В.Г. Современная урбанистическая проза как источник терминообразования. 

В статье исследуются тенденции использования терминологии в художественной интерпретации в 
условиях глобальных урбанизационных процессов, которые существенно влияют на формирование 

мировоззрения человека и общества, а также особенности изображения этих процессов в 
современной украинской прозе. 

Fomenko V.G. Modern urban prose as a source of term formation. 

The article investigates the  tendencies of using terminology in fiction  interpretation against the background  
of global urban processes  that greatly influence the formation of personal and social outlook, as well as 

peculiarities of  depicting these  processes in modern Ukrainian prose. 
 
 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 26. Філологічні науки 

 

© Г.І.Соболевська,  2006 
86 

УДК 821.161.1-2 
Г.І. Соболевська, 

кандидат філологічних наук, доцент 
(Житомирський державний університет) 

ДО ПИТАННЯ ДИНАМІКИ ЖАНРОВИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ П’ЄС А.П. ЧЕХОВА 

У статті розглянуто логіку змін жанрових інтерпретацій п’єс А.П. Чехова від первинних 
авторських позначень до новітніх наукових трактувань кінця ХХ сторіччя. 

Жанрові визначення, які давали п’єсам самі драматурги, часто виглядають випадковими, такими, 
що виникли помилково, майже з непорозуміння. Як міг А.П. Чехов назвати трагічну "Чайку" 
комедією? Задум А.П. Чеховим водевілю із самогубством героя, "Чайка" – комедія із самогубством – 
то є жанровий оксюморон, жанровий парадокс драматурга, який, за визначенням М. Горького створив 
"новий вид драматичного мистецтва". Цей "новий вид драматичного мистецтва" М. Горький назвав 
"ліричною комедією". 

У жанровому визначенні твору висловлюється авторський погляд на зображене, його оцінка, – це 
спосіб вираження авторської свідомості, авторської інтерпретації подій, обставин, героїв. "Іванов" у 
першій редакції 1887 року був названий А.П. Чеховим "комедією", у другій редакції 1888-1889 років 
– "драмою". Найхарактерніша особливість чеховських п’єс – безперервне коливання між жанрами 
комедії і драми. Далекий від комедії "Дядя Ваня" переробляється з комедії "Лишак", із визначенням 
"Вишневого саду" як комедії сперечаються К.С. Станіславський та Художній театр. 

А.П. Чехов відкрив кордон між жанрами, його художнє мислення адогматичне, письменник ніколи 
не був прямолінійним; його п’єси надзвичайно складні, багатоаспектні, тому можливості 
різноманітних інтерпретацій, у тому числі й жанрових, закладені у самих творах. Жанр чеховських 
п’єс виник на межі понять "комедія" і "драма", не переходячи остаточно у жодну з них. Причини 
цього явища, на наш погляд, по-перше, в особливостях перехідної, переломної історичної доби, яку 
зображує письменник; по-друге, у загальних тенденціях становлення європейської "нової драми"; по-
третє, у традиціях російської драматургії; по-четверте, в особливому розумінні комічного у художній 
системі  А.П. Чехова. 

Через обмеженість обсягу статті зупинимося тільки на двох останніх причинах. А.П. Чехов не був 
єдиним, хто давав "дивні" жанрові визначення своїм п’єсам. І.С. Тургенєв називав комедіями відверто 
некомедійні п’єси "Нахлібник", "Холостяк", "Місяць у селі", а О.М. Островський відніс до жанру 
комедії такі твори як "Остання жертва", "Таланти і прихильники", "Без вини винні". У російській 
літературі, починаючи з О.С. Грибоєдова, розвивається особлива жанрова форма, яка найчастіше 
позначається як висока (серйозна) комедія. У цьому жанрі "неодмінним супутником комічного, 
самою умовою його можливості, є наявність "загальнолюдського ідеалу", з яким зіставляється 
комічно висвітлене явище [1: 36]. 

Конфлікти у чехівських п’єсах будуються саме на зіткненні високого авторського ідеалу, що 
втілений найчастіше у символічних образах (чайки, вишневого саду), із світом людей нездатних його 
зберегти – гинуча чайка, гинучий вишневий сад. Невідповідність героїв цьому ідеалові є найбільш 
загальним, всеосяжним джерелом комічного у драматургії А.П. Чехова. Термін "комедія" не означав у 
розумінні А.П. Чехова відсутність у п’єсі сумного і важкого змісту, він означав насамперед 
скептично-іронічне ставлення автора до героїв. 

У чехівських п’єсах замість типових родових ознак драматургічного твору – дії, боротьби, 
відкритих колізій – зображення повсякденності. Повсякденність убирає в себе величне і мале, високе і 
низьке, комічне і трагічне, сама стихія повсякденності визначає можливість різноманітних жанрових 
векторів. 

А.П. Чехов уперто шукав власні шляхи втілення нових творчих принципів у драматичній формі. 
Про це свідчить, зокрема, багаторазова переробка автором першої великої п’єси "Іванов" [2: 97-107]. 
Переробляючи "Іванова" з комедії 1887 року в драму 1888-1889 років, автор не змінює сутності 
головного героя, – середньої, пересічної, звичайної людини, в якій підкреслено всезагальність, 
всестановість. "Іванових тисячі... найзвичайніша людина, зовсім не герой. Саме це дуже складне" [3: 
531]. Події у п’єсі винесені за сцену, драматична дія зведена до розмов про них. Ключове слово у 
п’єсі – "не розумію". Це основна ситуація перехідної історичної доби. На межі століть відбувалися 
докорінні зміни життя, загальна переоцінка цінностей, відчувалася нестабільність багатьох життєвих 
основ. З чехівським героєм відбувається те, що може статися з кожним. "Іванов" – п’єса про 
нерозуміння героєм життя, самого себе, про нерозуміння героями один одного. 

Іванов поставлений у п’єсі між двома жінками: одна з них – Ганна Петрівна (Сарра) – може кохати 
тільки сильну людину, а друга – Саша Лебедєва – навпаки, тільки слабкого. Кожна з них бачить не 
справжнього Іванова, а власне однобічне уявлення про нього. Хибні уявлення, неприйняття іншої 
точки зору, схильність до "фірми" і до "ярлика" ведуть до фатальних наслідків. Матеріалом для 
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драматичної дії Чехов бере те, що відбувається у сфері свідомості, винесення оцінки, формування 
поглядів. Увага переноситься з самих явищ на уяву про них, на перший план висуваються питання 
самосвідомості. 

У цьому полягає новизна (новаторство) п’єси. Такий аспект зображення мав неабиякі наслідки і 
для жанру чехівської драматургії. А.П. Чехов прагне показати більшу складність життя  порівняно з 
будь-яким індивідуальним світосприйняттям. Саме тому всі герої у п’єсі отримують двоїсте 
висвітлення – зсередини та зовні, кожен персонаж забарвлений драматично і комічно. Внутрішній 
світ кожного героя по-своєму значний, але зовні, для оточуючих він має свій комічний, у кращому 
випадку, "дивний" вияв. Таким чином, у п’єсі "Іванов" (і у наступних драматичних творах) одні й ті ж  
явища дійсності, одні і ті самі герої постають одночасно і в комічному, і в драматичному (і навіть у 
трагічному) висвітленні. У цьому полягає жанрова унікальність п’єс А.П. Чехова, що дозволяє 
розмаїття інтерпретацій. 

Своєрідність чехівських героїв виникає також за рахунок наявності в кожному з них рис, що 
повторюються в інших персонажах. Так, особистість Іванова карикатурно преломлюється в 
оточуючих його персонажах. Вони, віддзеркалюючи один одного, нібито переводяться з одного 
жанру в інший. 

У першій редакції "Іванов" був визначений як комедія – то була комедія алогізмів. "У житті 
алогізм, мабуть, є видом комізму, що зустрічається найчастіше" [4: 84]. Невміння зв’язувати причини 
і наслідки, неправильний хід думок, безглузді вчинки – саме цей аспект комізму найчастіше 
присутній у п’єсах А.П. Чехова. "Непорушна довіра до самого себе", за Гегелем, є головною 
властивістю комедійного персонажа. 

А.П. Чехов в "Іванові" руйнує традиційне жанрове сприйняття, іронічно пародіює традиційні 
"жанрові" характеристики головного героя. Постійне чергування побутового та інтелектуального 
планів зображення, зміна драматичних епізодів фарсовими ситуаціями, пародійне дублювання 
поведінки героя водевільними персонажами Боркіним і Шабельським  активно виявляє авторське 
ставлення до зображуваного. 

Таким чином, можна казати про єдину основу і комічного, і драматичного в п’єсі "Іванов" (і в 
наступних драматичних творах), про комічну і драматичну трактовку одних і тих самих явищ – це 
типово чеховський метод художнього мислення. 

Переробляючи комедію "Іванов" у драму, автор  укрупнив образ героя і змінив фінал. У 
"комедійній" редакції  головний герой, який пасивно пливе життям, умирає від розриву серця. У 
"драматичній" редакції герой, який усвідомлює своє повне духовне і моральне банкрутство, не 
бажаючи  отруювати існування собі й оточуючим, накладає на себе руки. 

Зараз у п’єсі поряд з іронією на адресу героя, що переходить від однєї ілюзії до іншої, виникло 
усвідомлення трагічності становища людини і всього її покоління доби масового розчарування в 
колишніх ідеалах, руйнування авторитетів, доби ідейного бездоріжжя. Різні варіанти фіналу в 
"комедії" і в "драмі" свідчать про те, що А.П. Чехов шукав певну розв’язку для сюжету про героя, 
який усвідомлює свою життєву поразку. Розв’язка сюжету виражає авторську оцінку ситуації, що 
зображується. А.П. Чехов незмінно виходить з критерію цінності життя. Збереження життя людського 
– міра всього в А.П. Чехова. Про це нагадують його фінали – від самогубства Іванова до "людину 
забули" в останній п’єсі. 

Розмірковуючи про духовні пошуки та ілюзії "середньої людини" своєї доби, письменник аналізує 
найбільш масові, рядові форми свідомості ("Іванов", пізніше "Дядя Ваня"), надаючи їм при цьому 
важливого, загальнолюдського сенсу. Знайдений в "Іванові" тип драматичного героя, події, 
конфлікту, жанру матиме важливе значення для наступних п’єс А.П. Чехова. Письменник 
запропонував не нові ідеї, а нові шляхи розгляду ідей та поглядів. Він увів не нового героя, не знаного 
досі, а новий погляд на  різних персонажів. Особливий авторський погляд – це і є суб’єктивна 
модифікація сталого жанру. Всі герої в чехівських п’єсах урівнені страждальною залежністю від 
життя, незнанням справжньої правди. То є джерело не тільки драматизму, але й комізму. Сучасна 
дослідниця визначає жанр "Іванова" "як іронічну драму, як різновид комедії" [5: 89]. У цьому 
визначенні нібито урівнені драматизм і комізм, бо кожного разу, як тільки герой п’єси приймає 
серйозну драматичну позу, автор відразу ж кидає його у комізм фарсових або водевільних ситуацій. 

У п’єсах А.П. Чехова існує так званий феномен четвертого акту, у якому лірика і драматизм 
проривають оболонку комізму і буденності й стають наочними. У п’єсі "Чайка" у перших трьох діях 
персонажі (всі без винятку) подані у скорбно-іронічному забарвленні. Гегель підкреслює, що в 
трагедіях Шекспіра виявляється комічний ефект, коли герої "вперто переслідують свої обмежені і 
хибні цілі" [6: 304]. Саме таким є один із проявів комічного у п’єсі "Чайка": незмінність та 
повторювальність – основна форма виявлення сутності кожного героя у перших трьох діях. 

Але в останньому, четвертому, акті (до подій якого проходить два роки) все постає у іншому 
світлі. Все, що здавалося смішним і безглуздим, виявилося "страшним і згубним". Фінальний постріл 
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Кості Треплєва у себе голосно говорить про трагізм життя. Ніколи ще трагічне не опускалося до 
таких прозаїчних, повсякденних життєвих сфер; ніколи ще у ролі трагічних героїв і героїнь не 
виступали такі пересічні, нічим не помітні характери. Трагічні образи Ніни Зарєчної і Костянтина 
Треплєва розвиваються у п’єсі, дія якої побудована, в основному, за законами комедії. В останньому 
акті "Чайки" відбувається трагічне подолання ситуації, вихід з неї, котрий у різних формах здійснили 
Ніна і Треплєв. Однак трагічне подолання ситуації поєднується тут із суто комедійним поверненням 
до первинного стану для Аркадіної, Тригоріна й інших дійових осіб. А.П. Чехов написав комедію 
"Чайка", яка наповнена трагічним пафосом і в якій центральне місце відведено трагічним характерам. 

Кожна з п’єс драматурга настільки багатогранна, що важко знайти жанрову ознаку, яку б вона не 
вміщувала. Тому в останні десятиріччя ХХ століття в літературознавстві навіть виникла тенденція 
відмови від будь-яких жанрових дефініцій, виник заклик вважати, що чеховська п’єса – "просто драма 
в її родовому значенні" [7: 173]. Про "позажанровість" п’єс Чехова, про принципову неможливість їх 
жанрового визначення говорить П.А. Марков [8: 95]. За логікою сучасних дослідників, руйнування 
багатьох постулатів традиційної драматургічної поетики йшло в А.П. Чехова перш за все за рахунок 
знищення жанрових стереотипів. "Розімкнена структура драматургії Чехова, формує особливе буття 
жанрів, що безперервно розвиваються, до кінця не реалізуються і ухиляються від статичної форми" 
[9: 158]. 

Однак подібні концепції "жанрового нігілізму" А.П. Чехова, по суті, заперечують наявність 
цілісної художньої картини світу у п’єсах драматурга. Тому, гадаємо, більш конструктивною і 
плідною є інша тенденція жанрових інтерпретацій п’єс А.П. Чехова, яка теж склалася в останні 
десятиріччя ХХ століття. Більшість дослідників інтерпретують чехівські п’єси, поряд з іншими 
творами нової драми, як трагікомедії, де будь-який елемент стає одночасно серйозним і смішним і де 
неможливо відділити одне від одного. Всі складові сценічної дії виступають одночасно у комедійній і 
трагедійній іпостасях. 

При цьому фарс і трагедія взаємопроникають, взаємозбагачуються; відбувається своєрідна 
жанрова дифузія, в результаті якої виникає нове художнє ціле. 

Другий аспект динаміки жанрової інтерпретації п’єс А.П. Чехова – це білітрізація драми, яка так 
шокувала його сучасників. Стають майже невловимими не тільки "жанрові" але й "родові" межі між 
драматизмом, ліризмом та епічною оповідальністю. Однак цей аспект жанрової інтерпретації п’єс 
Чехова стане предметом дослідження у наступній статті. 
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Соболевская Г.И. К вопросу динамики жанровых интерпретаций пьес А.П.Чехова. 

В статье рассматривается логика изменений жанровых интерпретаций пьес А.П. Чехова от 
первоначальных авторских обозначений до новейших научных трактовок конца ХХ века. 

Sobolevskaya G. I. To the question of genre interpretation dynamics of A.P. Chekhov’s plays. 

The paper considers the logic of changes in genre interpretation of  A.P. Chekhov’s plays from the author’s 
initial designations  to modern scientific  interpretations in the late  of XX th century.   
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У ДРАМАТУРГІЇ ХХ СТОЛІТТЯ: 
ВЛАДІМІР НАБОКОВ І ЕЖЕН ЙОНЕСКО 

Стаття присвячена інтертекстуальним і типологічним зв’язкам драматургії В. Набокова й 
Е. Йонеско. Досліджено специфіку умовного та життєподібного в їх драматичних текстах. 

Проблему інтертекстуальності літературного твору можна без сумніву назвати однією з 
найпопулярніших у сучасному, зокрема пострадянському, літературознавстві. Сьогодні, коли вже 
стали хрестоматійними не тільки бахтінські висловлювання про "чуже слово" та "діалогічність", але й 
визначення Юлії Крістевої (текст як "мозаїка цитацій") і Ролана Барта (текст як "розлапкована 
цитата"; "будь-який текст" як інтертекст), або ж п’ятичленна класифікація різних типів взаємодії 
текстів Жерара Женетта (інтер-, пара-, мета-, гіпер- та архітекстуальність), проблемі 
інтертекстуальності присвячуються монографії [1-4], дисертації [5-6], збірки статей [7], навчальні 
посібники [8]. (Детальніше про етапи та підсумки вивчення інтертекстуальності, а також перелік 
праць з цієї проблеми див.: 9).  

Такий "культ інтертексту" в літературознавстві останнього десятиліття можна пояснити передусім 
тими широкими можливостями, які надає інтертекстуальний підхід. Адже він, за словами 
О. Жолковського, "далеко не сводясь к поискам непосредственных заимствований и аллюзий, 
открывает новый круг интересных возможностей. Среди них: сопоставление типологически сходных 
явлений (произведений, жанров, направлений) как вариаций на общие темы и структуры; выявление 
глубинной (мифологической, психологической, социально-прагматической) подоплеки 
анализируемых текстов; изучение сдвигов целых художественных систем, в частности, описание 
творческой эволюции автора как его диалога с самим собой и культурным контекстом; и многое 
другое" [1: 6].  

Очевидно, що проблема інтертекстуальності належить до найменш розроблених по відношенню 
до драматичних текстів. "Історично склалося", що вони приваблюють увагу дослідників інтертекста у 
набагато меншій мірі, ніж тексти прозові та поетичні. Показовий приклад: у збірнику "Свое" и 
"чужое" слово в художественном тексте" [7] із 23 статей лише одна (якщо не рахувати оригінальної 
розвідки О. Корабльова про наукову конференцію як текст, що наближається до драматичного) 
присвячена драматургії. Власне кажучи, драмі "не пощастило" не тільки у зв’язку із дослідженнями 
інтертексту. Достатньо взяти в руки будь-який збірник наукових праць з літературознавства, аби 
переконатися у малій питомій вазі статей із питань драматургії. Втім, це вже зовсім інша історія.  

Метою нашої праці є аналіз особливостей інтертекстуальності у творах двох драматургів 
ХХ сторіччя: Владіміра Набокова й Ежена Йонеско. Йтиметься про зближення вельми оригінальних, 
однак фактично ідентичних умовних художніх прийомів у їхніх драматичних текстах. Відразу 
застерігаємо, що інтертекстуальність ця була абсолютно неусвідомленою, а міжтекстові зв’язки 
носили винятково типологічний характер. П’єси Набокова створені у 1920-і (поетичні драми) та 1930-
і роки (прозові драми), тоді як Йонеско звернувся до драматургії наприкінці 1940-х років. З іншого 
боку, драми В. Набокова були невідомі Йонеско. Тривалий час вони не перекладались, а коли у 1966 
та 1974 роках з’явилися переклади цих п’єс (до того ж англійською), основний корпус драматичних 
текстів  Е. Йонеско був уже створений.  

Авторка відомої книги "В пошуках Набокова" Зінаїда Шаховська намагається висвітлити 
ставлення Набокова до російських та зарубіжних письменників. Завершуючи досить суб’єктивну 
характеристику творчості абсурдистів (Беккет, Адамов та Йонеско), З. Шаховська робить висновок: 
"В усьому цьому не знайти нічого спільного з тим, що мучило Набокова або відповідало б на його 
питання самому собі" [10: 82]. Однак розгляд лише двох найдовершеніших п’єс В.Набокова "Подія" 
та "Винахід Вальса" у співвідношенні з драмами абсурдистів спростовує цю думку. Їх трагіфарсова, 
гротескова атмосфера відсилає до "антип’єс" Йонеско, Сімпсона, Мрожека, а понурі екзистенціальні 
мотиви – до трагікомедій Беккета, Пінтера, Олбі.  

В. Набокова й Е. Йонеско, російського та румунського емігрантів, чиї п’єси були поставлені у 
Парижі, ріднить насамперед використання оригінальних, але подібних засобів умовної образності. 
Слід зауважити, що умовність для обох митців не була самоціллю, а вважалася засобом художнього 
опанування дійсністю. Згідно з естетикою і Набокова, і Йонеско, неправдоподібні, ірреальні, 
фантастичні образи покликані наближати читача (глядача) до художньої правди зовсім не у меншій 
мірі, ніж образи життєподібні, реальні, натуралістичні. "Нічого немає менш правдоподібного, ніж 
подібність до правди", - відзначав В. Набоков [10: 20]. Е. Йонеско також уважав, що "реалізм є 
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хибним та ірреальним" [11: 63] і перебуває "поза реальністю" [12: 31], тоді як "світ незвичний, 
неправдоподібний" є "більш справжнім, ніж сама реальність" [11: 42]. 

Одним із найбільш поширених умовних прийомів у театрі ХХ ст. є введення у текст п’єси 
Автора як умовної дійової особи. Цей прийом, що руйнує сценічну ілюзію та оголює первинну 
умовність мистецтва, "штучність" (сконструйованість) твору, у драматургії Набокова і Йонеско 
зустрічається у різних формах. Так, п’єси обох авторів містять нагадування як імен авторів, так і 
власних творів. Прогагоніст "Події" Трощейкін згадує фільм "Камера обскура" за однойменним 
романом В. Набокова, який саме планувався до постановки у момент написання п’єси: "Адже ми, 
Любо, вчора ледь-ледь не пішли також: ах, чудовий фільм, ах, "Камера обскура"’ – найкращий фільм 
сезону!" [13: 113].  

Подібна гіперболізовано-схвальна саморецензія міститься у "псевдодрамі" Е.Йонеско "Жертви 
боргу": 

Ніколай (Поліцейському). Справа у тому, що я нічого не пишу, і пишаюся цим.  
Поліцейський (приголомшено). Та ні ж-бо, ні, мсьє, ви пишіть…  
Ніколай. Марно. У нас уже є Йонеско. Цього достатньо [14: 113] .  

Аналогічнe іронічну "похвалу" Е.Йонеско використовує і у першій картині своєї драми 
"Носороги". Жан, який бажає "виховати" і "окультурити" свого непутящого друга Беранже, радить 
тому: "Замість марнувати гроші на горілку, чи не ліпше придбати квитки в театр і подивитися 
цікаву виставу? Ви хоч знаєте, що таке аванґардистський театр, про який зараз стільки говорять? 
Чи ви бачили п’єси Йонеско? <...> Зараз якраз ставлять одну. Неодмінно сходіть" [15: 451].  

І Набоков, і Йонеско до краю перебільшують ці самопохвали. Причому роблять вони це вустами 
своїх персонажів, які, ніби перегукуючись із героями знаменитої трагікомедії Луїджі Піранделло, 
знаходять свого автора. Відгуки персонажів знаходяться у контексті однозначно найвищого ступеня: 
"Камера обскура" – найкращий фільм, а Йонеско – чи не найкращий драматург сучасності. І хоча на 
кону постаті Набокова і Йонеско відсутні, їх образи долучені до створення ефекту умовності. При 
цьому, незважаючи на руйнацію традиційної театральної ілюзії достовірності сценічної дії, ці образи 
зовсім не знімають життєподібності. Адже і твір Набокова, і особистість Йонеско – тогочасні реалії зі 
світу життя і мистецтва.  

Слід відзначити, що у драматургії Йонеско зустрічаються і куди більш відверті, власне, 
постмодерністські "ігри з автором". У ряді своїх п’єс він виводить Автора і на саму сцену. Героєм 
драми "Альмський експромт" є сам Йонеско, що працює над п’єсою і висловлює естетичні погляди 
реального автора-творця. Постать Автора несподівано з’являється у йонесківському "Макбеті". Коли 
Маколь розповідає про своїх нащадків (Банко ІІІ, Банко IV тощо), на сцені по черзі з’являються їх 
голови. Головою ж Банко VI, за ремаркою, є "голова автора п’єси з широко роззявленим ротом, що 
сміється". Автор мав виходити на сцену і у першому варіанті фіналу "Голомозої співачки": він 
підходив до рампи, починав погрожувати глядачам і кричати на них.  

У театрі Набокова такі відверті прийоми умовного важко собі уявити. Але в усякому разі такі чи 
інші появи Автора у тексті п’єси дозволяють говорити про автоінтертекстуальність (термін 
польського теоретика літератури Міхала Гловінського) драм обох митців. Цей рівень інтертексту слід 
розуміти як звернення автора до власних текстів у формі автоцитат. Це й переклички автора із самим 
собою, зі своїми героями, з раніше створеними текстами.  

Ще один умовний прийом, що зближує Набокова і Йонеско, полягає у руйнуванні "постулатів 
нормального спілкування" [див. 16: 232-254]. Е. Йонеско, як яскраво довели О. та І. Ревзіни, в 
"антип’єсі" "Голомоза співачка" проводить семіотичний експеримент. Він "імпліцитно вводить 
поняття ‘нормального’ спілкування і досліджує ті умови, за яких це "нормальне" спілкування є 
можливим" [13: 232]. Однак і у Йонеско, і у Набокова ці постулати можна виявити "саме завдяки їх 
порушенню, тобто маючи "ненормальний" акт комунікації, можна порівняти його з нормальним і 
знайти постулат, який не виконується [16: 233].  

Одним із законів нормального спілкування, що досить часто порушується персонажами 
Е.Йонеско, є постулат про детермінізм. Це порушення зводиться передусім до руйнування 
причиново-наслідкового зв’язку. Так починається "Голомоза співачка", коли місіс Сміт констатує: 
"Сьогодні ми смачно повечеряли. А все через те, що ми живемо у передмісті Лондону і всі ми – 
Сміти" [17: 127]. Прізвище і місце проживання оголошуються причиною доброго травлення. На 
цьому прийомі побудований весь текст "Голомозої співачки". Так, невиконання постулату про 
детермінізм ілюструють і знаменита пародійна "сцена впізнавання" подружжя Мартінів (сцена 4), і 
усі "експериментальні байки" персонажів у восьмій сцені, і потік сентенцій і силогізмів, 
псевдоприказок та ідіом, що їх вигукують герої "антип’єси" в останній сцені.  

Подібні постулати, що не виконуються, використано і у п’єсі В. Набокова "Винахід Вальса". Так, 
розмови старих генералів у другій дії ведуться абсолютно у тому ж ключі, що й бесіди персонажів 
"Голомозої співачки" Йонеско:  
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Граб (до Брига). Що це вас, генерале, не помічають? Адже ви не такий вже й 
маленький.  
Гроб. Пробачте, я вас якось недоглядів…  
Брег (до Гроба). Ви, ймовірно, його не помітили через те, що він короткозорий [13: 

189].  
Із другою дією "Винаходу Вальса" пов’язана ще ціла низка типологічних збігів умовних прийомів 

Набокова та Йонеско. Вельми подібними є групи персонажів-маріонеток, "персонажів без 
ідентичності", як назвав їх Е. Йонеско. І В. Набоков у "Винаході Вальса", і Е.Йонеско у своїй ранній 
драматургії ("Жак, або Підкорення", "Голомоза співачка", "Етюд для чотирьох") зображують світ 
одноманітних людей-автоматів, безликих, невиразних героїв, "світ безособового" (Йонеско). Такими 
персонажами-маріонетками у Набокова є одинадцять генералів: Берг, Бриг, Брег, Герб, Гроб, Граб, 
Гриб, Горб, Груб, Бург, Бруг. На їх маріонетковість вказують не тільки промовисті імена, але й 
авторська ремарка, згідно з якою останні троє генералів "представлені ляльками, які мало чим 
відрізняються від решти".  

Якщо герої-ляльки В. Набокова відрізняються один від одного – бодай ілюзорно – лише 
прізвищами, то йонесківський "світ безособового" цих відмінностей вже не знає. Дійові особи 
"натуралістичної комедії" Йонеско "Жак, або Підкорення" складаються з представників двох сімей, 
що носять ідентичні імена: Жак, Жак-батько, Жак-мати, Жак-бабуся, Жакліна у першій сім’ї; Робер-
батько, Робер-мати, Роберта І і Роберта ІІ (обидві ролі, вказує автор, має грати одна й та сама актриса) 
– у другій. Лише номерами відрізняються також три театральні критики з "Альмського експромту": 
Бартоломеус І, Бартоломеус ІІ і Бартоломеус ІІІ. Свого апогею прийом зображення "персонажів без 
ідентичності" досягає у сцені розмови подружжя Смітів з "Голомозої співачки". Як з’ясовується, 
численні представники знайомої їм родини (чоловіки, жінки, діти) – Боббі Уотсони: 

Містер Сміт. Якого Боббі Уотсона ти маєш на увазі?  
Місіс Сміт. Ну як же, Боббі Уотсона, сина старого Боббі Уотсона, другого дядька 

небіжчика Боббі Уотсона.  
Містер Сміт. Ні, це не той, а інший. Це Боббі Уотсона, син старої Боббі Уотсон, 

тітки того Боббі Уотсона, що помер [17: 128-129]. 
Але, мабуть, найбільш разючою є схожість умовних засобів Набокова і Йонеско при зіставленні 

того ж другого акту "Винаходу Вальса" із трагіфарсом Йонеско "Стільці". Обидва драматурги 
застосовують одну й ту ж сюжетну ситуацію: персонаж, який мав сповістити дещо надзвичайно 
важливе, виявляється німим.  

У п’єсі Набокова військовий міністр відкриває засідання, на якому має бути заслухана доповідь, 
що генерали "складали разом", однак знайти її не вдається. У буфонадній сцені пошуку доповіді вони 
кивають один на одного. Міністр закриває засідання і "негайно подає у відставку", але тут один із 
генералів, здається, знаходить цю важливу доповідь:  

Герб. Стривайте, стривайте… ось ви генерала Горба не спитали, - чому ви його не 
питаєте?  

Горб підводиться; він німий, але намагається щось сказати знаками [13: 192].  
Аналогічну ситуацію, щоправда розтягнену на всю п’єсу, спостерігаємо у "Стільцях" Е. Йонеско. 

Протагоніст драми Старий бажає сповістити людству якесь "послання", "ідею". Ще на початку дії 
Старий каже, що найняв "професійного промовця", який буде говорити від його особи. Однак під 
завісу трагічного фарсу, після самогубства Старого і Старої, промовець, що з’явився, виявляється 
"глухонімим". Він "хрипить, стогне", і, подібно до німого генерала Горба, робить відчайдушні жести, 
щоб його зрозуміли.  

"Винахід Вальса" В. Набокова і "Стільці" Е. Йонеско пов’язує ще один умовний прийом: 
невидимий верховний правитель країни, про прихід якого сповіщають персонажі. Так, у драмі 
Набокова Голос сповіщає учасникам засідання: "Пан Президент Республіки". Після цього йде 
авторська ремарка: "Генерали підводяться, ніби ідуть назустріч та повертаються, немов 
супроводжуючи когось, але той, кого супроводжують, - невидимий. Невидимого Президента 
підводять до порожнього крісла, і за рухами Герба і міністра видно, що невидимого усаджують" [13: 
206].  

Одним із основних художніх засобів "Стільців" Йонеско є, як відомо, прийом залучення 
невидимих гостей, яким Старий і Стара виносять все нові й нові стільці. І показово, що останнім 
серед гостей прибуває "Його Величність Імператор". Старий і Стара схвильовані, вони запобігають 
перед ним, а головне – турбуються, щоб Імператора посадили на краще місце, аби він чув усе, що 
казатиме промовець.  

Отже, драматургія Владіміра Набокова та Ежена Йонеско відзначається широкими 
інтертекстуальними зв’язками, а саме типологічною спільністю цілої низки прийомів умовної 
образності. Ці схожі, здебільшого парадоксальні художні засоби, що по-своєму сприяють 
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естетичному пізнанню дійсності, є наслідком парадоксального світосприйняття й художнього 
мислення обох драматургів. Подібність у застосуванні вельми оригінальних, однак фактично 
аналогічних прийомів свідчить про існування у ХХ столітті такого визначального, типологічно 
значущого явища як драматургія парадоксу, яке спостерігаємо не лише у "театрі абсурду", але й у 
творчості В. Набокова, а також А. Жаррі й А. Арто, Б. Шоу і Б. Брехта, Л. Піранделло і 
М. де Гельдерода, Т. Стоппарда й Е. Радзинського. 
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Эжен Ионеско.  

Статья посвящена интертекстуальным и типологическим связям драматургии В. Набокова и 
Э. Ионеско. Исследуется специфика условного и жизнеподобного в их драматических текстах. 

Vasilyev Ye.M. Intertextuality in the 20th century drama: Vladimir Nabokov and Eugene Ionesco.  

The article deals with the intertextual and typological links in V. Nabokov’s  and E. Ionesco’s dramas. 
Specific character of conventionality and lifelikeness in their dramatic texts are researched. 
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ОЧУДНЕННЯ – ОЧУЖЕННЯ: ДО ІСТОРІЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ 

У статті розглянуто історію літературознавчих термінів "очуднення – очуження" та їх 
розмежування з акустично подібними лексемами і словосполученнями. 

Література – це суперечка  
тлумачень, теорій, понять. 

(В.Б. Шкловський) 
Довільне тлумачення наукових термінів може ускладнити практичну діяльність і вченого, і 

педагога. У цьому ми переконуємось на прикладі лексично утаємниченого терміна "очуження". 
Спроби з’ясувати "біографію" цього слова-терміна, тобто його походження та лексичну семантику, 
можуть іноді й не дати бажаного результату, оскільки воно, незважаючи на майже столітній вік, все 
ще "не узаконене" ні в українських, ні в російських літературознавчих словниках та довідниках. 
Навіть у тлумачних, орфографічних та інших словниках "нового покоління" терміну-маргіналу не 
надано відповідного статусу, хоча за тривалий період побутування в науковій і навчально-методичній 
літературі "очуження" та його російський відповідник "очуждение"* [1: 56] обросли цілою, на перший 
погляд, синонімічною сім’єю: відчуження [2: 212], "ефект відчуженості" [3: 250], "ефект очуження" 
[4: 3] отчуждение [5: 337], остранение [6: 357], остраннение [7: 270], "прием очуждения " [1: 56], 
"принцип очуждения" [1: 60] і т. п. 

Насправді ж ця термінологічно неблагополучна сім’я, що виникла з добрих намірів науковців 
якимось чином підправити "незграбне" слово "очуження" або зробити його зрозумілішим, лише 
призвела до плутанини та до ще більших непорозумінь. Так, українсько-російська паралель 
"відчуження" – "отчуждение" взагалі не має нічого спільного з літературно-мистецьким терміном 
"очуження" ("очуждение"), оскільки означає: 1) "відбирання в кого-небудь майна на користь 
держави, організації чи окремої особи або 2) припинення близьких стосунків з ким-небудь" [8: 337]. 

Значний науковий внесок у прояснення термінології, властивої епічній драмі, зробив 
незаперечний авторитет у дослідженні вітчизняної та світової драматургії – професор О.С. Чирков [9; 
10] та його учні й послідовники [11; 4]. 

До речі, у працях з теорії драматургії і, зокрема, з драматургії обробок професор О.С. Чирков 
досить слушно застерігав [12: 164] від недоречних підмін культурологічного поняття "очуження" (за 
Брехтом: Verfremdungseffekt [13]) терміном "відчуження" – соціально-економічним (за Марксом: 
Entfremdung) або соціально-філософським, згідно з яким "отчуждение является исторически 
преходящей формой опредмечивания человеком своих способностей и связано   с овеществлением и 
фетишизацией социальных отношений" [14: 472]. Проте, як не прикро, окремі автори і дотепер 
змішують ці поняття, ускладнюючи розуміння такого літературного явища, як "ефект очуження" і 
підмінюючи його нерівнозначними – "прийом відчуження" та "метод відчуження" [2: 212]. 

На нашу думку, не мають права на існування у значенні літературознавчих термінів і такі 
українсько-російські паралелі, як "очуження" – "очужение"  або "очуження" – "остранение" і навіть 
"очуження" – "остраннение", оскільки всі вони виникли з версії про їх спільний  російсько-німецький 
шлях творення. Більш вірогідною нам видається  можливість їхнього самостійного, паралельного 
розвитку, який, незважаючи на певну функціональну спорідненість, надавав їм суттєвих 
диференційних відтінків. 

Перша версія належить російському літературознавцю Віктору Борисовичу Шкловському, який у 
процесі дослідження теорії прози відкрив цікавий феномен, назвавши його на першій стадії 
дослідження "остранением". У книзі "О теории прозы" вчений пояснював: "…у нас* з’явилась 
думка, що поетична мова взагалі відрізняється від прозової, що це особлива сфера, в якій важливі 
навіть порухи губ; що є світ танцю: коли рухи м’язів дають насолоду; що є живопис: коли зір дає 
насолоду, – і що мистецтво є затриманою насолодою… Ми…помітили, що ті явища, які відбуваються 
в мові, ось ці затруднення мови, ось ці звукописи, згущення, римування, яке повторює не лише звуки 
попереднього вірша, а й змушує заново згадувати минулу думку, ось це зрушення в мистецтві – 
явище не лише звуків поетичної мови, це сутність поезії і сутність мистецтва. І тоді я створив термін 
"остранение"; і позаяк уже можу зізнатися в тому, що допускав граматичні помилки, то я написав 
одне "н"…Так воно й пішло з одним "н" і, як пес із відрізаним вухом, бігає по світу" [15: 72-73]. 

Довго цей "пес з відрізаним вухом" блукав по світу. Довго жила (і живе, на жаль) помилка 
авторитетного літературознавця. За інерцією В. Шкловський і сам ще тривалий час тиражував 
неблагозвучний термін. Прикладів – безліч: "…прийомом мистецтва є прийом остранения" [15: 15]. 
                                                        

* Російські терміни тут і далі подано мовою оригіналу, курсивом; при потребі – в лапках. (О.Н.) 
* Тобто у Хлєбнікова, Маяковського, Кручоних, Малевича, Татліна, Поліванова та ін. – (О.Н.) 
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"Прийом "остранения" у Л.М. Толстого полягає в тім, що він не називає річ своїм ім’ям, а описує її, 
як уперше бачену…" [15: 15]. "Прийомом остранения користувався постійно" [15: 16]. "Прийом 
остранения не спеціально толстовський" [15: 20]. "Весь світ навколо Стерна остранен. Він 
дивовижний" [15: 194]. Завершується цей дивовижний вінок афоризмів поверненням до витоків 
"остранения" – до 1914 року: "І те, що Бахтін називає сміховою культурою, закріплюючи цей термін 
за собою, ніби заново відкриту землю, існує не раніше й не пізніше інших культур (видів). Визначити 
епоху маски як щось карнавальне навряд чи правильно, тому що ми знаємо дуже стародавні маски – 
культурні…, комічні  та   інші.  Африканські  маски – не  пародія   на що-небудь, це мистецтво, 
мистецтво не сміхове. Це те, що в 1914 році я називав "остранением" [15: 288]. 

Варто звернути увагу на те, що вже на етапі започаткування терміна "остранение" Б. Шкловський 
орієнтувався на теорію Аристотеля, який стверджував, що "поетична мова повинна мати характер 
іноземної, дивної" [цит. за: 15: 23]. 

Не може бути сумніву, що саме в "Поетиці" Аристотеля міститься коріння чужого, дивного 
характеру поезії, тобто того ж таки ефекту очуження. Цей ефект, за Брехтом, полягає в тім, що річ, 
яку потрібно довести до свідомості і на яку потрібно звернути увагу, зі звичної, відомої, з тієї, що 
лежить перед нашими очима, перетворюється на особливу, несподівану, на ту, що впадає в око. Саме 
собою зрозуміле стає незрозумілим, але це робиться лише для того, щоб потім воно стало зрозумілим. 

Згодом, аналізуючи поетику прози Стерна, В. Шкловський знову повертається до історії терміна, 
випущеного ним у життя: "Здивування, – згадує він, – або, як я колись писав, остраннение, – цей 
термін у зміненому вигляді, напевно, через Сергія Третьякова, мого товариша по ЛЕФу, дійшов до 
Брехта, – здатність дивуватися і зміни способів здивування пов’язують багато явищ мистецтва… 
Коли говориш про остраннение, то треба розуміти, для чого воно служить" [15: 203]. Цим самим В. 
Шкловський відверто і щиро зрікся "незаконнонародженого" терміну "з одним вухом" і замість нього 
утвердив граматично правильний неологізм (у стилі друзів-футуристів з ОПОЯЗу∗), який може мати й 
українські відповідники: "очуднення" або "здивовиження"∗∗. На нашу думку, термін "здивовиження" 
дещо багатший, ніж "здивування" ("удивление"), якому В. Шкловський пробував навіть надати 
перевагу над остраннением: термін "здивування", що зрідка ще зустрічається в науковій літературі, 
гадаємо, більше характеризує психологічний стан глядача або читача твору-обробки, а не саму 
матеріальну основу новотвору. Разом із тим, термін "здивовиження" більше наближений до 
літературного процесу, оскільки має ознаку збагачення думки, сюжету, тексту, фрази художньою 
"чудинкою" (Шукшин), яка, в свою чергу, має ще й інше функціональне значення – здивувати когось. 

Пізніше, у передмові до розділу "Легені потрібні для дихання", В. Шкловський з притаманною 
йому афористичністю стверджує: "Мистецтво приміряє можливості світу через випадковості світу, 
через божевоління, через … безуми, а говорячи іншими словами, це очуднення, тобто розміщення 
світу на іншу основу" [14: 257]. 

Кульмінацією поетизації терміну "очуднення" є чудовий вірш у науковій прозі з однойменною 
назвою – "Остраннение". 

"Остраннение – это видение мира другими глазами. 
Жан-Жак Руссо по-своему остраннял мир, он как бы жил вне государства. 

 Мир поэзии включает в себя мир остраннения. 
Тройка Гоголя, которая несётся над Россией, она русская тройка, потому, что она внезапна. 

Но в то же время она тройка всемирная, она несётся и над Россией, и над Италией, и над Испанией. 
Это движение новой, утверждающей себя литературы.  
Нового видения мира. 
Остраннение – дело времени. 
Остраннение – это не только новое видение, это мечта о новом и только потому солнечном 

мире… 
Мир остраннения – мир революции" [15: 270]. 

Утверджений такою поетичною силою наукового авторитету термін "очуднення" ("остраннение") 
приречений, сподіваємось, на довговічне існування. Таке переконання базується на міцній науковій 
основі цього явища. 

По-перше, В. Шкловський, зробив своє відкриття і обгрунтування ефекту очуднення не лише на 
основі вивчення поезії і прози (твори Л. Толстого, Ф. Достоевського, О. Пушкіна, Андрія Бєлого, 
Ч. Діккенса, І. Тургенєва та ін.), а й на багатому фольклорному матеріалі (казках, піснях, прислів’ях, 
загадках тощо). Це переконливо підтверджує універсальний характер принципу очуднення (чи 

                                                        
∗ ОПОЯЗ – рос. Общество по изучению языка – наукове товариство, засноване в 1916 р. у 

Петрограді за участю В.Б. Шкловського (за деякими даними – голова товариства), О.М. Брика, Є.Д. Поліванова, 
Р.О. Якобсона, Л.П. Якубінського; згодом до товариства примкнули Б.М. Ейхенбаум, Ю.М. Тинянов. Окремі 
члени ОПОЯЗу входили і в ЛЕФ В.В. Маяковського. 

∗∗ Незважаючи на виправлення помилки автором, вона залишилась невиправленою в окремих 
енциклопедичних виданнях [див. 8: 488, 448, 938, 940]. 
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методу очуднення), тобто ефективну дію його як у поезії і прозі, так і в усній народній творчості та в 
розмаїтті мистецтв. 

По-друге, А. Томашевський, розвиваючи теорію В. Шкловського, виділив специфічні прояви 
цього закону в ліриці (ліричне очуднення) і в прозі (епічне очуднення) 

[15: 187], хоча ще А. Потебня не відрізняв мови поезії від мови прози [15: 11].  
По-третє, В. Шкловський, вивчаючи протягом тривалого часу характер ефекту очуднення, дійшов 

висновку, що "очуднення є майже скрізь, де є образ". Апріорі висновок видається нам всезагальним, 
принаймні для мистецтва, оскільки все мистецтво, а не лише окремі його різновиди є "мисленням 
образами" [15: 10]. Таким чином, ефект очуднення – це вже не локальне явище, а один із принципів 
усього мистецтва. 

Надаючи терміну "остраннение" перевагу як такому, що науково визначає аналогічне літературно-
мистецьке явище, ми з повним правом обираємо його українським відповідником термін "очуднення", 
який указує на певну спорідненість із такими поняттями, як "очуження", "принцип очуження" та 
"закон очуження". 

 Очуднення (рос. остраннение) – це система нетрадиційних, незвичних, несподіванних прийомів, 
художніх засобів літератури й мистецтва, застосованих автором із метою загострення уваги та 
емоцій читача до зображуваного сюжету, явища чи образу. 

За характером авторських прийомів і засобів очуднення буває ліричне й епічне. 
У ліричному очудненні використовуються здебільшого такі художні засоби: 

− незвичні рими й незвичний ритм; 
− оригінальні метафори й порівняння; 
− афористична мова; 
− "езопова" мова, алегорія, елементи утаємничення; 
− елементи іронії, сатири, гумору; 
− гіпербола, літота; 
− "вибухові" слова; 
− бурлеск, травестія; 
− незвична форма віршування (каліграми, верлібр, плакатність).  

Власне, вся поезія за своєю природою споріднена з ефектом очуднення, тобто спрямована на 
емоції читача, на його почуття. 

Художні засоби епічного очуднення: 
− літературні запозичення та їх обробка; 
− зображення картин, явищ, персонажів ніби перше баченими; "наївна" оцінка 

сприйняття; 
− застосування опису як бачення предметів, а не їх пізнавання; 
− казкове бачення, осмислення й оцінка всього сущого (через "внутрішні монологи" 

тварин, дерев тощо); 
− "очуднення" речей як прийом утрудненої форми; 
− елементи містики й дияволіади; 
− еротичні елементи здивування; 
− елементи фольклору (загадки, прислів’я, приказки тощо); 
− притча, підтекст, поліфонія, окремі імпресіоністські елементи. 

Мета застосування очуднення у прозі й ліриці – загальмувати сприйняття, зображати розвій думок 
і емоцій. 

Достовірно не встановлено, чи дійшов "у зміненому вигляді" термін "очуднення" від 
В. Шкловського до Б. Брехта, зате всім відомо, що невтомний реформатор театру та видатний його 
теоретик і практик Б. Брехт дослідив, що ще в давньому східному театрі (Китай, Японія, Індія) 
існували цікаві сценічні прийоми, які драматург назвав "ефектом очуження". Термін дійсно був 
схожий на "очуднення" Шкловського – і за акустичним сприйняттям, і, що важливіше, – за 
функціональним призначенням – проте прийомами, можливостями та засобами творення суттєво 
відрізнявся від "очуднення", яке побутувало в поезії і в прозі. 

Очуження (рос. очуждение) – це система оригінальних драматургічних і театральних прийомів 
та засобів, що вносять несподіване, "чуже" у традиційний або оригінальний сюжет, картину чи 
образ із метою активізації інтелектуальної діяльності глядача, який більше розмірковує, ніж 
переживає.  

Ясна річ, удаючись до ефекту очуження, драматург підсилював соціальні начала, соціальне 
звучання як оригінального драматичного твору, так і драми-обробки [див. детальніше: 11: 31 – 35]. 

Проте Б. Брехт не відмовлявся у своїх драмах і від почуттів, не заперечував їх, але заперечував 
фаталізм, протиставляючи йому ідею активної дії. 
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Сюжет, мотив, образ можуть очужуватись, крім автора, коментатором, акторами в масках, 
актором, який виражає власну думку, фото- і кінодокументами, напруженим діалогом, хором, та 
широким спектром художніх засобів, серед яких домінують: 

− використання запозиченого сюжету; 
− зміна жанру; 
− вмереження притчі в сюжет; 
− зонги, афоризми, тощо; 
− перевтілення як метафора; 
− широке використання сатири, іронії, гротеску; 
− фарс, грубий жарт; "дика мова", споріднена з естетикою експресіонізму. 

Елементи очуження зустрічаються і в ліриці, і в прозі, але найвиразніше, найефективніше вони 
проявляються у так званій "неаристотелівській", або епічній, драмі та в драмах-обробках. 

Ефект очуження Б. Брехта визнано одним із найяскравіших художніх відкриттів, без якого епічний 
театр взагалі немислимий. 

Разом із тим, поширюючи функціональний вплив на різні види мистецтва у значно більшій мірі, 
ніж прийом (або принцип) очуднення, ефект очуження, таким чином, є загальним законом літератури 
і мистецтва.  
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The paper deals  with the history of literary criticism terms " aloofness " and "alienation" and their sharp 

distination between acoustically similar lexemes and word-combinations. 
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П’ЄСА-ПРИТЧА В СИСТЕМІ ЖАНРІВ ЕПІЧНОЇ ДРАМАТУРГІЇ 

У статті описано основні прикмети  п’єси-притчі, на основі яких вона виділяється як окремий жанр 
у межах епічної драматургії, крім того,  порушено проблему функціонування самого терміна "п’єса-

притча" в сучасному літературознавстві.   

П’єса-притча утворилися в результаті процесів міжродового та міжжанрового синтезу, які 
особливо активізувалися у ХХ столітті. Вона є одним із найпродуктивніших жанрів епічної драми, 
але, водночас, лишається мало вивченою. З’явилися лише окремі розвідки, в яких студіювання тих чи 
інших аспектів функціонування п’єси-притчі здійснюється в різноманітних контекстах (О.В. Журчева 
[1], А.С. Близнюк [2]). На сьогоднішній день не існує цілісного, системного дослідження, яке б 
підсумувало та узагальнило накопичений матеріал. Серед питань, що потребують розв’язання, 
виокремлюється потреба встановлення термінологічної чіткості стосовно самої назви жанру, а також 
визначення особливостей поетики п’єси-притчі, на базі яких і відбувається виділення її як окремого 
жанру. У  статті автор робить спробу обґрунтувати доцільність використання терміна "п’єса-притча" 
та описати основні ознаки творів цього жанру. 

Якщо коротко окреслити генезу жанру, то слід наголосити на тому, що до виникнення п’єси-
притчі призвели дві яскраві тенденції: драматизація притчі, що розпочалася у сакральних текстах та 
розвивалася у середньовічній драмі, та параболізація драми, яка виявляється у творах М. Метерлінка, 
О. Блока, Л. Андреєва та Лесі Українки. Злиття цих тенденцій відбулося у творчості Б. Брехта і 
призвело до появи нового жанру епічної драматургії. П’єса-притча – це п’єса морально-етичного 
плану з позачасовим та позаісторичним сюжетом (в основі якого може бути як запозичений, так і 
оригінальний матеріал), що передбачає акт співмислення автора та реципієнта, спрямований на 
розкриття концепції твору. Природу п’єси-притчі визначає цілий ряд атрибутивних ознак, сукупність 
яких уможливлює виділення її як оригінального жанру.  

Оскільки п’єса-притча є частиною жанрової системи епічної драматургії, то однією з основних її 
прикмет є велика питома вага епічного (оповідного) начала. У творах цього жанру розповідь про події 
домінує над власне дією і подієвий ряд не є самоцінним. Іншим вагомим компонентом п’єси-притчі є 
власне притчевість, що виступає конструктивною основою жанру. Зміст будь-якої п’єси-притчі є 
позачасовим та позаісторичним, незважаючи на те, що у творах досить часто конкретизується 
середовище, в якому відбуваються події. Подібні вказівки використовуються авторами для 
поглиблення універсальності п’єси-притчі. Концептуальність п’єси-притчі передбачає існування 
смислового центру твору поза його безпосереднім сюжетом: власне, у такий спосіб виявляється 
трансформація традиційного для канонічної притчі тлумачення. Розкриття концепції п’єси-притчі 
відбувається шляхом синтезу мислительної діяльності реципієнта та генеруючого потенціалу 
драматурга, й у зв’язку з цим виділяється два типи п’єси-притчі, які ми умовно визначаємо як 
брехтівський (концепцією твору передбачається однозначність авторського висновку) та 
йонесківський (у концепції твору закладено потенційну багатоваріантність висновку). П’єса-притча 
постає як жанр інтелектуальний, що пояснює її змістову і структурну складність. Митець не прагне 
примусити читача прийняти авторську позицію, а, навпаки, всіляко намагається спонукати реципієнта 
до вироблення власного бачення проблеми. Специфіка дидактичного наповнення п’єси-притчі 
спричинена впливом на мислительну діяльність реципієнта. На місці наочності морального повчання 
канонічного жанру з’являється деяка магістральна теза світоглядного характеру, передбачена 
концепцією твору і часто безпосередньо в ньому не висловлена. В основі значної кількості творів 
жанру лежить запозичений (неоригінальний) сюжет (тема, мотив), у ролі якого часто виступають 
міфи, легенди, традиційні ("вічні") сюжети. У такому разі "чужий" матеріал виступає як протосюжет, 
він обов’язково зазнає переробки  відповідно до авторського задуму і в результаті наповнюється 
новим змістом, який може виявитися цілком відмінним від закладеного в першоджерелі. Місце та 
значення протосюжету в структурі твору визначається концепцією п’єси-притчі. Зважаючи на те, що 
творче використання запозиченого матеріалу належить до компетенції драматургії обробок, ми 
прийшли до висновку, що п’єса-притча, яка виникає на основі запозиченого сюжету, може 
розглядатися як одна з її жанрових форм. В іншому випадку сюжет п’єси-притчі є оригінальним, і 
тоді сюжет є результатом суб’єктивного перетворення дійсності драматургом. Оскільки сюжет будь-
якої п’єси-притчі не є самоцінним, він часто насичується елементами умовності, інакомовлення, 
гротеску, фантастики, що сприяє виходу на універсальний рівень осмислення проблеми. Специфіка 
жанру п’єси-притчі передбачає умовне розщеплення сюжету на зовнішній та внутрішній. Зовнішній 
сюжет – це безпосередня розповідь про події, що відбуваються в ході розвитку конфліктної ситуації 
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твору. Якщо п’єса-притча виникає на "чужому" матеріалі, то протосюжет (запозичений сюжет, тема, 
мотив) функціонує як її зовнішній сюжет. У разі відсутності протосюжету, зовнішім сюжетом є 
об’єктивна реальність, яка, власне, виступає джерелом появи задуму твору. Внутрішній сюжет п’єси-
притчі будь-якого різновиду є втіленням її концепції і виникає  з акту співпраці драматурга та 
реципієнта, спрямованого на осмислення проблеми твору на вищому рівні. Зв’язок між зовнішнім та 
внутрішнім сюжетом, перехід від конкретного одиничного випадку до узагальнення здійснюється за 
допомогою асоціативності, яка також забезпечує варіативність тлумачення п’єси-притчі. Ми 
розрізняємо первинну асоціативність (вияв волі митця по відношенню до предмета творчого пошуку) 
та вторинну (волевиявлення реципієнта стосовно тлумачення притчі). В обох випадках асоціативність 
має суб’єктивний характер.  

П’єса-притча – досить складне та багатоаспектне явище сучасної драматургії. Тому існує чимало 
проблем, які потребують свого вирішення. Так, наприклад, огляд існуючих досліджень засвідчив 
паралельне вживання кількох понять на позначення одного й того ж явища. Драматургійна 
модифікація притчі у літературознавчих працях називається по-різному: дослідники використовують 
терміни "драма-притча" [3] та "п’єса-притча" [1; 4] та "negative parable" [5] ("антипритча"). Водночас 
А.С. Близнюк, наприклад, хоча й оперує поняттям "драма-притча", зазначає, що по своїй суті такий 
твір є "п’єсою"[2]. З огляду на це, а також на те, що зразком жанру вважаються твори Б. Брехта, які 
він визначав як "stücke" (у перекладі з німецької "п’єса"),  ми вважаємо більш обґрунтованим 
використання терміна "п’єса-притча". Він більше відповідає специфіці творів цього жанру: їм 
властиве відчутне послаблення значущості безпосереднього подієвого ряду, оскільки в основі п’єси-
притчі лежить оповідь про події, а драма передбачає активне насичення твору власне діями. На нашу 
думку, тут йдеться про модифікацію драматичного начала, коли на передньому плані перебуває не 
дія, а "напружене переживання якоїсь дисгармонії" [6: 56]. 

 На увагу заслуговує питання доцільності розмежування п’єси-притчі та п’єси-параболи. 
Підставою для нього стала наступна думка: для параболи необхідним є звертання до конкретно-
історичних подій (А.С. Близнюк умовно визначає параболу як ангажовану притчу), хоча притча 
такого співвіднесення не потребує. На нашу думку, виокремлення п’єси-параболи як жанру не має 
достатньо вагомого підґрунтя. Універсальність п’єси-притчі передбачає, що поставлена в ній 
проблема буде актуальною для реципієнта не залежно від конкретики історичної реальності, в якій 
він перебуває. Однак, універсальність не тотожна абстракції, оскільки п’єса-притча безперечно має 
свого адресата: вона спрямована до кожного окремого читача. Так, дія комедії (авторське 
визначення) "Що той солдат, що цей" Б. Брехта розгортається в індійському порту Кількоа, проте ні 
вигадана назва порту, ні зазначений автором жанр твору не завуальовують змісту п’єси. Насправді ж 
географічна локація дії не цікавить Брехта: назви міст та країн мають у творах той самий умовний 
характер. Брехт, щоразу переміщуючись у часі та просторі, розповідає про людину, суспільство та 
людство взагалі, але в центрі уваги – проблеми сучасного йому суспільства. Позаісторичне звучання 
притчі передбачає виникнення асоціацій між зображеними подіями та конкретними історичними 
моментами у житті суспільства.  

Водночас, співвіднесення сюжету параболи лише з тими чи іншими подіями є доволі умовним, 
оскільки концепція п’єси не вичерпується  конкретним тлумаченням. Очевидно, наприклад, що у п’єсі 
"Добра людина з Сичуані" Б. Брехт розповідав про проблеми сучасного йому суспільства і, 
безперечно, у творчості німецького драматурга знайшли вираження його світоглядні позиції. Проте 
п’єса не втратила актуальності і в наш час, більше ніж через півстоліття після  написання, що свідчить 
про її універсальний характер. Таким чином, відмежування п’єси-параболи від п’єси-притчі було, як 
нам здається, продиктоване факторами суб’єктивного характеру. Сьогодні настав час досліджувати 
творчість Брехта-митця, чиї п’єси стали першими у двадцятому столітті п’єсами-притчами. Термін 
"парабола" в цьому випадку може бути  вказівкою на структуру художнього твору, щоб засвідчити 
своєрідну двоплановість, властиву притчі. 

 Існує й чимало інших проблем, які можуть стати предметом наступних студій. Об’єктом 
літературознавчих розвідок, зокрема, може бути розгляд таких питань: п’єса-притча та проблема 
суб’єкта творчості, особливості функціонування жанру п’єси-притчі у контексті постмодерністської 
драми, а також вияв притчевості у драматичних творах з урахуванням їх стильової специфіки. П’єса-
притча – жанр, що динамічно розвивається, і подальша його еволюція висуватиме нові проблеми, які 
будуть вирішуватися в наступних  літературознавчих працях. 
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Веремчук Ю.В. Пьеса-притча в системе жанров эпической драматургии. 

В статье рассматриваются основные особенности пьесы-притчи, которые позволяют выделить её 
как  жанр эпической драматургии. Автор также обращает внимание на проблему употребления 

термина "пьеса-притча" в современном литературоведении. 

Veremchuk Yu.V. Parable play in the genre system of epic drama. 

The article focuses upon the main features of parable play which enable to define it as a genre 
of epic drama. The author also considers the problem of using the term ‘parable play’ in 

literary criticism. 
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ОСОБЛИВОСТІ "НОВИХ" ДРАМ-АНТИУТОПІЙ О. ІРВАНЦЯ 

У статті розглянуто драми-антиутопії О. Ірванця, які належать до нової модифікації драми-
антиутопії, у контексті сучасної української літератури антиутопії, визначено  їх  особливості. 

У сучасній літературі антиутопію репрезентовано передусім романом. Дослідниця вітчизняної 
антиутопії С. Антонишин, розглядаючи твори Ю. Винничука ''Ласкаво просимо в Щуроград", 
Ю. Андруховича "Рекреації", В. Тарновського "Матріаполь", О. Іваничука "Орда", зазначає, що 
письменників "цікавить мікрокосм людини у макрокосмі суспільства" [1: 114], на чому будуються всі 
антиутопії. Серед романів-антиутопій українських авторів С. Антонишин вирізняє "антиутопію в 
стилі ретро", "бо завше корисно глянути на себе й на своє минуле немов очима стороннього" [1: 114], 
й "антиутопію духу". Щодо останньої дослідниця зауважує, що в ній, як і в класичній антиутопії, на 
першому плані соціально-етичні аспекти, а етико-філософські – похідні. Предметом зображення 
"антиутопії духу" є сучасні ілюзії, доведені до логічного кінця, це гострий, безжальний погляд на нас 
сьогоднішніх, а не вчорашніх" [1: 116]. Обидві тенденції, притаманні українському роману-
антиутопії, є наявними в драмах-антиутопіях О. Ірванця "Маленька п’єса про зраду для однієї 
актриси" та "Брехун з Литовської площі": в них сьогодення тісно пов’язане з недавнім минулим. 
Оскільки на рівні проблематики ці твори поєднують у собі "антиутопію в стилі ретро" з "антиутопією 
духу", вони відрізняються від драм-антиутопій, що тяжіють до класичного роману-антиутопії та 
являють собою прогноз небажаного майбутнього, тобто від негативних драм-утопій (В. Брюсов 
"Диктатор", О. Штейн "Потоп – 82", Х. Мюллер "Пліт мерців", О. Ірванець "Recording"). Зазначені 
драми належать до нового відгалуження сучасної драми-антиутопії, в якій актуальні соціально-
політичні проблеми розглядаються з позицій висвітлення внутрішнього світу героя (Е. Радзінський 
"Наш Декамерон", С. Мрожек "Портрет"). На рівні художньому в такій драмі-антиутопії вирізняються 
два типи зображення: гротескно-сатиричне у поєднанні з алюзивним (Е. Радзінський "Наш 
Декамерон") і міметичне, коли реально-достовірне виступає не лише у формах алегоричних, але й 
реально-достовірних (С. Мрожек "Портрет"). Драми-антиутопії О. Ірванця "Маленька п’єса про зраду 
для однієї актриси" та "Брехун з Литовської площі" репрезентують обидва типи зображення. 

У першій п’єсі змальовано лицемірний світ, у якому впізнаються реалії пострадянської історії. 
О. Ірванець досліджує, як подвійна мораль, притаманна тоталітарному суспільству, знаходить за 
нових соціально-політичних обставин поживний ґрунт, наслідком чого є духовна ницість, відсутність 
уявлень про совість, обов’язок і честь. Драматург констатує можливість переродження 
найдемократичніших ідеалів в умовах псевдодемократії, коли влада стає самоціллю. Універсалізм, 
притаманний літературі антиутопії, створюється драматургом за допомогою умовно-
експериментального хронотопу: дія розгортається в умовному "сьогодні", у невизначеній країні, 
неназваному місті. Автор гротескно загострює негативні риси реальності, коли зображує бурхливе 
політичне протистояння на тлі інфляції та злиднів переважної більшості населення. Про це реципієнт 
дізнається від Они – героїні драми: дію одноактової "Маленької п’єси" побудовано у формі її 
монологу. Она – студентка університету, вродлива дівчина, прикута до інвалідного візка. Вона 
розмовляє з Хоною – торговкою, що сидить під вікном її кімнати, або по телефону. Крім голосу 
героїні, в п’єсі звучить голос диктора радіо. Повідомлення диктора спрямовують подальший розвиток 
дії драми – теми радіоповідомлень продовжує героїня. Спогади Они про дитинство, якими 
розпочинається  дія драми, створюють атмосферу недавнього пізнаваного минулого – "...тоді ж усі 
були і в чорненятах, і в чорній молоді. Та ж нас ніхто не питав... хочемо ми вступати чи ні! Так 
гуртом і записували. Е, що ви мені про свою молодість будете згадувати, для вас то ще дійсно 
святими були всі ті чорні ідеали. А в нас хіба вже вірив в них хоч би хтось?" [2: 12]. Через вікно вона 
бачить Чорну площу, яку вже названо сірою, проте всі, незважаючи на офіційне перейменування, 
називають її Чорною. Драматург хоче сказати, що нічого не змінилося в країні, з цією метою він 
широко використовує алюзії, завдяки яким у свідомості реципієнта складаються відповідні асоціації. 
Саме асоціативність, яка передбачає "свіжий погляд на річ: за принципом подібності з іншим явищем 
певний предмет відкриває свої якості" [3: 21], дає можливість автору активізувати інтелектуальну 
діяльність реципієнта безпосередньо під час сприйняття п’єси, просякнутої алюзіями. І коли монолог 
Они перериває радіоповідомлення про те, що після вибуху Південної мольви "триває переселення 
мешканців південних районів Маратарської області до сусідніх Тарамарської та Раматарської 
областей" [2: 14], реципієнт розуміє, що мольва – це Чорнобильська АЕС. У зв’язку з цією трагічною 
подією Она згадує масові протести проти чорних і мольвістів, які почалися після цієї катастрофи. 
Студенти із спілки сірої молоді, яку тоді було заборонено, проводили перші демонстрації: "Ми вже 
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тоді всі собі сірі сорочки пошили... Ну, це зараз мені смішно, вже після всього. А тоді ми так серйозно 
це сприймали..." [2: 16]. Саме тоді коханий Они, який зараз посідає значну посаду у спілці, порадив їй 
стати на брамі університетського подвір’я, щоб її сіру сорочку було здалека видно, і прикувати себе 
до воріт. Поліція збила браму, яка впала на Ону й скалічила її. Тепер вона отримує персональну 
пенсію від темно-сірих та ще й стипендію від світло-сірих – так оплачено її участь у великій політиці. 
Однак мешканцям міста, які не бачать змін на краще, набридли мітинги із сірими прапорами, як 
колись із чорними. Вони розуміють, що їх лише використовують у боротьбі за владу. Голос диктора 
сповіщає: "Блок так званої "чорної меншості"...надіслав президентові пакет вимог та пропозицій, які 
спрямовані на рішуче й безповоротнє оздоровлення економіки, подолання гіперметаінфляції... Під 
заявою поставили свої підписи делегати Чорник і Чорненко, депутати Чорнієв і Чорняк, сенатори 
Чорний, Чорнецький, Чорнющий, Чорнильний, Чорневич і Чорнер" [2: 14]. Лунають тріскучі фрази, 
пропагандистські гасла, в опозиції – всі "колишні" (про що свідчать прізвища, утворені від одного 
кореня). Але симпатії людей, які зневірилися у новій владі, на їх боці: "...мітинг... як потемніли 
прапори у темно-сірих. Майже чорні... і у світло-сірих теж. Майже темно-сірі" [2: 13]. Спостерігаючи 
за людьми на мітингу, Она замислюється над тим, проти чого виступають люди, їй спадає на думку, 
що це виступи проти мольви. Героїня вважає, що всі ці протести не мають жодного сенсу, бо, скільки 
люди не мітингували, мольву все одно будують. Так розширюється сенс образу мольви: мольва 
асоціюється не лише з ЧАЕС, але й із державою, ворожою інтересам народу. 

Із телефонних розмов Они стають відомими подробиці її життя: скалічену дівчину було зраджено і 
коханим, і подругою. Проте у фіналі п’єси реципієнту стає зрозумілим, що Она виконує особливе 
доручення старшого дорадника і теж зраджує свого коханого. Колись на останньому мітингу Они 
саме він викликав поліцію, бо "боротьба не буває без жертв і без крові... жертви і пролита кров 
зміцнюють наші лави!" [2: 19]. Ці слова коханого повторює Она у розмові з дорадником по телефону. 
Після розмови з ним героїня несподівано для реципієнта встає з інвалідного візка, переодягається й 
продовжує грати роль скаліченої, виконуючи накази дорадника. Она завжди готова до шантажу, щоб 
виконувати завдання партії, в ідеали якої давно вже не вірить. 

Конфлікт "Маленької п’єси про зраду для однієї актриси" виявляється на двох рівнях: 
зовнішньому і внутрішньому. Зовнішній конфлікт – зрада коханого Они, бо розчарування героїні в 
русі спілки молоді пов’язане з розчаруванням у коханні. Коханий зраджує Ону двічі: вперше, коли 
запропонував їй прикути себе наручниками до брами, а сам викликав поліцію, щоб зіткнення з 
"чорними" набуло розголосу в країні. Він робить політичну кар’єру на акціях протесту, йому 
байдуже, що буде з дівчиною. Вдруге він зраджує Ону з її подругою – Моною, батько якої обіймає 
високу посаду. Конфлікт між Оною і коханим підсилюється конфліктом подруг, красунь і відмінниць. 
Она в своєму житті всього досягала сама, а Моні, завдяки батьківським зв’язкам,  все давалося легко. 
Крім того, щоб досягти успіху, Мона в усьому копіювала Ону: "Ти крала в мене все – мої фасони, мої 
смаки, мій стиль  життя!" [2: 19] – з розпачем кричить Она у телефонну слухавку. А внутрішній 
конфлікт драми-антиутопії побудовано на протистоянні політичних сил, які використовують 
незадоволення народу життям і не роблять жодної спроби досягти згоди заради загальнодержавних 
інтересів. Глибинний сенс внутрішнього конфлікту криється у назві твору. В "Маленькій п’єсі про 
зраду для однієї актриси" йдеться про тотальну зраду – не лише кохання і дружби, але й ідеалів, і 
власного народу, який стає розмінною монетою у запеклій політичній боротьбі за владу. Героїня 
лише грає роль скаліченої – заради досягнення мети політики не гребують жодними засобами. Душі 
молодих героїв п’єси – коханого, Они й Мони остаточно розбещені цією безсоромною, цинічною 
боротьбою всіх проти всіх. 

У центрі драми-антиутопії "Брехун з Литовської площі" – роздуми автора про долю Батьківщини й 
свого народу. О. Ірванець пише про економічну й духовну кризу в Україні й висуває на перший план 
актуальні взаємопов’язані проблеми – національної єдності, національної культури й національної 
інтелігенції, національної гідності. Дія п’єси відбувається в Польщі, проте це не є суттєвим – вона 
могла б відбуватися у будь-якій іншій країні, що розташована на західних рубежах України. Головні 
герої – Вона і Він. Вона – в минулому вчителька російської мови й літератури – возить до Польщі 
товари і продає їх. Він – теж українець, що тимчасово живе у Польщі, але видає себе за поляка. Вона 
відбилася від "своїх" – "туристів", важкі сумки не дають їй можливості наздогнати "колег". Тому 
Вона залишається на ніч на лавці біля зупинки громадського транспорту (на таксі не вистачає грошей) 
і знайомиться з молодим чоловіком. Із діалогу героїв стає відомим, що раніше Вона скуповувала 
пуховики у Китаї і дуже незадоволена своїм життям. У всіх негараздах Вона звинувачує демократів, 
які призвели народ до жалюгідного стану: "Потом ета началась... пєрєстройка, дємократізація... В 
очєрєді ж стояла, на квартіру... Сто восємьдєсят рублєй – і на всьо хватало... Пока нє началось всьо 
ето..." [2: 72]. Очікуючи ранку, Вона розповідає: "А щас у нас нє паймьош, ні шо к чєму, ні шо 
пачьом. Еті ж дємократи к власті попріхаділі, всякіє пісатєлі, поети бившіє... Потом еті, нєсогласниє 
бившіє, коториє по тюрьмам сідєлі раньше..." [2: 72]. Він намагається відгородитися від неї і 
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відповідає лише польською: Йому соромно за своїх співвітчизників. Вона ж, не звертаючи уваги на 
короткі відповіді співбесідника, продовжує свій монолог. Автор навмисне відтворює російську мову 
героїні, з її примітивним синтаксисом, з усіма "щас" і "шо". Така мова свідчить про вбогість 
духовного світу героїні, її відчуженість від власного народу, неприйняття змін, пов’язаних із 
незалежністю країни. 

Декілька чарок самогону сприяють випадковому коханню колишньої вчительки і "польського 
безробітного", якому героїня розкриває свою душу. Її мучить відчуття самоти навіть із найближчими 
людьми – матір’ю, сином, колишнім чоловіком, тому своє ім’я – Оксана (чужа) – вона вважає 
символічним. Поява польського поліціянта у фіналі драми розставляє все на свої місця: він просить 
документи на перевірку й викриває тим співрозмовника героїні, бо у нього теж, виявляється, паспорт 
із серпом і молотом. Цей факт обурює її: "Боже! ... і пєрєд кєм я свою душу пріаткривала!!!" [4: 81]. 
Так драматург створює парадоксальну ситуацію: українка зі Східної України (Вона живе у 
Дніпродзержинську) вбачає у своєму співвітчизникові із Західної України мало не ворога, хоча вони, 
кожний зі свого кута зору, не приймають того, що відбувається на Батьківщині. Парадоксальна 
ситуація в драмі-антиутопії О. Ірванця є засобом абсурдизації – "руйнування звичної логіки того, що 
відбувається" [5: 195], і служить дослідженню суспільного життя. 

Доповнює загальну картину пострадянської реальності гротесковий образ Крутелика – молодика у 
малиновому піджаку з масивним ланцюгом на шиї. Крутелик почув, що "по-нашему 
разговаривают" [4: 83], і вирішив поспілкуватися із колишніми співвітчизниками. Це ''новий 
росіянин'', він уособлює кримінальний бізнес за кордоном, імперське мислення, а також невігластво: 
Прусія для нього – Росія, ''только немцы спереди ''пэ'' присобачили" [4: 87], а в розмові про 
німецького романтика Ернста Теодора Амадея Гофмана Крутелик уточнює: "Так их шо, типа трое 
было?" [4: 87]. Оскільки в кожному із персонажів втілено певний соціальний тип, то всі вони разом 
репрезентують те, що раніше називалося Радянським Союзом. Адже в п’єсі йдеться не лише про 
ганебне сьогодення: парадоксальний образ вчительки-торговки дає змогу драматургу сказати гірку 
правду й про радянське минуле. Він розвінчує міф про високу культуру радянського народу, бо 
колишня вчителька російської літератури, класична спадщина якої в очах усього світу є втіленням 
високої моральності, танцює і кохається під супровід своїх улюблених мелодій російської попси 
найгірших зразків. Так драматург залучає реципієнта до роздумів про трагедію інтелігенції. У 
підтексті твору звучить питання, яке має для себе вирішити кожний читач або глядач: кого сьогодні 
можна вважати інтелігентом? 

Конфлікт драми-антиутопії "Брехун з Литовської площі" – нерозуміння один одним представників 
одного народу. Такий конфлікт дозволяє драматургу поставити актуальну проблему трагічної 
роз’єднаності нації, коріння якої сягає тоталітарного минулого. Коли Вона, пригадуючи своє минуле, 
розповідає, що була вчителькою, і називає імена російських класиків і письменників радянської 
доби – Островського і Маяковського, Він, як зазначено в ремарці, "продовжує тихо, собі під ніс: 
"Набоков, Аксьонов, Солженіцин..." [4: 72]. Його список російських письменників зарубіжжя і 
дисидентів різко контрастує з іменами письменників, "революцией мобилизованных и призванных". 
Тому й за нових соціально-політичних обставин вони приречені на непорозуміння: Вона, не 
приймаючи реалій сучасного життя, хотіла б повернення минулого, а Він осмислив це минуле як 
трагічну сторінку історії. Його ідеали не пов’язані ані з минулим Батьківщини, ані з її сьогоденням, 
тому єдиним виходом для себе Він вважає життя поза її кордонами, подалі як від "совків", так і від 
"крутеликів". Проте драматург пояснює роз’єднаність українців не лише різними політичними 
поглядами, але й тим, що їх не об’єднує спільна національна культура: його герої розмовляють 
різними мовами і тому навіть під чужими сузір’ями не відчувають себе часткою одного народу. 
Пов’язуючи у нерозривне ціле проблеми соціально-політичні з проблемами етичними, О. Ірванець 
створює вражаючу картину бездуховного життя сучасної України – людей поставлено у такі скрутні 
економічні обставини, що вони забули, навіщо їм дається життя. Авторська позиція щодо 
зображуваного виявляється в епізоді, коли Вона, милуючись зоряним небом, пригадує першу частину 
висловлювання І. Канта: "...єсть двє вєщі нєізмєнниє. Із ніх пєрвая – звьоздноє нєбо над головой у 
чєловєка... а вторую я нє помню". Він продовжує: "Друга – моральний лад у самій людині!" [4: 86]. 
Реципієнт розуміє автора: доки не буде морального ладу в душі кожного українця, не буде ладу в 
державі й навпаки. Автору хотілося б повернути всіх співвітчизників, які шукають кращої долі на 
чужині, на Батьківщину, бо тільки разом, об’єднавшись, можна змінити життя на краще. В кінцівці 
драми-антиутопії могутнім акордом звучить безсмертний полонез М.К. Огінського – "Туга за 
Батьківщиною", мелодія якого, як зазначено у ремарці, "потрохи переходить в "Оду до радості" 
Людвіга ван Бетховена на слова Фрідріха Шіллера" [4: 89]. 

Використання О. Ірванцем відомих мелодій поглиблює зміст драми-антиутопії: російська попса 
фіксує парадоксальність ситуації і образу героїні, полонез змушує реципієнта замислитися над 
майбутнім своєї країни, а "Ода до радості" є вираженням авторських надій на це майбутнє. Так 
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музика "нарівні зі словом виражає думку митця, сприяє залученню глядача у процес осмислення того, 
що відбувається на сцені, стимулює його активність, пробуджує інтелект" [6: 142]. 

Обидві драми-антиутопії О. Ірванця невеликі за обсягом, дія у них відбувається на одному місці 
протягом короткого часу. Сюжетна роль гранично обмеженого простору і часу є дуже важливою: 
автор отримує можливість в одній часово-просторовій точці сконденсувати найважливіші соціально-
політичні й етичні проблеми, які визначають життя країни. Такий хронотоп зумовлює схематизм 
сюжету драми, тут немає додаткових сюжетних ліній – авторську увагу зосереджено на моделюванні 
необхідної ситуації. Крім того, у такому хронотопі зникає еволюція характерів героїв. Драматург 
підкреслює, що він не ставить собі за мету створення повнокровних характерів, коли наділяє своїх 
персонажів однозвучними іменами або позбавляє імен. Персонажі драм-антиутопій О. Ірванця 
статичні й схематизовані, вони є носіями певної ідеї (Она, Мона, коханий – зради), соціальними 
типами (Він, Вона, Крутелик) або виконують допоміжну функцію у розвитку дії драми (Хона, 
старший дорадник). 

Отже, в драмах-антиутопіях ''Маленька п’єса про зраду для однієї актриси'' і ''Брехун з Литовської 
площі'', які визначаються обмеженим хронотопом (він зумовлює схематизм сюжету й образів героїв), 
О. Ірванець чинить суд як над недавнім минулим свого народу, так і над його сьогоденням. 
Розвінчуючи небезпечні тенденції розвитку суспільства, драматург розробляє сучасну модифікацію 
драми-антиутопії, в центрі якої внутрішній світ героя, спотворений соціально-політичною 
реальністю, що дає йому змогу поєднати проблеми соціально-політичні з морально-етичними. Для 
створення картини небажаного сьогодення (а в драмах-антиутопіях, на відміну від роману-антиутопії, 
дія часто відбувається не в майбутньому, а в сьогоденні) О. Ірванець активно використовує гротеск, 
парадокс, що сприяє абсурдизації буття, а також алюзії, які викликають у свідомості реципієнта 
відповідні асоціації і зумовлюють алегоричну подачу матеріалу. Крім того, драматург використовує 
можливості музики, що не тільки збагачує художню палітру митця, сприяючи яскравому вираженню 
його думки, але й активізує розумову діяльність реципієнта. 
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Евченко А.В. Особенности ''новых'' драм-антиутопий А. Ирванца. 

В статье рассматриваются драмы-антиутопии А. Ирванца, которые относятся к новой 
модификации драмы-антиутопии, в контексте современной украинской литературы антиутопии,  

определяются  их особенности. 

Yevchenko O.V. The peculiarities of O. Irvanets’ ''new'' dramas-antiutopias. 

The author highlights O.Irvanets’ dramas-antiutopias in the context of modern Ukrainian antiutopian 
literature, classifies them as a new modification of dramas-antiutopias, determines their peculiarities. 
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"ЧАРІВНА ГОРА Т. МАННА: ДОСВІД НЕМІМЕТИЧНОГО РОМАНУ 

У статті розглянуто особливості поетики роману "Чарівна гора" Т. Манна  порівняно з класичним 
міметичним романом ХІХ століття. 

Роман – епічний твір, у якому оповідь зосереджена на долі окремої особистості у процесі її 
становлення і розвитку, що зумовлює наявність у ньому розгорнутого простору і часу. Оскільки 
роман є "епосом приватного життя" (Г.В.Ф. Гегель) і в літературі пізньої античності являє собою 
побутові варіанти традиційних міфологічних сюжетів, а в середньовічній літературі – міфів 
національних, то у своїх витоках він виявляє себе у міметичній формі. Однак міметична форма 
зображення в європейській культурі завжди співіснувала з неміметичною. Е. Ауербах у ґрунтовній 
праці "Мімесис. Зображення дійсності у західноєвропейській літературі" зівставляє уривок 
гомерівської "Одісеї" з текстом із Святого Письма, демонструючи  таким  чином наявність двох 
основних протилежних стилів іще за часів сивої давнини: "Один – опис, який надає речам 
закінченості... зв’язок усього, вільна течія мови, дія, що повністю відбувається на передньому плані, 
однозначна ясність...", а інший – "вирізнення одних і затемнення інших частин, уривчастість, вплив 
невисловленого, введення заднього плану, багатозначність, необхідність тлумачення" [1: 44]. 
Розмірковуючи про зміну літературних стилів у світовому літературному процесі, Д. Чижевський 
зазначає, що їх розвиток "іде шляхом постійного хитання між двома протилежними полюсами" 
[2: 28], маючи на увазі ці дві контрастні стильові тенденції, які яскраво виявилися в романі. Обидві 
форми зображення є похідними від різних типів художнього мислення – реалістичного, пов’язаного з 
відтворенням життєвого матеріалу, і романтичного – з його перетворенням (Л. Тимофєєв). Перевага 
одного з них у певний період розвитку літературного процесу залежить від духовної атмосфери доби, 
всієї сукупності соціально-історичних, філософських та естетичних концепцій, які формують 
художній метод і уподобання митця. Історія розвитку епічних жанрів протягом останніх двох століть 
свідчить про те, що обидві форми зображення можуть співіснувати не лише у межах певної 
літературної доби, але й у творчості одного письменника ("Капітанська дочка" і "Пікова дама" 
О. Пушкіна, "Батько Горіо" і "Шагренєва шкіра" О. Бальзака, "Біла гвардія" і "Майстер і Маргарита" 
М. Булгакова, "Прощавай, зброє!" і "Старий і море" Е. Хемінгуея, "Полковнику ніхто не пише" і "Сто 
років самоти" Г. Гарсія Маркеса та ін.), бо митцеві тісно у "прокрустовому ложі" одного художнього 
виміру, "він прагне до пізнання світу з різних художніх точок відліку" [3: 51], особливо коли хоче 
створити твір широкого узагальнення. До таких письменників належить і Т. Манн, який здобув 
визнання як автор соціального міметичного роману "Будденброки" і славу одного із творців жанру 
інтелектуального роману після видання "Чарівної гори" (1924) – неміметичного твору. Художні 
пошуки Т. Манна збіглися з художньою практикою письменників-модерністів, які шукали нових 
форм зображення, що відповідали б "духу часу" (Г.В.Ф. Гегель). У ХХ столітті митець "не стільки 
слідує за дійсністю і вже зовсім не відображує її, як швидше... суб’єктивно її інтерпретує" [4: 5]. 
Такий підхід митця до творчості спричиняє граничну суб’єктивацію зображуваного і  залежно від 
міри й характеру авторської активності стосовно до зображуваного матеріалу зумовлює розвиток 
неміметичного роману. 

Ознаками традиційного класичного міметичного роману є: "часово-просторовий континуум" 
(Е. Емріх), екстроспективність, метод "мімесису", психологічна мотивація, каузальний зв’язок, 
всевідання оповідача-деміурга. Такий роман є "замкненим", завершеним, дія в ньому пов’язана з 
конкретним часом і простором, у ньому є дія, подія, яка мала місце в минулому, фабула, сюжет, 
персонажі, що являють собою типи й характери. А експериментальному неміметичному роману 
притаманні інтенсивний час і простір, інтроспективність, відсутність цікавості до об’єктивної 
дійсності, деепізація і дефабулізація, деіндивідуалізація персонажів, символічність, абстрагування, на 
перший план висуваються рух свідомості, техніка монтажу, цитати, втрата оповідачем своєї 
суверенності – він може злитися з персонажем. Оскільки Т. Манн ніколи не втрачав цікавості до 
реальності, він посідає особливе місце в історії європейського роману, бо водночас зберігає 
традиційну форму і структуру класичного міметичного роману і руйнує їх. "Чарівна гора" є першим 
неміметичним твором письменника, у якому втілено ті принципи, які, на його думку, визначають 
особливості сучасного роману. Таким є, по-перше, принцип інтроспекції. Т. Манн вважав його 
провідним у розвитку роману як жанру в його еволюції від античного і середньовічного епосу – 
примітивної форми роману, до більш розвинутої форми роману. Перефразовуючи А. Шопенгауера, 
митець стверджує, що таємниця оповіді полягає у тому, щоб "зробити цікавими речі, які є, власне 
кажучи, нудними" [5: 281]. Створений Й.В. Гете жанр виховного роману, вважає Т. Манн, є наслідком 
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трансформації авантюрно-пригодницького роману завдяки застосуванню принципу інтроспекції. По-
друге, він зазначає, що роман покликаний змальовувати навколишнє життя у його "повсякденному" 
вираженні й критично його висвітлювати. Зауважуючи, що роль критичного елементу в літературних 
творах сучасної доби зростає, він цитує міркування Д. Мережковського стосовно О. Пушкіна і 
М. Гоголя "про зміну чистої поезії критикою, про перехід від несвідомої творчості до творчої 
свідомості" [5: 284] і стверджує, що роман як твір сучасного мистецтва являє собою "етап критики", 
що змінює етап "поезії" [5: 284], і належить до епосу "як "творча свідомість" до "несвідомої 
творчості" [5: 284 – 285]. Отже, принцип інтроспекції має поєднуватися з критикою, тобто аналізом. 
По-третє, Т. Манн вирізняє також принцип гри. Розмірковуючи над перевагою естетичного, а не 
морального начала в натурі митця, він зауважує, що "головним його творчим імпульсом є прагнення 
до гри... і якщо навіть у наївності своїй він насмілюється грати проблемами й антиноміями моралі, то 
гра ця має лише словесно-логічний характер" [6: 473]. Втілення Т. Манном принципів інтроспекції, 
"критики" і гри у художній практиці призвело до структурно-морфологічних змін у міметичному 
романі. 

Пов’язана з традиціями виховного роману, грандіозна за своїм обсягом "Чарівна гора" (Т. Манн 
вважав, що роман "не повинен поступатися епосу в монументальності" [5: 285]) майже позбавлена 
подієвості: автор осмислює не події, а сутність своєї доби, яку він вважає перехідною, і проблеми 
історичного й духовного розвитку цієї доби є предметом полеміки у творі. Прагнення письменника 
проаналізувати стан перехідності зумовило побудову сюжету, коли "провідну сюжетоутворюючу 
роль стало відігравати не оповідне, а філософсько-аналітичне начало" [7: 55]. В основу сюжету 
"Чарівної гори" покладено давньогерманську легенду про міннезінгера Тангейзера, який, зачарований 
душею і тілом, перебував на горі Венери сім років. Так у творі з’являється символічний план, що 
спричинив появу в ньому символіки, алегорії, літературних ремінісценцій та асоціацій. Т. Манн 
гранично звужує соціальний радіус класичного міметичного роману: дія твору відбувається посеред 
замкненого простору високогірного санаторію для хворих на легені. Він створює модель духовного 
життя Європи, і мікросвіт Давосу стає символічним утіленням приреченого на загибель старого світу, 
декадансу (за словами Т. Манна, у "мікросвіті розкішного санаторію знайшло своє відображення 
капіталістичне суспільство довоєнної Європи" [8: 47]). Його репрезентують пацієнти Берггофа, 
представники різних національностей, що підкреслює загальноєвропейський характер проблематики 
твору. З одного боку, вони являють собою індивідуально окреслені образи, але водночас є "рупорами 
ідей", виразниками різних тенденцій духовного і політичного життя європейського суспільства 
напередодні першої світової війни. Молодий герой Ганс Касторп "на горі", своєрідній педагогічній 
провінції, відчуваючи на собі "спокуси" декадансу і вбираючи зовнішні враження, проходить шлях 
виховання. Оскільки в центрі роману "історія активізації людської особистості" [9: 165], то всю дію 
роману зведено до зображення розвитку душі героя. Тому "Чарівна гора" є інтроспективним романом 
("доцентровим" за визначенням   Д. Затонського [10: 4], зверненим у середину самого себе, тоді як 
роман традиційний, відповідно, "відцентровий", звернений зовні). Як автор неміметичного роману 
Т. Манн відмовляється від того напруження, що досягається сюжетом, і розкриває те, що 
приховується за ним. З цією метою письменник створює "лабораторні умови відсутності руху, в яких 
розвиток героя обмежено лише процесом самозаглиблення на тлі аналізу дійсності, що ніби 
зупинилася" [11: 154] : він експериментує не лише з простором, але й із часом. З цього приводу автор 
зауважує, що "Чарівна гора" "є романом про час у двоїстому сенсі слова; з одного боку, тому що я 
намагався змалювати зовнішню картину певної доби... і це робить її романом історичним, а з другого 
боку, тому, що в ній ідеться про час як такий, у чистому стані" [9: 169]. Автор створює атмосферу 
"позачасового" існування героя, коли роки, проведені "на горі", поза обов’язків, що накладаються на 
людину "долиною", зливаються у його свідомості в один день. Експеримент із часом реалізується Т. 
Манном на двох рівнях: у розмовах героїв про час, його безперервний різноритмовий і 
різноспрямований рух, і у самій тканині твору, "коли сама книга... прагне за допомогою своїх 
художніх засобів вимкнути час" [9: 165]. У "Чарівній горі" у трьох розділах (153 сторінки тексту в 
пер. рос. мовою) описано чотири дні, на 261 сторінці – три тижні, в п’яти розділах на 385 сторінках 
тексту розповідається про сім місяців, а в цілому у двох книгах роману описано сім років. У 
класичному романі такого обсягу було б охоплено ціле людське життя, тому в плані інтенсифікації 
часу "Чарівна гора" тяжіє до експериментального модерністського роману (Д. Джойс "Улісс", Г. Брох 
"Смерть Вергілія",     Р. Музіль "Людина без властивостей"). 

Експериментуючи з категоріями простору і часу, Т. Манн створює фікціональну дійсність, що 
сприяє реалізації принципу гри. У "Чарівній горі" він виявляє себе через мову персонажів і мову 
оповідача. Принцип гри є передусім одним із засобів конструювання "гори" як експериментальної 
педагогічної провінції: "...він (Ганс Касторп – Н.Є.) був готовий піддатися чужому впливу, бо йому 
було цікаво ставити над собою досліди" [12: 217]; "А тепер я хочу тобі подякувати... за те, що ти... 
допоміг мені у моїх вправах і експериментах..." [12: 459], – каже герой Сеттембріні, одному із своїх 
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"учителів" (доречно зауважити, що така позиція героя – людини, яка свідомо піддає себе дослідам – 
дозволяє літературознавцям установлювати його генеалогічний зв’язок не лише з Вільгельмом 
Мейстером і більш давньою традицією – Парціфалем, героями авантюрно-шахрайського роману, але 
й із Фаустом). Коли ж принцип гри знаходить своє вираження лише в оповіді, що ведеться від імені 
оповідача, й нерідко в умовному способі, то з’являється можливість визначити особливості цієї 
постаті у Т. Манна: "Не міг він, як молодий чоловік, совісний і розумний, просто "радіти", дивлячись 
на мадам Шоша або знаходячись поблизу неї, і ясно, що якби ми запропонували йому це слово, він би 
його відкинув, знизавши плечима" [12: 194]; "Приблизно так, мабуть, точилася бесіда, яку вміло 
спрямовував Ганс Касторп" [13: 19] тощо. Подібні уривки з тексту твору свідчать про те, що, на 
відміну від оповідача класичного роману, він не є оповідачем-деміургом, якому підкоряється кожний 
персонаж. Проте, з другого боку, оповідач у Т. Манна не розчиняється у своїх персонажах, як, 
наприклад, у творах Ф. Кафки, він зберігає свою суверенність, втручається в оповідь, коментуючи дії 
персонажа. Тон оповіді – довірливий та іронічний, тому в читача складається враження 
безпосереднього спілкування з розумним і спостережливим співрозмовником. Крім того, принцип гри 
у Т. Манна виконує  ще одну важливу функцію: він сприяє процесу деепізації і дефабулізації роману. 
Якщо у класичному міметичному романі ХІХ століття "авторська оповідь монтувалася з драматично 
побудованими епізодами, де люди виступали... незалежно від автора зі своїм словом і 
вчинками" [14: 318], то у "Чарівній горі" такі драматичні епізоди є кульмінаційними, вони 
знаменують якісні зміни у процесі виховання героя, який переходить від споглядання до дії 
(освідчення Ганса у коханні Клавдії Шоша в кінці першої книги роману, рішення героя залишити 
"гору" і взяти на себе соціальні обов’язки в кінці його другої книги). Весь зміст роману "майже 
цілком протікає в авторській оповіді, повіствуючому міркуванні", коли "не тільки описи, але й 
промови персонажів підпорядковано ритму повіствування, занурено в авторсько-повіствуючий 
текст" [14: 318]. З процесом деепізації і дефабулізації пов’язана наявність у романі надзвичайно 
докладних есеїстичних роздумів та рефлексій, екскурсів у різні галузі знань, вони переповнюють його 
текст і теж зумовлені принципом гри. Сам Т. Манн писав про псевдонауковість свого есеїзму, коли 
стверджував, що "для митця думка як така не є самодостатньою цінністю і власністю. Для нього є 
важливою лише її дієвість в інтелектуальному механізмі твору" [5: 230]. Він вважає свій есеїзм, 
"аналізуючу авторську мову", грою, "не мовою автора, а мовою самої книги" [6: 174]. Достовірність і 
ґрунтовність у творі виявляються удаваними і є лише формою авторської гри, гумору, іронії, а 
есеїстичні роздуми, пародійно-іронічні рефлексії затримують надто уповільнену дію роману, тим 
більше, що інколи вони не мають будь-якого зв’язку з нею. 

Процесу деепізації і дефабулізації сприяють також особливості розвитку сюжетної дії у "Чарівній 
горі". Оскільки всю дійсність у романі відображено у дискусіях, монологах, діалогах героїв, то його 
сюжетний розвиток і композиція "визначаються логікою або асоціативним рухом авторської 
думки" [7: 58 – 59]. Роман побудовано, за словами Т. Манна, як симфонію, на "максимально 
ускладненій техніці контрапункту, сплетіння тем" [9: 154]. Основні лейтмотиви "Чарівної гори" – час, 
свобода, лад і безлад, життя, смерть і кохання, здоров’я і хвороба. Вони створюють багатовимірну 
складність твору, забезпечують його цілісність, рухаючись у своєму розвитку до фіналу – картини 
хаосу першої світової війни, до кінцевого відкритого запитання: "А з цього всесвітнього бенкету 
смерті, із грізної пожежі війни, чи народиться із них будь-коли любов?" [13: 528]. Фінал розмикає 
"повість герметичну" [13: 528] про виховання героя – європейської душі – "на горі", повертає до 
реального життя, подальшого пошуку істини і змушує замислитися над майбутнім людства. Такий 
фінал є логічним для письменника, який вважав, що "людина живе не тільки своїм особистим життям, 
як окрема індивідуальність, але – свідомо чи несвідомо – також життям цілого, життям сучасної їй 
доби" [12: 48]. 

Таким чином, експеримент Т. Манна з жанровою формою роману завершився створенням 
власного варіанта неміметичного роману. У "Чарівній горі" наявні ті структурно-морфологічні зміни, 
котрі притаманні експериментальному модерністському роману ХХ століття. Вони зумовлені 
впровадженням митцем у художню практику принципів, які він вважав провідними для сучасного 
роману, – інтроспекції, "критики" (аналізу) і гри, що виявили себе, по-перше, у відмові митця від 
міметичного зображення соціально-історичного життя суспільства – відсутності епічної повноти 
зображення, граничному звуженні соціального радіусу класичного міметичного роману; по-друге, у 
сюжетобудові, яка забезпечила наявність двох планів – міметичного і неміметичного (реалістичного і 
символічного) – і відповідну їм двоїстість зображення; по-третє, у "сублімації" всієї багатогранності 
світу у свідомість, рефлексії, монологи й діалоги. Тому "Чарівна гора" має всі ознаки неміметичного 
роману: інтенсивний час і простір (хоч і не настільки інтенсифікований, як у відомих романах 
письменників-модерністів), інтроспективність, мінімум фабули, сюжету, дії, сюжет роману 
підпорядковано асоціативному руху авторської думки, широка наявність неоповідних елементів, 
символічність, абстрагування, літературні ремінісценції та асоціації. Однак  порівняно з 
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експериментальним модерністським романом епічний твір Т.Манна не настільки "суб’єктивний": 
оповідач не втрачає своєї суверенності, не зливається з персонажем, а персонажі, які виконують 
функцію "рупорів ідей", не втрачають своєї індивідуальності – так аскетизм абстракцій співіснує з 
пластичністю образів. Таке поєднання чуттєво-конкретного з абстрактно-аналітичним зумовлює 
своєрідність художньої манери письменника, якій притаманне балансування між образом і поняттям. 
Т. Манн частково зберігає традиційну форму роману й водночас руйнує її, він сам визначив свою 
позицію у мистецтві ХХ століття, коли написав про "Чарівну гору": "повіствування оперує засобами 
реалістичного роману, але воно не є реалістичним романом, воно постійно виходить за рамки 
реалістичного" [9: 165–166]. 
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classical mimetic novel of the XIX-th century. 
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ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ ПІДХІД: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ 

У статті зроблено  спробу окреслити проблему дослідження інтертекстуальності самих 
літературознавчих пошуків різних часів, для  розглянуто деякі тези І. Тена  порівняно з тезами 

інтертекстуального підходу.  

Ця тема досить обширна, тому  постараємося не настільки її висвітлити, як окреслити її контури. 
Інтертекстульний підхід, який передбачає (не беручи до уваги поки що його означення) розуміння 
твору як вузлика у всесвітній мережі тексту, має довготривалу передісторію в літературознавчій 
думці. Згідно із самим інтертекстуальним підходом, його варто розглядати як один із вузликів 
полотна світового літературознавства з відповідними алюзіями та ремінісценціями.  

Основні тенденції інтертекстуального підходу – це акцент на створенні будь-якого тексту (твору) 
із уривків культурних кодів, формул та ременісценцій інших текстів культури, що навколо; 
зменшення ролі автора та збільшення ролі незалежних від його волі міжтекстових взаємодій; надання 
особливої ваги явищу цитатності у культурі та свідомості читачів. Вказані тенденції – це саме 
тенденції, а не цільна теорія. Дискурс інтертекстуального підходу сформувався завдяки працям 
теоретиків ХХ ст. (Ю. Крістева, Р. Барт, Ж. Дерріда, Ж. Женетт, М. Фуко та ін.), надалі ж, у рецепції 
наступних дослідників, набув розмаїття. Існують, наприклад, різні класифікації елементів та рівнів 
того явища, що тут розглядається як інтертекстуальність; дослідники можуть категорично не 
сприймати тези про смерть автора та "вільну гру" тексту; є певна термінологічна невизначеність щодо 
понять, пов’язаних із текстом, інтертекстом тощо. 

Яким чином артикулюються ці основні, нехай і різноманітні тенденції? Класичними означниками 
інтертекстуального підходу до літератури стали декілька означень, серед них – те, що запропонував 
Ролан Барт: "Кожен текст є інтертекстом; інші тексти присутні в ньому на різних рівнях в більш чи 
менш впізнаваних формах: тексти культури попередньої і тексти культури, що навколо. Кожен текст є 
новим полотном, зітканим із старих цитат. Уривки культурних кодів, формул, ритмічних структур, 
фрагменти соціальних ідіом і т.д. – усі вони поглинаються текстом і переплітаються в ньому, оскільки 
завжди до тексту і навколо нього існує мова. Як необхідна попередня умова для будь-якого тексту, 
інтертекстуальність не може бути зведена до проблеми джерел і впливів; вона є загальним полем 
анонімних формул, походження яких рідко можна виявити, несвідомих або автоматичних цитат, 
поданих без лапок" [1: 102-103]. У Ж. Женетта певною мірою знайшло відображення  твердження про 
"кожен текст як інтертекст", тільки в іншій термінології: "А гіпертекстуальність? Вона, ясна річ, 
також є універсальним аспектом літературності; <...> у тому сенсі теж всі твори є гіпертекстами" [2: 
117]. У Женетта змістом терміна інтертекст є такі конкретні вияви, як алюзії, цитати і плагіат, а 
саме поняття інтертекстуальності означає один з рівнів транстекстуальності (Женетт підкреслює, що 
інтертекст означає у нього поняття вочевидь обмеженіше, ніж у Ю. Крістевої). Таким чином, якраз 
поняття транстекстуальності у Женетта суголосне не лише Бартівському поняттю тексту, а й тому 
поняттю, що закріпилося за вживанням терміна інтертекстуальність; сам Женетт приблизно 
окреслює це поняття як текстуальну трансценденцію. Як різнорівневій властивості, Женетт надає 
транстекстуальності п’ятирівневу класифікацію. Ріффатер, натомість, розглядає інтертекстуальність 
так широко, як Женетт – транстекстуальність (за словами самого Женетта, Ріффатер визначає 
інтертекстуальність значно ширше від нього самого і охоплює чи не все, що Женетт називає 
транстекстуальністю [3: 109]). Юлія Крістева, яка запровадила термін інтертекстуальність, пише 
про нього як про "спосіб, у який текст прочитує історію і вписується в неї" [4: 206]. Серед 
перехресних стежок тлумачень термінів також архітекст – термін, яким Женетт назвав було 
"літературність літератури" як мережу "типів оповіді, способів оповідання, літературних родів тощо, 
якими пов’язаний кожен одиничний текст", а тоді зауважив, що цей термін уже запропонувала Луїза 
Маріна для окреслення "первісного тексту" будь-якого можливого дискурсу, його "походження" 
(такий зміст цього терміна наближений до того поняття, що сам Женетт називає гіпотекстом, і до 
змісту терміна передтекст в українській традиції інтертекстуального аналізу); і навіть термін 
гіпертекстуальність – у Женетта означає один з рівнів транстекстуальних явищ, наслідування-
трансформацію через виелімінувану модель (наприклад, епічну модель Гомера), а в застосуванні 
Людмили Сокол – "демонстрацію й унаочнення закладених у тексті зв’язків". У рецепції українських 
літературознавців дискурс інтертекстуальності поповнився і дослідженнями, і означеннями. За Л. 
Сокол, "інтертекстуальність – це присутність у письмовому тексті великої кількості раніше створених 
текстів, які можуть існувати й поза волею автора" [5: 79]. За визначенням, яке застосовує Наталія 
Корабльова, "інтертекстуальність <...> трактується як властивість твору асоціюватися з іншими 



М.В. Ізбенко. Інтертекстуальний підхід: історія і сучасність 

109 

творами; нова відтворююча структура художнього цілого, яка виникає в результаті такого 
асоціювання, називається інтертекстом" [6: 4].  Означення, яким послуговується Наталія Науменко, 
таке: "поняття інтертексту найперше означає сукупність цитат, алюзій, ремінісценцій, символів 
одного твору, що набувають нового значення та забарвлення в контексті іншого твору" [7: 20]. 
Різноакцентність у визначеннях то на феномені відношення між текстами, то на конотаційних 
властивостях текстів, то на діалогічній сутності літератури, то на функціональних характеристиках 
конкретних алюзій та ремінісценцій продовжується у відповідно різних класифікаціях, створених для 
того, щоб систематизувати види інтертекстуальності на різних рівнях1.  

Структури і функції відношень твору до інших текстів бувають різними. Насамперед це залежить 
від того, відношення до якого саме тексту розглядається. Якщо мова йде про відношення твору до 
тексту культури, що навколо, то механізм такого відношення буде одним, якщо ж мова йде про 
відношення твору до тексту іншого твору, – інакшим. Інтертекстуальні тези постструктуралістів 
ХХ століття акцентують на текстовості культури, свідомості, історії, мистецтва, на онтологічній 
схожості двох механізмів: 1) механізму впливу на літературний твір тексту культури, історії, 
свідомості та 2) механізму впливу на цей твір тих текстів, які є творами літературними. Однак ця 
схожість є саме онтологічна (тут – зі сфери розуміння суті літератури), а не структурна і 
функціональна. Завдання майбутнього дослідження, контури якого ця розвідка лише окреслює, – 
вияснити типи структур та функцій тих відношень, які існують (об’єктивно чи у нашому сприйнятті) 
як інтертекстуальні та, якщо можливо, історію сприйняття та інтерпретації цих відношень: 
1) відношення твору до тексту культури, що навколо; 2) відношення літературного твору до текстів 
іншого мистецтва; 3) відношення літературного твору до свідомості автора і до свідомості читача; 
4) відношення літературного твору до тексту історії; 5) відношення твору до літературних творів 
інших авторів. Наприклад, засновник культурно-історичної школи І. Тен у "Філософії мистецтва" 
висловлює міркування, що їх важко поставити цілком на противагу позиції засадничої приреченості 
голосу автора-скриптора на виплітання з полотна культурних кодів, сітки свідомих і несвідомих 
цитат, мережі понятійних координат мови, що довкола. Мовою у цьому випадку є мова певного кола 
авторів і та спільність у шляхах цілих когорт сучасників-митців, яку описує І. Тен.2 Метода І. Тена 
"виходить від того, що розпізнає, як твір штуки не є нічим про себе відосібненим; відповідно до того 
шукає вона зв’язи, від якої залежить твір штуки і яка дає до нього поясненє" [13: 4]. За цією методою, 
твір має наглядний зв’язок з "цілою творчістю артиста" [14: 4], і це є першим кроком у розумінні суті 
                                                        

1 Класифікація Женетта, загальне поняття – транстекстуальність: 
1) інтертекстуальність (як присутність цитат, алюзій і ремінісценцій);  
2) паратекстуальність (як відношення тексту до свого      заголовка, післямови, епіграфа і ін.);  
3) метатекстуальність (як відношення авто-коменуючого тексту);  
4) гіпертекстуальність (як наслідування, суттю якого є збереження певної моделі, що таким чином стає 

родовою, жанровою або стильовою або пародіювання її);  
5) архітекстуальність (як жанровий зв’язок текстів) [8]. 
Класифікація Гловінського (заснована на кл. Женетта), загальне поняття – інтертекстуальність: 
1) власне інтертекстуальність (або "текст у тексті" – гра цитат, алюзії тощо; сюди ж належить і 

гіпертекстуальність за Жанеттом);  
2) метатекстуальність (коментарі, дотичні до інших текстів);  
3) архітекстуальність (віднесення тексту до загальних правил побудови тексту, переважно генологічного 

плану) [9]. 
Класифікація Плетта, загальне поняття – інтертекстуальність: 
1) структурна (коли переноситься певна структура);  
2) матеріальна (коли переноситься самий текст у різних формах);  
3) матеріально-структурна (коли переноситься і те й друге) [10]. 
Класифікація Фатєєвої, загальне поняття – інтертекстуальність: 
 цитатність, паратекстуальність, метатектстуальність, гіпертекстуальність, архітекстуальність, інші 

моделі інтертекстуальності, інтертекст як троп чи стилістична фігура, інтермедіальні тропи чи стилістичні 
фігури, звуко-складовий тип, морфемний тип, запозичення прийому [11].  

Наскільки різними, попри один об’єкт аналізу, можуть бути дослідження з урахуванням інтертекстуального 
підходу, якщо одне з них послуговується класифікацією Женетта, а інше – класифікацією Плетта!  

2 "Так н. пр. коло Шекспіра, що на перший погляд видається з неба зступившим дивом або аеролітом, що 
впав із иньшої части сьвіта на нашу, при докладнійшім розгляді добачаємо коло дванайцяти знатних 
драматичних поетів, як Уебстер, Форд, Массінджер, Марльо, Бен Джонсон, Флєтчер і Бюмонт; усі вони писали в 
тім стилю й дусі, що й він. В їх творах виступають ті самі особи, що і в його; в тих особах замітите ті самі 
пристрасні і страшні характери, ті самі різкі і ненадійні розв’язки, ті самі нечайно вибухаючі, непогамовані 
пристрасти, той сам неправильний, чудний, незмірений, блискучий стиль, те саме ніжне, чисто поетичне відчутє 
природи і країни, ті самі принадні, щиро любячі жіночі типи" [12: 5-6]. Так само приклад Рубенса – хоча 
світилом став для історії мистецтва саме один митець, але в оточенні були ще такі артисти, як Краєр (сучасники 
вважали суперником Рубенса), Сеґерс, Ван Ест, Евердінґен, Ван Тульден, Келлєн, Гондторст, Йорденс і Ван 
Дайк.  
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твору штуки1, другим кроком є, умовно кажучи, літературність (без сумніву, що кожен артист має 
свій стиль, свою манеру. Однак  артист "не стоїть знов сам про себе") – це середовище митців з 
одними культурними кодами, це школи; і, нарешті, митці в середовищі суспільства і культури – це 
третій крок2 у розумінні суті твору штуки: "<...> і та сама родина артистів остає в висшій зв’язи, 
іменно в зв’язи з суспільностю, серед якої спинилась, і з нею має спільний напрям смаку. Обставини 
бо в обичаях і духовім житю остають ся ті самі для публіки, що й для артистів. Артисти, се-ж не 
відокремлені від себе люди. Правда, що тепер крізь відділяючі нас століття чується лише їх голос, та 
серед того чистого, звучного голосу, що доходить до нашого вуха, замічаємо також заразом гамір і 
неначе глухий змішаний шепіт многих голосів – могутній, безконечний голос народу, що вколо них 
співав гармонійно. Та лише сею гармонією були вони великани. І ледво чи й може бути інакше" [16: 
7]. Ці слова, що могли б уважатися передвісниками діалогічної концепції Бахтіна (в якій іде мова про 
голоси у світовому діалозі культури), в українському літературознавстві часто зустрічали суголосні 
міркування про поета (автора) як виразника голосу-багатоголосся народу: звиклі нам подібні 
метафори у сприйнятті не викликають на перший погляд ніяких ремінісценцій із цією акцентованою 
виплетеністю з голосів культури в інтертекстуальних тезах. Однак, як зазначає М. Сорока, "окрім 
радикальних інтертекстуалістів, існують традиційні інтертекстуалісти, які поєднують 
постструктуралістську теорію інтертексту з традиційним підходом до літератури" [17: 16]. Плануючи 
своїм методом досліджувати малярство в Італії, І. Тен враховує поетичні оповідання і прозові 
легенди, по яких можна пізнати ідеї того часу (а це твори Данте, Ґвідона Кавальканті, інші властиві 
твори), збірник літописців Мураторі, оточення, пам’ятки того часу, літописи Риму та найважніших 
італійських держав, описи празників, маскарад і святкових походів [18: 14]. Усі ці об’єкти уваги 
аналізу та їх відношення до твору (тут навіть малярського) можна описати у інших термінах; 
наприклад, якщо застосовувати тільки систему Женетта, то мова йтиме: 1) про інтертекстуальність, 
якщо розшифрування алюзій у творі можна прочитати у одному із врахованих текстів; 2) про 
паратекстуальність назв та власне аналізовані малярські твори як паратекстуальні врахованим 
текстам; 3) про метатекстуальність малярських та вербальних творів одного автора; 4) про 
архітекстуальність як уплетеність у жанрову систему; 5) про гіпертекстуальність вираження 
наслідувальної моделі стилю, школи, тощо.  

Цікавим є Женеттове визначення процесу гіпертекстуального наслідування, яке свідчить швидше 
про поступове утворення й усталення жанрів з їх законами, аніж про наслідування-як-вплив на тільки 
один гіпотекст <термін Женетта – М.І >: "Наслідування є також трансформаційним процесом, дуже, 
однак, складним, оскільки – щоб іще раз обмежитись якнайзагальнішим поясненням – вимагає 
створення попередньо моделі родової компетенції (назвемо її епічною), видобутої з того досягнення, 
яким є Одісея (на раз можливо й з кількома іншими), <або будь-якого іншого твору, "Одісея" тут 
наведена для прикладу – М.І.> яка (модель) дозволяє утворювати необмежену кількість 
наслідувальних текстів" [19: 114]. Ще у "Поетиці" Аристотеля, яка вважається апологією міметичного 
принципу (і саме такого розуміння наслідування – як мімезису), помітне розрізнення моделей 
наслідування ("Так ось ці три відмінності в способі наслідування, як було сказано спочатку: чим 
[наслідувати], що і як" [20: 648]), і ці моделі характеризуються саме гіпертекстуальними (в 
термінології Женетта) зв’язками: "<...> з одного боку Софокл як наслідувач подібний на Гомера, 
оскільки обидва вони наслідують хороших людей, а з другого боку – на Аристофана, оскільки обидва 
вони виводять в наслідуванні осіб діючих і діяльних" [21: 648]; оскільки саме гіпертекстуальні 
зв’язки, – унаочнення виелімінуваних моделей, за якими свідомо або несвідомо автори наступні схожі 
на авторів попередніх, – лежать в основі становлення зв’язків архітекстуальних, тобто в основі 
становлення жанрової і родової системи в історії письменства та в його дискурсивному сприйнятті. 
Ця дискурсивна традиція (у європейському варіанті) бере початки саме в античних початках жанрово-
родової класифікації.  

Протягом багатьох епох властива їм літературність знаходила протиставлення у бажанні бути 
повністю оригінальним. Очевидно, що між літературністю як стилем вираження оригінальності та 
літературністю з причин оцінних (твір має бути таким, як еталон, і це є його ціль і вартість, а також 
причина написання) межа водночас тонка і дуже чітка. Застерігаючи від перетворення літературності 
(інтертекстуальності) на абсолютну самоціль, Аристотель радив авторам: "... не треба будь-що 
гнатися за традиційними оповідями, навколо яких будуються трагедії. Та й смішно за цим гнатися, 

                                                        
1 Ціла творчість прекрасно окреслена як цілісний феномен на прикладі цілої творчості Івана Франка у кн. 

Ростислава Чопика "Ecce Homo: Добра звістка від Івана Франка" [15].  
2 Ці три кроки – ціла творчість автора, літературний вимір і соціально-культурне середовище – розставляють 

акценти у дослідницьких методах (біографічний та психологічний у першому випадку; інтертекстуальний, 
впливів та запозичень, філологічний, історичний, культурно-історичний трохи – в другому; культурно-
історичний у третьому). Акценти у тому, що саме пояснити намагається літературознавство – автора, 
літературний твір чи епоху – також визначаються акцентами на одному з цих трьох кроків.  
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тому що [навіть] відоме є відомим тільки небагатьом, а успіх має однаковий у всіх" [22: 656]; зі слів 
античного філософа випливає, що успіх може принести навіть (!) невпізнана історія1.  

Досліджуючи українське бароко, Богдана Криса зазначає, що "такої виразної апеляції до 
попереднього, а точніше до Тексту, з якого все почалося, не знала жодна, окрім барокової, літературна 
епоха <...> Це стосується насамперед до прочитання Святого Письма, співвідношення з ним кожного 
нового твору, сюжет якого стає втіленням раніше написаного чи обіцяного". Сприймання цієї епохи 
супроводжується широким поняттям книжності, "що в сучасних розмовах про літературу 
проартикульоване як явище інтертекстуальності" [23: 3]. Як зазначає Леся Біловус, "в епоху 
Відродження складається уявлення про авторитарність античної літератури, філософії, мистецтва-
культури в цілому" [24: 7]. Концепція "прецедентних текстів", яку розробив Ю. Караулов, називає 
такими тексти переважно класичної літератури, котрі використовуються в художніх творах. У 
мистецтві к. ХІХ – поч. ХХ ст. запанував концептуальний синкретизм жанрів, у якому перепліталися 
дискурси  літературні, музичні, малярські, створюючи нову гармонію із давно спеціалізованих 
мистецтв. Особливість і неповторність кожної епохи можна визначати за специфікою її 
інтертекстуальності: це код-мова певного часу і певної культури, про яку Тен говорив як про 
середовище, а Умберто Еко – як про "реторичний та ідеологічний світ, комунікаційні обставини, в 
яких появився твір", та які мусить відчитати чутливий читач, що бажає "смакувати старовинний твір у 
всій його свіжості" [25: 542]. Вочевидь, кожен час має потребу або принаймні здатність 
висловлюватися у собі властивих термінологічних координатах. Термінологічні зміни та 
новоутворення роблять відмінними поняття, заховані за ними, навіть якщо ці поняття мають багато 
спільного – і цей процес термінологічних нововведень уможливлює пошук немов спочатку2. Це 
явище може стати матеріалом для кращого вивчення психології різних часів – через дослідження тих 
акцентів, які робить певна епоха, виозначуючи власні термінологічні координати. Такий секрет 
поетичної творчості, як різнорівнева причетність кожного твору до великого світового гобелену 
культури, завжди цікавив літературознавців, ставав у пригоді літераторам і був абеткою прочитання 
(відчитування) сенсу творів для читачів.  
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1 У міметичному розумінні творчості як наслідування дійсності (Аристотелівського взірця) роль автора 

видається досить подібною до ролі автора-скриптора у інтертекстуальних тезах, оскільки йому відводиться 
функція наслідувача дій, укладача впізнаваних сюжетів, тим більше, що читач, – той, яких "небагато", і не лише 
часів Аристотеля, освічений читач, здатний розкривати конотації сам – шукає цю впізнаваність сюжетів.  

2 За словами М. Бахтіна, кожен художник в своїй творчості є немов першим художиком [26: 54-55]; 
очевидно, ця теза стосується не тільки до митців; а за словами Женетта, ота транстекстуальність (текстуальна 
трансценденція), узагалі є (можна розуміти, завжди була) предметом поетики чи літературознавства [27: 107].  
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Избенко М. В. Интертекстуальный подход: история и современность. 

В статье делается попытка обозначить вопрос об  исследовании  интертекстуальности в 
литературоведческих поисках  разных времён: как пример рассматриваются некоторые установки 

И.Тена в сопоставлении  c установками  интертекстуального подхода.  

Izbenko M.V. The intertextual approach: past  and present. 

The article is an attempt to designate the question of  investigating  intertextuality at different histrical 
periods of  literary studies. As an example some of I.Ten’s viewpoints are considered in comparison with the 

viewpoints of intertextual approach. 
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АВТОРСЬКА СУБ’ЄКТИВНІСТЬ ЯК СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 

У статті розглянуто зміну категорії "авторська суб’єктивність" від традиційної одноголосності 
до обґрунтування її плюралістичного значення, що дає можливість розглядати авторську 

суб’єктивність як структурну модель 

Говорячи про сприйняття західної літературної теорії, що обертається якраз несприйняттям, 
розмежовуючи "наші" та "їхні" шістдесяті, Т. Гундорова вказує, що "стратегію письма, здатного 
підважувати дискурс та анігілювати автора, українська критика сприймала не легко, все-таки воліючи 
бачити на місці автоматичного письма ідеальний образ автора-пророка" [1:  17].  

У своїх французьких шістдесятих М. Фуко так само нарікав на консерватизм: "Сучасна 
літературна критика не зосереджує свою увагу на автентичности, і досі розглядаючи автора 
традиційно: автор забезпечує основу не тільки для пояснення певних подій твору, але й для 
пояснення їхньої трансформації, спотворень, різних модифікацій через його біографію, соціальний 
стан, через виявлення його основного задуму" [2:  450].  

І.Фізер вважає, що й на Заході "ні "смерть автора", ні "смерть літератури" широкого емпіричного 
втілення не мали. Сьогодні це, швидше за все, непродуктивні та інваріантні фразеологеми, якими 
користуються ще деякі критики" [3: 52], а "в Україні письменник був і, либонь, для багатьох і досі 
залишається ним, не тому, що писав для когось вірші в альбом, прозу чи драму, але, найбільше, тому, 
що захищав національну самобутність народу" [3:  54].  

І все ж між цими двома крайнощами – "смертю автора" (як біографічної постаті) на користь 
знеособленого письма та знову ж таки "смертю автора" (як естетичної категорії) на користь так само 
знеособленого представника пригніченої нації – можна спробувати віднайти третє: функціональну 
для художнього тексту авторську суб’єктивність.  

Актуальність пропонованої статті пов’язана із семантичними змінами, яких зазнали поняття 
"автор", а відтак і "суб’єктивність" у ХХ ст., що й визначає мету дослідження: простежити 
інтерпретації зазначеної категорії від традиційної одноголосності до обґрунтування її 
плюралістичного значення, що дає можливість постулювати авторську суб’єктивність як структурну 
модель художнього тексту. 

Автор як автентичність, що забезпечує цілісність тексту та обмежує коло його значень. У 
подвійному вияві автора – як реальної особи та як естетичної категорії – традиційний підхід акцентує 
на першому. Літературознавчий словник-довідник фіксує це базисне розуміння таким чином: "Автор 
(лат. "au(c)tor" – засновник) – митець, котрий реалізувався у літературному чи будь-якому іншому 
художньому творі... В критичній рецепції поняття А. застосовується і в значенні суб’єкта, який 
інтегрує стильову єдність художньої діяльності. Вживається воно і в юридичному аспекті авторського 
права" [4:  14]. 

Подібний спосіб трактування поняття "автор" М. Фуко виводить ще із традицій християнської 
екзегези, вказуючи, що "чотири критерії автентичности св. Ієроніма, які сьогодні видаються 
недостатніми для інтерпретації автора, окреслюють чотири модальності, згідно з якими сучасна 
критика вводить у гру функцію автора" [2: 450]. Автор як постійний рівень вартостей, як поле 
концептуальної і теоретичної когерентности, як стилістична єдність та як історична фігура на 
перехресті певної кількости подій – це критерії, що окреслюють автентичне як характерне й 
домінуюче, відмежовуючи його від суперечливого та другорядного. Вони окреслюють унітарний 
образ автора. Його впізнавання як таланту, концепції, стилю та, не в останню чергу, людини певного 
часу і середовища (тобто також типової) підпорядковане загальним принципам центризму. Автор і 
сам виконує функцію такого "центру" стосовно рецепції художнього тексту: свобода читача і свавілля 
критика обмежуються значеннєвим полем авторської волі, авторського задуму, тобто авторського 
монопольного права на творчість. Читач – той, хто може хіба наблизитись до сенсу, "вкладеного" 
письменником, адже передбачається існування лише одного істинного значення. Авторська 
суб’єктивність майже прирівнюється до суб’єктивізму, тобто ідеологічного, зумисного й однобічного, 
викривлення реального.        М. Фуко зазначає, що "з ХІХ ст. автор виконував функцію регулятора 
домислу" [2: 455]. Отже, традиційне розуміння (а відтак і функціонування) категорії "автор" 
спрямоване на збереження унітарності та цілісності сприйняття. Так, О. Забужко вказує, що 
"Шевченкова протеїстична багатоликість упродовж десятиліть просто не фіксувалася національно-
культурною рецепцією, а редукувалася до того чи того "ідеологічно монохромного" образу: "кобзар" 
як Vates Ludens, пророк-шпільман не був для неї досить "серйозним"... [5: 114]. 
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Така одноголосність –"уявлення про те, що суб’єктивність є одиничною, автономною і наділена 
унікальним голосом і що значення є одиничним і природним" [6: 295] – співвідноситься із 
картезіанським розумінням суб’єкта – суб’єкта мислення. Оскільки автор є посередником між 
дійсним та уявним, віра в деміургічну винятковість автора ставить його не лише на межі, але й на 
сторожі реального. 

Категорія "автор" на межі реального та художнього світів. Аналізуючи "Цвіт яблуні" 
М. Коцюбинського, П. Филипович розмірковує про конфлікт людського і творчого та наводить 
численні літературні та літературознавчі свідчення на користь цієї тези: від "повних патетичного 
ліризму Мопассанових думок про "дві душі" письменника, засудженого "споглядати свої власні 
чуття, вчинки, любов, думки та страждання й ніколи не страждати, не думати й не любити, як усі – 
звичайно, щиро, просто"… [7: 122] до натуралістичного епізоду малювання мертвої дитини в романі 
Е. Золя "Творчість" і далі – до "неронізму", описаного в книзі проф. Грузенберга "Гений и 
творчество" (Л., 1924). Однак ця градація демонструє не лише роздвоєння особистості художника, але 
й неможливість одночасної настанови на етичне співпереживання та естетичне споглядання.  

В. Смілянська позначає це розрізнення лапками: автор – людина, "автор" – естетична категорія. 
Ступінь віддаленості "автора" від автора і складає основу її типології суб’єктів оповіді. Йдучи в 
цілому за М. Бахтіним, дослідниця пропонує подвійне визначення: 

"Щодо дійсності героя "автор" виступає її творцем, деміургом: він будує увесь предметний світ, 
населяє його героями, ставить їх у певні взаємини, будує конфлікт, вимальовує деталь за деталлю, 
причому серед них і ті моменти, що доступні не самоусвідомленню героя, а лише поглядові і 
розумінню спостерігача, який перебуває поза зображеним світом, а тому "знає" й майбутнє своїх 
героїв – розв’язку подій. І це знання накладає відбиток його настрою на увесь цей світ з його живим 
життям. 

Стосовно ж дійсності "автора" останній виступає тією особою, яка розповідає про події та в 
різний спосіб виражає своє до них ставлення, свою в них співучасть; це носій викладу, носій певного 
світорозуміння, певної оцінки зображеного" [8: 7]. 

Неважко помітити, що причиною такого дублювання є не лише межа між художнім та реальним 
(мертвий лев біографізму) – цим розрізняється психологія творчості (процес написання) та суб’єктна 
організація тексту (результат). 

"Перерозподіл" авторської влади. Саме психологічна та лінгвістична спрямованість 
літературознавства у ХХст. порушили унітарність суб’єктивності, що спричинилося до зміни 
категорії "автор".  

Уже в класичному психоаналізі динамічна диференційована модель людської психіки (Я, Воно, 
Над-Я) засвідчує нове, плюралізоване розуміння суб’єктивності, що не зводиться до свідомої та 
цілісної позиції автора. Хоча психоаналіз зберігає настанову на пояснення творчості через творця, 
психічна єдність останнього підлягає поділу на окремі різноспрямовані інстанції. Ж. Лакан вказує, що 
З. Фройд відкрив нову перспективу вивчення суб’єктивності, – перспективу, в якій "стає очевидним, 
що суб’єкт з індивідом не збігається" [9: 487]. Психоаналіз поступово утверджує не лише множинну 
сутність суб’єктивності, але й децентрацію "Я". К. Юнга не дивує, що людина може мати дві 
особистості (Персона), оскільки все несвідоме проектується і персоніфікується. В його аналітичній 
психології не "я", а Самість є центром психічної ідентичності. Пізніше структурний психоаналіз 
наголосив на тому, що "несвідоме – це не просто внутрішня сфера сліпих імпульсів або id, а 
експресивний аспект суб’єктивності (хоча й відчужений від еґо)" [6: 342].  

Другий "перерозподіл" авторської влади пов’язаний із "лінгвістичним поворотом" культури, що 
актуалізував категорію мови. Від Ф. Ніцше до Е. Бенвеніста "Я" – це не той, хто мислить, а той , хто 
говорить. М. Бахтін висуває концепцію гетероглосії, що так само вибудовує плюралістичну модель 
суб’єктивності: одновимірність дійсного змінюється варіативністю сказаного. Розмежування фабули і 
сюжету, багатосуб’єктність оповідної структури, вага "чужого" слова – ці та інші напрацювання 
структуралізму окреслюють суб’єктивність, збазовану на неоднорідності й відчуженні. Щоправда, на 
відміну від психоаналітичної інтерпретації, заперечується автор як причина. Однак структурний 
підхід взагалі не цікавиться причинами: важливим є не "чому?", а "як?" 

Авторська суб’єктивність як модель. Не оперуючи поняттям "суб’єктивність", яке мало виразні 
конотації суб’єктивізму, структурний підхід, однак, розглядає суб’єктну організацію тексту як 
модель. Зокрема, Ю. Лотман співвідносить ліричних персонажів із займенниками першої, другої і 
третьої особи, стверджуючи, що типи зв’язків-відношень між цими семантичними центрами 
репрезентують основні сюжетні схеми лірики [10]. Якщо для лірики зазначена система займенників 
обмежує модель людських стосунків трьома можливими позиціями, то в традиційному епосі така 
структура не функціональна, оскільки всі персонажі належать одній (ІІІ) особі. Натомість для епічних 
жанрів категорія особи актуалізується у випадку оповідності.  
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Структуралізм порушує проблему тексту в тексті, подвоєння розповіді (наративних інстанцій) 
саме як спосіб одночасного співіснування двох (і більше) свідомостей, а відтак – моделей буття. 
В. Смілянська пов’язує багатосуб’єктність поезії Шевченка із руйнуванням жанрових меж, тобто 
канонічних "одноголосних" моделей. Таким чином, суб’єктивність бачиться моделюючим чинником 
художнього тексту. 

В аналітичній психології К.Г. Юнга суб’єктивність також постає як модель створеного світу: 
"Цілісне творіння сновидіння по суті суб’єктивне, і сновидіння є той же театр, в котрому сновидець є 
і сценою, і актором, і суфлером, і режисером, і автором, і публікою, і критиком. Ця проста істина 
складає основу того погляду на зміст сновидіння, який я означив як тлумачення на суб’єктивному 
ступені" [10: 99]. Застосовуючи цей метод до літературних текстів, отримаємо інтерпретацію, для якої 
авторська суб’єктивність не приписується окремому персонажеві, а проектується на весь образний 
лад. Якщо зміст "великих" сновидінь  К. Юнг порівнює з міфами, то в "посередніх" він вбачає 
структуру, подібну до структури драми. Антиномія дискурсів Фройда й Адлера знайшла примирення 
у теорії Юнга як компенсаторне співвідношення екстра- та інтроверсії. Юнг змінює логічну опозицію 
еросу – танатосу на психологічну: любов(бажання) – страх(влада). Перше співвідноситься з 
об’єктною настановою, друге – із суб’єктною. У класичному психоаналізі унітарність особистості 
заперечувалась розривом свідомого та несвідомого. В аналітичній психології особистості повернуто 
цілісність, однак не одновимірну, а системну. Дисоційованість психічного змісту, спроектована на 
художній твір, може розглядатися в якості структури. Зауважимо, що юнгівські архетипи, як і 
займенники в моделі Лотмана, також не мають конкретної реляції,  а юнгівський принцип 
компенсаторного співвідношення свідомого та несвідомого, екстравертного й інтровертного можна 
розглядати як основу бінарних опозицій.  

Ж. Лакан не був першим, хто поєднав лінгвістику і психологію, однак його структурний 
психоаналіз чи не вперше декларує суб’єктивність як відношення. Антиномія бажання та авторитету 
постає у вигляді бінарної опозиції "я" – "інший", тобто виявляє суб’єктивність як зв’язок, а не 
сутність. Якщо в аналітичній психології поняття "інший" пов’язувалось із несвідомим психічним 
змістом, обіцяючи людині автентичність (пізнати себе можна тільки в проекції на іншого), у 
міркуваннях М. Бахтіна "інший" фігурував як надлишок бачення, зумовлений унікальною позицією 
людини в світі, то в структурному психоаналізі "інший" витворюється символічним порядком мови і 
стає підставою відчуження і невдоволеності: "Навчаючи суб’єкта втішатися тим, що він панує і над 
ним панують, і обіцяючи повернення дитячого нарцисизму через ототожнення з Іншим, що 
представлений ім’ям, образом і правилами імперативної процедури, супереґо посвячує свого суб’єкта 
протягом дитинства у світ установчого спотворення [6: 73]. Лаканівська бінарна модель 
суб’єктивності є розрізнювальним принципом наявного й відсутнього, що нагадує "мінус-прийоми" у 
трактуванні Лотмана. Така двочленність є найпростішою основою коду. Децентрація суб’єктивності 
стирає межі між "своїм" і "чужим", наближаючись до інтерсуб’єктивності.  

Структура художнього тексту: визначення та інтерпретації. Ю. Лотман зауважує, що "предмет 
будь-якої науки може вивчатися на двох рівнях – на рівні моделей і їх інтерпретацій" [11: 44].  

Відомо, що характеристикою структури є системний характер не лише елементів, але й зв’язків. 
В. Пропп описував структуру чарівної казки як сукупність сюжету й композиції, тобто змінного 
тексту і константної моделі. Ю. Лотман стверджує, що принцип зіставлення й протиставлення 
елементів є універсальним у словесному мистецтві, відповідно окреслюючи два способи активізації 
структури: "Структура невідчутна, поки вона не зіставляється з іншою структурою або не 
порушується" [11: 109]. У. Еко також наполягає на тому, що "на законних підставах про структуру 
можна вести мову лише тоді, коли якісь феномени підводяться під константну модель" [12: 269]. 
Таким чином, вияв структури засадничо передбачає інтерпретацію тексту, принаймні на рівні 
зіставлення.  

Після "смерті" автора літературознавство значною мірою спокусилося пошуками його "масок" та 
"голосів". Однак ні персонаж, ані наратор не є конкретизацією автора-концепції чи автора-мовця, 
оскільки перші зберігають однобічність часткового вияву, а другі є продуктами не стільки 
узагальнення, як центрації.  "Було б неправильно ототожнювати автора з реальною постаттю 
письменника, так само, як і ототожнювати його із видуманим оповідачем; функція автора виникає і 
діє у власному розділюванні, у цьому поділі і цьому проміжку" [2: 450], – пише М. Фуко. Наративна 
структура формується за рахунок впізнавання – однак не автора й не лише оповідача – а цілої 
оповідної стратегії (зіставлення) та наративних фігур (порушення).  

Як певне правило, що реалізується в тексті, формуючи за рахунок повторів горизонт читацьких 
очікувань, структура співвідносна також із поняттям "код". Коли Ю. Лотман пише: "У художньому 
творі відхилення від структурної організації можуть бути такими ж значимими, як і її реалізація" [11: 
120], – він має на увазі власне порушення коду. Останній виявляється способом функціонування 
структури. 
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 Якщо вважати авторську суб’єктивність відношенням  "я – інший", оповідний текст представляє 
хіба що комунікативний та частково герменевтичний код, розрізняючи рівень тексту (оповідач) та 
позатекстової свідомості (письменник, читач). Всередині тексту таке відношення можна вважати 
структурою, що актуалізовує розрізнення "наратор – персонаж". Власне, ця опозиція слова і вчинку 
виявляється продуктивною  і стосовно інших категорій (сюжет – фабула, епос – драма). 

Система персонажів як проекція авторської суб’єктивності – лаканівської бінарної моделі ("Я" – 
"інший") або плюралізованої юнгіанської (Его, Тінь, Персона, Аніма/Анімус, Самість та ін.) дає 
ширші можливості для інтерпретації художнього тексту, оскільки децентрованість такої структури 
звільняє рецепцію від передбачуваності та однозначності. Досліджуючи повторювані сновидіння, 
К. Юнг диференціював рівні взаємодії свідомого та несвідомого: індивідуально-компенсаторний, 
індивідуально-регресивний, надособистісний. Цікаво, що компенсація має широкі межі: від 
протилежності до ледь відмінних варіантів, тобто виявляє функціонування структури. Структурна 
модель, виокремлена на основі компенсаторного співвідношення інтро- та екстраверсії, не завжди 
дозволяє визначити, яка з установок є свідомою, а яка – її несвідомим дублюванням/видозміною, 
однак для "роботи" тексту важливий сам принцип подвоєння. Саме інверсія  установки 
(вольової/чуттєвої) зумовлює спрямування творчої активності та визначає структуру тексту як 
динамічну. 

Підпорядкована загальним тенденціям децентрації, авторська суб’єктивність у теоретичному 
дискурсі ХХ століття позбувається унітарності. Як вказує М. Фуко, "функція автора не є простим і 
чистим посиланням на реальну постать, оскільки вона може одночасно породжувати кілька "я", 
кількох суб’єктів і позиції, які можуть зайняти різні групи людей" [2: 451].  Плюралістичні моделі 
суб’єктивності окреслюються в метамовах різних методологій: структуралізму, зорієнтованого на 
текст, та психоаналізу, що ніколи не заперечував індивідуальності автора. Для створення структурних 
моделей вони використовують різні елементи (егоцентричні слова, особові займенники, суб’єкти 
оповіді, проекції психічних інстанцій, архетипи), однак  спільним виявляється увага до структурних  
зв’язків, де діють загальні принципи уподібнення та розрізнення. 
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Горбань А.В.  Авторская субъективность как структурная модель художественного текста. 

В статье анализируется  изменение категории "авторская субъективность" от традиционной 
монологичности до обоснования ее плюралистического значения, что дает возможность 

рассматривать авторскую субъективность в качестве структурной модели. 

Horban' A.V. The author’s  subjectivity as a structural model of a work of fiction.  

The article deals with the change of the category "author’s subjectivity" from the traditional uniformity  to 
the substantiation of its pluralistic meaning  which enables  to consider the author’s subjectivity as a 

structural model. 
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МЕТАФОРА: ТЕОРЕТИКО-ЛІТЕРАТУРНИЙ АСПЕКТ 

Предметом статті є розуміння терміна "метафора" в різних наукових галузях: філософії, 
мовознавстві, психології і літературознавстві. Відзначено роль і місце метафори в сучасній науці.  
Лавиноподібний потік робіт про метафору, особливо протягом останніх десятиліть, пов'язаний з 

усвідомленням її ролі в процесах смислотворення, і в основному складається з описів метафоричних 
конструкцій в різних сферах культури (зокрема науки, музики, риторики, політології, математики). 
Однак і сьогодні дослідники намагаються конкретизувати, з’ясувати той чи той аспект 
термінологічного визначення цього тропа. При всій різноманітності тлумачень метафори всі вони 
походять з арістотелівського визначення: "Метафора – це перенесення поетичного імені або з роду на 
вид, або з вида на рід, або з вида на вид, або за аналогією".  

В широкому культурному полі розуміння метафори присутнє в лінгвістиці, філософії, психології, 
літературознавстві.  

Існуючі концепції метафори М.В. Куглер [1] розділяє на теорії заміщення і теорії предикації. 
Обидва підходи доповнюють один одного.  

Перша група теорій метафори розглядає її в якості формули заміни слова, лексеми, концепту, імені 
(номінативної конструкції) або "уявлення" іншим словом, лексемою, концептом, поняттям або 
контекстуальною конструкцією ("світильник розуму", "очі – дзеркало душі", "сила слова").  

Друга група теорій стосується до методичної ідеї "семантичної аномалії" або "парадоксальної 
предикації". Таке трактування метафори робить акцент на прагматиці метафоричного конструювання, 
мовної або інтелектуальної дії, акцентує функціональний сенс використовуваного семантичного 
зближення або об’єднання двох значень ("дзеркало дзеркалу сниться", "в пам’яті у гостях", "біди 
сумують без нас"). 

Чи не найбільшу увагу приділяють метафорі філософи, мовознавці, психологи. Торкнемося 
окремо розуміння метафори у кожній з цих галузей. 

Проблема філософського трактування метафори присутня в працях Х. Ортеги-і-Гассета, П. Рікера, 
О. Лосєва, О. Фрейденберг, Е. Соловей та ін. На думку Ю. Тимошенка, "у рамках філософського 
дискурсу метафора здебільшого розглядається в контексті проблем пізнання та мови" [2: 32]. Щодо 
осягнення метафори в мовній репрезентації – тут акцентується закоріненість тропів у самій структурі 
мови , їхня схильність до творення переносності значень. П. Рікер, чільний представник сучасної 
феноменології та онтологічної герменевтики, постулює, що людський досвід має яскраво виражений 
мовний (символічний) характер. І цю символічну функцію найповніше репрезентує метафора, 
значення якої постає через конфлікт у фразі. Метафора притаманна творчій свідомості загалом – 
такого висновку доходить П. Рікер [3]. На розумінні метафори як "знарядді мислення, формі 
наукового мислення" наголошує Х. Ортега-і-Гассет. Метафора, на думку філософа, служить тим 
знаряддям, за допомогою котрого поету вдається досягнути найвіддаленіших ділянок нашого 
концептуального поля. Об’єкти, що є близькими до нас, легко досягаються, відкривають думці доступ 
до далеких понять. Метафора ніби продовжує "руку" інтелекту. Ортега-і-Гассет підсумовує, що 
"метафора розширює кордони мислення" [4: 71]. 

 Про закоріненість метафори в поетичному мисленні, зокрема у первісному міфологічному 
мисленні, говорить О. Фрейденберг. Метафора є своєрідною перехідною ланкою між образом і 
поняттям. Вона не ототожнює об’єкти через ототожнення їхніх "властивостей", а дає змогу 
літературними засобами встановлювати подібність предметів, залишаючи їх тотожними собі, 
працюючи лише на рівні подібності властивостей. Те, що раніше розумілося як ритуальна, 
тотемістична та міфічна (генетична) тотожність, на рівні метафори стає лише тотожністю ілюзорною. 
Метафора "передає конкретність так, що вона обертається на своє власне іно-мовлення, тобто на 
таку конкретність, що виявляється абстрактним та узагальненим новим смислом" [5: 235.] Такі 
тотемічні класифікації, на думку Є. Мелетинського, можливі завдяки відомому "метафоризму" 
міфопоетичної думки, що здатна представляти соціальні категорії і відношення за посередництвом 
"образів" з природного середовища і навпаки "зашифрувати" природні відношення соціальними [6: 
232]. Тезу про взаємототожність поетичних образів і міфу продовжує філософ Е. Кассірер. На 
оригінальності, несподіваності метафори наголошує О. Лосєв. "Метафора не вказує ні на який інший 
предмет, окрім себе. Вона вже сама по собі є предметом самодостатнім і достатньо глибоким, 
щоб його довго розглядати і в нього вдумуватися, не переходячи ні на які інші предмети" [ 6: 156].  

Таким чином, у філософському аспекті метафора, пов’язуючись з ігровим первнем, з міфом, 
специфікою пізнання світу, тлумачиться як важлива форма проникнення у внутрішню природу і суть 
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речей. Вона безпосередньо відображає структуру осмислення, людський досвід, що втілений в 
метафорі у символічній формі. На думку М. Хайдеггера, "мова – це дім буття людини", а оскільки, 
метафора є певною символічною мовою (за Рікером), вона є складовою символічного світу людини. 
Окрім того, пізнавальні можливості метафори представляються оптичною метафорою (метафорою 
дзеркала) та метафорою сновидіння [7, 8]. 

Таким чином, метафору у філософському дискурсі розуміють як специфічну особливість 
мислення, що реалізується в мові через символічні концепти, що часто існують на рівні ядерних 
(архетипних) метафор. 

Система знань про метафору закріпилась і в психології. Проблема психологічного трактування 
метафори присутня в працях З. Фройда, Г. Блума, В. Ротенберга, І. Вачкова, Д. Гордона, А. Ваганова 
та ін.  

З. Фройд пов’язував її із сферою несвідомого, зокрема з дотепністю як видом душевної діяльності, 
спрямованим на отримання задоволення, котре випливає з економії психічної енергії [9]. Метафора 
схоплює схожість між несхожими поняттями, втілює контрастність уявлень, виявляє "сенс у 
безглузді". За Фройдом найархаїчнішою метафоричною формою втілення несвідомого є сновидіння. 
Саме у сні приховані думки і бажання реалізуються у символічних формах – метафорах і метоніміях. 
Психологічне пояснення тяжіння до метафоризму пропонує американський дослідник Г. Блум. 
Спираючись на психоаналіз З. Фройда, він ототожнює метафору з сублімацією. За Г. Блумом, 
метафора переводить ім’я на інший об’єкт, подібно до того, як сексуальність переноситься на 
мислення – інтелектуальну діяльність і мистецтво, внаслідок чого виникає новий троп. Зовнішнім у 
цьому тропі є подія, а внутрішнім – сексуальність.  

Метафору в поетичному тексті Г. Блум називає захистом від буквального значення слова – 
різновиду смерті творчої особистості. Страхом творчої смерті вмотивовує дослідник несвідоме 
прагнення поета до оригінальної тропеїчної образності, бо саме через неї той чи той митець 
відокремлює себе від інших поетів[10: 214]. Таким чином, метафора служить засобом 
індивідуального вираження творчої суті митця.  

На думку І. Маноха, табуїстичні за своєю природою метафоричні прийоми можуть 
використовуватись з різною метою: щоб облагородити реальний об’єкт, щоб "полити його брудом", 
висміяти, щоб компенсувати відсутність інших пояснювальних засобів. Тепер метафора намагається 
вивільнитись від поза поетичних, або реальних, покровів. Мова йде про те, що метафора прагне стати 
реальністю, стати на один щабель з поняттям або навіть перевершити його в можливості відбивати 
реальність [11: 37] 

Можливість використання метафори в психотерапевтичних цілях вчені зрозуміли зовсім недавно. 
Після З. Фройда, як зазначає І. Вачков, в межах психоаналітичного підходу з’явились концепції 
К.-Г. Юнга та Е. Берна, які розкривали роль казкових метафор в людському житті і запропонували 
психотерапевтичні технології з використанням метафор (гіпнотерапія з використанням метафор, 
символ-драма, імаготерапія, робота зі скерованим уявленням, позитивна терапія Пезешкіна, 
казкотерапія і под.). Відомий сучасний психотерапевт Леонід Кроль, говорячи про використання 
метафор під час гіпнозу, дотепно зауважив: "терапевтична метафора – це не стільки порівняння, 
скільки іскра, що виникла від зіткнення двох реальностей. Вона як спалах освітлює суть двох сфер: 
словесної і невербальної, реальної і уявної, свідомої і несвідомої. Так викрешується іскра сенсу, іскра 
розуміння" [12: 65]. В останні роки особливу увагу приділяють метафорі такі напрямки психологічної 
науки як нейро-лінгвістичне програмування (НЛП) та гештальт-теорія. Трактуванню метафори в 
світлі гештальт-підходу присвячена праця В. Ротенберга "Мозок. Стратегія півкуль". Виходячи з 
відомої тези про функціональну асиметрію півкуль головного мозку, дослідник говорить про явище 
синестезії, суть якого полягає в тому, що творчі люди володіють цікавою властивістю – бачити, 
наприклад, кольори, коли вони дивляться на букви або цифри чи слухають музику (т. з. "кольоровий 
слух" був у композиторів М. Римського-Корсакова і О. Скрябіна, сильною формою синестезії володів 
В. Набоков). Ротенберг висловлює припущення, що процеси, подібні до синестезії, можуть лежати в 
основі нашого розуміння метафори як такої і бути надзвичайно важливими для творчості. Сьогодні 
можна говорити без перебільшення: ні один психотерапевтичний напрямок не обходиться без 
використання метафор. Оскільки метафора є втіленням прихованих сенсів, мова метафори є 
символічною мовою людського спілкування і одним з важливих засобів мистецтва, зв’язною ланкою 
між різними семантичними просторами (в когнітивному аспекті), вона вводить в дію приховані 
механізми несвідомого, використовуючи архетипні елементи, то простір для залучення метафори з 
метою психологічного впливу є надзвичайно широким.  

В сучасній мовознавчій науці яскраво проявляється тенденція використовувати метафору в різних 
напрямах: семіотиці, психолінгвістиці, соціолінгвістиці, когнітивному мовознавстві, структурній 
лінгвістиці і, звичайно, стилістиці. Дослідження мовної метафори присутні у працях Ю. Левіна, 
Б. Плотнікова, С. Кураша, Н. Арутюнової, В. Григор’єва, В. Гака, Н. Черкесової, І. Арнольда, 
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Г. Скляревської, І. Толочина, В. Борисова, Р. Якобсона, Дж. Лакофа, М. Джонсона та ін. Мовознавці 
виробили ряд теоретичних підходів до розуміння метафори. До них належать: інтерпретаційна модель 
(Г. Ґадамер, С. Аверинцев, Е. Добренко, О. Староселець, Н. Крюкова, К. Томашевська та ін.), 
герменевтична модель (Г. Ґадамер, І. Соловйов, П. Рікер), лінгвоаксіологічна інтерпретація метафори 
(Р. Розов, Л. Альберті, А. Баранов, В. Карасик, І. Дубровіна, Д. Девідсон), інтерпретація метафор в 
лінгводидактиці і теорії перекладу (Н. Жинкін, Е. Верещагін, В. Костомаров, Аверіна, Караулов, 
Ж. Ладміраль, Т. Борисова), лексикографічний підхід (У. Вейнрех, Ф. Растьє, Г. Скляревська, 
Ю. Апресян) [13]. 

Для когнітивного напряму сучасної мовознавчої науки характерне розуміння метафори не лише як 
лінгвістичний, а як ментальний факт, що концептуалізує нашу картину світу [14: 14]. Особливо 
цікавим в цьому аспекті є підхід до метафори, що його запропонували в 80-х роках Дж. Лакофф і 
М. Джонсон у своїй знаменитій монографії "Метафори, якими живемо". Він отримав назву 
концептуального аналізу. Основні положення цього підходу полягають у тому, що метафора 
відноситься не до рівня мовної техніки, а до рівня мислення і діяльності. Людський досвід виступає 
основою для творення метафоричних концептів. Суть метафори полягає в розумінні і досвідному 
переживанні одного роду речей в термінах іншого (наприклад, метафора "суперечка – це війна". В 
цілому виникає переконлива картина метафоричної систематики, яка ясно показує наш спосіб 
мислення і поведінки в ситуації суперечки, що реалізується в повсякденному дискурсі). 
Концептуальна система мови вміщує універсальний і національний (ідіоетнічний) компоненти. 

У полі зору лінгвістів поряд із рутинними (мовними) й індивідуальними (художніми) перебувають 
так звані ядерні (кореневі, базові, фундаментальні, архетипні) метафори, які розщеплюються і за 
аналогією і асоціаціями між різними групами понять творять дрібніші метафори і різновиди метафор. 
Семантичне поле метафори тісно пов’язане з національно маркованими образними картинами світу, 
онтологічними моделями світу. На думку Ю.Тимошенка, "Архетипна метафора як релікт 
універсально-колективних первнів людської психіки та образ етноміфологічного канону має значно 
вищий ступінь функціональності в художньому тексті, ніж індивідуально-контекстуальний троп, 
бо вона володіє потужним сугестивним зарядом – інтенцією вражати, навіювати, захоплювати" [2: 
31]. Подібну тезу про індивідуальну самоцінність метафори висловив О. Лосєв. Важко не погодитись 
з такими міркуваннями, оскільки саме базові (архетипні) метафори творять сталі образні константи, 
що проходять часом через усю поетичну творчість митця і стають символічною основою художнього 
світу. Майстерність художника слова полягає у творенні власного неповторного образного сенсу, 
який він відкриває у базовій метафорі або через її присутність, і через це сам реалізується в тексті.  

Поступове варіювання асоціативного поля метафори дозволяє говорити про семантичне 
зближення метафори і міфу. На такому зв’язку наголошує О. Фрейденберг, пов’язуючи метафору з 
давніми ритуалами прийняття їжі, семантикою жертвоприношення, смерті, відродження, однак те, що 
метафора і міф близькі за своєю семантичною суттю ще раніше стверджували О. Веселовський [15], 
О. Потебня [16], Л. Виготський [17]. Мова міфологічного періоду була наскрізь метафоричною, тому 
метафора мала світоглядне значення у розумінні світу, була відображенням реальності на певному 
етапі сприйняття. 

Цікаво, що саме мовознавці вперше провели термінологічне розмежування метафори на мовну і 
художню. Ідею протиставлення художньої і поетичної мови розробив Б. Ларін. Суть цього 
відокремлення у тому, що мова художньої літератури, окрім реального і логічного змісту, має ще й 
естетичний об’єкт. Суґестивність тексту і взаємозумовленість всіх його елементів визначають 
характер метафори в мові художньої літератури – її багатовимірність відрізняє від мовної метафори. 
Таке розмежування є принципово важливе для науки про метафору, оскільки, таким чином, 
окреслюються семантичні межі – об’єктом дослідження у мовознавстві є, в основному, мовна 
метафора, метафоричне поле, набір сем і т.д.  

Метафора в лінгвістичних працях є дієвою когнітивною моделлю. Вона здатна висвітлювати і 
затемнювати різні сторони об’єкта, вона складна і багатогранна, допомагає виявити не тільки 
універсальні, а й національні аспекти мислення. 

Можемо стверджувати, що такий багатий доробок досліджень свідчить про формування нового 
напрямку – лінгвометафорології, що дозволить уніфікувати різноманітність у системі тлумачень 
метафори і систематизувати існуючі інтерпретаційні підходи, здійснити опис способів і джерел 
творення метафор як у мовній практиці спілкування, так і в літературній творчості. 

Сучасне розуміння метафори в літературознавчому аспекті здобуло помітні теоретичні 
досягнення. В українській літературознавчій науці це, зокрема, монографія Б. Іванюка "Метафора і 
літературний твір". У своїй книзі Б. Іванюк намагається простежити еволюцію теоретичних підходів 
щодо метафори від Аристотеля і до наших днів. Аналізуючи окремі тексти (як поетичні, так і 
прозові), автор приходить до висновку, що метафора є універсальною фігурою постміфологічного 
художнього мислення [18].  



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 26. Філологічні науки 

120 

На важливості розуміння метафори в конкретному контексті наголошує В. Вовк [19]. Поетичне 
мовлення є своєрідною концентрацією мовних процесів в цілому і в метафорі зокрема. Метафора є 
однією з основних установок. В. Вовк поділяє метафору в художньому мовленні на індивідуально-
авторську (є найулюбленішим і найпоширенішим засобом в творчому арсеналі автора), метафору-
символ (повне сприйняття символу потребує духовної напруги реципієнта, іноді для розуміння 
розгорнутого значення метафори-символа необхідно знати зміст всієї книги) і фразеологічну 
метафору. Відповідно до значення автор виділяє вісім лексико-семантичних груп. Кожна лексико-
семантична група характеризується спільністю виражених понять, а також спільністю переносних 
значень іменників.  

Літературознавство і теоретична поетика збагатилися дослідженнями про метафору не лише в 
плані її глибшого теоретичного осмислення, а й працями, що вивчають метафорику в творчості 
окремих письменників. Про потребу вивчення тропів у тісному зв’язку з словесно-образним 
мисленням писали О. Веселовський, В. Жирмунський, Б. Мейлах, М. Поляков, М. Коцюбинська, 
Ф. Пустова, Б. Іванюк, Ю. Тимошенко, Е. Соловей, К. Кедров, М. Епштейн та ін. Трактування 
метафори тут якісно інше, ніж у працях мовознавців, оскільки під метафорою розуміють як 
невеличкий порівняльний образ, так і цілий текст. На думку М. Коцюбинської, "метафоризація 
сприймається як мовний засіб лише при наявності якихось формальних показників. Коли вона 
виходить за межі слова, поширюється на ціле речення, на цілий уривок тощо, то перестає бути 
явищем чисто мовним" [8: 143]. Літературознавця цікавить неповторність метафори в її зв’язках з 
усією образною системою твору. 

Ґенезу поетичної метафори можна пояснити потребами процесу "освоєння світу", що історично 
розвивається, тобто конкретної людської практики. Сам принцип утворення метафори, що виникає на 
основі порівняння властивостей різних предметів і їх синтезування в новому понятті, властивий поезії 
загалом. На думку Б. Мейлаха, в усіх поетичних системах метафора є предметом прикрашення або 
орнаментування, вона більшою мірою залишається поза межами цілісного художнього мислення [21: 
206].  

Як бачимо, таке розуміння метафори вписується в систему традиційної теорії розуміння тропа як 
заміщення, тобто через заміну слова, імені, поняття чи цілої системи значень іншими, які означують 
інший досвід.  

На думку постмодерного філософа і літературознавця Ж. Дерріди, метафора сама є філософським 
концептом, що діє в самій системі протиставлень (сутність проти випадковості, властиве проти 
невластивого, осмислювань проти чуттєвого) [22]. 

Метафора в художньому тексті несе великий заряд суб’єктивного сприйняття, індивідуального 
світовідчуття, особистої системи цінностей митця. 

Дуже цікавий і, на нашу думку, неординарний підхід до розуміння метафори висловили одночасно 
два російських критики – К. Кедров і М. Епштейн. Виникнення цього напрямку – метаметафоризму 
можна датувати досить точно: 1983 – початок 1984 року. Головним теоретиком метаметафори є 
К. Кедров, невеличка поема якого "Комп’ютер любові" може розглядатися як художній маніфест 
метаметафоризму, тобто густої, насиченої, тотальної метафори, в порівнянні з якою звичайна 
метафора повинна виглядати частковою і нерішучою. В своїх тезах про метареалізм (метафоричний 
реалізм) вони говорять про існування "метареальності", тобто реальності, що відкривається за 
метафорою, на тому ґрунті, куди метафора переносить свій сенс. Кедров і Епштейн ввели поняття 
"метаболи". Якщо метафора ділить світ на порівнюване і те, з чим порівнюють, то метабола – це 
цілісний світ, що не ділиться надвоє, але відкриває в собі множину вимірів. Метафора – це готовність 
повірити в чудо, а метабола – здатність його осягнути [23]. 

Отже, поле досліджень, пов’язаних так чи інакше з метафорою постійно збільшується. Метафора 
торкається чи не усіх сфер людських відносин. В термінологічному сенсі вона існує у двох основних 
значеннях – метафора у контексті мислення (думки) і у площині мови (художнього слова). На 
сучасному етапі термін "метафора" – це вже далеко не простий перенос за подібністю чи аналогією, а 
складна багатофункціональна дискурсивна категорія з тенденцією до відокремлення як самостійний 
науково-міждисциплінарний термін. 
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Пемпусь Т.С. Метафора: теоретико-литературный аспект. 

Предметом статьи является понимание термина "метафора" в разных областях науки – 
философии, психологии, лингвистике и литературоведении. Определяется роль метафоры в 

современных научных исследованиях.  

Pempus T.S. Metaphor: theoretical and literary aspect. 

The article examines the term "metaphor" in philosophy, psychology, linguistics, and literary criticism and 
determines its role in modern scientific research. 
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ОЦІНЮВАННЯ В ТЕРМІНОСИСТЕМІ КРИТИКИ ПЕРЕКЛАДУ 

У статті розглянуто термін "оцінювання" як ключове поняття літературної критики та критики 
перекладу. Здійснено спробу аналізу цього поняття у системі двох мов (української та англійської) з 

метою визначення термінологічних адекватностей. 

У період бурхливих суспільних, політичних, наукових конфліктів, які призводять до взаємних 
звинувачень та претензій, уміння добре і справедливо оцінити, при цьому бути точним та 
неупередженим у своїх судженнях, вимагає неабияких зусиль та ґрунтовних знань. Найчастіше 
причиною таких непорозумінь стає різне, іноді абсолютно протилежне, трактування одних і тих же 
понять та явищ. Вирішення цієї проблеми бачимо у з’ясуванні термінів та основних категорій, 
неправильне або невідповідне використання яких стає перешкодою на шляху до порозуміння. 

У запропонованій статті мова йтиме про термін "оцінювання" та деякі інші пов’язані з ним 
поняття у літературній критиці та критиці перекладу як дисциплінах, головне завдання яких – 
забезпечувати оцінку, характеризувати надходження до сфери літератури творів оригінальних і 
перекладних. У полі нашого зору перебуватимуть поняття "оцінювання", "оцінка", виражені засобами 
української та англійської мов.  

Літературна критика як галузь наукового знання, що спрямована на оцінювання творів мистецтва 
та визначення їх естетичної вартості, широко послуговується терміном "оцінка", який є основним 
знаряддям у діяльності того, хто здійснює оцінювання. Критика художнього перекладу, як окрема 
галузь перекладознавчої науки, що "займається аналізом конкретних перекладів та їх оцінкою в 
зіставленні з оригіналами" [1: 203], також використовує цей термін у своїх напрацюваннях. Проте 
термінологічна неадекватність має місце як у межах згаданих дисциплін, так і на ширшому рівні, 
викликана мовною конфронтацією. 

Метою нашої розвідки є спроба систематизації основного поняттєвого матеріалу, пов’язаного з 
терміном "оцінювання" в критиці літературного твору (оригіналу) та критиці художнього перекладу. 
У своїй роботі ми намагатимемося, зокрема, усистематизувати поняття англосакського 
літературознавства assessment, evaluation, judgement, measurement в англійській мові та 
прокоментувати їхні відповідники (якщо такі є) чи віднайти й запропонувати замінники їм (якщо 
відповідників немає) в українській літературознавчій термінології. 

Теоретичні та методологічні аспекти оцінювання перекладу, відображені у численних працях 
відомих науковців, або з погляду практичного спостереження за перекладацькою методикою, або з 
точки зору ідейно-естетичної вартості перекладу як нового літературного явища у приймаючій 
культурі.  Так, П. Ньюмарк розглядає оцінювання перекладу як складову критики поряд із аналізом 
оригіналу, інтерпретацією перекладацьких методів та порівнянням оригіналу з перекладом [2: 186]. 
С. Гервей та Й. Хіггінс називають оцінювання перекладу завершальною стадією стилістичного 
редагування, об’єктом якого стає текст як продукт перекладу [3: 187-199]. Автор праці "Переклад і 
літературна критика. Переклад як аналіз"  М.Г. Роуз вважає, що у літературній критиці статуси твору 
оригінального та його перекладу повинні бути рівними. "Рівний статус  означає, що ми маємо справу 
з літературними рівностями" [4: 71], тобто вимоги до оцінювання перекладу не мають відрізнятися 
від вимог до оцінювання оригіналу. 

Питання про розрізнення основних понять критики перекладу слід розпочинати із з’ясування 
мовних відповідностей/невідповідностей, тобто з перспективи лексикографії, адже мова насамперед 
відображає об’єктивний стан існування того чи іншого явища, процесу, дії утворенням та 
закріпленням за словами нових понять, які в подальшому набувають специфічних, власне 
термінологічних, характеристик для їх описування [5: 16-24]. 

Спільним і вихідним для оцінювання та критики є поняття судження – логічна категорія, що 
позначає думку, в якій утверджується або заперечується щось про предмети та явища об’єктивної 
дійсності. Судження вказує на предмети та притаманні або відсутні у них властивості, ознаки, 
зв’язки, відношення. За допомогою суджень ми пізнаємо предмет у різноманітних його проявах. 
Через судження ми висловлюємося про те чи інше явище, характеризуємо та означуємо його, тобто 
передаємо своє критичне осмислення. В українській мові цей термін в основному використовується у 
наукових працях і, як правило, рідко вживається у щоденній лексиці, хоча тлумачний словник 
української мови подає судження як 1) думка про що-небудь, погляд на щось; виклад своїх думок, 
поглядів; 2) логічна думка, в якій стверджується або заперечується що-небудь відносно предметів і 
явищ [6: 825] і пов’язані з ним лексичні такі поняття, як висловлювання, думка, точка зору, погляд. В 
англійській мові українське судження має три своїх відповідники opinion (думка), judgment (присуд, 
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судове рішення), та statement (у значенні логічної категорії), і коло їх застосувань значно ширше, 
включаючи розмовну мову. Першорядне значення англійського judgment – вирок, рішення суду; 
2) кара; 3) думка, гадка; 4) розсудливість, розважливість [7: 282]. Щодо критики перекладу цей термін 
найчастіше застосовується зі значенням судження. Так, висловлюючи свою думку про сучасний стан 
оцінювання якості перекладів та неузгодженість у роботі між перекладачами, клієнтами та 
видавцями, перекладач, професор Гайн, зокрема, зазначив: "Видавець може мати суб’єктивні 
судження (курсив наш. – О.І.) щодо перекладів, особливо якщо у нього мало досвіду в 
перекладацькій практиці та в знанні наших індивідуальних стилів і словникового запасу і він, таким 
чином, шукатиме спосіб критично оцінити переклад" [8: 4]. Англомовний  словник літературних 
термінів для описування поняття критики дає таке визначення: "оцінювання літературних творів, 
включаючи класифікацію за жанрами, аналіз структури і судження про цінність" [9: 46]. Таким 
чином, у літературознавчих наукових чи спеціальних працях термін judgment передається за 
допомогою судження, у щоденному спілкуванні – думка, погляд. 

Літературна критика найбільше послуговується терміном evaluation – оцінювання, який 
співвідноситься з основним поняттям в аксіології – value та позначає категорію вартості, цінності. 
Оцінювати (to evaluate) – уважно розмірковувати над чимось перед тим, як висловити судження про 
його вартість, важливість, якість [10: 471]. Розуміння прочитаного, за словами Роберта ді Янні, 
базується на трьох компонентах: досвіді читача, його інтерпретації твору та оцінюванні прочитаного 
[10: 29]. "Критичне оцінювання (critical evaluation) передбачає висловлення суджень про літературні 
твори. Коли ми оцінюємо літературний твір, ми обмірковуємо та складаємо своє враження щодо 
цінностей (соціальних, моральних, культурних) висловлених у тексті. …  Оцінювання базується на 
інтерпретації; наші висновки щодо значення текстів залежать від того, як ми їх оцінюємо" [11: 9]. 
Відповідником до англійського evaluation в українській мові ми маємо оцінювання, яке вказує на 
процес або результат діяльності, спрямованої на осмислення, вивчення об’єкта з метою формування 
своєї думки (позитивної, негативної, нейтральної, порівняльної і т.д.). Великий тлумачний словник 
сучасної української мови подає наступні визначення для поняття "оцінка": 1) дія за значенням 
оцінити, оцінювати; 2) вартість, ціна чого-небудь; 3) думка, міркування про якість, характер, значення 
і т. ін. кого, чого-небудь; 4) прийняте позначення якості знань і поведінки учнів [12: 693]. Термін 
"оцінювати", відповідно, трактується як: 1) призначати ціну чому-небудь, визначати вартість чогось; 
2) визначати якості, цінність і т. ін. кого-, чого-небудь. // Складати уявлення, робити висновок про 
кого-, що-небудь, визначати суть, характер, значення, роль і т. ін. чогось. // Розуміти, визнавати 
позитивні якості, цінність і т. ін. кого-, чого-небудь [там само].  

Критика, як будь-яка діяльність, пов’язана з оцінюванням, послуговується здобутками теорії 
вартості, а саме її твердженням про розрізнення понять факту й цінності, об’єктивності й 
суб’єктивності та інших [13: 719], що дозволяє критиці, в свою чергу, пояснити питання 
літературних уподобань, читацьких переваг, симпатій.  

Англомовний словник літературних та тематичних термінів пропонує у зв’язку з цим таке 
поняття, як value judgment (судження вартості) – судження, яке базується на особистісних принципах 
чи культурних смаках. У літературознавчих студіях проблема цінностей зосереджується на двох 
аспектах: взаємозв’язку інтерпретації та розуміння цінностей, тобто зв’язку, якщо такий існує, між 
розумінням тексту читачем і його відчуттям прекрасного, з одного боку, а з іншого – на 
обґрунтованості поняття судження вартості, взагалі [14: 337].  

Поняття критики та оцінювання взаємообумовлені: критика передбачає оцінювання та 
аналізування творів мистецтва у процесі вивчення їх, а оцінювання – це спосіб критичного 
опрацювання/осмислення об’єкту дослідження, в результаті якого формується думка, погляд щодо 
пізнаваного явища. 

Специфічний для критики перекладу термін assessment існує у межах складової концепту 
translation quality assessment (оцінювання якості перекладу) для позначення, за словами І. Бурханова, 
двох типів діяльності: а) оцінювання (evaluation) та б) критики (criticism) [15: 108]. Здійснення 
оцінювання перекладу передбачає вироблення системи критеріїв для зіставлення текстів оригіналу та 
перекладу з метою визначення їх відповідностей. Крім того, оцінювання якості перекладу породжує 
моделі для формування теоретичного підґрунтя системи оцінювальних критеріїв, які повинні не лише 
відображати стан науки про теорію перекладу, а й сприяти удосконаленню перекладацької практики. 

Джуліан Хауз описує три основні моделі оцінювання перекладеного твору, сформульовані на 
підставі тлумачення перекладу як операції, при якій значення (meaning) лінгвістичних одиниць 
зберігаються еквівалентними. Так, mentalistic view of meaning (особистісний чи суб’єктивний погляд 
на значення) витворює інтуїтивне або інтерпретаційне оцінювання перекладу, яке залежить 
виключно від власної суб’єктивної інтерпретації того, хто здійснює оцінку. На противагу 
суб’єктивно-інтуїтивним підходам до оцінювання, response-based approach (теорія читацького 
відгуку) має на меті більш науковий спосіб трактування оцінювання перекладу і бере до уваги 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 26. Філологічні науки 

124 

реакцію читачів як результат сприймання значеннєвого матеріалу при прочитанні похідного тексту. 
Автори цієї теорії вважають, що добрий переклад повинен викликати у читачів відгук рівнозначний 
тому відгуку, який продукують реципієнти оригіналу. Text and discourse based approach (текстуальний 
та дискурсивний підхід) до оцінювання орієнтований на трактування значення у ширшому аспекті, 
ніж текстуальний рівень. Значення тексту не обмежується розумінням, що продиктоване 
лінгвістичними одиницями, а залежить також від ситуативного, культурного контексту. Переклад 
тексту не можна оцінювати відокремлено, відірвано від середовища, у якому він виник [16: 243].  

Протягом XX століття теорія перекладу поповнилася новими здобутками, дослідженнями, які, у 
свою чергу, справили вплив і на оцінювання перекладу як складової критики. Найрезультативнішими 
виявилися розвідки, які пропонують вважати оригінал твору, а також культурні та літературні 
традиції його створення наріжним каменем, центром, точкою опори при процесі оцінювання якості 
перекладеного тексту. Таку теорію називають "моделлю, орієнтованою на оригінал" [цит. за: 15:110].  

На жаль, в українській мові ми не можемо знайти еквівалент поняття assessment ні на лексичному, 
ні на вужчому, термінологічному, рівні. Англо-український словник,  наприклад, подає це слово у 
перекладі як 1) обкладання; 2) сума оподаткування; 3) оцінка майна для оподаткування [7: 52]. В 
англійській мові assessment трактується як 1) процес вироблення судження або формування думки 
після ретельного роздумування над чимось; 2) підрахунок коштів або вартості чогось, сума коштів 
або вартості [10: 70] і є синонімом до слова evaluation. Відмінність у їх застосуванні пов’язана з 
походженням цих слів: evaluation від слова value (цінність), assessment – asset (позитивна якість; 
перевага, плюс). Це, очевидно, і пояснює вживання assessment поряд зі словом quality, яке в 
англійській мові позначає поняття високої якості.  

Розвиток науково-технічного прогресу та впровадження комп’ютерних технологій у таких 
традиційно гуманітарних сферах, як літературознавство, мовознавство, змусило критику перекладу 
розробити ще один специфічний термін для опису процесу оцінювання перекладу. Цей термін 
translation quality measurement відображає особливості кількісного оцінювання, а його творці, 
практикуючі перекладачі, вважають, що не можна оцінити те, що не підлягає точному вимірюванню 
[17: 14]. Процес оцінювання, тобто translation quality measurement,  традиційно розпочинають із 
визначення поняття quality, яке найчастіше вказує на задоволення потреб та очікувань клієнтів чи 
замовників перекладу. Правильний переклад – це переклад, який не містить помилок або їх кількість 
не перевершує допустимої межі. У зв’язку з цим запропоновано ще одне поняття translation quality 
index (індекс якості перекладу) – точно встановлена межа – певна кількість помилок, перевищення 
якої вказує на недостовірний, неправильний переклад. Критеріями для успішного оцінювання якості 
перекладу вважають: 

ü повторюваність (коли два оцінювання одного й того ж тексту перекладу дають 
подібні результати); 

ü відтворюваність (різні оцінювачі перекладів повинні приходити до подібних 
висновків, оцінюючи ті ж самі переклади); 

ü об’єктивність (уникнення суб’єктивних упереджень). 
В англійській мові measurement – вимірювання, вимір, розмір походить від measure, що означає 

1) міряти, вимірювати, відміряти; 2) знімати мірку; 3) оцінювати, визначати (характер) і т.д. 
Українське вимірювання обмежується лише поняттями, пов’язаними виключно з математичним 
встановленням кількості: визначати величину, розмір чогось, підраховувати, підводити підсумки, 
обчислювати, вираховувати та інші [18]. Відсутність прямого відповідника терміна translation quality 
measurement не означає, що українські оцінювачі перекладу не здійснюють таких операцій, як, 
наприклад, підрахунок кількості допущених помилок, щоб переконатися у повноті та точності 
вираження перекладу. 

Отже, оцінювання перекладу можна розглядати, з одного боку, як роботу безпосередньо над 
текстом новоствореного перекладу, тобто літературне опрацювання рукопису, покращення мови, 
стилю, композиції твору. Це передбачає співпрацю з автором перекладу, допомогу в удосконаленні 
змісту та форми викладу, літературних та мовних якостей рукопису (граматична правильність, 
точність слововживання, виразність висловлювання тощо). Така діяльність неможлива без звернення 
до оригіналу й асоціюється, радше, з мовностилістичною специфікою функціонування перекладу. З 
іншого боку, оцінювання похідного тексту – це вивчення твору перекладу, з притаманною йому 
мистецько-презентаційною роллю у приймаючій літературі. Воно спрямоване на дослідження мотивів 
вибору перекладачем того чи іншого твору, культурного середовища виникнення оригіналу, 
співвідношення контекстів оригіналу та перекладу. Цей спосіб оцінювання перекладу намагається 
встановити художню цінність літературного твору. 

Зважаючи на те, що переклад термінів – одна з найскладніших проблем термінознавства як 
синтетичної міжгалузевої дисципліни [19], не наважуємося пропонувати конкретні терміни для 
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описування аналізованих понять. Спробуємо лише окреслити деякі можливі способи введення нових 
дефініцій, а саме: 

ü шляхом підбору національного відповідника: evaluation (value) – оцінювання 
(цінність) для визначення художньої вартості твору; 

ü за допомогою перекладу: translation quality assessment – оцінювання якості перекладу 
для позначення якості перекладу через концепт "еквівалентності" оригіналу в 
соціолінгвістичному вимірі (Хауз); 

ü за допомогою часткового тлумачення і перекладу: translation quality measurement – 
кількісне оцінювання якості перекладу для вказування на вимірювальний спосіб 
оцінювання перекладу.  

Порівняльний аналіз української та англійської термінологій, потребуючи подальшого 
дослідження, мусить взяти до уваги терміни інших мов для позначення поняття оцінювання, скажімо, 
російського – оценка, польських – wartościоwania, oceny, з метою отримання вичерпних результатів 
щодо можливостей упровадження нових найменувань у системі національного термінознавства. 
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Олийнык И.Д. Оценивание в терминологической системе критики перевода. 

 В статье рассматривается термин "оценивание" как ключевое понятие литературной критики и 
критики перевода. Осуществляется попытка анализа этого понятия в системе двух языков 

(украинского и английского) с целью определения терминологических адекватностей.  

Oliynyk I.D. Evaluation in terminological system of translation criticism. 

 The article studies the term "evaluation" as a key concept in literary and translation criticism. The concept 
of evaluation is  analyzed within the system of two languages (Ukrainian and English) in order to determine 

terminological conformity. 
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ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ІМПЛІКАЦІЇ КАТЕГОРІЙ САКРАЛЬНОГО ТА ПРОФАННОГО 

У статті розглянуто категорії сакрального та профанного, виходячи з можливості їх застосування 
у літературознавчих дослідженнях, зокрема у жанровому аспекті. При тому основним пунктом 
віднесення є відповідність чи невідповідність літературного явища системі офіційно прийнятих 

норм конкретної доби.     

Метою цих міркувань є, передусім, спроба дати відповідь на питання: наскільки доцільно 
запроваджувати до літературознавчих студій релігійну пару категорій: sacrum та profanum і що нового 
для розуміння літературних явищ може запропонувати ця призма розгляду? 

Говорячи про поняття сакрального (sacrum) та профанного (profanum), ми передусім ґрунтуємось 
на опрацюваннях та висновках О. Клековкіна [1], А. Домбрувки [2]. Хоча перша праця має 
театрознавчий характер, а друга — культурологічний, але пропозиції авторів цікаві та універсальні за 
своєю суттю, аби скористатися ними і в суто літературознавчому дослідженні.  

Слово "сакральний" функціонує у різних сферах людського життя, розширивши своє значення 
поза межі спеціального його розуміння як такого в галузі релігійного культу. Натомість поняття 
профанного асоціюється перш за все зі словом "профан" як "особа, не обізнана у якій-небудь галузі, 
некомпетентна особа; неук, невіглас". Зрідка згадується інше його значення — як "той, хто не мав 
права входити до храму" [3: 351]. Однак саме аспект посвяченості/непосвяченості є домінантним 
моментом у смисловому полі цих категорій. І будь-яке порушення певних характеристик, умов та 
норм єдиної, офіційної істини переводить їх носія у сферу профанного (як несвідоме чи свідоме 
виключення себе), сферу невідповідності. Часто-густо носій цього "профанум" формує власну 
територію, де його "профанні" істини набувають статусу єдиних — сакральних, і залучає до свого 
світу інших (за їх (інших) згодою, або ж силоміць), виступаючи конструктором, дослідником, 
експериментатором, зрештою — режисером; іншим разом носій profanum змушений замикатися в 
собі, відчуваючи свою невідповідність або ж намагатись протидіяти офіційному/зовнішньому.  

Опозиція sacrum/profanum у своїй універсальності дає можливість зіставлення різних територій 
(конкретно-особистісної та соціально обов’язкової) на різних площинах та у різних сферах людського 
існування. При тому основним критерієм виступатиме категорія відповідності/невідповідності, а 
основними характеристиками: sacrum — усталеність, обов’язковість, традиція, норма, незмінність, 
універсальність; profanum — мінливість, неусталеність, хисткість, необов’язковість, індивідуальність, 
опозиційність тощо. У всіх випадках, як тільки входимо на територію профанного, потрібно забути 
про безумовність правд, про єдність, одновимірність категорій, про однозначну серйозність 
сприйняття світу. Ми вступаємо у межі гри (чужої, своєї, загальної, одноосібної), де незнання правил 
не відміняє участі у ній, де, зрештою, і знання правил не завжди допомагає, оскільки може знайтися 
хейзінгівський "шпільбрехер" — хтось, хто ці правила зумисно порушує; потрапляємо у світ 
гротеску, іронії і сарказму, світ пародій, двійників та масок, карнавалів та маскарадів. 

Надзвичайно цікава класифікація різних рівнів sacrum була запропонована Х. Беккером. 
Розуміючи під сакральністю "освячення відомого, опірність на новизну та опір перед нею" [2: 63] і 
визнаючи основними атрибутами небажання змін, сталість ритуальних правил гри, повторюваність 
[там само, 64], учений виділяє у явищах sacrum  8 рівнів (ступенів), що творять певну ієрархію, хоча, 
як коментує польський дослідник А. Домбрувка, "порядковість цих ступенів не буде, мабуть, завжди і 
всюди такою самою, оскільки вона є відбиттям актуальної та локальної шкали цінностей" [2: 66]. 
Найвищий ступінь займає категорія  sacrum святого. У Беккера він традиційно стосується сфери 
релігії. Однак цілком закономірним буде теж перенесення цих термінів у інші сфери людського духу, 
зокрема, у сферу політичного, де на місце єдиного християнського Бога ставиться єдиний Вождь. 
О.Клековкін зауважує: "і антирадянські твори мистецтва, і "розстрільні" політичні статті у 
Кримінальному кодексі СРСР носили антисакральний, а не політичний, як це інколи тлумачилося, 
характер; держава притаманними їй засобами захищала свій sacrum" [1: 82]. 

Паралельно (і опозиційно) з поняттям сакрального функціонує поняття профанного. Спочатку — 
як антонім до "святе" — "світське". Поступово поняття профанного, профанації набуло іншого 
значення. Так, "Словник чужомовних слів в українській мові" подає таке значення: "профанація — 
зневажливе, нешанобливе ставлення до чого-небудь загальновизнаного, загально шанованого; 
неуцьке перекручування, опоганення, опошлення чогось" [3: 351]. Клековкін, досліджуючи сакральне, 
пропонує таке тлумачення: "Слід, мабуть,  говорити про світське, профанне як синонім опозиції до 
офіційного міфу, якщо вона [ця опозиція – Н.С.] навіть нечітко сформульована і не носить 
войовничого характеру" [1: 79].  
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Беккер у світлі тлумачення сакрального як незмінного профанне трактує як "поле діяльності 
сприйняття змін, або ж результати готовності їх проведення" [2: 67]. При цьому замість логічного 
profanum, учений воліє вживати термін "секуляризація" [там само]. Якщо у системі Беккера для 
сакрального відводилось 8 ступенів, то секуляризація виявляється у чотири різні способи. Цікаво, що 
карнавал тут співвідноситься із "секуляризацією зручності" (у Беккера — komfortable): "роблю те, що 
мені подобається <…>" [цит. за 2: 68]. Автор підкреслює ліквідацію усіх стримуючих факторів, 
дезорганізацію, пришвидшення суспільної зміни "через ігнорування традиційних обмежень та 
провокування нових рішень" [там само]. 

Говорячи  про sacrum, маємо на увазі офіційну ідеологію (доби, країни, режиму), що знаходить 
своє вираження і в літературі у вигляді офіційно визнаних та прийнятих жанрів, тем, сюжетів.  

Кожен sacrum (а якщо дотримуватися класифікації Беккера — кожен sacrum найвищого рівня) має 
свого "глашатая" у постаті "офіційного", "священного жанру", в рамках якого і через який 
відбувається проголошення істини. За О.Клековкіним, таким жанром (чи це sacrum політичне, чи 
релігійне, чи мистецьке) є містерія у найширшому значенні цього терміна, де основною функцією є 
проголошення, пропагування та утвердження офіційної ідеології. У цьому сенсі містеріями є і  
середньовічні релігійні власне містерії, і театральні експерименти модерної доби, і показові паради 
гітлерівського і сталінського тоталітаризму. У сфері чисто літературного (тобто відкидаючи історико-
політичні імплікації) "містерійність" жанру визначається дотриманням "чистоти" вимог даного 
(зазвичай офіційно визнаного) жанру. Так, в епоху комуністичної тоталітарної системи, коли 
проголошувався єдиний метод — соціалістичний реалізм — "сакральним" можна було вважати, 
наприклад, виробничий роман з усіма його ознаками, що не раз підкреслювалося і дослідниками. "У 
руслі виробничої прози [prozy produkcyjnej] у колишньому СРСР <…> найповніше було реалізовано 
принципи соціалістичного реалізму як "творчого методу" і ширше — програму пролетарського 
мистецтва, яка мала замінити дореволюційну культуру і становити конкуренцію для сучасної, 
буржуазної культури Заходу", — говорить польська дослідниця В. Супа [4: 99-100]. Твори, що 
виходили поза межі встановленого sacrum, певним чином профанували його, оголошувалися "поза 
законом" і всіляко шельмувалися. 

При тому варто зауважити, що експерименти із формою не обов’язково супроводжуються 
профанацією офіційних істин. Так, "<…> саме авангардистів <…> завжди мобілізовуватиме держава 
на виконання своїх сакральних замовлень <…>" [1: 240]. 

Якщо сакральне знаходить своє відбиття у "містерійних" жанрах, то виразником профанних 
смислів можуть бути жанри "меніпейні". Користуючись цим поняттям, ми фактично вводимо в наші 
рефлексії бахтінський термін "меніпея", ставлячи його у контекст опозиції (не заперечення, а 
протилежності) sacrum / profanum як опозиції "містерія"/ "меніпея". Звичайно, така опозиційна пара 
— певне спрощення складності її компонентів і може викликати багато заперечень, зрештою, як і 
пара sacrum / profanum у тому сенсі, яким ми оперуємо. Однак приваблює можливість вживання її як 
зручного засобу типологізації певних літературних явищ.  

Говорячи про містерію як про виразника sacrum (саме у контексті середньовічного релігійного 
життя), А. Домбрувка протиставляє містерії (жанру серйозному) її комічне alter ego — фарс, причому 
alter ego пародійне. Але ця пародійність (як і загальна сміхова основа) не є запереченням sacrum. Ті 
самі істини, що їх проголошує містерія у тональності серйозного та чудесного (віра в чудо — 
невід’ємна частина культу), фарс подає à l'envers. Тут осмішуються, профануються не  офіційні 
ідеологеми, а навпаки — невідповідність комічного героя їм. Таким чином, фарс — це лише 
зворотний бік містерії, а не її антагоніст. Тому і виникає потреба знайти той жанровий ряд, котрий би 
втілював істоту опозиції сакрального і профанного у літературі. Таким відповідником, на нашу 
думку, є меніпея.  

Отож, короткий підсумок. Людина, перебуваючи у соціальних та історичних контекстах, водночас 
перебуває у контексті норм та правил своєї доби — того, що ми розуміємо під поняттям sacrum. Це 
сакральне охоплює всі сфери нашого життя і проявляється на різних рівнях із різним ступенем 
значимості. Явища літератури також існують у сфері сакрального, але існують двояко: або в його 
річищі, або ж на протилежному його полюсі. У другому випадку ми говоримо про профанацію 
sacrum, тобто про сферу profanum. Як sacrum, так і profanum може виявлятися на ідейному рівні 
літературного твору і на його поетикальному рівні. При тому ці два способи профанації не 
обов’язково накладаються. Більше того, потрібно пам’ятати про те, що відношення sacrum і profanum  
— це щось складніше, ніж абсолютне взаємовиключення. Так, можна говорити про існування явищ 
профанації у сфері сакрального, коли ця профанація спрямовується на явища, які з позицій офіційної 
ідеології (релігійної чи політичної) не мають права на існування. Так само, як і про те, що кожне 
profanum — це інше sacrum, за висловом Клековкіна — "території, підпорядковані різним sacrum’ам" 
[1: 79]. З огляду на все вище сказане, вважаємо, що експлікація категорій sacrum та profanum у 
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контексті літературознавчих досліджень, поряд із теорією карнавалізації, меніпеї та концепцією 
маскарадної культури, має значний інтерпретаційний потенціал.   
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Семащук Н.П. Литературоведческие импликации категории сакрального и профанного. 

В статье рассматриваются категории сакрального и профанного с точки зрения возможности их 
использования в литературоведческих исследованиях, в особенности в их жанровом аспекте. При 

этом основным моментом соотнесения является соответствие или несоответствие  
литературного явления системе официально принятых норм конкретной эпохи. 

Semashchuk N.P. Literary implications of the "sacrum" and "profanum" categories. 

The article investigates the  "sacrum" and "profanum" categories  in  terms of their usage in literary studies 
and particularly, in terms of their genre aspect. The basic criterion is relevance or irrelevance of the literary 

phenomenon to the system of formally accepted norms of a particular epoch. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА АВТОБІОГРАФІЧНОГО ЖАНРУ 

У статті розглянуто стан української терміносистеми жанру автобіографії з акцентом на її 
нерозробленості та неузагальненості, запропоновано допоміжні термінологічні утворення, вживані 

в німецькому літературознавстві, проаналізовано термін "самобіографія"  порівняно  з 
"автобіографією" та термін "саможиттєпис" як альтернативу найзагальнішого жанрового 

поняття до "мемуарів". 

Порівняльне дослідження автобіографії слов’янського та германського просторів вимагає 
термінологічної єдності чи співмірності. Однак недослідженість автобіографічного жанру, зокрема в 
українському літературознавстві, побутує на тлі його термінологічної примітивності. 
"Автобіографія", "автобіографічний роман" та плинна "мемуарна література" — такий вузький вибір 
актуальних понять свідчить  про нерозробленість жанру дослідниками∗ [1]. З іншого боку, самі 
автобіографи ніколи не опротестовували їх уживаність, не поширюючи свої творчі шукання на 
позначення жанру. Відтак ми змушені вживати термін "автобіографія" кожного разу, коли формально 
наявні три компоненти "сам" + "життя" + "пишу" буквального перекладу з грецької. Хоч мова може 
йти про різні функції такого письма: власне літературний твір, резюме з метою працевлаштування, 
зізнання у злочині, історія хвороби, curriculum vitae кандидата в президенти тощо. Звісно, не 
обов’язково до всіх утилітарних автобіографічних ситуацій застосовувати термін "автобіографія", 
однак те, що такі поняття, як "резюме", "історія хвороби",  "curriculum vitae", вважаються 
кардинально відмінними і не беруться до уваги українськими літературознавцями, також конкретизує 
обмеженість студій автобіографічного жанру. Отже, відкриття нових обріїв у термінології та теорії 
автобіографії тісно пов’язані і взаємозалежні. І в добу, коли навіть квитанції з пральні розглядаються 
як автобіографічні твори [2], українська теоретична думка не обійдеться без інтеграції європейських 
та американських термінологічних констант одного з найпопулярніших літературних жанрів у 
читацькому світі. 

Німецькомовна теоретична база видається найпридатнішою для зіставлення з українською не в 
останню чергу з причини гнучкості німецької мови до витворення неологізмів. Альтернативною і 
рівноправною сусідкою терміна "автобіографія" є "Selbstbiographie". Зайве доводити вживаність 
цього утворення. Рольф Тарот навіть вказує на те, що воно в німецькій термінологічній практиці 
увібрало суть жанру ще 1796 р., тобто раніше,  ніж термін "автобіографія", появу котрого датовано 
1809 р. [3: 27]. Перекласти його на українську можна як "самобіографія", і схоже, що не мало б бути 
правописних чи семантичних перешкод її приживанню. Однак таке нововведення не здійснено в 
новітніх довідниках — "Літературознавчий словник-довідник" містить лиш гасло "автобіографія", а в 
"Лексиконі загального та порівняльного літературознавства" про це явище й зовсім забуто. Звичайно, 
і німецькі словники літературної науки зосереджуються на "автобіографії" як основному поняттю, від 
котрого всі інші походять, проте і в теоретичних розвідках українських науковців не з’явилася 
похідна "самобіографія", притому що її поява зумовлена хоча б тавтологічними міркуваннями. Між 
тим в Україні 2004 року захищено дисертацію на безпосередню тему "Художні мемуари та 
автобіографічна повість в українській літературі 90-х років" (Г.О. Маслюченко) [4], і хоч цей скупий 
факт не розвіює загальною недослідженості жанру, але посилює різкість питання про причини й 
пропозиції пом’якшення його інструментальної закостенілості. 

Не єдино тавтологічні міркування, які закономірно не завше актуальні, можуть спонукати до 
заміни "автобіографії" на "самобіографію". Адже кожен корінь чи префікс у різних мовах мають різні 
конотації і, відповідно, сприйнятливі до різного навантаження. Як приклад наведемо асоціації 
термінів із певними автобіографічними мотивами. Їх є багато: підведення балансу, постановка всіх 
крапок над "і", упорядкування життєвих фактів, самоствердження, самоінтерпретація, 
самоміфологізація чи деміфілогізація. В українській літературній практиці усталеним є 
автобіографічний мотив, зорієнтований на визнання, своєрідну акредитацію в певних соціальних 
інстанціях. Українська літературна автобіографія здебільшого просякнута утилітарною функцією, що 
вимагає від твору фактичної достовірності та мінімуму чи повної відсутності фікції. Саме з таким 
навантаженням асоціюється автобіографія в українській читацькій і, як правило, авторській 
свідомості. У вітчизняній інтерпретації жанр більшою мірою документальний, ніж літературно-

                                                        
∗ На тлі термінологічної невикінченості автобіографічного жанру не можна вважати продуктивним і 

актуальним сприймання його терміносистеми як усталеної і такої, яка потребує лиш огляду, що демонструє 
Л. Сучкова [1], повністю приймаючи дослідження мемуаристики О. Галича. 
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естетичний. Натомість, у німецьких дискурсивних практиках автобіографія є виключно 
фікціональним жанром, і лиш за такої передумови дискутується пропорція факту та вимислу. У 
нелітературних відносинах діють уже згадані "резюме" та "curriculum vitae". Останнє без докорів 
совісті зветься у нас автобіографією, хоч воно ні "життя" як такого, ні "писання" як такого не містить 
і, зрештою, не конче "самим" пишеться. Що ж до використання терміна "самобіографія", то з його 
допомогою можна акцентувати на різниці у стосунку до біографії: автобіографом може вважатися 
той, хто пише автобіографію з метою подання біографічної інформації про власну особу; 
самобіограф, у свою чергу, сам пише свою біографію, щоб випередити інших біографів. Не 
сумніваймося, що існують мотиви й для такої акції: адже біографія — це жанр, що також визнає свою 
умовність і фікційність (див. [5]), і за природою своєю приречений виокремлювати загальнопоширене 
й узагальнювати окремо наявне [6: 449]. Тому природним є прагнення надати власному життю фікції 
індивідуального ґатунку .  

Відтак префікс "авто" своїм походженням із спільного європейського витоку надає 
автобіографічному проекту нейтрального рівня честолюбства та провокативності, в той час як 
"самобіографія" промовисто наголошує на зацікавленості в автобіографічному оформленні 
біографічного твору. У подібній конотації "автобіографія" дотримується перманентної вимоги 
достовірності й підтверджуваності фактів і керується певною мірою покірним схилянням перед 
вироком громадської думки. Самобіографія — це в екстремальному розумінні шантаж, епатаж і 
провокація читача й критика, а в розумінні нейтральному вона збігається з "автобіографією". 

Мабуть, справджується те, що в українській літературі автобіографія не є провідним жанром 
самопізнання та самопредставлення крізь спогад. Надто велика вага документальності перекреслює 
масштабні літературні претензії. Важко знайти українського автора, який прагнув би досягнути 
визнання через автобіографію. Причина цього досить чітко проступає на тлі української історії в 
європейському контексті: автобіографії як об’ємні літературні проекти з’являються за умов певного 
суспільного ладу, а саме імперського. Наприклад, наведемо домінантні розпізнавчі знаки 
автобіографічної традиції — "Наодинці з собою" Марка Аврелія, "Сповіді" Августина чи Руссо, 
"Поезія і правда" Ґьоте. Інакше кажучи, автобіографія як неприкрите самоствердження можлива лиш  
умовах тривалого національного владарювання у формі світської чи релігійної влади. Взявши до 
уваги цікаве спостереження М. Наєнка∗ [7], видозмінимо наше твердження в тому плані, що рухи 
естабльованого суспільного ладу, які, безперечно, теж, поряд із "змінами календарних періодів", 
можуть спричинити розвиток мемуарних жанрів, у європейській історії не ставлять під сумнів його 
національного підґрунтя. Зрозуміла історична незмога афішувати українську культуру в окремій особі 
викликала термін "автобіографічний роман", який, зокрема за ступенем олітературнення фактичного 
матеріалу, більше нагадує автобіографію західного зразка. Автобіографічному роману взагалі 
притаманна певна завуальованість автобіографічного суб’єкта, пов’язана із претензією автора на 
авторитетний епос шляхом створення узагальненого героя, експліцитно відмежованого від 
авторського начала. 

В українській автобіографічній традиції найбільше щоденників та мемуарів. Щоденник є чітким 
терміном, дискусійним у його випадку є лиш належність до автобіографічної літератури, адже 
обґрунтованим є віднесення його до передтексту чи претексту [8], який відрізняє від автобіографії як 
власне тексту (а вслід за О. Забужко — як власне літератури [9: 152]) належність радше до мовлення. 
Проте на внутрішній специфіці жанру це ніяк не відбивається, і щоденник, мабуть, тому видається 
жанром одновимірним у виконанні багатьох авторів, що не існує правил щодо цього інтимного твору, 
який, однак, нерідко призначається до публікації. Контрастом виступає термін "мемуари", яким 
охрещують усе написане, засноване на спогаді та перманентній увазі до оточення і громадської 
діяльності, як також і все, що автор не спромігся назвати якось інакше**. Наприклад, книги спогадів 
У. Самчука є своєрідною сумішшю, діалогом автобіографії та мемуарів, що підвищує цікавість до них 
як до твору жанрової метаморфози та коекзистенції. Однак, як правило, мемуари залишаються 
вірними собі щодо відносної неорганізованості та недозованості змісту. Ю. Безхутрий вказує в цьому 
                                                        

∗ "Літературні жанри загалом не дуже "прив’язуються” до певних епох, але можлива активізація їх 
саме в певні епохи — факт безперечний. У період суспільних збурень, наприклад, активніше розвиваються 
поетичні жанри; для прози потрібне (умовно кажучи) життєве затишшя, а зміна календарних періодів (навіть у 
житті одного письменника) породжує підвищений інтерес до мемуарної літератури” [7:17]. 

** Або назвав нетиповим, індивідуальним терміном. Про ставлення літературознавців до неологічного 
бачення термінології авторами красномовно свідчить барвиста плутанина довкола назви автобіографії Ю. 
Луцького: сам автор нарікає її "Про батька, діда і ще дещо. СПОГАДИ непоштивого, але вдячного нащадка”, 
відчутно звеселяючи читача посеред нудних термінологічних реалій. В. Шевчук надає цій "веселості”, сказати б, 
"цивілізованої” форми у вигляді передмови під назвою "Родинна хроніка Юрія Луцького”. О. Забужко, 
передовсім переймаючись культурністю біографічної постаті автора, зробила вагомий внесок і до 
автобіографічного виміру, увінчавши видання післясловом "Людина й культура: коментар до одіссеї 
українського космополіта”. 
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плані на новаторство У. Самчука, позаяк письменник орієнтується на широкого читача і намагається 
догодити особливостям його сприймання [10: 177], а це окреслює  характер "Коней" як 
автобіографічний і відрізняє їх від мемуарної літератури, адресатами котрої є головно побратими чи 
супротивники по зброї та слову, з її неосмисленим підходом до музи пам’яті. 

Усвідомлюючи потребу якомога загальнішого терміна в кожній жанровій парадигмі, пропонуємо 
"саможиттєпис" як термінологічне утворення, що може охопити як автобіографію, так і мемуари, 
спогади чи щоденник, звісно, при відповідному синтетичному розумінні. Однак і щодо цього 
конструкту, нового для українського термінологічного дискурсу,  існують передумови 
заанґажованості та тенденційності. Припускаємо, що на впровадження "саможиттєпису" могла б 
негативно повпливати скомпрометованість префікса "само", зокрема завдяки "самолюбу" чи 
"самодуру"; вплив цих ненаукових конотацій не може бути інтенсивним, але їх причетність до 
автобіографічного пізнання безперечна. Через це О. Забужко застерігає автобіографів не надто 
випирати власне Я, якщо вже вони відмовилися від власне фікційного твору, в якому заходи 
маскування доступніші [9: 154]. "Саможиттєпис" можна вважати перекладом німецького 
"Selberlebensbeschreibung", як називає свою автобіографію Жан Поль, конкуруючи із Ґьоте та 
висуваючи йому на закид чи приклад свою версію взаємин поезії і правди, натякаючи на надмірну 
гармонію поміж обома у творі ваймарця.  

Варто віддати належне також структуралістському внескові Поля де Мана в теорію автобіографії, 
згідно з яким остання окремим жанром узагалі не має права вважатись, а відтак термін 
"автобіографія" позначає лиш структуру письма або читання, більшою чи меншою мірою властиву 
всім без винятку літературним творам [11]. Погоджуючись із таким додатковим — знаним  і активно 
осмислюваним [12: 7] — наповненням терміна, вважаємо, що акцент на його домінуванні чи 
унікальності залишає поза увагою автобіографію як ретроспективне самоспоглядання особистості із 
зосередженням на її формуванні з позиції сформованості автобіографа, яку в цьому очевидному 
значенні можна заперечити лиш спекулятивно. Та й, зрештою, абсолютній фікціональності де Мана, в 
якій знаходиться місце для писання чи вичитування автобіографічного, можна протиставити не менш 
спекулятивну абсолютну автобіографічність, у якій фікція є похідною і другорядною (в цьому, 
мабуть, різняться європейське та українське бачення первнів фікції та факту в літературі). Зайву 
категоричність дослідника варто компенсувати, з огляду на недоцільність докорінного 
переосмислення "автобіографії", виваженішими термінами "автоперсонажування" чи 
"автоінтерпретація", які  повною мірою відображають заглибленість твору у досвід творця, 
дотримуючись необхідної відносності у судженні про діалог між fiction та nonfiction. До цього 
термінологічного ряду варто ще додати "автотематизм", що лежить в основі так званої символічної 
автобіографії, яку Г. Грабович досліджував на матеріалі життя і творчості Т. Шевченка та 
М. Хвильового. Саме життєвий матеріал відіграє у  цьому контексті вкрай важливу роль, оскільки 
автотематизм у випадку, зокрема М. Хвильового, і полягає в інсценізації подій власного життя, так 
що вони володіють фікціонально невипадковим рівнем організованості ще на нульовому рівні 
письма. 

Термінологічна парадигма автобіографії органічно вплетена в філологічний, філософський, 
соціологічний, антропологічний метадискурс, а її повноти, гнучкості та збагачення досягають також 
асоціативним шляхом, на якому автобіографію ототожнюють з універсальними категоріями пізнання 
та самопізнання. Відтак обґрунтованими можна вважати такі дискурсно-функціональні альтернативи 
чи доповнення терміна "автобіографія", як сповідь∗, виправдання, апологія, омана, Herzensschrift [13] 
(письмо серця), Anthropologie [15] (антропологія), persönlicher Mythos [16] (особистий міф), 
Kampfschrift [17] (письмо битви), das gerettete Ich [18] (врятоване Я), deformierte Lebensbilder [19] 
(деформовані образи життя), Selbstannäherungen [20] (самозближення), beschädigtes Leben [21] 
(пошкоджене життя), Fragmentierung der Lebensgeschichte [22] (фрагментування історії життя), 
Ich ohne Gewähr [23] (Я без гарантії), De-facement (знеособлення), aesthetic Autobiography [24] 
(естетична автобіографія), the self made text [25] (саморобний текст) тощо. Але все ж найкращим 
обґрунтуванням і наповненням терміна є його актуалізація, переосмислення, перетворення, 
заперечення чи ствердження в рамках конкретної розробки. Українські дослідники автобіографії 
мають компенсувати невивченість жанру також апробацією і створенням нової термінології, при яких 
їм найперше варто абстрагуватися від традиційних, часто анахронічних ієрархій, і розпочати 
тлумачити автобіографічний текст так творчо, як роблять це самі автобіографи. Бо якщо ідеальна 
теорія роману мала б мати форму роману, то й дослідження автобіографії могло б відзначатися у 
певному розумінні автобіографічними рисами. 

                                                        
∗ Л. Сучкова констатує, що в "Літературному енциклопедичному словнику” [14] саме сповідь подано 

як найохопніше терміноутворення автобіографічного жанру: "До жанру сповіді належать щоденники, записки, 
автобіографія, роман у листах, які можуть належати як художній, так і художньо-документальній прозі” [1: 211]. 
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Цяпа А.Г. Терминологическая парадигма автобиографического жанра. 

В статье рассматривается состояние украинской терминосистемы жанра автобиографии в плане 
ее неразработанности и необобщенности; предлагаются вспомогательные термины, используемые 

в немецком литературоведении; анализируется термин "самобиография" в сравнении с 
"автобиографией",  а также термин "саможизнеописание" как альтернатива  наиболее общего 

жанрового понятия  "мемуары". 

 Tsyapa A.G. Terminological paradigm of the autobiographical genre. 

The article examines the state of the Ukrainian terminological system of autobiography as a literary genre, 
the former being undeveloped and unclassified. The author suggests alternative terms,  traditional for 

German Literary Studies,  and analyses  the terms "self biography", "autobiography"  and  "self writing" as  
alternative forms of the most general genre notion "memoirs". 
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(Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка) 

МІФОПОЕТИКА ФРАНКА: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

У статті теоретично осмислені проблеми міфологізму в художній прозі І.Франка у зв’язку із 
поглядами вченого на виявлення мотивів, сюжетних елементів, образів, символів міфологічного 

генезису у процесі художнього творення.  

Дослідження міфопоетичних структур у франкознавстві – напрямок порівняно новий. До цього 
часу дослідників цікавили лише фольклорні і тільки деякі світові міфологічні образи, символи, 
мотиви, що їх вводить Іван Франко у тканину своїх творів. Позаяк проблема художнього міфологізму 
у прозових текстах письменника достатньо складна, потребує дослідження глибинних структур його 
творчості і світогляду. 

Сам термін міфологізм у енциклопедично-словниковому, так би мовити, найвужчому і 
спрощеному сенсі можна розуміти як звичайну, причому постійну, взаємодію міфів і літератури. У 
ширшому значенні поняття міфологізму розуміється як художній засіб, який полягає у: 
1) безпосередньому запозиченні письменниками із міфології цілого міфу, ряду образів, мотивів і їх 
творче переосмислення відповідно до ідейно-естетичного спрямування нового літературного 
контексту [1: 222-225]; використанні окремих композиційних та сюжетних ходів міфу для організації 
художнього світу власних творів [2: 382-385]; акцентуації уваги на певних ситуаціях, образах та 
колізіях за допомогою прямих та контрастних паралелей із міфології [3: 338] тощо; 2) новочасний 
процес творення індивідуальної міфоподібної художньої реальності [1: 382-385]; оперування 
міфологічними елементами для самостійної міфотворчості із трансформацією їх автологічного 
семантичного наповнення; створення художньої реальності за принципами архетипно-міфологічного 
моделювання людського існування, відкриваючи його глибинний зміст та апелюючи до архаїчних 
структур мислення [3: 335] тощо.  

"Інтерес до міфа виник у І. Франка ще у гімназії: як видно із автобіографічного оповідання 
"Гірчичне зерно", його "тягнуло на Схід", він поглиблено вивчає біблійну поезію, захоплюється 
індуїськими переказами" [4: 308]. Із античним божеським пантеоном малий Франко знайомиться ще у 
школі, а знання із слов’янської міфології дає серйозніша, жива, правдива, безпосередня школа – 
життя. Визначальним фактором появи міфологічних елементів у творчості письменника, безперечно, 
був народноколективний, генетично закладений досвід (про що він скаже у своєму трактаті "Із 
секретів поетичної творчості"), скарбницю якого Франко-фольклорист поглиблює протягом усього 
життя науковими студіями фольклорних творів і етнографічно дослідницькою роботою. Учений  
вивчає і систематизує величезний фольклорний матеріал (казки, легенди, загадки, приказки, 
апокрифи тощо), який містить численні міфологічні релікти. Це та невеличка спроба, стверджує 
І. Франко, що дає можливість ґрунтовніше "осягнути дух первісних народних уявлень і вірувань" [5: 
28, 318], а фольклорні пам’ятки – "це таємниче джерело, яке віками живило народну творчість і яке 
ще й сьогодні не перестає постачати нашій інтелігентній свідомості свого живлющого змісту" [5: 28, 
318]. Усі ці обставини визначально сприяють І.Франкові у художньо-естетичному освоєнні міфа в 
усіх його різновидах, а літературознавцям дають право говорити про міфологізм у творчості 
письменника. 

Окрім того, колосальні заслуги вченого у зароджуванні українського психоаналітичного 
літературознавства, особливо перших спроб, звичайно не таких ще безпосередніх, посутніх, 
буквальних, осмислення міфологічного індикатора у літературному процесі. Найважливіша теза 
Франкового трактату "Із секретів поетичної творчості" про психологічно несвідомі основи 
художнього творення – "несвідомий елемент може грати важну чи, може, головну роль" [5: 31, 62] – і 
що визначальною прикметою поетової вдачі є "еруптивність його нижньої свідомості, тобто її 
здібності – час від часу піднімати цілі комплекси давно погребаних вражінь і споминів, 
покомбінованих не раз також несвідомо одні з одними, на денне світло верхньої свідомості" [5: 31, 
62], а органічним компонентом людської психіки є "здобутки многотисячної культурної праці всего 
людського роду" [5: 31, 87]. Учений по-іншому і вперше, ніж З. Фройд, К. Юнг, формулює концепцію 
колективного несвідомого та вказує на індивідуально несвідомі форми його вияву підчас художнього 
творення. 

І.Франко не тільки теоретично осмислює ідею прояву міфологічного, архетипного, несвідомого 
елемента у процесі художнього творення, а й активно втілює її на практиці. Т. Гундорова наголошує 
на принципах якогось особливого культурно-історичного універсалізму у Франковій творчості різних 
періодів, акцентує наскрізне прагнення письменника виробити двоєдиний культурний код свого 
письма – органічно-національний та загальноєвропейський [6: 7]. Справді, коли вчитатися у Франкові 
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твори, то не важко помітити своєрідний синкретизм чинників (на перший погляд таких контрастних) 
його процесу творення: реально-життєве, національно важливе, суспільно необхідне органічно 
сплітається у сув’язь із індивідуальною стихією несвідомого, із нестримним прагненням влити у 
структуровану картину художньої дійсності якийсь ірреально-фантастичний, магічно-загадковий 
струмінь, із намаганням переосмислити вічно цінне, завжди актуальне, незмінне через  особистісне і 
автохтонно етнічне, а відтак, вивести приватно-автобіографічний чи український етнологічний 
феномен на загальнокультурний рівень. Ю.Журавська наголошує на двох основних цілях Франкового 
звернення до світових, вічних образів – просвітительському прагненні "передати українському 
народові все багатство світової культури" [7: 192] і осягненні "найактуальніших проблем як 
соціального, так морально-філософського плану шляхом звертання до світових мотивів" [7: 193]. 

 Позаяк наявність міфологічно-архетипних елементів у прозових творах І. Франка пояснюється 
заглибленим інтуїтивно-мнемонічним творчим процесом, який має найрізноманітніші джерела, серед 
яких –  давньоукраїнська усна словесність, яка збереглася переважно у вигляді фольклорних 
фрагментів і вміщує найдавніші міфологічні схеми, інші національно слов’янські фольклори  
(особливо польський), писемна література України-Русі, яка дає багатий матеріал про язичницький 
пантеон, Біблія, світові міфології (особливо – античність). Найвизначальніше джерело – сфера 
несвідомого письменника, за допомогою якої він інтуїтивно відшукує і реконструює колективно 
несвідомий досвід, що, своєю чергою, суб’єктивується в архетипних та міфологічних образах.  Відтак, 
художній світ Франкових творів появляється на межі між свідомістю реального життя та досвідом 
несвідомо-ірреального існування. Відчувається таємничий зв’язок письменника із культурно-
духовним архаїчним минулим. 

Складність Франкового процесу міфологізування полягає у тому, що письменник (то свідомо-
цілеспрямовано, то несвідомо-інтуїтивно) неодноразово звертається до джерела так званих 
"нежиттєподібних", "несправжніх" [8: 140] мотивів, образів (тобто міфу, міфології) при творенні 
життєподібної, реалістичної літератури, у якій не завжди є підстави для прочитування міфопоетики і, 
як не дивно, сам не визнає цього. Влучно зауважує Л.Бондар, що "до міфопоетичних образів і мотивів 
письменник звертався постійно протягом усієї творчості, хоча в полемічному запалі, характерному 
для світобачення Каменяра, ніби й заперечував це" [4: 308]. Тому можна говорити про імпліцитний 
міфологізм у найпрозаїчніших творах І. Франка. "В пазурах раціоналізму" (слова Є. Маланюка) 
митець все одно наближається до архаїчної свідомості, її структур, міфологічних джерел. Стає 
письменником, у творчості якого за словом відчитується праслово, за образом впізнається праобраз. 
Ця лінія іде від натуралістичної символіки французького письменника Е. Золя, якого Франко вважав 
своїм літературним взірцем. Загалом, слід говорити про стильові особливості використання засобу 
міфологізму у Франковій творчості: починаючи від ідеалістично-романтичного замилування міфом, 
фольклором, "старовиною", продовжуючи реалістично-натуралістичною тенденцією, яка 
характеризується не прямим міфологізуванням, а навмисним завуальовуванням, приховуванням 
міфологічного індикатора за життєвими реаліями, аж до процесу деміфологізації, іронізації міфа. У 
прозі  такого ґатунку ("Бориславські оповідання", "Борислав сміється", "Петрії і Довбущуки" та ін.) 
буденна дійсність перетворюється у таємничу, трансцендентну силу, яку персонажі невзмозі 
подолати ("На роботі", "Ріпник", "Boa constrictor" та ін.). Наприклад,  образ змія у останньому творі 
викликає асоціацію-алюзію давньогрецького міфологічного образу Горгони Медузи, від погляду якої 
Герман Гольдкремер немовби "кам’яніє", духовно завмирає, ніяк не можучи вирватися із змієвого 
магічного полону. У творчості 80-х років міфологізм збагачується елементами умовності, фантастики, 
містики, поглибленим психологізмом і своєрідною символікою. Наприклад, четвірка чорних коней, 
що наближається, у "Перехресних стежках", "Великому шумі". "Тут автор немовби намагається 
зазирнути "за завісу", побачити "те, що за рогом", а отже охопити трансцендентне, потойбічне" [9: 
11]. Появляється екзистенційно самотній герой  (Гнат Калинович у романі "Лель і Полель"), 
улюбленим авторським прийомом стають елементи гри, коли, наприклад, долю гетьмана й усієї 
України визначає випадкове ворожіння невідомого старця ("Хмельницький і ворожбит") тощо. 

Міф і його елементи виявляються на різних рівнях прозових творів І. Франка, а саме: 
1) на рівні тематики й проблематики. І. Франко інплантує  вічні ідеї, проблеми, образи, 

інтерпретує їх із більшою чи меншою мірою осучаснення: добро і зло у житті людини ("Як Юра 
Шикманюк брів Черемош"), мотив вічного мандрівника Агасфера ("Петрії і Довбущуки"), 
міфологічна ідея життя як мандрів – "мандрувати мандрівку життя" [5: 18, 54] ("Маніпулянтка"), тема 
родинного вогнища, матері як охоронниці, основи дому, житла, сім’ї у однойменному романі, мотив 
перехрестя ("завжди поворотний пункт життя фольклорної людини" [10: 265]) у "Перехресних 
стежках" тощо. 

2) Сюжетно-композиційний рівень організації тексту. За допомогою міфологем  письменник 
будує фабули, структурує сюжетний хід своїх творів: близнюкова міфологема накладається на долю 
братів Калиновичів у романі "Лель і Полель", позначається на розвитку подій у оповіданні "Хома з 
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серцем і Хома без серця", русальна міфологічна образність помітно структурує новелу "Мавка" тощо. 
Із поетики міфологізування І.Франко запозичує також ідею циклічного розвитку буття – усе в житті 
повторюється, старе і нове постійно чергуються, вічність і мить нерозривно сплітаються. Це 
стосується сюжетних ліній, які зв’язані із образами діда і дітей ("Лель і Полель"), баби і невістки, яка 
незадовго повинна подарувати їй онука ("Неначе сон"). Пригадаймо, яке навантаження 
міфопоетичного календарного мотиву у повісті "Великий шум": зміна пір року тісно переплітається із 
сільськими буднями, циклічні зміни у природі відповідають настроєвим змінам у людському світі. 

3) Поетикальний, рівень художньо-стильових засобів. Особливо міфологізм виявляється у 
метафориці і символіці – топологічній, нумерологічній, хронотопній, кольоровій тощо. Найбільш  
поширений просторовий образ-символ міфологічного забарвлення – дорога як місце зустрічі, 
небезпеки ("Петрії і Довбущуки"), своєрідною є криваво-червона символіка ("Захар Беркут") і т. п. 
Дуже часто        І. Франко використовує звичайний прийом контрасту, творячи яскраві опозиційні 
пари: верх – низ, небо – земля, світло – тьма, життя – смерть та ін.  

4) Імаґологічний рівень. Позаяк І. Франко запозичує із художньо-естетичною метою автологічні 
міфологічні найменування анімалістичного (зооморфного та орнітоморфного), фітоморфного, 
плантитативного, космогонічного характеру. Наприклад, образ сонця-матері як духовно-творчого 
первня світу і його дочки землі ("Основи суспільності"),  "зловіще птаство" у "Захарі Беркуті", 
тотемічний образ орла – символічного володаря висот ("Петрії і Довбущуки"), лунарний символ 
місяця-свідка ("Основи суспільності"), антропологічно-божеський образ кривавого ока ("Великий 
шум") та ін. Причому, для Франкової прози характерна  циклічна ритуально-міфологічна 
повторюваність. Здається, персонажі переходять із одного твору у інший або за одним героєм 
впізнається інший (брати у романі "Лель і Полель" і оповіданні "Панталаха", головні герої оповідання 
"Гава і Вовкун" появляються у повісті "Не спитавши броду" тощо). Одухотворений могутній образ 
кривавого ока появляється не тільки у романі "Великий шум", а й в оповіданні "Місія": діти знаходять 
на дорозі таке ж "кроваве око", але у дещо зменшеному, людському вигляді. 

5) Міфорелікти виявляються у поетичному мовленні, мисленні, свідомості, фактивних станах 
(сновидіннях, мареннях, галюцинаціях тощо) персонажів. Порівняймо, як говорить один із 
персонажів: "Сам я се бачив і не від сьогодні бачу того зітхаючого Адоніса" [5: 18, 52]. Певні 
світоглядні міфо-синкретичні структури мислення, які чітко простежуються у народнопоетичній 
творчості, світових міфологіях, у дещо зміненому або закодованому вигляді відчитуються у 
Франкових художніх текстах. Це мотиви двійництва ("Хома з серцем і Хома без серця"), метаморфози 
("Хмельницький і ворожбит", "Для домашнього огнища"), реінкарнації, перевтілення ("Як пан собі 
біди шукав"). Дитяче сприйняття світу письменник відтворює як якусь особливу "міфологію" 
("Мавка", "Під оборогом", "Малий Мирон" та ін.) – "дійсність, казка, та міф у дитячому, первісному, 
світосприйманні людини гармонійно зливаються" [11: 64]. "Одним із найбільш поширених прийомів, 
який виводиться з міфологічної поетики" [4: 311] є прийом сну у прозі І. Франка. У фактивних станах 
авторові найкраще вдається наблизити душевні переживання персонажів до давнього, конкретно-
чуттєвого, несвідомого, безпосереднього сприйняття навколишнього світу. Пригадаймо сновидіння 
капітана Ангаровича ("Для домашнього огнища"), Регіни у "Перехресних стежках": фактивні видіння 
коштовного каменя викликають алюзію архетипального мотиву втрати-шукання космогонічних основ 
особистого буття,  родинного щастя тощо. На думку І.Денисюка, сновидіння такого типу мають 
"виразно символічний характер" [12: 101-106]. 

6) Підтекстове оприявлення міфологічно-архетипних смислових пластів. Характерною є 
семантична двоплановість прочитання текстів І. Франка, що забезпечує притчеподібний, 
алегоричний, медитативний характер його прозових текстів. Позаяк письменник трактує так звані 
першозданні, архетипальні істини буття світу: "домашні пороги", "домашнє огнище", "всеплодюча 
мати", земля, вода і вогонь, хрест, дім, добро і зло тощо.  

7) Ґенологічний (жанрологічний) рівень: казки, притчі, замовляння, язичницькі молитви, 
легенди, міфологічні перекази і оповідки та інші народнопоетичні жанри появляються у структурі 
прозових творів І.Франка як вставні, композиційно самостійні елементи. Досліджуючи елементи 
казкової поетики у текстуальній канві інших жанрів, Н.Тихолоз стверджує, що казка-вставка 
"перетворюється на параболічну структуру", "стає факультативним художнім засобом, 
підпорядкованим ширшій ідейній концепції твору" [13: 257]. Так ж функція й інших жанрових 
вставок. 

За мірою виявлення міфологічних елементів у структурі Франкових прозових текстів виділяємо 
яскраво виражений, явний, видимий  та латентний (прихований), завуальований міфологізм, який 
вимагає відчитування підтекстового, прихованого архетипного сенсу певного образу чи мотиву.  

Читабельно видимі міфологічні образи і мотиви слугують авторові своєрідними формами подання, 
втілення, вираження "життєвого" матеріалу у процесі творення, факультативним засобом трактування 
проблем реальності. Такі елементи естетично доповнюють адекватну художню мову письменника, 
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підносять її до рівня загальнолюдської мови культури –  цієї символічної системи вічних, всюди 
присутніх і усім зрозумілих цінностей. Яскравим прикладом може слугувати антична міфологема 
кипарису "в своїй густій вічній зелені" [5: 19, 143] на могилі головної героїні роману Анелі Ангарович 
"Для домашнього огнища" як "вірний образ" усього її нелегкого життя, "замкненої в собі енергії і 
незламної рішучості" [5: 19, 143] сильної жінки у злиденних умовах життя і несправедливому 
суспільстві. Натомість, для прочитання прихованого міфологічного мотиву потрібно відшукати певні 
світоглядні структури, які чітко простежуються у народній творчості чи міфології. Наприклад, образ 
Семка Тумана із кобзою у романі "Лель і Полель" підтекстуально можна сприймати як одиного із 
міфологічно-легендарних старців-зачинателів української музично-фольклорної культури, образне 
втілення віртуозної майстерності співця Бояна, Митуси чи якогось мудрого старожила-казкаря, який 
розповідає небувалі історії про минуле життя і незвичайні скарби. Таким чином реалії художнього 
світу постають тією своєрідною ширмою, за якою приховуються архетипи чи мнемонічні образи.  

І. Франко інтегрує міф у свою прозу у вигляді сюжетних схем, мотивів або вводить окремі 
міфологічні імена, реалії.  На нашу думку, слід розрізняти поняття міфологеми, міфеми та архетипу. 
"Міф "перетікає" у літературу у вигляді сюжетно-композиційних схем (міфологема) та окремих 
елементів (міфема)" [3: 335]. Поняття міфологеми можна вважати аналогом міфа, його "копією" у 
мінімалізованому, мініатюрному, лаконічному вигляді. Відтак синонімами міфологеми виступають  
літературознавчі поняття сюжетної схеми чи сюжетного фрагмента міфа, міфологічного мотиву. 
Порівняно  міфема – набагато вужче поняття. Це окрема реалія, факт, звичайне найменування, образ, 
які характеризуються належністю, причетністю до відповідного міфологічного контексту і свого 
автологічного значення набувають тільки у ньому. Це своєрідна складова міфологеми, яка у 
художньому тексті відіграє роль певного пропа. Відтак архетип – ширше поняття, у порівнянні із 
міфемою: не має органічної прив’язаності до конкретного міфа, а є загальнокультурною ідеєю, 
символом, образною схемою. Коли ми говоримо про бога Зевса, то цей образ вписується відразу ж у 
канву давньогрецького пантеону, а, промовляючи мати, земля, сонце, коло, хрест, не можемо знайти 
такої прив’язаності, бо це універсалії. "Саме ці символи творять загальнолюдське символічне ядро 
культури", – стверджує  Н. Шогенцукова [14: 28].  

У випадку творчості І. Франка це розрізнення досить суттєве, оскільки міф, справді, "вливається" 
у структуру його художньої прози окремими іменами або цілими мотивами, сюжетами, але 
виявляються також і чисті архетипи. Наприклад, міфема як звичайний художній засіб: "Я припускаю, 
що він і тепер пішов… з якою-небудь Дафною або Хлоєю" [5: 19, 287] ("Маніпулянтка"), "подорож до 
золотодайної Колхіди" чи "друг Полікрата" [5: 17: 376] ("Лель і Полель"), для головного героя у 
оповіданні "Cойчине крило" лист "зробиться коробкою Пандори" [5: 22, 58] тощо. Відтак І. Франко 
запозичує та творчо розгортає цілі міфологічні мотиви, про які ми уже дещо говорили вище: 
засновувальний, космогонічний, ритуальний мотив жертвоприношення ("Борислав сміється"), 
міфологічно-легендарний мотив скарбів ("Лель і Полель", "Петрії і Довбущуки"). Знаходимо і чисті 
архетипальні образи: вода як первісна стихія, із якої постає світ або таємнича глибина, сфера 
несвідомого, занурившись у яку, людина немов заново народжується, очищується ("Як Юра 
Шикманюк брів Черемош") тощо.   

Отже, проблема міфологізму  у прозі І. Франка складна і дуже цікава, потребує дослідження 
глибинних структур не стільки текстів, скільки світоглядних основ письменника, його стильових 
уподобань, відношення до міфологічно-фольклорних джерел, Біблії, язичницьких та християнських 
вірувань українського народу. Важливе значення для аналізу міфопоетики Франка мають також його 
власні етнографічні студії джерел  "людових вірувань".   

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Литературный энциклопедический словарь / Под. общ ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. – М.: Совр. 
энциклопедия, 1987. 
2. Українська літературна енциклопедія: У 5 т. / За заг. ред. І.О. Дзеверіна – К.: Укр. енц. ім. М.П. Бажана, 
1995. – Т.3. –  К-Н. 
3. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. –  Чернівці: Золоті литаври,  2001.  
4. Бондар Л. Світоглядна й естетична функція міфа в творчості Івана Франка / Іван Франко і світова культура: 
Матеріали міжнар. симпоз. ЮНЕСКО (Львів, 11-15 верес. 1986 р.): У 3-х Кн. – К.: Наукова думка, 1989. – Кн.1. 
5. Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1979. (Далі, покликаючись на це видання, в дужках 
вказуємо після порядкового номера покликання том і сторінку). 
6. Гундорова Т. Франко – не каменяр. – Мельборн, 1996.  
7. Журавська Ю. Світові образи в інтерпретації Івана Франка /  Іван Франко і світова культура: Матеріали 
міжнар. симпоз. ЮНЕСКО (Львів, 11-15 верес. 1986 р.): У 3-х Кн. – К.: Наукова думка, 1989. – Кн. 1. 
8. Словник літературознавчих термінів Івана Франка / За ред. С.П. Пінчука, Є.С. Регушевського. – К.: Наукова 
думка, 1966.  
9. Легкий М.  У пошуках власного стилю // Усе для школи. – Львів: Всесвіт, 2000.  



К.І. Дронь. Міфопоетика Франка: термінологічний аспект 

137 

10. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. Исследование разных лет. – Москва: Художественная 
литература, 1975. 
11. Борисюк Т. Мавка у творчості Івана Франка і Лесі Українки: типологія чи контактні зв’язки? // Українське 
літературознавство. – Львів, 1988. – Вип. 50. 
12. Денисюк І.  "Усе мистецьке є символом". [Розшифровані й нерозшифровані символи у "Перехресних 
стежках"]  // Іван Денисюк. Невичерпність атома. – Львів, 2001. 
13. Тихолоз Н. Казкотворчість Івана Франка (генологічні аспекти). – Львів, 2005. [У надзаг.: Львівське 
відділення Інституту літератури ім.. Т.Г.Шевченка НАН України. "Франкознавча серія". Вип. 6.]  
14. Шогенцукова Н. Опыт онтологической поэтики. – М., 1995.  

 
Матеріал надійшов до редакції 16.03.2006 р.  

Дронь Е.И. Мифопоэтика И.Франко: терминологический аспект. 

В статье осуществляется теоретический анализ проблемы мифологизирования в художественной 
прозе И. Франко в органической связи с  его взглядами на проявление мотивов, сюжетных элементов, 

образов, символов мифологического происхождения в художественной литературе. 

Dron K.I.  I. Franko’s mythopoetics: terminological aspect. 

The article is an attempt to analyze the problems of mythologising  in I. Franko’s fiction against the 
background of his views on motives, plot components, images and symbols of mythological origin in fiction.  
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СИНТЕТИЗМ ЯК ПРИНЦИП ОБРАЗОТВОРЕННЯ У ФРАНКОВІЙ ПРОЗІ ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

У статті розглянуто  категорію синтетизму  як визначальну структурну рису творчого 
мислення Івана Франка. Образ "цілого чоловіка" висвітлено як центральний концепт  

пізньої прози письменника. 

Франкова проза початку ХХ ст. розгортається як відкритий, багатовимірний текст, у якому 
органічно переплелися елементи стильового, жанрового й образотворчого синтезу. Категорія синтезу 
є однією із домінуючих у низці теоретико-літературних висловлювань з приводу особливої природи 
функціонування Франкової прози початку ХХ ст. Але зміст (семантичне навантаження) цієї категорії 
наділене надзвичайно широким діапазоном і дуже часто залежить від контексту тієї чи іншої наукової 
праці. Для З. Гузара "синтез Франка (йдеться про розгляд новели "Сойчине крило" – В. Д.) полягає у 
ствердженні Євангельської правди та Національної ідеї" [1: 118]. І. Денисюк звертає увагу на 
особливості родово-видового синтезу новели. Він наголошує на тому, що "хоча за розміром "Сойчине 
крило" може вкластися в рамки більшого оповідання, та за обсягом змальованих подій наближається 
до повісті. А з другого боку, діють тут і суто новелістичні прийоми економії, концентрації та 
психололгічної наснаженості, несподіваності поворотів і розв’язки. Беручи до уваги психологізм, – 
продовжує І. Денисюк, – і контрастність темпераментів героїв, твір цей можна назвати і новелою 
характерів. А в тім, жодні тісні рамки якогось одного жанру малої прози не можна допасувати до 
цього оригінального твору, що скристалізувався як сплав різних родових та видових цінностей, як 
вияв багатогранності Франкового таланту" [2: 43].  

Дуже часто у літературознавчих студіях синтетизм пов’язується із завершальним етапом 
літературно-культурної діяльності І. Франка, вважається логічним наслідком жанротворчих й 
стилетворчих шукань письменника. М. Гуняк, наприклад, веде мову про те, що "Великий шум" може 
вважатися синтезом його (І. Франка – В.Д.) художньої діяльності" [3: 15] у повістевому жанрі. Для 
М. Легкого специфіка "Великого шуму" полягає у тому, що цей твір "можна без перебільшення 
назвати синтезом усіх стильових та ідейно-естетичних пошуків письменника, своєрідним підсумком 
усього його творчого шляху" [4: 78]. Р. Голод здійснює спробу пояснення природи Франкового 
синтетизму через низку функціональних опозицій, з яких, на його думку, викристалізовується 
творчий метод письменника. Дослідник пише про те, що "ми не можемо назвати творчий метод 
Франка ні однозначно реалістичним, ні романтичним, ні натуралістичним, ні модерністським, 
оскільки головною його рисою є синтезуюча здатність, завдяки якій Франко міг збагачувати власний 
арсенал засобів художнього зображення елементами кожного із зазначених літературних напрямів, 
поєднуючи часом "непоєднувані" на перший погляд начала: аполлонівське і діонісійське, раціо та 
емоціо, розум і почуття, матеріалізм й ідеалізм, "фактографізм" і фантазування" [5: 157] Категорія 
синтетизму, таким чином, у найбільш адекватний спосіб відображає особливості формування 
креативної стратегії, за допомогою якої моделювалася Франкова проза початку ХХ ст. У 
запропонованій статті спробуємо з’ясувати, у який спосіб синтетизм творчого мислення І. Франка 
проявив себе на рівні образотворення (антропологічного виміру) твору "Сойчине крило". 

Синтетизм як універсальна категорія текстотворення проявляється у Франковій прозі початку 
ХХ ст. і на рівні активного моделювання розповіді про людину цілісну – "цілого чоловіка". Для цієї 
розповіді властивими є іманентні семантико-синтактико-прагматичні правила розгортання, які 
можуть реконструюватися читачами. Образ "цілого чоловіка" у семіосфері Франкових творів 
"Сойчине крило", "Великий шум", "Як Юра Шикманюк брів Черемош", "Терен у нозі", "Син Остапа", 
"Неначе сон" функціонує як єдиний інваріантний текст із конкретними (реалізованими у визначених 
творах) варіантними репрезентаціями. Цей текст викристалізовується у результаті роботи читача із 
антропологічним виміром, із інтенційною (сенсоутворювальною) сферою Франкової прози початку 
ХХ ст. Як стверджує М. Гольберг, "інтерпретація художнього твору повинна бути спрямована в 
першу чергу на розуміння його людинознавчого смислу, тієї картини світу, яка лежить у його основі" 
[6: 60]. Розгляд образу "цілого чоловіка" якраз і є спробою занурення у сферу Франкової антропології, 
а також намаганням збагнути, якого саме сенсу набуває і як окреслюється у цьому художньому 
концепті ситуація людської особи. 

У своїй монографії "Співець боротьби і контрастів" С. Єфремов вказав на присутність у 
Франковому текстуальному континуумі певної проблемно-тематичної константи, суть якої, на нашу 
думку, можна сформулювати за допомогою опозиції не-людина/нова людина. "Взагалі кажучи, – 
пише С. Єфремов, – пробудження людини в таких істотах людського образу, які, здавалося б, цілком 
цей образ і подобіє людини втратили, та ще бажання вирватися з буденних обставин, вернути 
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втрачений рай духовного спокою або відродитися до нового життя – ось звичайна у Франка, 
найлюбіша йому тема, до якої часто він вертається у своїх творах" [7: 151]. Витлумачувальна позиція 
С. Єфремова, з одного боку, підтверджує наявність у Франкових текстах єдиного надтематичного 
виміру, з іншого – спонукає глибше дослідити специфіку цього виміру, його функціональну природу. 
У контексті цієї статті спробуємо реконструювати вказану С. Єфремовим "найлюбішу тему", 
розглядаючи її як надтематичне утворення, як окремий субтекст про "цілого чоловіка". 

Для творів "Сойчине крило", "Великий шум", "Як Юра Шикманюк брів Черемош", "Терен у нозі", 
"Син Остапа", "Неначе сон" спільною метасеміосферою виступає екзистенційна ситуація людської 
душі-на-шляху. За Г. Марселем, "саме душа, саме вона – одвічна мандрівния, саме про душу і тільки 
про неї буде найвищою правдою сказати, що бути – це бути в дорозі" [8: 14]. Якщо на змістовому 
рівні твору розгортається відповідна актантна схема (подолання важчих чи легших перешкод), то на 
рівні архісюжету йдеться про репрезентацію складної екзистенційної ситуації, територією 
розгортання якої виступає людське "я". На думку С. Андрусів, "то справа самого письменника 
вибирати, відповідно до свого світогляду і природи таланту, свій поверх буття, але без дослідження 
людської душі не осягнути і душі народу, не створити власного "Євангелія". Та й Євангеліє, справжнє 
Євангеліє, – то теж дослідження душі, історія людського серця, яке у співчутті й любові до людей 
стало серцем Бога. Зрештою, література, якщо це література, усі проблеми бачить крізь призму 
людського серця. Ефект художності, масштабності в мистецькому творі не конче досягається 
топографічною масштабністю відображених в ньому подій" [9: 251]. 

Прочитувати архісюжетне повідомлення, змодельоване у семіосфері "Сойчиного крила", означає 
розшифровувати  й укладати у відповідний спосіб систему кодів і співвіднесену із ними систему мов 
(текстуальний поліглотизм), сконцентровану навколо реалізації міфу про цілісність. 

Структурним стрижнем екзистенційної ситуації "Сойчиного крила" виступає динамічна образна 
опозиція, яка розгортається таким чином: Марія (символ несвідомого) – Массіно (символ свідомого, 
раціонального бачення світу) – Івась (символ посередника). Архісюжет, таким чином, розгортається 
як інтроективна модель, для котрої властива подібність до людської психіки. Цей факт виступає 
адекватним джерелом пояснення тих функціональних схем, котрі, на думку окремих 
літературознавців, "не спрацьовують" чи виконують роль наративної ілюзії. У надтекстуальній сфері 
маємо до справи не з парадоксальною  неможливістю одночасності читання листа й написання 
щоденника, а з переструктурацією смислових блоків особового досвіду героїв завдяки 
функціональній аналогічності: Массіно ↔ щоденник ↔ свідоме та Марія ↔ лист ↔ несвідоме. 
Ситуація тексту (актантний ланцюг): чоловік отримує лист від жінки, з котрою кілька років не 
спілкувався. Лист передає йому співлокатор. Ситуація надтексту (фігуративна схема): 
неусвідомлений (витіснений) блок інформації у вигляді закодованого повідомлення (лист Марії) 
вільно перетинає межову територію (передпокій цензора/співмешканця Івася) і потрапляє у "салон" 
свідомості (кімната Массіно). 

Ситуація Марія-для-Массіно є, таким чином, ситуацією реактуалізації, підіймання несвідомого 
("репресованого") елемента до сфери свідомого, бо "репресований елемент, – згідно із З. Фройдом, – 
залишається частиною душі, хоча й несвідомою, та як і колись, залишається проблемною" [10: 89]. На 
рівні надтексту, як видно, йдеться не про персонажів (героїв), але про іконічні знаки драми особового 
буття. Надтекст (архісюжет) стає дзеркальною гетерогенною системою відносно тексту, 
розгортається як окремий семіотичний вимір із власною смислоутворювальною парадигмою. 

Зустріч протилежних символізованих постав викликає потужний смисловий "вибух", витворюючи 
у такий спосіб цікаву для прочитання картину образних контрастів. Надтекст виступає реалізацією 
міфу про цілісне особове буття шляхом уприсутнення у смисловій тканині "Сойчиного крила" 
ініціаційного сценарію символічної смерті і воскресіння. Код ініціаційної смерті урухомлює 
міфологічну структуру занурення у глибини хаотичного пра-стану людської душі й до такого ж не 
впорядкованого, розкришеного на численні уламки пра-світу/не-світу. 

 Невпорядкований світ функціонує як інфернальний поглинаючий простір, силове поле котрого 
зберігає для душі лише її тіньову-інстинктивну-відчужену сферу. Такий світ стає анти-світом, кожен 
його елемент набуває деструктивного забарвлення. Шлях Марії стає шляхом втечі, неприроднім 
простором, у якому душа стає вигнанкою. Кожен крок стає кроком на чужій території, на чужій землі 
з її жорсторкими законами. Анти-дорога – це вертикальна структура, пересування по якій є 
повільним, але безперервним опусканням на дно інфернального анти-світу. На такій дорозі немає 
зустрічей: є лише монотонний ланцюг належностей жалюгідним чи жорстоким анти-людям. Бути 
поруч із анти-людьми означає репрезентувати їхній спосіб життя-серед-інших, підкреслювати їхню і 
власну вже потойбічність, гостро відчувати розмежованість чужих одна для одної екзистенційних 
стихій ("Я мусила одягатися в яркі сукні і ходити з Генрисем на прохід попри вистави і склепи, де 
було багато панства. Я мала звертати на себе увагу і приманювати багатих паничів, а члени шайки 
шниряли в юрбі і "працювали" [11: 84 ]). Кожен рух, кожен жест анти-людини є підтвердженням 
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неприродності існування, карнавалізацією само- й відчуження, втратою власної духовної 
ідентичності. У структурі анти-світу немає творчості: будь-яка діяльність у ньому є виразом 
деструктивних сил (крадіжки-вбивство-підступність-зрада). Анти-людина отримує насолоду від 
безособового руйнівного хаосу, бо він позбавляє обличчя, а з ним і відповідальності. За Е. Левінасом, 
обличчя такої не-людини виражатиме образ смерті, знищення іншого. Анти-людина – це мешканець 
простору не-культури, мешканець дикого простору – пустелі чи непрохідного лісу: "Досить: їдемо 
лісовою просікою, нараз – гов! Коні стають, і до нас з усіх боків тягнуться страшні, кудлаті обличчя, 
блискотять ножі, револьвери..." [11: 89]. Анти-людина – це безликий перевертень, що ліпить на свій 
анти-образ і на свою анти-подобу спотворений, перевернутий анти-світ. 

На початку свого анти-творення не-людина ставить анти-слово. Не-слово – один із атрибутів 
відчуженого інфернального світу, що відлякує своєю незрозумілістю, невідомістю. Воно також стоїть 
на межі двох світів і є перепусткою у вимір екзистенційної ночі: "Генрись заговорив до нього щось, 
здавалося, по-польськи, але так, що я нічогісінько не зрозуміла, і він, відповівши таким самісіньким 
жаргоном, вийшов із нашого купе і не показувався більше" [11: 89].  

В інфернальному світі немає й дому. Анти-людина долає свою анти-дорогу, не маючи сталого 
прихистку, а те, що зустрічається під час її руху-у-нікуди, є лише виразом анти-дому. Покій у готелі, 
купе у потязі, напівзруйнована війною кімната, лісові хащі – усе це є простором без будь-якої 
можливості для закорінення, без сталості й певності, простором, у якому душа стає перекотиполем. 
Це завжди чужий, бісівський простір, у якому панує відчай і приреченість, у якому кожна подоба 
дому є лише екзистенційною пустелею, безкінечним фатальним кладовищем: "А понад ті могили 
пливе рікою одне велике неперервне страждання. І мучиь нас" [11: 92]. В інфернальному світі дім 
перестає виконувати свої окультурені функції – захисту, збереження і освячення. Анти-дім 
з’являється як подоба анти-людини, анти-тіла, спотвореного і скаліченого, пройнятого прокляттям 
анти-слова: "Ані побут між злодіями, ані блуканння по сибірських тундрах, ані життя в тайзі серед 
бродяг не було для мене таке страшне та погане, як життя в домі капітан-ісправника Серебрякова. У 
нього була шлюбна жінка, зла, як гадюка, але загукана ним, держана в страсі і вічних побоях. 
Подумай, як було нам жити обом?" [11: 90]. Функція анти-дому – знищення людської душі, 
перетворення її у пасивне ніщо, руйнування духовної ідентичності: "Я давно отупіла на всі 
страховища свого життя. Я відівчилася плакати, відівчилася жалувати, відівчилася боятися чого-будь" 
[11: 80]. Анти-дім так само, як і весь анти-світ, набуває образу безодні. Поверненння до анти-дому є 
поверненням  у прірву бездонної почвари. У тенетах дому-привиду, дому-ілюзії, дому-фата-моргани 
людське існування уподібнюється до такої ж примарної і безсенсовної прірви: "У хвилинах, коли до 
мене вертала рефлексія і застанова, я все мала почуття, що кручуся, мов билина в вітрі, і лечу кудись, 
лечу в якусь безодню, сама не знаю, що там на дні і чи далеко те дно" [11: 81]. 

Життя у світі-навиворіт стає для душі сном. Час сну – це мертивий час, у якому актуалізується 
вертикальна вісь інфернального простору: "Ти падеш, а під тобою земля провалюється. Ти летиш, 
летиш униз і все ще чуєш за собою погоню. Секунда, друга, третя, а кожда довга, як вічність, а 
страшна, як пекло. Ти ждеш, що ось-ось розіб’єшся об щось тверде – і прокидаєшся" [11: 80]. В 
інфернальному світі людина не знає смерті як доконаного акту. В анти-світі панує ланцюг 
безперервного недо-вмирання: "Я вся поблідла. Хотіла кричати, та щось у горлі здавило. Потім 
побігла до другого покою і пробувала повіситися. Та Зигмунт, почувши, як я тріпалася на шарфі, 
прибіг і відрізав мене вже зовсім непритомну" [11: 83]. У світі-навиворіт дім стає простором 
реактуалізованої смерті: у домі накладають на себе руки, схиляються над скривавленим від ран тілом, 
зазнається жорстоких тортур, зустрічаються віч-на-віч із власним ворогом. 

В анти-світі час розгортається лише для того, аби проявити свою каральну силу. Час 
інфернального сну ніколи не зникає із пробудженням. Прокинутися – означає наблизитися до 
чергового вмирання: "А тепер подумай собі, що такий сон з усіми його страховищами я переживаю 
отсе вже три роки. Не секунди, а тижні, місяці, роки. А в них кожда година здібна вбити живу душу" 
[11: 80]. 

 Але ініціаційний шлях смерті, яким промандрувала душа Марії, зазнає своєї кульмінаційної точки 
і починає активно витворювати протилежну якість – рух до пере-со-творення. Шлях із анти-світу стає 
шляхом повернення, шляхом подолання екзистенційної ночі: "І я верну до тебе. Тільки вмре Микола 
Федорович, – а він неминуче вмре, не сьогодні, то завтра, – я зараз рушаю з сього пекла. Сідаю на 
першу-ліпшу китайську джонку, в темну ніч, у супроводі хоч китайців, хоч самих чортів пускаюся на 
море і пливу, лечу, мчуся – хоч на дно моря, хоч до тебе, Массіно мій!" [11: 69-70] Відроджена душа 
охрещується-зцілюється священною стихією води, вивільняється із хаосу небуття і здійснює давно 
жаданий політ як символ одухотворення і свободи. Досвід смерті став для Маріїної душі досвідом 
мудрості і потужним імпульсом для пережиття стану первісної повноти, у якому людина доростає до 
акту пере-со-творення світу й себе самої. Смерть по кількох роках божевільного відчаю стає 
поштовхом до життя, поштовхом до народження нової цілісної особистості. 
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В архісюжеті "Сойчиного крила" яскраво представлений акт подвійної реактуалізації міфу про 
особове пере-со-творення шляхом бінарної фігуративної ререзентації: Массіно преживає катарсис 
зцілення, пізнаючи глибину власної тіні, завдяки усвідомленню ініціаційного досвіду самопізнання, 
продемонстрованого листом Марії: "Голубочко моя! Де ти, озовися! Нехай у сю новорічну годину хоч 
дух твій перелине через мою хату і торке мене своїм крилом! Нехай його подих донесе хвилю 
дійсного, широкого, многостраждущого життя в моє слимакове, паперове та негідне існування! 
Може, й я прокинуся, і стрясу з себе ті пута, і рвануся до нового життя!" [11: 92]. У семіосфері 
надтексту розгортається ситуація шляху-до-себе як ситуація шляху-до-іншого. Кожен повинен пройти 
власну дорогу життя, як дорогу паломництва, як дорогу здобуття нової правди про себе й про іншого. 

Ситуація Массіно-Маня активізується межовим словом – листом, що функціонує "на зіткненні 
ріщних аспектів і "жанрів" людської поведінки, різних рівнів самоусвідомлення людини" [12: 5] і стає 
актом пере-со-творення-себе-у-світі-через-слово.  

Слово стає іконічним знаком міжособового виміру. Через слово й у слові відбувається сприйняття-
відкривання іншого, пізнання його неповторної сутності. Слово набуває статусу окремої точки зору 
на світ й людину у цьому світі, воно є виразником дієвої позиції. Слову повертається його сакральна 
наповненість. Запитання і відповідь відсилають людину не до хаотичної безособовості, але до пра-
стану, у якому вона була покликана Словом як співбесідник Слова: " Розмовляю з тобою, Массіно 
мій. Тулюся до тебе, як бідна, нещасна сирота, що проблукалася з далекого світу і вся терпить 
безліччю перебутого терпіння. Тулюся до тебе, і мені якось м’яко робиться на душі. Чую присутність 
якоїсь вищої, доброї сили над тобою" [11: 70 ] Сакральне слово, отже, це завжди особова тріада, у 
якій дві істоти відчувають присутність третього, реактуалізуючи у собі Його образ і подобу: "Що таке 
чоловік для чоловіка? І кат, і бог!" [11: 92] Міжособовий вимір стає, таким чином, виміром 
сповідального слова. "Цілий чоловік" народжується у сповідальному слові, народжується в іншому і 
через іншого на вістрі останніх запитань. Постійна відкритість, спрямованість на цілісну особу 
іншого є безперервним звертанням й безперервним очікуванням відповіді. Сповідь об’єднує Массіно і 
Марію  у відкритості їхньої любові, яка для кожного з них стає виміром свободи, отже, 
відповідальності. У їхньому слові – шлях до власної самості через самість іншого й за допомогою 
самості іншого. І Массіно, і Марія йдуть до своєї цілісності, повертаючи просторові й часові їхню 
сакральну сутність, пере-со-творюючи світ у Дім живого спілкування, Дім освяченого буття. Дорога у 
пересотвореному світі стає символом особового досвіду й духовного зцілення. 

Міфологічний код "Сойчиного крила", отже, репрезентує одну із числених смислових колізій 
інваріантної (архетипальної) моделі Франкового "цілого чоловіка" за допомогою яскравого 
символічного втілення, що відображає складні й неоднозначні події людського життя. Образні ролі 
Массіно й Марії у надтекстовому вимірі набувають статусу сталих міфологем Франкових творчих 
шукань, розгортаючи перед читачем історію про складний і непередбачуваний шлях до цілісного "я". 

Історія цілого чоловіка, таким чином, репрезентує собою правду про те, що внутрішня історія 
життя людини "у всьому своєму драматизмі й навіть трагізмі – ніколи не буває даремною" [13: 21] 

"У кожної душі, – писав Ф. Ніцше, –  окремий світ, для кожної душі будь-яка інша душа – 
потойбічний світ" [14: 217].  Для І. Франка людська душа є також унікальним світом, який глибиною 
своєї іншості й драматизмом своєї межовості змушує говорити про себе і змушує прочитувати себе як 
окремий синтетичний текст. Душа стає текстом-про-себе, текстом-для-інших. 
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Дуркалевич В. Синтетизм как принцип изобразительности в  прозе И. Франко начала ХХ в. 

В статье категория синтетизма исследуется как определяющая структурная черта творческого 
мышления Ивана Франко. Образ " цельного человека" характеризуется как центральный концепт 

поздней прозы писателя. 

Durkalevych V. Synthesis as a principle of image creation in Ivan Franko’s prose of  the beginning 
of the XX century. 

The article deals with the category of synthesis as the main structural feature of Ivan Franko’s creative 
thinking. The "whole man" is viewed as the central concept of the late Ivan Franko’s prose. 
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СУЧАСНА НАРАТОЛОГІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ОСМИСЛЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ 
ПРОЗИ  М. ВІНГРАНОВСЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ ПОВІСТІ "МАНЮНЯ") 

У статті продовжується аналіз художньої майстерності М. Вінграновського як прозаїка; 
застосовуються засоби сучасної наратології, парадигми якої приходять на зміну традиційним у 

східнослов’янському просторі понятійно-термінологічним інструментам "викладових форм", теорії 
розповідання 

 Серед шанувальників української новітньої літератури Микола Вінграновський добре знаний і 
поцінований передусім як актор і поет-шістдесятник. І хоча він у пресі здавна виступав з новелами та 
оригінальними повістями, все ж його талановита лірика залишала його прозові жанри поза читацькою 
увагою. Тільки завершення історичного роману "Наливайко" (1986-1992 рр.) і поява твору друком у 
журналі "Вітчизна" (1993, № 1, 2) переконала всіх у тому, що, за словами Івана Дзюби, 
Вінграновський відчував органічну потребу плекати "історичний міф", бо письменник "творив тільки 
з внутрішньої потреби, не інакше, тільки як душа саме озоветься" [1: 5]. Це означає, що митець був 
справжнім майстром у глибинному сенсі цього слова. Свідченням цьому є і прозові тексти 
письменника, яких ми вже трохи торкалися в попередніх вступах [2], і давні спроби літературної 
критики привернути увагу фахівців до незвичної манери Вінграновського-оповідача [3; 10:161-165]. 
Йшлося тоді про раннє оповідання "Бинь-бинь-бинь" (1964) і про оповідання 1980 р. "Наш батько", і 
про повісті "Сіроманець", "Первінка", "Кінь на вечірній зорі"... 

Тепер вже маємо намір повести мову про таку несподівану з жанрового погляду річ, як "Манюня" 
(2003 р.). Нею, по суті,  формально завершується творча еволюція прозаїка, яка не тільки увиразнила 
окремі аспекти художнього світу М. Вінграновського, а й актуалізує важливі літературознавчі 
питання, зокрема, пов’язані з переходом до інших парадигм осмислення розповідних стратегій, з 
використанням різних термінологічних систем. 

Проблема, яка нас цікавить у контексті термінологічного семінару, вже заторкнута назвою 
запропонованого виступу. Однак вона випливає з досвіду українських попередників, з-поміж яких 
виокремлюємо передусім І.О. Денисюка [4], М.З. Легкого [5], В.П. Марка [3]. 

Один із варіантів її радикального розв’язання на Заході продемонстрував виразно Жерар Женетт, 
праці з поетики якого вже перекладені по-російськи [6]. У нашому випадку промовистим є його огляд 
термінологічних позначень способів, які регулюють подачу інформації розповідачів (нараторів) [6: 
202-205]. Згадуючи напрацювання і терміни своїх сучасників (французів і англосаксів), Ж.Женетт 
пише: "Во избежание специфических визуальных коннотаций, свойственных терминам "взгляд", 
"поле" и "точка зрения", я принимаю здесь несколько более абстрактный термин фокализация, 
которому к тому же соответствует выражение Брукса и Уоррена "focus of narration"" [6: 204-205]. А 
далі особливо повчальний такий висновок: "И так, мы переименуем тип, представленный в основном 
классическим повествованием, следующим образом – нефокализированное повествование, или 
повествование с нулевой фокализацией" [6: 205]. Коментарі, що подає Женетт упродовж 205-206 
сторінок з численними конкретними прикладами з художніх текстів, показують наочно методику 
переходу філолога-новатора від класичних засобів аналізу-тлумачення механізмів текстуалізації 
розповідних історій до іншого їх семіотичного виміру. Як бачимо, Женетт вдавався і до 
успадкування, і перейменування, і до запозичення, уникаючи небажаних для цього конотацій і будь-
якої двозначності.   

Аналогічний за суттю і послідовністю спосіб на українському матеріалі з поступовим 
використанням іноземної термінології маємо у монографії М. Легкого [5], яка протиражувала раніше 
захищену кандидатську дисертацію. Тому навіть в анотації відразу засвідчено той повістувально-
наративний симбіоз, у якому доводиться нам розгортати сучасний дискурс, а вже вступ до книги 
демонструє спосіб запровадження новітніх іншомовних термінів, належну їх мотивацію і семантичне 
наповнення основних наратологічних термінів. 

Саме подібний варіант зараз дебатується в російському літературознавстві, апробується, зокрема, 
І. Ільїним, В. Тюпою та багатьма вченими [6] і в Україні [7; 8]. У таке річище і ми проектуємо, 
спрямовуємо свої спостереження.  

Автор навмисне робить акценти на суб’єктивності наратора: твір справляє враження суцільного 
внутрішнього монологу, в якому розчиняється фабула. Прикладом слугуватиме той елемент тексту, 
де наш герой, забувши про всі справи, вирушає зі своїм Султанчиком у дорогу: "Султанчик! Я ще не 
бачив його й не знав, як звати, але одного разу якоїсь ночі саме його дзявкотіння з подвір’я хати моєї 
сестри долетіло до мене через Атлантичний океан у Сполучені Штати. Його домашнє, затишне 
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гавкотіння дотягнулось до мене в Нью-Йорк, де з місяця в місяць, вранці щодня з готелю, 
одягнувшись по формі номер один, я йшов на роботу – на засідання Асамблеї Організації Об’єднаних 
Націй..! Похлинаючись радістю, Султанчик завищав уже й у Києві, аби в квартирі я не засиджувався, 
а, поки тепло, збирався в гості до них, – у край вишняків, соняшникової олії і з кукурудзяної муки 
розкішної мамалиги…" [1: 6]. 

Оповідь наратора подана через модус спогадів, то й складається враження, що це "робота 
свідомості" ("потік свідомості") гомодієгетичного наратора. Художня канва твору – суцільний 
розлогий аналепсис, що відбувається як наслідок дії асоціативного механізму людської пам’яті. 
Наративна техніка "потоку свідомості" здатна продемонструвати гру асоціації у творі та передати 
спонтанне внутрішнє мовлення персонажів. 

Важливим у сенсі наративу повісті "Манюня" є розуміння просторово-часових відношень, без 
яких неможливо збагнути неповторність естетичної своєрідності митця. 

Оповідач використовує "кінометражний" принцип зображення, де хронотоп дороги набуває 
ціннісно-смислового значення. "На дорозі" перехрещуються шляхи наших подорожуючих та 
мисливців, жінок – буряківниць, що "крали" буряки з колгоспного поля, команда моряків на чолі з 
мічманом Микитою Дузем, яка приїхала святкувати "День буряка" "дідком – гнойовиком", що усе 
своє життя возив гній на поля та з іншими героями повісті. На дорозі виникають різноманітні 
контрасти, зіткнення, випробування долі, своєрідно поєднуються просторові й часові параметри 
людських життів. У Вінграновського хронотоп дороги має і психологічний характер, оскільки 
поєднує у собі інтимні переживання героїв, планів, оцінок себе й людей, зумовлює поведінку 
персонажів. Особливо характерним є епізод зустрічі оповідача з переляканою дівчиною-
буряківницею Магдою: "Тепер ми одне одного бачили. Ми вглядалися одне в одного чіпко і жадібно, 
бо і вона, ще лежачи під мішком, вже уявила мене з його голосу, так само, як з її голосу я уявив її... 
Усе ближче та нижче моє обличчя само починало нахилятись над нею, коли вона раптом 
загородилася руками і, мов рибина з води, - сіра, туга, довга рибина! – усім своїм тілом 
відштовхнулася від дороги, скинулася і опинилася на ногах! Вона кинулась бігти, та один її чобіт 
наступив на мокрий буряк, нога підламалася і, скособочивши, вона западала на дорогу. Я встиг 
підхопити її, мої руки замкнулися в неї на спину і ми задихали подих в подих" [1: 22-23]. 

Продемонстрований читачеві гомодієгетичним наратором "пейзаж" душі героїв є своєрідним 
віддзеркаленням внутрішніх переживань, служить засобом психологічної характеристики персонажів 
у повісті. 

Отже, природний чи історико-географічний простір у творі пересікається із простором духовним, 
дає змогу розкрити характери героїв твору, показати їх внутрішній стан. 

Художній час у повісті не тече в одному напрямку, а стрибкоподібно, поступально-зворотно, часто 
наратор зупиняється на якомусь певному проміжку, що дає можливість глибоко проникнути у 
суспільні явища та процеси, характери персонажів. 

Хронотоп у творі виконує функцію авторського самовираження. 
Не менш важливим для передачі внутрішнього стану персонажів, особливої атмосфери розмови є 

впровадження у текст діалогів. Як приклад, наводимо діалоги-суперечки між оповідачем та дівчиною 
Магдою, що не мають логічного завершення, а лише доповнюють один одного, підкреслюючи 
водночас задоволення від суперечки, доповнення героїв один одним; увиразнюють позицію автора, 
особливості його стильової манери, майстерність його письма: 

− "Скажи направду – хто ти? 
− Їй-богу, Магдо, я не з тих, що пильнують тебе і ловлять за клумак буряків! 
− Ні, ні! Ти скажи мені, хто ти? 
− Як би тобі сказати... я наче той... ну наче той... 
− Але ж ти хитрий! Але ж ти дипломат! – вона заступила дорогу і протерла мені обличчя. 
− Я, Магдо, справді є дипломат... і тільки-тільки з Америки... з Організації Об’єднаних Націй. 
− Дурисвіт – о хто ти є! І в це я тепер повірю! А ще ти є бабодур! 
− Хто-хто! 
− Бабодур, бабовал, баболеж, бабоніч... – зашепотіла вона й дрібно задихала мені під шиєю у 

сорочку" [1: 25]. 
Прийнято вважати, що саме такі репліки, діалоги можуть по-справжньому оприсутнити 

взаємоставлення персонажів. Хоча оповідь належить нараторові, який перебуває в абсолютно 
відмінній площині існування до фізичного автора, але деколи автор дозволяє собі таке "задоволення" і 
з’являється на сторінках свого тексту, щоб підказати читачам свій задум, знімаючи свою умовну 
маску. 

Доцільно, в цьому зв’язку, говорити про наративну структуру як модель, організація якої залежить 
від обраної в наративі точки зору чи фокалізації (за Ж.Женеттом), що передбачає її впізнавання 
читачем. "Фокалізація" об’єднує дві позиції: Хто бачить? Хто говорить? Вони можуть збігатися, коли 
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реальний автор ототожнюється з наратором. Подекуди у тексті авторові не вдається максимально 
відмежуватися від наратора й унеможливити будь-які аналогії між ним і собою. Тоді фізичний автор 
скидає свою "маску" і являється перед читачем тим, ким він є насправді. Очевидним для цього є 
розмова оповідача з мічманом Микитою Дузем. 

"...А хто ти такий, що нами командуєш? Я, ось, наприклад, мічман Микита Дузь! А ти хто за один? 
П’ятнадцять діб гауптвахти за непоштиві слова перед маршалом! Я – маршал Микола 

Вінграновський!" [1: 40-41]. 
Такий "автор" перетворюється на маску для наратора. Його функцією є приголомшити реципієнта, 

змусити його існувати на межі реального і віртуального світів. Це непоодинокі випадки у тексті 
письменника. 

Характерним для прози митця, що водночас підкреслює його майстерність та оригінальність, є 
вдале моделювання у художньому тексті розмов, дій героїв тваринного світу. Так звана "тваринна 
фокалізація" виявляється і в повісті "Манюня". Тут традиційне поняття "уособлення", що може 
текстуалізуватися терміном на латинській основі "персоніфікація" (лат. persona – особа, facere – 
роблю) неспроможне актуалізувати ту міфологічну підоснову, на якій воно поставало віками. 
Естетичне чуття і художній смак Вінграновського, очевидно, підказали йому зужитість не тільки цієї 
лексеми, а й поетикального прийому у вигляді поодиноких тропів чи синтаксичних фігур. Натомість 
він пропонує розширений контекст, який поступово усім своїм інтертекстом приваблює модерного 
читача міфопоетичним мисленням, органічно властивим поетові. У прозі воно не вражає штучністю 
імітації сучасної моди, що засвідчують наступні приклади. 

"Приколисана проти ночі скіфськими могилами" [1: 5] Манюня, її "синочок Орлик, на гінких 
горіхових ніжках, з іще не відсохлим пупком під тупеньким животиком" [1: 6], "... рябіший аніж 
сорока, цуцик Султанчик" [1: 6], сорока, що "...віскі пила з охотою" [1: 56], - всі вони разом з 
оповідачем вирушали у дорогу, де зустрічали качок і кіз, з якими "спілкувалися". Але особливою була 
зустріч з сіробілявим, тілистим, з довгастою мордочкою і низькими, важкими ступнями, борсуком: 
"Чорними, як соняшникові зерна, очатами, він ображено глянув на мене і, як почулось мені, забурчав: 
"І хто на мою нору, де я вже заліг на зиму, кинув смердючу оцю халамиду?" – "Вітер! – застрочила 
борсукові сорока. – Це не вони – не цей чоловік і не Манюня! Лису оцю халамиду на твою кватиру 
скинув з акації вітер! Тупцяй, вайло, до свого лігва назад і залягай, і не думай, що ти бардзо комусь 
потрібен!..." [1: 29]. 

Оригінальний діалог між персонажами тваринного світу є підтвердженням особливого знання 
психології звірів, свідченням того, що письменник є добрим зоопсихологом і здатен перевтілюватися 
в будь-кого і в що завгодно. 

Художнє мислення письменника звертається до живої природи, у яку людина час від часу відчуває 
потребу вдивлятися і вслухатися. Це дозволяє бодай на короткий час відчути гармонійний зв’язок між 
собою і довкіллям, або гостріше відчути фальшивість і потворність тих чи інших його елементів і 
гротескно зіграти натужливу підробку під справжність деградованих явищ. 

Такою постає поетика наративу про браконьєрів на качок (частина 2) і поетика нарації про 
святкування "Дня Буряка" в колгоспі "Шлях до комунізму" 1991 року (частина 4) аж до того, що 
"озвірілий вогонь обхопив" Манюню-конячку "від гриви, хвоста й по підкови" та освітив усе навкруги 
– "від зблідлих от переляку лисиць і до найменшого мишиняти" [1: 39]. Очевидно, що "маршал 
Микола Вінграновський", ким себе видає в тексті письменник, справді мав надчутливе сенсорне 
світовідчуття міфологічного формату. Його суперсенсорні спромоги і далекосяжні завбачення не раз 
міфологічно вмотивовані, в тому числі і саморозвоєнням в автонаративах, як-от у наступному 
фрагменті: "Скільки і де ми потім блукали, я, хоч би й хотів, не запримітив. Зсутуленого на сидінні, 
мене обплела сонливість і я, мабуть, заснув, бо побачив себе не в себе на возі, а в небі між хмарами 
даленіючим вертольотом! Я став тим самим жовто-сіро-зеленим гелікоптером, що на очеретяну 
Кодиму притарабанив вояк-мисливців. Але тепер у мені-вертольоті... чорніли собаки – разом з 
собаками я відлітав у вирій" [1: 15]. Це - зразок справжньої міфопоетики, а не просто "поетичного 
мислення". За такою образною логікою довкілля "пересутворюється": і Манюня може пити з "чарки-
відра", і перелякані крадії колгоспниці "перетворюються" на примар, подібних до "забриканих кіз" [1: 
19]. І тільки відчувши в голосі незнайомця не начальника, а добру людину - "мимовіль віддалася йому 
в такій екстремальній ситуації" [1: 22]. 

"Всевіддання" такого наратора-оповідача, якого змоделював М. Вінграновський через таких 
"персонажів", як сорока, лошатко, борсук, рябий безбатченко-песик Султанчик, навіть пояснюється в 
тексті повісті: "Поміж ніччю й світанком є такий проміжок часу, коли сонна людина, звір чи худоба 
западають в інші світи і собі не належать. Тоді що хочеш, те з ними роби – бери їх, неси чи веди: вони 
в полоні незвіданих сил, яким немає ні назви, ні звідки вони приходять" [1: 27]. У подібному стані 
чутливості відчуєш, як затанцював "кротячий народ" [1: 32]. 
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У художньому світі, звісно фікційному, але не фіктивному, впізнаються і секретар районного 
комітету партії із сонмом інших достойників, які "курсували" на святі, і стає можливою риторика 
"народного промовця", що проголошує гасла типу "Хай живе всесвітній День Буряка!", "Слава партії і 
правительству!", а також обмін командами "маршала Вінграновського і мічмана Дузя". Гротескно 
подана в тексті "безкорислива відданість трудовому народу" моряків, які приїхали вивозити буряки і 
приглядаються, до "якої б це баришні підлататися" [1: 42], - все це демонструє не тільки міфопоетику, 
а й сатиричний талант Вінграновського, його вміння майстерно зводити в цілісний твір суперечливі і 
парадоксальні первні нашого буття. 

Прикінцеві "перемовини" Султанчика і сороки, поїздка буряківниць до моря (частина 5) не 
перетворили поліфонічної розповіді як умовно-фікційного наративу у фарс чи карикатуру. Така 
багатоаспектна історія, яку оповідав М. Вінграновський, вимагала від письменника відповідної 
оповіді-нарації, що не вклалася у формат, логіку правдоподібності. Для її конструювання придатною 
виявилася вигадка, умовність, сновидіння, достовірність і гра-вдавання. Сфокусувати все це крізь 
одну-єдину призму неможливо без майстерного регулювання естетичної інформації – тобто без 
гетерогенної фокалізації у композиції тексту, який пропонується компетентним читачам. 
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Собчук Л.В.  Современная нарратологическая терминология как средство осмысления 
художественной прозы Н. Винграновского (на примере повести Н. Винграновского "Манюня") 

В статье продолжается анализ художественного мастерства Н. Винграновского как прозаика; 
употребляются средства современной нарратологии, парадигмы которой приходят на смену 
традиционным в восточнославянском пространстве терминологическим инструментам 

"излагательных форм", теории повествования. 

Sobchuk L.V. Modern narrative  terminology as a means of understanding  M. Vinhranovsky’s prose 
(based on M. Vinhranovsky’s story "Sweetie"). 

The article deals with the analysis of  M. Vinhranovsky’s   artistic skill in the light of modern narrative study  
the paradigms of which are replacing  the traditional east-slavic terminology of narrative forms and 

narrative theory. 
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ПРОБЛЕМИ ЧАСУ І ЧАСОВОСТІ В ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМІ: 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ АСПЕКТИ 

У статті проаналізовано основні теоретичні аспекти часу і часовості в літературі. 
Основна увага звернена на концепції Часу і Буття в Європейському екзистенціалізмі 

(Гайдеґґер, Сартр, Ясперс та ін.)  і те, як ці концепції  представлені в художньому світі 
літератури. Автор доводить, що філософські тенденції, вироблені західноєвропейським 

модернізмом, також відобразилися і в українській літературі, особливо у жанрі 
модерністичної новели (Кобилянська, Винниченко, Яцків та ін.). 

У кожну епоху було своє розуміння часу та людини, яка у ньому живе. "Романтики шукали 
спільного у тій сфері, яка не залежить від часу: всі люди об'єднуються бажанням бути кращими, вони 
однакові у своїх бідах, незгодах і радості, щасті. Реалісти шукали спільного в тій площині 
особистості, яка залежить від часу, адже історичний контекст, суспільні умови завжди накладають на 
кожну людину свій відчутний відбиток, всі люди, тією чи іншою мірою, є дітьми свого часу" [1: 44]. 
Оскільки в екзистенціалізмі час і буття людини є ключовими, центральними проблемами, то можемо 
говорити про те, що екзистенціалізм виробив свою специфічну, не схожу на інші, термінологічну 
парадигму, яка досі недосліджена у сучасному літературознавстві. У жодну з попередніх епох так 
гостро не стояла проблема часу та часовості, як у Модернізмі, що є закономірним ― саме в цю епоху 
особлива увага зверталася на людську психіку, на "переживання" реально існуючого часу свідомістю 
кожного індивіда. Екзистенціалісти розуміли існування як часовість, яка суттєво відрізняється від 
об'єктивного часу. Часовість, у свою чергу, поділяється на екзистенційну часовість або історичність 
та фізичну часовість як похідну від історичності. Особлива увага письменників-екзистенціалістів 
прикута до проблеми майбутнього. "Історичність людського існування виражається, згідно з 
екзистенціалізмом, у тому, що воно завжди знаходить себе у певній ситуації, в яку воно "закинуто" і з 
якою мусить рахуватись" [2: 756].   

Про часову природу структури людини говорив Н. Аббаньяно, який вважав, що смерть та час, які 
є складовими часовості, визначають природу людини, оскільки людині притаманна невизначеність та 
проблематичність. "Часовість ― це не випадкова обставина існування людини" [3: 142]. Часовість 
характеризує природу людини (структуру людини), власне вона і є часовістю: "Створіння, яке не було 
би підлеглим часу та смерті, не було би людиною" [8:143]. Буття людини на землі передбачає час і 
смерть, які необхідно відповідно сприйняти. На думку Аббаньяно, між майбутнім та минулим існує 
місток, який робить дві субстанції нероздільними – саме він творить людину такою, якою вона є. 
Людина живе майбутнім, яке "навалюється" на неї, і стає передумовою появи минулого.  

М. Гайдеґґер здійснив ґрунтовне дослідження екзистенційних проблем часовості у праці "Буття і 
час". Він показав, "що глибинна проблематика всілякої онтології закорінюється в феномені часу" [4: 
773]. На семінарі у 1929 році у м. Давосі відбулася дискусія М. Гайдеґґера та Е. Кассірера. Перший 
власну позицію сформулював так: "Самому часу притаманна здатність горизонту, в якому під 
впливом передрозуміння я завжди володію горизонтом теперішнього, майбутнього та минулого 
водночас. Це вказує на трансцендентно-онтологічне розуміння часу, який сам виявляється 
будівничим постійної субстанції. Саме таким чином слід розуміти моє трактування часовості" [5: 
134]. На думку М. Гайдеґґера, часовість "вичікує" зі свого майбутнього так, що колишнє збуджує 
теперішнє, а первинним феноменом вихідної та особистісної часовості є майбутнє. Мислитель 
стверджував, що присутність повинна називатися "тимчасовістю" в розумінні буття "в часі". 
Вказуючи, що астрономічний і календарний відлік часу ― не випадковість, а феномен, котрий має 
свою екзистенційно-онтологічну необхідність в основовлаштуванні присутності як турботи, він 
водночас висловив думку, що час прорахувати неможливо, його слід осмислити. За М. Гайдеґґером 
часовість виступає у трьох часових "екстазах" ― теперішньому, минулому, майбутньому та 
переживається людиною як конечність людського існування. Часовість, у свою чергу, набуває різних 
виявів: світовий час (Weltzeit), який є спільним для всіх людей і тому датований (поділений на дні, 
місяці, роки тощо) ― це час людського співбуття (Mitsein). Іншим різновидом часовості виступає 
вульгарний (об'єктивний) час. Це, так би мовити, "чисте тепер", оскільки цей час орієнтований на 
нескінченність, вічність. У межах вульгарного часу людина вважає себе ніби "безсмертною"... 
Нарешті ще один різновид ― історичний час. Цілісне людське існування простягнуте між 
народженням і смертю, відбувається чи здійснюється (що виражається німецьким словом 
"geschehen") [6: 595]. Найоригінальнішою гайдеґґерівською концепцією часу є обґрунтуваннння 
майбутнього.  Майбутнє він інтерпретує, виходячи з буквального прочитання німецького слова 
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Zukuft: як те, що приходить до нас. На думку німецького філософа, людське існування на землі 
обмежується часовими рамками ― воно тимчасове і визначається як буття-до-смерті, де смерть ― 
конечність.  

Ясперс, як і Гайдеґґер, вважає часовість, історичність та духовність головною, визначальною 
рисою людини як екзистенційної істоти . На його думку, екзистенція існує тільки в часі, оскільки 
"більш раннє визначає більш пізнє, яке усвідомлює себе зв'язаним з тим, що зроблено, прийнято, 
вирішено. А більш пізнє визначає більш раннє, оскільки воно зв'язує його із певного майбутнього" [7: 
114]. У К. Ясперса власне розуміння теперішнього, минулого і майбутнього, які є 
взаємодоповнюючими субстанціями. "Ніяке минуле не може бути достатньою гарантією тільки 
завдяки тому, що воно було. Необхідно самому випробувати знову те, що вже випробовувалось, якщо 
воно має бути в нас істинним і дійсним" [7: 115]. Філософ вважає, що істинна екзистенція в часі ― це 
та, яка проявляється в комунікації, що усвідомлює себе в часі як своє минуле. Воно, в свою чергу, 
належить їй, як теперішнє, і у ньому вона реалізовується як майбутнє. Саме майбутнє яке вона 
визначає, як свою долю, яка не існує, як буття, але виходить із концепції свободи. Істинність чогось 
можна пізнати тільки в часі. Лише минуле для К. Ясперса є істинним.  

За Ж.П. Сартром часовість, (так само, як "ніщо" і "можливість") теж приходить у світ разом із 
людиною. Людське буття включає в себе минуле, теперішнє і майбутнє, але їх не слід розглядати як 
сукупність "даних", які повинні складати суму чи безкінечний ряд "тепер", бо ми зіткнемость із 
парадоксом: "минулого більше нема, майбутнього ще нема, що ж стосується теперішнього моменту, 
то кожен добре знає, що його зовсім нема, він є межею безкінечної тривалості, як безрозмірна точка" 
[8: 137]. Минуле не існує, оскільки є те, що вже не є, але це специфічне "не існування". Минуле 
змушує людиною бути тим, ким вона є "позаду", що й означає "було". Минуле, за Сартром, є 
онтологічний закон Для-себе.  Теперішнє "стискується" до миті, оскільки воно перебуває між 
минулим і майбутнім, його можна виявити у формі втечі від минулого до майбутнього. На думку 
філософа, ― "те, що помилково називають теперішнім, і є буття, по відношенню до якого теперішнє є 
присутністю" [8: 153]. Майбутнє і є людина, оскільки вона очікує себе як присутність відносно до 
буття по той бік буття. Вона проектує себе до майбутнього, щоби злитися з тим, чого їй не вистачає. 
Майбутнє ― це місце, де компресія минулого, теперішнього і майбутнього привела би до появи себе 
як існування в собі Для себе. Часовість для-себе буття, за французьким екзистенціалістом, має три 
"екстази": універсальний час, початковий час, психічний час. 

 Проблеми часу торкався й А. Камю. Він у "Міфі про Сізіфа" наголосив, що людина підвладна 
плинові часу ― сірого, щоденного життя, яке засмоктує її своєю одноманітністю, буденністю. Завжди 
настає момент, коли потрібно взяти на себе весь тягар часу. Люди, на думку філософа, живуть 
майбутнім: "завтра", "пізніше", "через рік" і т. п. Час пропливає над людиною, а вона цього не 
помічає, продовжуючи виконувати свою однотипну роботу: "Прокидання, трамвай, чотири години в 
конторі чи на заводі, обід, трамвай, чотири  години роботи, вечеря, сон; понеділок, вівторок, середа, 
четвер, п'ятниця, субота, все в тому ж ритмі ― ось шлях, по якому легко іти день за днем" [9: 28]. І 
тільки тоді, коли рутина монотонного життя змусить замислитись "для чого", "навіщо", ― людина 
здійснить свій екзистенційний вибір: або поворот у звичайну колію, або остаточне пробудження.  

Ціла епоха формувала екзистенційне бачення світу, тому філософські ідеї відносності часу та 
часовості невипадково втілилися у художній літературі. Першими ці ідеї реалізували у своїх творах 
самі філософи-екзистенціалісти, котрі паралельно з теоретичними трактатами вдавалися до 
художнього осмислення буття. Модерністичне бачення часовості в літературі випливало з їх 
філософських переконань. Найбільш виразно це простежується у художній творчості А. Камю, 
Ж.П.  Сартра та ін. Українська література теж не залишилась осторонь подібних переосмислень 
вічних тем. У ній ще до утвердження екзистенціалізму як окремої течії висловлювались суголосні 
ідеї, про що свідчать твори     О. Кобилянської, В. Стефаника, М. Яцківа, М. Коцюбинського, 
В. Винниченка. Це дає підстави говорити про екзистенційність як специфічну рису української 
літератури зламу віків. 

Письменники-модерністи остаточно відійшли від концепту єдності часу та простору, від передачі 
подій у хронологічній послідовності (як це було утверджено класицизмом). Вони почали 
експериментувати на рівні творення хронотопу, моделювання художньої дійсності, передачі 
психічних станів. Вони активно застосовують найрізноманітніші часові зміщення, введення 
кількаярусних часових та просторових вимірів, "відмотування" часу, пришвидшення, ретардації або й 
цілковите пригальмовування однолінійного руху фабули завдяки введенню позафабульних чинників, 
перенесенню дії в інші художні площини тощо. Ці та подібні прийоми допомагають творити художні 
світи, фікційну дійсність в їх неповторності та багатогранності. Для деяких митців час перестає 
носити характер об'єктивності, він стає функцією свідомості, що давало змогу заглибитись у сутність 
внутрішнього світу. Яскравими прикладами такої прози є твори О. Кобилянської, яка здійснила свої 
індивідуальні "зсуви" часу. У новеллі "Природа",  на думку В. Гижого, "хронотоп моментальної 
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особистості втілюється у зображенні хвилевих миттєвостей, які не потребують ніякої "заземленості". 
Власне, ітеративність має на увазі те, що було звиклим відбуватись регулярно, інколи час від часу.  
"Іноді опановувала її невиразна жадоба чувства побіди [...]. Інколи слідила за полетом орла [...]. 
Іншим разом заглибилась зовсім у шум лісу [...]." Таким чином, захоплення письменниці 
ітеративністю свідчить про домінантні властивості психології художнього світу неоромантика 
передати гострі відчуття аналогії між моментами [...]. Моменти тут мають цілеспрямовану тенденцію 
зливатися, уподібнюватись один одним" [10: 97]. В. Винниченко теж у своїй малій прозі особливу 
увагу звертав на внутрішній час людини. Наприклад, в оповіданні "Терень" поєднується кілька зрізів 
часу, з чого випливає специфіка творення інших сторін характеру головного персонажа, 
розкривається глибина його внутрішнього світу. На рівнях розгортання сюжету, типу оповіді, на 
композиційній структурі відбиваються різні характеристики часу, котрі автор бере до уваги, зокрема 
Д. Медриш визначив такі з них, що найбільш визначальні у структурі художньої літератури: а) 
продовжуваність; б) перервність або неперервність; в) кінечність чи безкінечність; г) замкнутість чи 
відкритість. "Сучасному автору в пошуках певного художнього рішення доводиться долати "часовий 
бар'єр" ― інтервали між моментами оповіді про нього" [11: 132]. "Екзистенціалізм і феноменологія 
перемістили проблему часу в сферу структур суб'єктивности і дискусії про дію, можливість, намір і 
свободу почали ґрунтуватися на часові",― зазначає У. Еко [12: 165]. У літературі екзистенціалізму 
часто використовується замкнутий, витягнутий з історичного процесу художній час казки чи притчі, 
чому часто відповідає невизначеність місця дії ("Процес"   Ф. Кафки; "Чума" А. Камю); сюжетний час 
буває переривчастим, зворотнім, що в свою чергу мотивується психологією пригадування (М. Пруст, 
В. Вульф, Г. Белль). "Така побудова свідомості героя дозволяє час дії стиснути до кількох днів і 
годин, між тим як на екран пригадування можуть проектуватися час і простір всього людського 
життя" [13: 1176]. Історичний час може виступати у ролі літературного героя. Це наводить на думку, 
що художній час нерідко співвідноситься із особистісним часом героя. Досить часто час відіграє у 
літературі важливу функцію ― виступає як засіб розкриття долі героїв. Крім цього зміст художнього 
часу складає сюжет твору, що дозволяє у сучасному літературознавстві говорити про сюжетний час. 
Г. Маргвелашвілі зазначає, що співвідносними є поняття час екзистенції та сюжетний час, оскільки 
екзистенція (за М. Гайдеґґером) є причиною власної часовості, то й сюжетний час характеризується 
"результатом специфічного уявного акту свідомості. Він існує не сам по собі, а в пам'яті і в мовних 
(оповідних) актах. І затримується в пам'яті всіх учасників оповідного процесу, доки триває" [14: 16-
17]. Цей же автор говорить про структурні розмежування між часом екзистенції та сюжетним часом. 
На його думку, екзистенційний час характеризується розтяжністю та динамікою, а сюжетне поле є 
статичним виміром; екзистенційний час складається із справжніх та несправжніх етапів у 
індивідуальному розвитку того, хто має його у своєму розпорядженні. У сюжетному часі нема фактів, 
які заважають творенню сюжету, бо все, що з'являється на сюжетному полі, повинно стосуватися 
розвитку сюжету: екзистенційне поле (час) прозоре і до кінця видиме тільки для того, хто перебуває у 
цьому полі, "він у свою чергу може відкриватися іншим тільки через сюжетне поле, тобто для того, 
щоб інформувати їх, він має сам говорити про події свого життя, скласти про них сюжет ― поставити 
їх на найвищий рівень відкритості" [14: 20]. Письменники-модерністи досить часто у сюжетний час 
вплітають сновидіння, які можуть мати різні функції: сон як спогад, як результат праці пам'яті, 
ретроспекція, реміністенція, сон як самовираз, як вираз глибинних переживань, самоаналіз, сон як 
самовикриття, сон як вияв каяття, сон як прозріння, сон як духовне очищення [Див:15: 13]. Так, 
завдяки введенню у твір сну, "Жінка Сарданапала" М. Яцків наголосив на тісному зв'язку свого героя 
з потойбічністю. Він оповідає: "... жінка Сарданапала обернула до мене лице і рухом руки кликала до 
себе. Коли я підійшов, мав враження, що моя Ангеліка ― се одна постать. Вона поклала руку на моє 
серце і я почув надлюдську розкіш спокою і нову, ясну дорогу перед собою" [16: 155]. Тлумачення 
сну допомагає зрозуміти, що кохана "забере" чоловіка до себе, у небуття. Н. Зборовська інтерпретує 
цю проблему так: "Необхідно розрізняти явний та прихований зміст сновидінь. Явним є те, що може 
переповісти сновидець. А приховане, за Фройдом, належить до латентних думок сновидіння" [16: 73]. 
Є символічний зв'язок між явним і латентним. У цьому переконуємося із наступних сторінок 
оповідання М. Яцкова: "Генерал не жив. Куля поцілила його в серце" [16: 156]. Цей сон ― віщий, він 
втілення несвідомого бажання генерала, вияв його психічного стану. Це ще раз доводить, що думка 
А. Камю відсутність "різниці між "здаватись" і "бути"" [9: 86] може бути прийнятною, особливо коли 
йдеться про виміри художньої творчості. 

Отже, можемо зробити висновок, що у модерністичних пошуках письменники-екзистенціалісти, 
переносячи у свої твори  певні філософські ідеї, розширили коло можливостей у моделюванні 
художнього світу, де простежуються переходи від минулого до майбутнього і навпаки, їх художній 
світ став більш насиченим, вільним, необмеженим у часопросторових вимірах, зі зміщенням часових 
елементів. Особливо сприйнятливим для відтворення внутрішнього часу став жанр новели. 
Центрального значення тут набув і  психологічний час ― час у сприйнятті одиничної людської 
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свідомості, індивідуальний. Так волею автора час у творі може зупинятися, ущільнюватися або 
розтягуватись, скорочуватись чи тривати, уповільнюватися чи прискорюватися, події минулого і 
майбутнього можуть бути представлені в теперішньому ракурсі, без відношення до того проміжку 
часу, якому вони належать. Ці та подібні прийоми творять обширне поле досліджень, яке окрім 
проблем часу та часовості заторкують інші філософсько-естетичні феномени і прояви, котрі сучасне 
літературознавство не повинно ігнорувати. 
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Назаревич Л.Т. Проблемы времени и временности в экзистенциализме: 
литературоведческие аспекты. 

В статье проанализированы  основные теоретические аспекты времени и временности в 
литературе. Главное внимание обращено на концепции Времени и Бытия в Европейском 

экзистенциализме (Хайдеггер, Сартр, Ясперс и др.), и то, как эти концепции  представлены в 
художественном мире литературы. Автор утверждает, что философские тенденции, 

разработанные западноевропейским модернизмом, проявились и в украинской литературе, особенно 
в жанре модернистической новеллы (Кобылянская, Винниченко, Яцкив и др.). 

Nazarevych L.T. The problems of time and timing in existentialism: literary study aspects. 

The article analyses  the main theoretical aspects of time and timing in literature. Attention is drawn to the 
concepts of Time and Being in European Existentialism (Heidegger, Sartre, Jasper and others) and the way  
they are represented in the artistic world of fiction. The author argues that philosophic tendencies developed 
in West European Modernism were also reflected in Ukrainian literature, especially in the genre of modern 

short story (Kobylyanska, Vynnychenko, Jatzkiv). 
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CЕМАНТИКО-СМИСЛОВІ ЗМІЩЕННЯ МУЗИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В ЕПОПЕЇ 
Б. ЛЕПКОГО "МАЗЕПА" 

У статті подано  визначення поняття "гармонія", а також простежено функціонування цього 
терміна у мовному синтаксисі історичної епопеї Б. Лепкого "Мазепа" 

Суттєвий вплив на літературний стиль письменника cправляють образні паралелі, запозичені з 
інших видів мистецтв. Це дає підстави говорити про глибоке, естетичне чуття автора, який 
намагається відтворити життєві явища не лише засобами слова, а й через образну сферу інших 
мистецтв. 

Таким естетичним чуттям  повною мірою володів Б. Лепкий, різножанрова творчість якого 
яскраво засвідчує схильність до "музичності" поезії і прози. Звернення до "мови" музичного 
мистецтва виявляється у письменника як особливий лад світовідчуття, як програма художнього 
пересотворення довкілля, що виражається в його естетичній системі, в образному мисленні.  

Художнє мислення Б. Лепкого насичене конкретно-чуттєвими феноменами, зокрема кольоровими 
імпресіями, тональними модуляціями та ритмомелодикою. "Вкраплення" музичних елементів у 
художню структуру його творів збагачують та урізноманітнюють стильову манеру письменника, 
виявляють глибоке емоційне закорінення у процеси асоціативних зв’язків.  

Перебуваючи у постійному відчутті присутності Вищої сили, Б. Лепкий сприймав музичне 
мистецтво як філософію почуттів, а філософію осягав як музику думання, тому погоджувався з 
Шопенгауером, що "вся метафізична структура світу аналогічна музичній структурі, її складовим 
частинам, і тому всю світобудову можна вивести із законів музичного розвитку і висловити через 
музичні поняття" [1: 29]. 

Так, на перетині музичного аспекту творчості  Б. Лепкого та глибинного принципу музичного 
мислення кристалізується категорія Гармонійного, яка функціонує у літературній сфері письменника.  

Поняття гармонії належить до найдавніших категорій теорії музики та естетики. Цей термін 
позначає злагодженість будь-яких явищ, сумірність частин і цілого, вказує на сформованість і 
узгодженість фізичних та духовних якостей людини. До гармонійних явищ у музиці відносять 
співзвуччя (одночасне звучання двох і більше звуків), акорди (усталені й закономірні співзвуччя), 
консонанси (співзвуччя, що кваліфікуються слухом як благозвуччя), дисонанси (неблагозвуччя). 

Залучення цих музичних понять у світ літературного твору, використання відповідних їм термінів 
у процесі їх аналізу, інтерпретації ілюструє й увиразнює семантико-смислові зміщення лексем, що 
виступають у художньо-порівняльній (вторинній) функції та мотивуються індивідуально-авторським 
образним переживанням загальномовної семантики слів. 

Найяскравіше функціонування музичної термінології, що об’єднане спільним семантичним знаком 
"гармонія", виявляється у мовному синтаксисі історичної прози взагалі, зокрема в епопеї Б. Лепкого 
"Мазепа". Це відбувалося насамперед тому, що ідея твору – вільний розвиток національного духу та 
утвердження суверенної Української держави – органічно поєднувалася із життєвим досвідом 
письменника, для якого естетичний ідеал українців перебував у тісному взаємозв’язку з усіма 
гранями національного, суспільного життя. 

Бажання письменника бачити свій народ вільним від чужеземного гніту, узгоджувалися із 
державними задумами українського гетьмана, про що свідчать численні епізоди епопеї "Мазепа", 
хоча б такі рядки: "Я, – говорив Мазепа Лепкого, – міг пісню свого життя вже давно увірвати, а я хочу 
доспівати її до краю ..., хочу її настроїти на новий мажорний акорд" [2: 411]. 

Уживання словосполучення "мажорний акорд" асоціюється із просвітленням, надією на перемогу 
політичних задумів гетьмана. Проте втрата цієї надії відчитується у наступних словах Мазепи: "І моя 
пісня не скінчиться бадьорим акордом" [3: 16], що набуває мінорного звучання з відлунням смутку і 
відчаю. 

Такі персонажі епопеї, як Мотря, її сестра Ганна Обидовська, гетьманів племінник Андрій 
Войнаровський та Іван Чуйкевич, одержимі думкою про спільну визвольну справу, творили своєрідне 
співзвуччя, про яке Б. Лепкий писав: "Як тії четверо на хвилину зійшлися, то були ніби созвучний 
акорд. Чотири душі, як чотири тони в мінорному акорді" [3: 303]. 

Відомо, що слово в художньому тексті набуває як предметно-понятійних, так і емоційно-
експресивних виражально-зображальних функцій. У лексико-семантичній структурі порівнянь і 
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метафор (зрештою, всіх тропів) відтворюються логіко-понятійні універсалії художнього мислення 
автора у фізичній і текстуальній іпостасях. 

Наприкладу, у Б. Лепкого людська душа уподібнюється до музичного тону, а "мінорний акорд" 
вживається на означення тієї політичної ситуації, яка склалася після поразки українського війська під 
Полтавою. Визвольна місія Мазепи зазнала поразки, тому його однодумці, як і сам гетьман, болісно 
переживали з приводу втрачених сподівань. Розчарування, смуток, туга, неспокій – ось ті 
психологічні характеристики станів, що є адекватними емоційно-експресивній змістовності 
мінорного акорду. 

У кожному романі лепківської епопеї значна увага приділяється відтворенню зовнішності 
історичних постатей і вигаданих персонажів. Створюючи портрети своїх героїв, Б. Лепкий (маючи 
амбіції і досвід живописця) наче малює картину, в якій все гармонійно поєднується – гра кольору, 
світла, рухів. Спостерігаючи за шляхетними рухами черниць, автор у тексті зауважує: "Їх лиця 
зарум’янілі від сонця і праці дивною красою рисувалися на тлі чорної одежі. Довга, поважна одіж 
лагодила зариси їх тіла й надавала їм гармонії в рухах" [2: 51]. А в одній із портретних характеристик 
Мотрі Кочубеївни автор акцентує граціозність, красу дівочої постави. "Чуйкевич ішов послушно за 
нею (Мотрею) і не міг надивитися на її стать, струнку, гармонійну, і на хід ритмічний, як найкращий 
танець" [2: 80].  

Розгортаючи багатогранну образну характеристику гетьмана, Б. Лепкий зважав на той факт, що 
культура і мистецтво завжди займали важливе місце у свідомості, в уподобаннях Мазепи, тому 
зазначає, що у нього було "почуття темпу й розуміння, що краса танцю не засновується на розгуканих 
скоках, лиш на зі споєнні руху із звуками в одну мистецьку настроєву цілість" [2: 143]. Мазепа був не 
лише "великим митцем провадити танці", а й досконало володів музичним інструментом (бандурою). 
Тому автор доречно вплітає у текст Мазепину думу, в якій гармонійно поєднується слово, музика та 
виконання. "І гетьман заграв та й заспівав свою пісню про згоду: 

Нема люби, нема згоди  (мажор – Н. Л.) 
От жовтії взявши Води, 
През незгоду (мінор – Н. Л.) всі пропали, 
Самі себе звоювали" [2: 149]. 
Богдан Лепкий вільно виявляв свою компетентність у сфері музичної культури, відтворюючи 

палке і глибоке почуття гетьмана до Мотрі Кочубеївни, яку називав "піснею високосферною" та 
"платонським ідеалом". Письменник скористався музичним терміном "музика сфер", що означає 
гармонію світового порядку, торжество істини, добра, справедливості як похідне поняття від 
древньогрецьких філософських уявлень про єдність музики і світобудови. 

Поняття гармонії функціонує у творі як безпосередньо (у тексті вживається слово "гармонія"), так 
і опосередковано (в переносному значенні для створення враження від узгодженості між людьми, у 
природі та між людиною і природою). Так, після освідчення гетьмана у коханні відбувається 
відродження Мотриної душі, яка прагне гармонії з природою. "Минай скоріше, зимо, розвивайтесь, 
луги, розцвітайте, квітки, вертайте, птахи, з далеких країв, співайте пісню радості й кохання, Мотря 
хоче щасливою бути!!" [2:  334]. 

Спонукальні речення начебто вимагають від людини певних дій, змін, злетів, а, забарвлені 
окличною інтонацією, ці фрази передають емоційне піднесення і натхнення з бажанням прискорити 
плин подій. Уводячи у текст лексеми на означення небесних світил (небо, зорі), живої та неживої 
природи (птахи, квіти, трави), абстрактних понять (мрії, почуття, думки, душа) автор створює в 
читачів враження летючості, високості, його уява набуває вертикального виміру, що переважає над 
горизонтальним. 

Мотря і Мазепа, перебуваючи у стані душевної злагоди, намагаються висловити один одному свої 
почуття у віршах. Народжується діалог: 

"І будеш ти сонцем вечора мого, Мотре Василівно," 
"І будеш ти місяцем ночі моєї, Іване Степановичу," 
"І будемо жити, як подружжя найщасливіше в світі" 
"І будемо, як одна душа в двох тілах" 
"Як бажання одно в двох серцях" 
"Як сон один, що нараз двом людям сниться" 
"Як мрія, що здійсниться" [2:  363]. 
Богдан Лепкий демонструє ще одне тлумачення гармонії, що визначає її як мистецтво в 

узгоджених формах виявляти думки і почуття. 
Не випадково свято душ героїв збігається з найвеличнішим із свят – Різдвом Христовим. Адже з 

народженням Христа у людей зміцнюється надія на спасіння, на кращу долю. Веселе свято, чисті 
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почуття, грандіозні політичні плани, погідні та ясні зимові дні – передають враження ідилії, в якій 
перебувають Мотря і Мазепа. Під звуки першої різдвяної коляди "Бог предвічний", як у "святочному" 
гімні зливалися міцні голоси. "З кожною стрічкою (голоси) кріпшали, достроювались до себе, 
зливалися у акорд" [2: 369]. Гетьман уважно слухав та з сумом зазначав: "На жаль, у нас тільки в пісні 
згода. В житті дисонанс, а як життя перетворюється в пісню, виходить гармонія чудова" [2: 369]. 

Музикознавець слушно зазначає: "С музыкально-психологической точки зрения, консонансы и 
диссонансы являются носителями той же пары контрастных функций, которые лежат в основе лада – 
устойчивости и неустойчивости. Диссонанс создаёт представление о тяготении, консонанс даёт ему 
разрешение, после чего возникает ощущение успокоенности, устойчивости" [4: 35]. 

Консонанси і дисонанси співвідносяться з тією антонімічною парою, яка є ілюстрацією світового 
порядку – єдності та боротьби протилежностей. Великий композитор і  музикознавець 
П.І. Чайковський визнавав як необхідну умову існування дисонансів у музиці, що володіють 
потужною силою. "Диссонанс есть величайшая сила музыки, если б не было его, то музыка обречена 
была бы только на изображение вечного блаженства, тогда как нам всего дороже в музыке её 
способность выражать наши страсти, наши муки" [4: 34]. 

Отже, в музичній гармонії спостерігаються такі ж процеси, які проходять у навколишній дійсності: 
це протистояння світлого і темного, сумного і радісного, комічного і трагічного тощо. Богдан Лепкий 
не залишає поза увагою ще одне розуміння гармонії – єдність суперечностей, контрастів, про що 
свідчить авторська оцінка філософського змісту коляди "Дивна радість стала", вкладена в уста 
Мазепи. "Це найкраща з наших пісень, – сказав гетьман, – кращої я у світі не чув. Вона мене дитиною 
зворушувала до сліз, і тепер спокійно слухати її не можу. Зміст радісний, а музика сумна. Зміст 
говорить про Різдво Христове, а музика ніби передбачає його муки і смерть. Такого контрасту я ніде 
більше в мистецьких творах не завважив" [2: 369]. 

Богдан Лепкий, по-філософськи осмислюючи життя, відчував себе часткою природи, тому вбачав 
у її Вищих сферах закономірності людського буття. Зміни пір року, частин дня, погодніх явищ 
асоціювалися в письменника з віком, настроєм, мріями людини. Так, як узимку тепло нетривке, 
скороминуще, так і проминальна ідилія у взаєминах людей. Тому зміни, яких зазнають характери, 
долі героїв супроводжуються, зазвичай, змінами в природі. Руйнація щастя між гетьманом і Мотрею, 
зумовлена опором середовища, викликає в їх душах біль і холод. Тому "Над Бахмачем гуділи вітри і 
мело снігами ... Стогнуть дерева, змагаючись з вітрами" [2: 417]. 

У романі напружені стосунки між царем і старшинами відповідають липневій спекоті, зустріч 
гетьмана з Мотрею у маєтку Кочубеїв супроводжує прекрасна сонячна днина, освідчення в коханні 
героїв відбувається під час зимових свят, коли у душі, як і надворі, біло і чисто. У момент розлуки 
гетьмана з Мотрею у нього "відколювались живі чуття", конфліктувало серце з розумом, тому що 
раптово у життя "увірвалася сіра сльотлива осінь", під час облоги Батурина кругом була мряка, копіт, 
імла. 

Як слушно відзначила Б. Вальнюк, "Б. Лепкий застосовує біологічний календар, що виявляється у 
фіксації погодніх умов, причому продовжує традиції романтиків, у яких зовнішній простір, 
розпредмечуючись, ставав "пейзажем душі" [5: 973]. 

Співжиття з природою, роздуми про її велич і вплив на людину, глибоке розуміння гармонії як 
учення про світовий порядок допомагали Б. Лепкому в осмисленні власної долі та долі української 
нації. "Природа виховує людину, ублагороднює її, дає їй силу боротися за існування. Природа впоює 
в людину національного духа, а поетові дає великі, сильні творчі ідеї" [6: 149]. 

Зіставлення справи усього життя з музикою, порівняння своїх турбот з піснею, струною, акордом, 
гармонією було для Б. Лепкого дуже близьким, про що свідчить його промова на ювілейному вечорі, 
влаштованому посольством УНР у Німеччині 9 листопада 1922 року. "... Я був лише одною струною 
на тій многострунній арфі, що зветься українською літературою. А коли моя струна, як ви кажете, 
добула з себе не одну гарну нотку, так це тому, що дзвеніла вона згідно й гармонійно зі своїми 
товаришами; всі ми ...  ере настроєні були на цей сам акорд, акорд визвольної ідеї, акорд праці для 
здійснення наших народних ідеалів, акорд віри, що наша слушна й справедлива справа не пропаде, а 
вийде переможцем". 

Використання музичної термінології в епопеї "Мазепа" Б. Лепкого відображає тенденції 
історичного роману в орієнтації не лише на фактографічне відображення подій, а на їх глибоке 
філософсько-психологічне осмислення.  

Таким чином, семантико-смислові зміщення у лексиці епопеї "Мазепа" виконують функцію 
моделювання, нарощування, додавання ознак, що, будучи невід’ємним компонентом образного 
бачення світу, збагачують мову художнього твору, забезпечуючи йому естетичну цінність. 
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Лупак Н.М. Семантико-смысловые смещения музыкальной  терминологии в эпопее 
Б. Лепкого "Мазепа" 

В статье даётся определение понятия "гармония", а также прослеживается функционирование 
этого термина в языковом синтаксисе исторической эпопеи Б. Лепкого "Мазепа" 

Lupak N.M. Semantic derivation of musical terminology in B. Lepky’s historical novel "Mazepa". 

The article defines the concept of harmony and studies its functioning in the language syntax of 
B. Lepky’s historical "Mazepa".    
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МАГІЧНИЙ РЕАЛІЗМ ЯК ДИСКУРС ПОСТМОДЕРНІЗМУ 

У статті зосереджено увагу на моментах, які допомагають визначити магічний реалізм як дискурс 
постмодернізму. 

Термін "магічний реалізм" відомий уже більше половини сторіччя. Його введено німецьким 
мистецтвознавцем Францом Ро у 1925 р. у монографії "Постекспресіонізм". Сутність магічного 
реалізму, на його думку,  полягала в тому, що на відміну від "нейтрального реалізму", він у своїй 
основі є "абстрактним". 

Інші дослідники вважають, що магічний реалізм є "першим кроком на шляху до переходу від 
модерністської програми опису реальності до програми постмодерністської" [1: 435]. До такої думки 
прийшов кубінський письменник Алехо Карпентієр, повязуючи магічний реалізм із сюрреалізмом [2], 
а Джон Барт, уважаючи роман Ґабріеля Маркеса "Сто років самотності" високим прикладом 
постмодернізму, визначав його (магічного реалізму) складові, як "синтез прямоти і удавання, реалізму 
і магії і міфу" [3: 204].1 

Більшість, якщо не всі літературознавці повязують появу магічного реалізму з 
латиноамериканською традицією [4; 5], але основна тональність є незмінною: магічний реалізм є 
дискурсом постмодернізму [6; 7; 8; 9; 10; 11].  

До ряду митців,  які сповідують принципи магічного реалізму  належить, на нашу думку і  Юрій 
Андрухович,  про що свідчать передусім його романи "Рекреації", "Московіада", "Перверзія" та 
"Дванадцять обручів" [12; 13; 14;  15]. Метою статті є дослідження особливостей вияву магічного 
реалізму в творчості Ю. Андруховича. Актуальність такого підходу зумовлюється необхідністю 
теоретично осмислення творчого здобутку українського письменника в контексті сучасної 
постмодерної літератури.  

Підтвердити, що творчість Юрія Андруховича тісно пов’язана з магічним реалізмом як дискурсом 
постмодернізму, можна на наприкладі його останнього роману "Дванадцять обручів". На магію вже 
натякає епіграф роману зі слів Богдана-Ігоря Антонича [15: 7]: 

Самотнім,  друже, мов у ночі пояс, 
ти в таємниці світу оповитий. 
В цей вечір весняний ходи зі мною 
в корчмі на місяці горілку пити. 
Дійсно, дія роману розгортається у пансіонаті "Корчма "На Місяці", який знаходиться у 

віддаленому закутку Карпат [15: 54]: "Будинок, до якого всіх їх занесло цієї ночі, від недавнього часу 
носив назву "Корчма "На Місяці" – саме так, з асиметричними лапками посередині, це писалося". 

Якщо використовувати для аналізу пять первинних характеристик фікції магічного реалізму у 
постмодернізмі, які запропоновано Венді Б. Фаріс [8], то можна показати що роман "Дванадцять 
обручів" – яскравий приклад магічного реалізму. 

Пансіонат "Корчма "На Місяці" – це "неперетворюваний елемент" магії, явища в якому не можна 
пояснити згідно з відомими законами всесвіту: "Друга обставина, що тяжко вразила Карла-Йозефа під 
час обстеження будинку, була пов'язана з дверима, але не так із їхньою неохопною кількістю, що 
мусила свідчити про відповідну їй кількість приміщень і переходів, як із написами на них. Більше 
того, на весь будинок не було двох дверних табличок, виконаних однаково – так, ніби їх просто 
позривано звідусіль, де лише вдавалося, і потім звезено до цього дивного місця, тож відчуття дурної 
хаотичності лише підсилювалося, заганяючи досить непевного себе Карла-Йозефа у глухий кут 
безплідних блукань і здогадів. 

Певна частина табличок (ПРОЦЕДУРНА, ЧЕРГОВИЙ ПРОКТОЛОГ, ПРОЗЕКТОРСЬКА) наче і 
вказувала на теперішнє санаторно-оздоровче призначення закладу, деякі виглядали загалом 
універсально й ані про що не свідчили (ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК, КАФЕ-ЇДАЛЬНЯ, ПТАХОРІЗКА, 
АКУМУЛЯТОРНА, ВІДДІЛ СКАРГ І ДОНЕСЕНЬ), ще інші носили цілком звичний у цій країні 
рекомендаційно-розпорядчий характер (КІМНАТА ДЛЯ ДЕПУТАТІВ, КУРІННЯ ЗАБОРОНЕНО, 
ЗАКРИТА ПАЛАТА, ХОДА НЕТ). Але якщо з усім цим ще можна було якось давати собі раду, то 
вже цілком незрозумілими виглядали написи КАБІНЕТ ПЕЧАЛЕЙ, ОСТАННЄ ПРИЧАСТЯ чи ДО 

                                                        
1 Такої ж думки про співвідношення магічного реалізму і постмодернізму дотримуються Браєн Мак 

Гейл [10], Лінда Гатчіен [9], а Венді Б. Фаріс пропонує пять первинних характеристик магічного реалізму у 
постмодернізмі, а саме: "неперетворюваний елемент" магії, реалізм у магічному реалізмі, несумісність розуміння 
подій, тісне злиття двох областей, світів або реальностей, зміна сенсу часу, простору та ідентичності [8]. 
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ТУНЕЛЮ. Траплялося й дещо зовсім легковажне: ВЕСНЯНА БІЛЬЯРДНА, МОВЧАЛЬНЯ ЯГНЯТ, 
КІМНАТА СМІХУ № 6" [15: 72]. 

Непіддатна до перетворення магія пансіонату "Корчма "На Місяці" руйнує звичайну логіку 
причини і наслідку. Хоча читачі, можливо, залишаються скептиками перед цими запропонованими 
послідовностями, але жахливість історичних подій, людське страждання, яке було повязано зі стінами 
цього будинку, викликає незадоволеність та змушує читача перевірити цю логіку. 

У тексті присутній "реалізм у магічному реалізмі". Реалістичні описи створюють вигаданий світ, 
який нагадує той, у якому читач живе, у багатьох випадках широким використанням деталей: "… все, 
що траплялося вам під руку в цих кімнатах, коридорах і на сходах, мало на собі ту саму печать 
химерного співіснування відразу кількох побутово-предметних нашарувань, бо були тут передусім: 
якісь комп'ютери, ксерокси з факсами, принтери, симулятори й синтезатори, а також обплутані 
кабелями стимулятори й субліматори, причому деякі з них цілковито розпотрошені… писанки з 
космічною та олімпійською символікою, вишиті хрестиком портрети Святого Юрія, Юрія 
Федьковича, Івана Франка і діючого президента, глеки, куманці й баклаги, попередньо вже згадувані 
як "кераміка", скульптурна група "Комісар Руднєв братається з генералом Шухевичем" – коротше, 
складалося враження, що нині увесь музей гуцульського мистецтва вкупі з косівським базаром 
чомусь перевезено саме сюди…, а також безліч інших пам'яток матеріальної культури минулого" [15: 
67-72]. 

У фікції магічного реалізму деталь звільнена від традиційно наслідувальної ролі, як  це було 
раніше. Деталі – переважно маркери, які повідомляють не будь-яку специфічну інформацію, а просто 
те, що ця історія реальна; але магічні деталі можуть служити маркерами, які ведуть у протилежному 
напрямі, сигналізуючи, що вона була вигадана. 

У багатьох випадках читачі є свідками своєрідного відновлення історичних подій, але подій, 
жорстко заснованих на історичних реальностях, – часто альтернативних версіях офіційно 
санкціонованих звітів. Наприклад, бажання Артура Пепи написати новий роман: "Це мала бути 
суцільним мовним потоком і дещо захлинаючись розказана історія старого гуцульського театру (чи 
хору – Артур Пепа ще не знав). Колись він щось таке читав або чув: про те, як у сорок дев'ятому році 
в Москві було вирішено якнайгучніше відсвяткувати сімдесяту річницю Сталіна; з цієї нагоди було 
спроваджено леґіони всіляких фольклорних виконавців, котрі мали взяти участь у присвяченому 
Вчителеві фестивалі вдячності. Серед юрмищ якутів, карелів, мінґрелів та чечено-інгушів не повинно 
було забракнути і нововозз'єднаних западенців, з-поміж яких вибір високопоставлених організаторів 
без вагань припав на екзотично-ефектних, з кольоровим пір'ям у капелюхах та в обтислих червоних 
штанах, гуцулів. Імперія Безсмертного Йосифа саме вступала у свою пізньоримську, дещо 
елліністичну, стадію – на  зміну первинно-комунарському аскетизмові, не в останню чергу 
здискредитованому попередньою виснажливою війною, приходила цілком гедоністична мода на 
пишність і яскравість. Переможців і дійсно не судили, навпаки – судили вони, користаючи при цьому 
з трофейних уламків світу переможених. Таким чином, верхівка Піраміди вже звикала до полотен 
Рубенса, плюшевих лежанок, шоколаду й тонкої дамської білизни, справа неухильно просувалася до 
ґрандіозних коньяково-виноградних зловживань і статевих збочень. Отже, така урядова розвага, як 
костюмовані танці народностей, не могла не прийтися до смаку цим першим постмодерністам" [15: 
96-97]. 

Комбінація альтернативних версій та офіційно санкціонованих звітів означає, що вічна міфічна 
правда і історичні події – два істотні компоненти колективної пам'яті людства. Тому ці історії можуть 
уключати магічне і висновки народної мудрості.  

Роман "Дванадцять обручів" містить несумісні розуміння подій. Читач може коливатися між 
несумісними розуміннями подій і тому почуває щось, що викликає сумніви. Наприклад, запис у 
щоденнику Коломеї Воронич про Антонича:  "Я знаю, що Ти роздвоєний, але тому й вічний. … Ти – 
той самий, кого я чекала все життя … не скажу як довго. Але водночас Ти інший - опечькуватий, 
стагий і висий, схожий на гобіта стагезний мудодзвін …  балакун. Бо, як я тепер уже знаю, Ти існуєш 
у двох версіях. Молодій – це коли Тобі вічно двадцять сім. Здається, саме стільки було Тому Поетові 
в ніч його смерті. І старий – це коли Тобі стільки, як Тому Поетові було б зараз. Це коли б він не 
помер молодим. Тільки не кажи, що все не так і я знову проїхала! Я ж бачила, як Ти виходив з 
веранди до Послів Ночі! Вони залягали у темних чагарях в очікуванні на Тебе. Думаєш, мене 
глючило? …" [15: 301-302]. 

Первинний сумнів читача в більшості випадків – це сумнів між розумінням події як галюцинації 
характеру або як дива. Інша можливість – інтерпретувати специфічну частину магій в іншій 
реалістичній фікції як явне використання алегорії. Але після магії, представленої тут як такої, вона 
належатиме способу магічного реалізму.  

Роман "Дванадцять обручів" містить тісне злиття двох областей, світів або реальностей. Бачення 
магічного реалізму існує на перетині двох світів, уявна точка всередині двостороннього дзеркала, яке 
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відображає у двох напрямах. Рухомі межі між світами живих і мертвих кресляться тільки для того, 
щоб бути пересіченими. Якщо фікція виснажувана в цьому світі, тоді, можливо, ці тексти створюють 
інший, суміжний світ, у якому вона виходить за межі, таким чином, вона продовжує "замогильне" 
життя. Як пише Юрій Андрухович у своєму автокоментарі до роману "Роман мав стати шуканням 
меж у нерозмежованій єдності і їх доланням. Кажучи по-іншому, авторові забаглося знайти 
територію, де ми – ті, котрі пішли, зникли з видимої поверхні світу, і ті, котрі все ще на ній 
залишаються, - мають шанси перетнутися" [15: 324]. 

Роман "Дванадцять обручів" зображує зміну сенсу часу, простору. Магічний реалізм у романі 
переорієнтовує не тільки наші звички часу і простору. Наприклад, у кінці роману, це якраво показує 
польот Карла-Йозефа після смерті: "Карл-Йозеф Цумбруннен описав невелике коло над долиною 
Річки і, не вагаючись, узяв напрям на Трансильванію. Цього не можна пояснити - це залишається 
тільки приймати як даність. …  

Жоден прикордонний пеленґатор, як і годиться, не засік його небесних пересувань. Уже на 
трансильванському боці Карл-Йозеф уперше зрозумів, хто тут завжди кричить по-пташиному. Йому 
самому ледве вдалося вигребти з повітряного чорторию, що виявився потужним астрально-
енергетичним завихренням. Десятки, якщо не сотні, душ носилися цим просторово-часовим 
проваллям, не в змозі коли-небудь з нього вибратися. Ймовірніше за все, більшість із них була 
приречена залишатися в цій центрифузі вічно. Карл-Йозеф примудрився вислизнути крізь 
безповітряну трубу між двох зустрічних циклонів, кожен з яких міг би закрутити його в собі до решти 
часів. 

Перед ним від самого початку розкривалося ціле віяло можливостей. … 
Можливе й інше. Можливо, то був тунель – його персональний тунель, і він просто не мав вибору. 
Усе на краще в цьому найкращому з існувань" [15: 302-304]. 
Магічний реалізм має своє коріння в загальній сцені світового модернізму і реалізму, в той же час, 

протистоячи йому самому, його власним потребам, проблематизуючи його і пародіюючи його, 
виступає як дискурс постмодернізму. І ця основна тональність знаходиться не тільки у працях 
магічного реалізму латиноамериканських авторів. Дійсно "латиноамериканський" уплив магічного 
реалізму загальнопринятий, але не може бути принятий повністю. Тому що "західні" літературознавці 
не приймають до уваги досвід інших національних літератур. Наприклад, Тео Дан зазначає, що перед 
тим як магічний реалізм був використаний у латиноамериканській літературі, він уже  застосовувався 
щодо специфічних тенденцій або рухів у німецько-австрійській і фламандській літературах у 20-х 
роках двадцятого століття [7]. Стосовно української літератури можна навести як яскравий приклад 
п’єсу-феєрію Лесі Українки "Лісова пісня" (1911).  Дмитро Чижевський пише: "Леся Українка 
закінчує історію українського реалізму в надзвичайно цінній формі, яка фактично виводить 
літературу далеко за межі реалізму, а українську літературу робить — вперше — літературою 
світовою. … В "Лісовій пісні" (1911) поєднується Гоголь з Гауптманом. … Вона вже почала свій 
власний шлях … і від поширення літературної мови переходила до поширення літературних форм у 
цілком новому напрямі" [16: 560]. Не менш яскравим прикладом магічного та реального в українській 
літературі є повість Миколи Коцюбинського "Тіні забутих предків" (1911), чию блискучу екранізацію 
виконав  режисер Сергій Параджанов у 1965. Про цей фільм фахівець із сучасної культури Фредерік 
Джеймсон писав: "фільм "Тіні забутих предків" додає кольоровому образу інше, скоріше власне 
магічно-реалістичний напрям, замінюючи націоналізм і фольклор…" [17: 110]. 

Юрій Андрухович, продовжуючи традиції української літератури, поширює літературну творчість 
у напрямі магічного реалізму як дискурсу постмодернізму. Проведений аналіз його прози на прикладі 
роману "Дванадцять обручів" це яскраво показує. Роман виділяє декілька "привілейованих центрів", 
утілених у традиційному літературному дискурсі, а потім, через постмодерністські засоби магічного 
реалізму, "переміщує" його. 
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Ячменьова М.Н. Магический реализм как дискурс постмодернизма. 

В статье сосредоточено внимание на моментах, позволяющих определить магический реализм как 
дискурс постмодернизма. 

Yachmeneva M.M. Magic realism as postmodernism discourse. 

The article focuses  on the elements which help to define the magic realism as postmodernism discourse.    
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ РИТМОМЕЛОДИКИ ЯК СТИЛІСТИЧНОЇ ДОМІНАНТИ У 
ВІРШОВАНОМУ ТЕКСТІ (НА ПРИКЛАДІ ВІРША Р. БЕРНСА "КРАСУНЯ НЕЛЛ") 

 

У статті визначено на прикладі метрико-ритмічної організації вірша Роберта Бернса "Handsome 
Nell" поняття ритмомелодики як стилістичної домінанти у віршованому тексті, у перекладі 

М.Лукаша "Красуня Нелл". 

Мета цієї статті – визначити на прикладі метрико-ритмічної організації вірша Роберта Бернса 
"Handsome Nell" (1773) ("Красуня Нелл" – у перекладі М. Лукаша 1959 р.) поняття ритмомелодики як 
стилістичної домінанти у віршованому тексті.  

Аналіз буде проводитися на основі вивчених перекладознавчих принципів, викладених у працях Р. 
Якобсона [1: 464], Ю.М. Лотмана [2: 270], Б.П. Гончарова [3: 35], В.В. Коптілова [4: 127] і О.І. 
Чередниченко [5: 7], у яких поетичний текст інтерпретується як єдиний комплекс взаємозв’язаних 
елементів.  

Ми також враховуємо, що у кожному конкретному творі існують специфічні, тільки йому 
притаманні домінантні й другорядні елементи того чи іншого рівня. 

Розглядаючи особливості віршованої структури вірша Р. Бернса "Handsome Nell" ("Красуня Нелл") 
спробуємо з’ясувати, в чому полягає головний критерій  повноцінності віршового перекладу, модель 
структури вірша, метро-ритмічна організація і семантика вокабуляра і, таким чином, визначимо 
стилістичну домінанту віршового твору. 

Ми проаналізуємо вірш Р. Бернса з точки зору звукопису, метрико-ритмічної організації і 
семантики вокабуляра і прослідкуємо окремі рівні поетичного тексту: образно-понятійний, 
ритмічний, стилістичний та ідіоматичний, продемонструвавши, що кожний з цих рівнів виконує 
важливу функцію, що сприяє оформленню тексту як єдиного цілого. 

Розглянемо спершу метрико-ритмічну організацію і семантику вокабуляра цього твору у Р. Бернса 
[6: 536]. 

У Р. Бернса 
 
1

. 
O, once I love’d a bonnie lass, 
Aye, and I love her still, 
And whilst that virtue warms my breast 
I love my handsome Nell. 
 

  
 

2
. 

As bonnie lasses I hae seen, 
And mony full as braw, 
But for a modest graceful mien 
The like I never saw.   
 

  

3
. 

A bonnie lass, I will confess, 
Is pleasant to the ee, 
But without some better gualities 
She’s no a lass for me. 

  

4
. 

But Nelly’s looks are blithe and sweet, 
And what is best of a, 
Her reputation is complete, 
And fair without a flaw. 

  

5
. 

She dresses aye sae clean and neat, 
Both decent and genteel, 
And then there’s something in her gait 
Jars any dress look weel. 
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6
. 

A gaudy dress and gentle air 
May slightly touch the heart, 
But it’s innocence and modesty 
That polishes the dart. 
 

  

7
. 

Tis this in Nelly pleases me, 
Tis this enchants my soul. 
For absolutely in my breast 
She reigns without control. 

  

Регулярне повторення словосполучення bonnie lass (вродлива дівчина) у звуковій організації 
першої строфи може свідчити про симпатію ліричного героя до дівчини.  

У першій строфі рима неточна, чоловіча: 
  O, once I love’d a bonnie lass, 
  Aye, and I love her still, 
  And whilst that virtue warms my breast 
  I love my handsome Nell. 
У цій строфі ліричний герой зізнається у своєму коханні до дівчини Нелл, про що він говорить в 

останньому рядку першої строфи. 
У другій строфі повторюються слова: bonnie lasses (вродливі дівчата), але рима знову неточна, 

чоловіча: 
  As bonnie lasses I hae seen, 
  And mony full as braw, 
  But for a modest graceful mien 
  The like I never saw.   
Автор визнає, що він не зустрічав красивішої дівчини за Нелл, і свої думки виражає в останніх 

двох рядках другої строфи. 
На прикладі четвертої строфи ми бачимо, що рима точна  порівняно з першою, другою та третьою 

строфами. 
  But Nelly’s looks are blithe and sweet, 
  And what is best of a, 
  Her reputation is complete, 
  And fair without a flaw. 
Спостерігаємо повторення однакових співзвучних слів: sweet – complete (милий – завершений), a 

(all) – flaw (увесь – тріщина). У цій строфі ліричний герой описує зовнішність героїні твору; 
використовує такі прикметники: blithe (блаженна), sweet (мила). 

Р. Бернс упевнений, що у вродливої дівчини Нелл і доля щаслива: 
  Her reputation is complete, 
  And fair without a flaw. 
  Її репутація є довершена, 
  і доля її без тріщини. 
У п’ятій строфі Р. Бернс описує одяг дівчини: clean (чистий), neat (охайний), decent (скромний), 

heat – gait (охайний – хода), genteel – weel (well) (благородний – гарний). 
  She dresses aye sae clean and neat, 
  Both decent and genteel, 
  And then there’s something in her gait 
  Jars any dress look weel. 
Перші два рядки сьомої строфи він починає анафорою: Tis this (Ось це...). 
Спостерігаємо повторення однакових співзвучних слів: soul – control, рима неточна, чоловіча. 
Отже, вже з перших рядків вірша ми можемо визначити форму оригіналу: непарні рядки (1, 3-ій) 

написані чотирьохстопним ямбом, парні (2, 4-ий) – трьохстопним ямбом. Порядок рим: авсв. У Р. 
Бернса строфа – завершене, емоційно-образне ціле, будова вірша становить собою єдину семантичну 
структуру. 
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Наведемо приклад перекладу з Р. Бернса [7: 17]. 
У М. Лукаша 
 
1

. 
Любив я дівчину колись, 
Люблю її й тепер, 
Любитиму завжди і скрізь, 
Поки живу – не вмер. 

  

У М. Лукаша рима неточна, чоловіча, перехресна. Переклад останнього рядка у першій строфі не 
збігається зі змістом оригіналу. У Р. Бернса: "I love my handsome Nell" (Я кохаю мою чарівну Нелл). 

У М. Лукаша: "Поки живу – не вмер". 
Переклад другої строфи переданий близько до оригіналу, проте у перекладі М. Лукаша 

спостерігаємо більш точні рими, ніж в оригіналі: 
  Багато знаю я дівчат 
  Вродливих, як одна, 
  Та не траплялося стрічать 
  Такої, як вона. 
У перекладі: дівчат – стрічать, одна – вона. 
Переклад третьої строфи у М. Лукаша не збігається зі змістом оригіналу. Ліричний герой описує 

свої почуття, вживаючи прикметники: bonnie (вродлива), pleasant (приємна). Автор оригіналу не 
узагальнює своє відношення до дівчат, а зізнається в коханні тільки своїй героїні вірша. 

Переклад третьої строфи у Лукаша передає думки про дівочу красу в цілому, автор узагальнює в 
образі Неллі всіх дівчат. 

  Дівоча знаджує краса 
  Людей у всі часи, 
  Але краса – то ще не все, 
  Ще треба й до краси. 
Четверту строфу М. Лукаш переклав: "Усе, що в дівчині ціню", "І врода, й серце, і душа, і добра 

слава, й честь", що не відповідає оригіналу: "But Nelly’s looks are blithe and sweet" (Неллі вигляд є 
щасливим і милим), "Her reputation is complete, and fair without a flaw" ("Її репутація завершена, її доля 
без тріщини"). 

У п’ятій і шостій строфах Р. Бернс описує свою героїню скромною і благородною, якій відповідає 
зовнішність: одяг чистий, охайний:  

  She dresses aye sae clean and neat, 
  Both decent and genteel; 
  (She dresses always so clean and neat) 

(Вона одягяється завжди так чисто і охайно,  
   Її одяг скромний і благородний). 
М. Лукаш перекладає по-своєму: "Немає в неї пишних шат 
        І дорогих прикрас…" 
Переклад шостої строфи не відповідає оригіналу. 
У сьомій строфі автор оригіналу висловлює свою симпатію до героїні вірша, він підсумовує 

головну думку вище сказаного: 
Tis this in Nelly pleases me, 
Tis this enchants my soul. 

У М. Лукаша: (Цим всім мені Нелл подобається 
   Цим всім чарує мою душу…) 

For absolutely in my breast 
She reigns without control. 
І цілковито вона в моїй душі 
Панує без контролю. 

 У М. Лукаша: За це я Неллі вподобав 
           І щиро полюбив, 
           За це я серце їй віддав 
           Одній навік-віків. 
Порівняємо оригінал з перекладом М. Лукаша. 
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Уже з перших рядків ми можемо визначити форму оригіналу: непарні рядки (1, 3-ій) написані 
чотирьохстопним ямбом, парні (2, 4-ий) – трьохстопним ямбом. 

Порядок рим: авсв. 
У Р. Бернса строфа – завершене, емоційно-образне ціле, будова вірша становить собою єдину 

семантичну структуру. Ритмічна побудова вірша Бернса "Красуня Нелл" є чітка у строфах: 1, 2, 5, 6, 7 
– рими неточні; у строфах 3, 4 – рими точні. 

У М. Лукаша ритмічна побудова перекладу вірша є чітка, у строфах: 3, 4 – рими неточні; у 
строфах: 1, 2, 5, 6, 7 – рими точні.  

У перекладі М. Лукаша рима точна. Ми можемо визначити форму варіанту перекладу: непарні 
рядки (1, 3-ій) написані чотирьохстопним ямбом, парні (2, 4-ий) – трьохстопним ямбом. Порядок рим: 
авсв.  

Отже, ми бачимо, що у перекладі М. Лукаша спостерігаємо більш точні рими, ніж в оригіналі, що 
було продемонстровано на зіставному аналізі варіанта перекладу М. Лукаша і оригіналу у Р. Бернса. 

М. Лукаш віддзеркалює тон і колорит оригіналу, зберігаючи його основну форму і зміст. Автор 
відтворив звукову організацію вірша "Красуня Нелл". 

Хоч деякі строфи у перекладі М. Лукаша не збігаються за змістом з оригіналом, проте М. Лукаш 
зумів передати складну строфіку Р. Бернса, звучання його рими, асонаси і повтори. У перекладі 
ритмічний рисунок збережений, інтонаційні особливості передані досить добре. М. Лукаш зберіг у 
своєму перекладі синтаксис, кількість складів, характер звуків, перекличку в рифмі, інтонацію вірша, 
мелодійність. 

Вибір звуків у Р. Бернса не випадковий. У перших трьох строфах переважають такі звуки: l, n, t, m, 
s з різними варіантами буквосполучень: rm, pl, br, rt, nd. Такий підбір звуків дає можливість Р. Бернсу 
виразити свій метафоричний зміст у перших трьох строфах вірша. 

Ми бачимо наявність звукових повторів (анафора), які створюють своєрідний звуковий "малюнок" 
мови. Рима чоловіча, перехресна. 

У наступних строфах переважають звуки: t, b, f, g, d, l з різними варіантами буквосполучень: ks, bl, 
sw, st, dr, nt, sl, rt, pl, br. Це дає можливість Р.Бернсу надати віршу мелодійного звучання, що 
характеризує індивідуальний стиль автора оригіналу. Звукова організація проаналізованих рядків 
допомагає зрозуміти ставлення ліричного героя до головного персонажа вірша – Нелл. Часто 
повторюються займенники: her (її), she (вона), my (мій). 

Отже, основні риси індивідуального стилю Р. Бернса: простота вислову, мелодійність звучання, 
чіткість архітектоніки вірша, гармонійна єдність змісту і форми, багатство художніх засобів (епітети, 
метафори). Бернс вміло використовує фонетичну організацію вірша, що дає можливість краще 
розуміти ліричного героя. 

Мелодійне переплетіння сонантів, носових і чистих, довгих і коротких голосних утворюють 
художню домінанту вірша. Співвідношення художнього оригіналу з художньою цілісністю дає нам 
можливість дослідити відображення в перекладі ідейно-тематичного спрямування оригіналу, 
особливості його форми, індивідуальність стилю поета. Тому ми звертаємо увагу на збереження в 
перекладі художньої домінанти оригіналу. М. Лукаш диференційовано підходить до відтворення 
перекладу з оригіналу. Він прагне зберегти художню домінанту твору – ті елементи, які є 
найважливішими: сюжет, композиція, художній образ. Таким чином, художньою домінантою даного 
вірша є головний образ твору – дівчина Нелл. 

Важливу роль у вірші Р. Бернса "Handsome Nell" відіграє його граматична форма. У словниковому 
його складі переважне місце посідають іменники (двадцять вісім із загальної кількості семи десяти 
семи слів; крім того, ще є сімнадцять прикметників, три прислівники, вісім сполучників (and) і 
двадцять одне дієслово). Отже, граматична форма  як художня домінанта впливає на синтаксичну 
будову вірша. 

Лінгво-семантичний аналіз допомагає визначити головні критерії повноцінності віршового 
перекладу, модель структури вірша, його метро-ритмічну організацію і семантику вокабуляра, що, у 
свою чергу, допомагає визначити стилістичну домінанту цього віршового твору шляхом застосування 
кількісного методу та певних елементів формалізації умовних віршових схем. 

Оскільки ритмомелодійні елементи простежуються за своєю частотністю в обох віршових текстах, 
то без сумніву ритмомелодійні елементи будуть стилістичною домінантою (РМД) [8: 116]. 

Отже, під ритмомелодійною домінантою ми розуміємо такі ритмомелодійні елементи, що можуть 
бути встановлені шляхом семантико-стилістичного аналізу, котрі виступають в контексті конкретного 
твору внаслідок високої частотності і підлягають обов’язковому відтворенню при перекладі. 
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Определение понятия ритмомелодики как стилистической доминанты в стихотворном 
тексте (на примере стихотворения Р. Бернса "Красавица Нелл"). 

В статье определяется на примере метрико-ритмической организации стихотворения Роберта 
Бернса "Handsome Nell" ("Красавица Нелл")  понятие ритмомелодики как стилистической 

доминанты в тексте стихотворения. 

Oliynyk N.D. The concept of rhythmical and melodic structure as the stylistic dominant in the poetic text  
(based on R. Burns’ "Handsome Nell"). 

The article determines the concept of rhythmic and melodic structure as the stylistic dominant in the poetic 
text. The analysis is performed on the basis of Robert Burns’ "Handsome Nell" translated by M. Lukash. 
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ДРАМАТИЧНА ПОЕМА: АВТОРСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЖАНРУ 
(на матеріалі творів "Натан Мудрий" Г.Е. Лессінга і "Манфред" Д.Г. Байрона) 

У  статті досліджено  типологічні особливості жанру драматичної поеми і запропоновано  
виокремити її види: просвітницьку і романтичну. 

Драматична поема, як і інші літературні жанри, виникла у процесі еволюції літературних родів і, 
подібно до жанру оповідання чи роману, видозмінювалася і продовжує набувати різних форм  
залежно від об’єктивних вимог певного часу і суб’єктивних естетичних концепцій конкретного 
автора.  

Драматичними поемами, наприклад, вважають і твір Г.Е. Лессінга "Натан Мудрий" (1779) [1: 618], 
і твір Д.Г. Байрона "Манфред" (1817) [2: 820]. Створені в різні епохи, ці твори, безумовно, 
відрізняються ідейною спрямованістю, але їх композиція, характерні ознаки поведінки героїв, позиція 
автора продиктовані особливостями жанру драматичної поеми і тому подібні. Метою статті є спроба 
на основі компаративного зіставлення означених творів здійснити уточнення жанрового визначення 
"драматична поема". 

Твір Г.Е. Лессінга "Натан Мудрий" відображає філософські ідеї ХVІІІ ст. і є прикладом літератури 
просвітницького реалізму. У цій драматичній поемі автор звертається до гуманістичної ідеї про рівні 
права всіх людей, незалежно від їх віросповідання і місця народження: 

 

… Еврей и христианин – 
Не люди ли сперва, а уж потом 
Еврей и христианин? Ах, когда бы 
Мне удалось найти… 
Хоть одного найти еще, который 
Довольствовался б тем, что человеком 
Зовется он!      [1: 247] 
 

Мрія головного героя здійсниться в кінці твору, а на початку й іудей Натан Мудрий, і лицар-
храмовник, і султан Саладін керуються принципами своєї національної моралі і відстоюють традиції і 
релігію свого народу. 

Г.Е. Лессінг розповідає історію іудейської дівчини, врятованої від вогню європейським лицарем-
храмовником, який у кінці драматичної поеми виявляється рідним племінником непримиренного 
ворога християн – мусульманського правителя Саладіна. 

Султан Саладін, захопивши в полон лицарів-храмовників, які порушили угоду про перемир’я, 
милостиво дарує життя одному з них тільки тому, що той був схожий на його молодшого брата 
Ассада, який колись вирушив здобувати військову славу і не повернувся. Як з’ясовується в кінці 
твору, юнак дійсно є сином Ассада, відомого в стані християнських лицарів під ім’ям Вольфа фон 
Фільнека. Ця дивовижна метаморфоза стала можливою завдяки коханню арабського принца до 
німецької красуні, почуття виявилися сильнішими за релігійні і національні перестороги. 

Ті ж самі почуття змінюють і самого лицаря-храмовника, який спочатку не хоче навіть бачити 
врятовану ним дівчину тільки тому, що вона є донькою іудея, а потім пристрасно в неї закохується. 

Драматична поема "Натан Мудрий" створювалася Г.Е. Лессінгом у ХVІІІ ст. під упливом 
провідних ідей Просвітництва, тому визначальним для всіх героїв твору є співвіднесення їх учинків з 
настановами розуму. (Характерною є назва твору за іменем головного героя – Натан Мудрий).  

Старий іудейський купець Натан, прозваний Мудрим, розповідає притчу про трьох братів, кожний 
з яких отримав від помираючого батька безцінний перстень, що давав йому право бути старшим у 
родині. Але, як виявилося, не бажаючи образити когось із своїх дітей, старий замовив три однакових 
персні, бо вважав кожного свого сина вартим відзнаки. До цього часу не можуть помиритися брати: 
кожен зазіхає на право керувати, відстоюючи автентичність свого персня. 

 Так і в творі Г.Е. Лессінга три народи, три релігії – християни, іудеї і мусульмани – доводять свою 
зверхність. Але тільки розум і гуманізм, за задумом автора, не дають здійснитися злочину, брат рятує 
сестру, мужній Лев і прекрасна Бланда знаходять в особі суворого Саладіна рідного дядька, а 
мусульманський правитель нарешті зізнається про долю свого улюбленого молодшого брата. І все це 
стає можливим тільки тому, що головний герой Натан Мудрий підпорядковує свої вчинки, перш за 
все, вимогам людяності: 
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… Запомни, 
Что набожно мечтать гораздо легче, 
Чем поступать по совести и долгу. 
Кто волей слаб – охотно предается 
Таким мечтам, чтоб только – сам порою 
Не сознает он умысла,  –   чтоб только 
От добрых дел себя избавить      [1: 196]. 
 

Твір Д.Г. Байрона "Манфред" написаний у період кризи суспільних ідеалів кінця ХVІІІ – початку 
ХІХ ст. Герої літератури цього періоду, як і їх творці, ховаються від невирішених соціальних проблем 
у світі власних почуттів, мрій, ілюзій. 

Центральним образом драматичної поеми є самотній, розчарований, байдужий до людських 
пристрастей герой: 

 

...От самых юных лет 
Ни в чем с людьми я сердцем не сходился. 
И не смотрел на землю их очами; 
Их цели жизни я не разделял, 
Их жажды честолюбия не ведал, 
Мои печали, радости и страсти 
Им были непонятны. Я с презрением 
Взирал на жалкий облик человека [2: 635]. 
 

Манфред живе виключно почуттями: кохання – до сестри Астарти, зневаги – до світу людей, 
розчарування – в самому собі: 

 

… он стремился душою прочь от мира 
И постигнул… что в знании нет счастья, 
Что наука – обмен одних незнаний на  
другие…      [2: 645]. 
 

І в той же час це надзвичайно сильна особистість. Герої драматичної поеми дають Манфреду 
високу оцінку: один з духів природи вважає, що "... он был бы могучий дух…" [2: 650]; абат називає 
його "... возвышенным созданьем…" [2: 657], а сам Манфред говорить про себе: "... Я со стадом 
мешаться не хотел, хотя бы мог быть вожаком. Лев одинок – я тоже… Я – как жгучий вихрь…" [2: 
657]. 

Але, як і інші романтичні герої, Манфред, переживши трагедію розчарувань, не просто пориває 
свої стосунки з людьми, він робить виклик життю і смерті. 

Хронотопи розглянутих драматичних поем відповідають естетичним ідеалам просвітництва і 
романтизму.  

У творі Г.Е. Лессінга "Натан Мудрий" художній час представлений спогадами і розповідями 
дійових осіб, на долю ж сучасності припадає лише логічне завершення діянь, які вже відбулися в 
минулому. Художній простір практично ніякої ролі не відіграє, тому автор так мало приділяє уваги 
інтер’єру, костюмам, опису місця подій. 

У драматичній поемі Д.Г. Байрона "Манфред" художній час теж поділяється на минуле і сучасне: 
спогади героя, його слуг, абата про старого графа, прекрасну Астарту, активність самого Манфреда. 
Але все, що могло статися, вже відбулося. Автор констатує факт. Трагедія головного героя своїм 
корінням сягає минулого, його юності. Сучасність нічого не змінює, ніхто з героїв не в змозі 
протистояти силі спогадів і зупинити Манфреда. 

Місце, в якому на момент розповіді відбуваються зустрічі і діалоги героїв, підкреслює лише 
романтичність поглядів самого автора (середньовічний замок, верхівки гір і т.п.), нічого не змінюючи 
і ніяк не впливаючи на хід подій. 

Тому саме хронотоп цих творів допомагає зробити висновок, що драматична поема за своїми 
композиційними особливостями є віршованою розповіддю в драматичній формі або діалогізованою 
розповіддю у віршах. 

Отже, незалежно від часу створення й авторства драматична поема вирізняється такими 
типологічними особливостями: в основі композиції – розповідь, яка, у свою чергу, складається з 
декількох розповідей, що або доповнюють факти, як у реалістичному творі Г.Е. Лессінга, або додають 
таємничості, як у романтичній поемі Д.Г. Байрона. 

У реалістичному варіанті драматичної поеми в центрі уваги – подія, у романтичному – внутрішній 
світ, почуття головного героя. У реалістичному творі Г.Е. Лессінга автор, як просвітник ХVІІІ ст., 
підводить читача до логічного розкриття істини, у романтичній поемі Д.Г. Байрона автор, як 
представник мистецтва початку ХІХ ст., з кожною розповіддю все більше заплутує читача, 
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відображаючи філософію позитивізму про непізнання світу. Подія (або події) в драматичній поемі 
відбулася в минулому, але її розвиток не зупиняється, дією є обговорення, розвиток переноситься з 
об’єктивної площини в суб’єктивну – у сферу розуму або почуттів, у Г.Е. Лессінга – в роздуми 
Натана, у Д.Г. Байрона – у внутрішній світ Манфреда. У просвітницькій поемі герої керуються в 
основному настановами розуму і, незважаючи на драматичність ситуацій, дуже стримано виявляють 
свої почуття, а в романтичному творі навіть духи переймаються людськими пристрастями, віддаючи 
перевагу почуттям перед розумом. 

Треба зауважити, що просвітницька драматична поема може бути представлена на сцені, на 
відміну від романтичної драматичної поеми, яка стоїть ближче до драми для читання. На цей факт 
звернув увагу Д.Г. Байрон у листі до Мюррея у 1817 році: "В ней (мова іде про поему "Манфред") три 
акта, и по своему характеру она необузданна, метафизична и необъяснима … она совершенно не 
пригодна для сцены…" [2: 820]. 

Отже, драматична поема – це жанр, який є наслідком процесу синкретизації, утворення дифузних 
явищ в середовищі літературних родів і жанрів. В основі твору – віршована розповідь про подію або 
про події, представлена декількома варіантами, тобто поглядами, ставленням до події або подій 
дійових осіб, що, безумовно, додає драматичності твору й одночасно посилює ліричність, показує рух 
душі. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ  ("РОМАНТИЗМ", "АЛЕГОРИЗМ", 
"МЕТАФОРИЗМ", "СИМВОЛІКА" ТА ІН.) ПРИ АНАЛІЗІ ТВОРЧОСТІ Н. ГОТОРНА 

 У статті досліджено функціонування літературознавчих термінів ("романтизм", "алегоризм", 
"метафоризм", "символіка" та ін.) при аналізі творчості Н. Готорна. 

Класик американської літератури Натаніель Готорн мав настільки своєрідне світобачення та стиль, 
що критики твердять про його особливу манеру, вживаючи термін "готоріанство". І не даремно, адже 
мистецька документалізація світосприйняття письменника, його нахил до моралізаторства, "розкутого 
образотворення" [1: 303], своєрідний містичний символізм мислення формують неповторне духовне 
явище і  дають підстави говорити про індивідуальний стиль автора. 

Н. Готорн жив і творив в добу романтизму, тому творчий шлях письменника стає зрозумілішим, 
якщо розглядати його крізь призму філософських та соціальних ідей тієї епохи. 

На рубежі XVIII-XIX століть в європейському мистецтві, й літературі зокрема, утверджується 
новий художній метод і творчий напрям – романтизм (від фр. romantisme). Сам термін походить від 
слова "роман", тобто включає в себе особливе значення художньої вигадки, уяви ("як в книзі," а не 
"як у житті" [2: 60]. 

Романтизм був пов'язаний із докорінною зміною всієї системи світоглядних орієнтацій і 
цінностей. Він виник у той час, коли Європа переживала сильне духовне потрясіння і глибоке 
розчарування у зв'язку  з подіями у Франції. Несприйняття буденності, прагнення відійти від реальної 
дійсності та наблизити в образах бажану мрію охопило багатьох європейських митців-романтиків. 

Подібні настрої зустрічаємо і в американському романтизмі, хронологічні рамки якого дещо 
відрізняються від романтизму європейського. У літературі США романтичний напрямок склався на 
рубежі другого та третього десятиліття XIX століття і займав панівне становище до закінчення 
Громадянської війни 1861-1865р. 

Якщо поділяти американський романтизм на періоди, то погляди науковців є досить 
суперечливими. Все ж більшість дослідників розрізняють у романтизмі США два етапи – ранній, до 
якого відносять передусім творчість Ірвінга і Купера, і зрілий, чи пізній, його репрезентантами 
виступають Готорн, По і Мелвілл. Безперечно, цей розподіл є досить умовним і служить лише 
історичним орієнтиром для розуміння загальних настроїв і тенденцій в творчості того чи іншого 
письменника. Так, для раннього етапу американського романтизму характерним є оптимістичне 
світобачення, історично обумовлене завоюванням незалежності в добу розбудови держави та 
відкриттям великих перспектив перед молодою республікою, пошук національних художніх традицій 
та активна участь митців в соціально-політичному житті країни. 

У зрілому американському романтизмі переважають драматичні, навіть трагічні нотки, відчуття 
недосконалості світу і людини (Н. Готорн), гіркий скепсис і трагічне сприйняття людського існування 
(Е. По, Г. Мелвілл), що було викликане глибоким незадоволенням нації тогочасним станом розвитку 
країни (на півдні зберігалось рабство, на заході поряд з героїзмом першопоселенців тривало 
варварське знищення корінного населення материка – індійців та хижацьке розграбовування 
природних багатств). 

Саме тут слід шукати корені глибокого розчарування  дійсністю митця-романтика Н. Готорна, а 
звідси притаманні романтизму прагнення письменника до "життя духу" [1: 600], бурхливих почуттів, 
що долають будь-які перешкоди, їх гіперболізація, незвичайність в обставинах, характері, 
зовнішності героя. Як правило, його персонажі героїчно змагаються з природними стихіями або 
жахливими людськими злочинами. 

Так, у кращому романі Готорна "Червона літера" ("The Scarlet Letter",1850) головна героїня Естер 
Прінн всупереч загальному осуду не озлоблюється, а мужньо долає всі випробування, ніколи не 
зраджує собі, залишається особистістю, яка до кінця бореться за своє щастя.   

Саме романтизм, на думку Н. Готорна, є вищою формою вираження істини буття. Н. Готорн   
здійснив   розподіл великої прози на романтичний (romance) та побутовий (novel) романи, вказавши 
на суттєві відмінності між ними у передмові до роману "Дім із сімома фронтонами" (1851): "When a 
writer calls his work a romance, it need hardly be observed that he wishes to claim a certain latitude, both as 
to its fashion and material, which he would not have felt himself entitled to assume, had he professed to be 
writing a novel. The latter form of composition is presumed to aim at a very minute fidelity, not merely to the 
possible, but to the probable and ordinary course of man's experience. The former -- while, as a work of art, it 
must rigidly subject itself to laws, and while it sins unpardonably so far as it may swerve aside from the truth 
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of the human heart -- has fairly a right to present that truth under circumstances, to a great extent, of the 
writer's own choosing or creation" [3: 9]. 

  За визначенням "Англійського словника літературних термінів", "romance",  починаючи з XIX 
століття, використовується для окреслення робіт, "that are predominantly exotic or adventurous" [4: 214], 
як, наприклад, у творах  Н. Готорна "Мармуровий фавн" ("The Marble Faun") та " Дім із сімома 
фронтонами " ("The House of the Seven Gables"). "Romance" зберігає близькість до поетики 
романтизму, особливо стосовно  зображення почуттів і пристрастей. За Британською енциклопедією, 
основні ознаки "romance" такі: "відсутність центрального сюжету; більше тривалість, ніж розвиток 
історії, проникнення надприродного, неодмінна любовна афера, зчленування елементів трагедії і 
фарсу, безліч пригод… " [5: 424]. "In the romances the stress is on the power of love, both legitimate and 
illegitimate, and on the chivalric virtues – courage, grace, loyalty, and honor – of an idealized court" [4: 214]. 

Щодо побутового роману (novel), то для нього характерне зображення приватного життя та побуту 
персонажів. "Novel – картина реального життя, звичаїв і часу, в який твір написано. Novel дає знайомі 
взаємини, описує предмети, які щоденно проходять повз наші очі…" [6: 6].  

Таким чином, якщо  novel зобов’язує  автора до точної передачі "можливого, ймовірного і 
звичного людського досвіду", то romance дає можливість письменнику "подати недосяжне як більш 
тонку, делікатну, напоєну ароматом…страву". Головним  у своїй творчості Готорн  вважає фантазію, 
а не копітке і точне зображення буденного життя, тому більшість його творів відносять до жанру 
"romance".  

Хронологічно творчість Готорна чітко поділяється на два періоди. Межа між ними припадає на 
1850 рік, і формують її не методологічні зрушення, а скоріше жанрові переваги. 

Перший період можна сміливо назвати новелістичним. Історія літератури традиційно називає 
Готорна, поряд з Ірвінгом і По, родоначальником американської новели. На початку свого 
виникнення цей жанр не мав чітких структурних принципів. Новела (від лат. novellus – новий) 
зберігала багато рис традиційного просвітницького есе (франц. essai, букв. – спроба, нарис, начерк), з 
його довільною композицією, логічністю викладу, образністю, афористичністю, використанням 
свіжих метафор, нових поетичних образів, роздумами та повчаннями [1: 242]. Вплив есеїзму 
відчутний в творчості всіх ранніх американських новелістів. У Готорна він особливо стійкий. В його 
творах індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання завжди важливіші за 
сюжетну лінію, що є характерним для есе. Готорна перш за все цікавили філософські, моральні та 
естетичні проблеми, тому його справедливо називають "митцем-моралістом" (moral painter). 

Таке зацікавлення письменника морально-етичними проблемами, відверта дидактичність його 
новел, відсутність реалізму в зображенні побутових деталей, правдоподібних подробиць життя 
робить їх близькими до легенд і притч. Літературознавчий словник-довідник Р.Т. Гром’яка  називає 
притчу "одним із засобів вираження морально-філософських роздумів письменника, нерідко 
протилежних до загальноприйнятих, панівних у суспільстві уявлень", що бачимо у багатьох новелах 
Готорна. Крім того, нерідко автор використовує принцип параболи (παραβολη - зіставлення, 
порівняння, подібність), характерний для притчі, а саме – "немовби віддаляє оповідь від даного 
часопростору, і, рухаючись по кривій, повертається назад, висвітлюючи явище художнього 
осмислення у філософсько-естетичному аспекті"[1: 560] ("Сивий заступник", "Ендикотт і червоний 
хрест", "Маскарад у генерала Гоу"). Таким чином Готорн передає дух історії, її загальну ауру, барви, а 
не фактологічний бік, котрий його не цікавить. 

Деякі новели Готорна нагадують ірвінгський скетч (від англ. sketch – ескіз, начерк, нарис), 
оскільки позбавлені чіткої, завершеної фабули, обов’язкової для новели¸ а також мають 
документальне та публіцистичне начало, закоріненість у конкретні, хай і показові, факти [7: 97]. 

Більшості оповідань Готорна притаманні алегоризм, метафоризм та символіка, за що деякі 
літературознавці йому докоряють : "there is a great deal of symbolism; there is, I think, too much. It is 
overdone at times, and becomes mechanical; it ceases to be impressive, and grazes triviality" [8: 321]. 

Одним із найяскравіших втілень алегоризму й символізму художнього мислення Готорна є його 
кращий роман "Червона літера" ("The Scarlet Letter", 1850). Слід зазначити, що  романи Готорна, 
особливо шедеври початку 50-х років ("Червона літера", " Дім із сімома фронтонами")  за багатьма 
аспектами близькі до його новел.  Так, однією з найпримітніших особливостей роману є широке 
охоплення життєвих подій, глибоке розкриття  історії формування характерів багатьох персонажів [1: 
592]. Натомість, в  "Червоній літері"  мало персонажів і майже відсутня дія. Головні події, що 
вирішили долю героїв, виведені за межі оповіді. Герої в його романах майже позбавлені внутрішньої 
динаміки. Як справедливо зауважив Генрі Джеймс, вони "скоріше фігури, ніж характери, вони всі – 
більше портрети, ніж особистості." ("They are all figures rather than characters – they are all pictures 
rather than persons") [8: 143]. Про подібність з новелами свідчить і композиція романів Готорна, 
оскільки він дотримується головних  композиційних канонів  новели, а саме переваги сюжетної 
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однолінійності,  зведення до мінімуму кількості персонажів, зосередження уваги на змалюванні 
внутрішнього світу, переживань і настроїв героїв.    

Згідно з "Англійським словником літературних термінів", алегорія – це не лише літературний 
метод, але й метод критичного аналізу. Критики інтерпретують твори алегорично  в тому випадку, 
коли вони помічають ясну аналогію між характерами і абстрактними явищами.  Цікаво, що для 
алегоричної  інтерпретації роману Готорна "Червона літера" протягом останніх років критики 
використовують   психоаналіз  Фрейда [4: 9].    

Алегоризм у Готорна є формою повчання. Так, образ Естер Прінн, головної героїні роману, 
створений  на стику двох традицій – алегоричної і біблійної, у системі алегорій є втіленням "любові 
земної" – звідси вся жіноча чарівність, привабливість, чуттєвість героїні. 

Підсумовуючи все сказане, констатуємо, що при аналізі творчості Н.Готорна опорними 
функціональними термінами виступають романтизм, новела, алегоризм, метафоризм та символіка. 
Останні свідчать про присутність глибинного, ніби захованого змісту створених ним образів. 
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ЖАНРОВА ТИПОЛОГІЯ РОМАНІВ "МОБІ ДІК, АБО БІЛИЙ КИТ" Г. МЕЛВІЛЛА 
ТА "ЗЛОЧИН І КАРА" Ф.М. ДОСТОЄВСЬКОГО 

Статтю присвячено проблемі жанрової типології романів Г. Мелвілла та Ф.М. Достоєвського в 
аспекті співвідношення епічних та драматичних  компонентів роману-міфу. 

Жанрова типологія роману-міфу − це проблема, яка у своєму термінологічному вираженні є доволі 
новою для вітчизняного літературознавства. Але присмак новизни присутній і в поєднанні у назві 
нашої роботи романів "Мобі Дік" та "Злочин і кара". Тому почнемо з пояснень: наскільки, взагалі, 
необхідно, наскільки актуально типологічне дослідження цих романів?  

Вивчення типологічних збігів, подібностей та аналогій у сучасній компаративістиці здійснюється 
не лише за умови існування безпосередніх творчих та особистих контактів між митцями та 
різнобічних проявів художньо-естетичного впливу (контактно-генетичний аспект) − тобто не лише 
тоді, коли аналіз охоплює "близькі" літературні явища. Праці відомих вітчизняних (Г. Вервеса, 
Д. Наливайка) і зарубіжних науковців (М. Конрада, В. Жирмунського, І. Неупокоєвої, Д. Дюришина 
та ін.) засвідчують ще й продуктивність типологічного дослідження творчості "далеких" (з огляду на 
їх історичну та національну відмінність) письменників. Саме таку продуктивність мав на увазі проф. 
Ю.М. Лотман, коли писав: "…співставлення далеких (хронологічно та етнічно) літературних явищ 
надає можливість бачити типологічні риси з більшою виразністю, ніж це можливо при співставленні 
близьких" [1: 126]. Типологічне дослідження таких дійсно "далеких" творів, якими є романи Мелвілла 
і Достоєвського, певною мірою відповідає кардинальним завданням сучасної гуманітарної думки − 
завданням виявлення структурно-типологічних рис загальної духовної історії людства, завданням 
осягнення світового літературного процесу у його єдності, безперервності та неподільності. До того ж 
сама "далекість" цих двох романів аж ніяк не є абсолютною. 

Сьогодні не можна не розуміти, що "Мобі Дік" та "Злочин і кара" − твори, які існують в одному 
типологічному ряду. Їх рецепція поколіннями читачів і дослідників, яку багато десятиріч певним 
чином корегували процеси поширення неоміфологічної свідомості у всіх без виключення сферах 
суспільного та культурного життя, вже давно призвела до того, що обидва романи, і "Мобі Дік", і 
"Злочин і кара", сприймаються як романи-міфи. Вони постають як твори, що передбачили та 
провістили сучасні колізії суспільного та індивідуального буття. Їх пророчий зміст зумовлений 
енергією міфологічної та міфопоетичної свідомості обох митців.  

Симптоматичним у цьому сенсі є той факт, що в американській культурі інтерес до Достоєвського 
існував досить давно, ще з вісімдесятих-дев'яностих років ХІХ сторіччя, але по-справжньому глибоке 
та всебічне засвоєння художньої спадщини цього російського письменника почалося лише на початку 
наступного сторіччя [2: 245] − тобто Америка почала читати і засвоювати Достоєвського саме у той 
час, коли відбувалося так зване "відродження Мелвілла", тріумфальне повернення "Білого Кита" на 
батьківщину. Такий збіг не був випадковим. На тому етапі розвитку американської культури виникла 
потреба водночас в обох цих письменниках − і у Мелвіллі, і у Достоєвському. На наш погляд, це є 
досить важливим аргументом на користь необхідності вивчення типологічних збігів у їх творчості.  

Серед північноамериканських науковців вже визначилась певна частина дослідників, які 
розуміють доцільність такої спрямованості компаративістських мелвіллівських студій. Про це 
свідчить низка монографій: Кінгслі Відмер "Шляхи нігілізму: дослідження коротких романів 
Мелвілла" (1970); Фелікс С.А. Рістен "Облудні пророки в прозі Камю, Достоєвського, Мелвілла та 
інших" (1972); Уолтер Р. Рід "Роздуми про героя: вивчення романтичного героя у літературі ХІХ 
сторіччя" (1974); Рів Ф.Д. "Білий чернець: дослідження творчості Достоєвського та Мелвілла" (1989); 
Маргарет та Браян Баклі "Пошуки та наступність: аспекти тематичного роману" (2004) [3; 4; 5; 6]. У 
1993 році у каліфорнійському університеті підготовлено дисертацію Річарда Каплана "Достоєвський, 
Мелвілл та умовності роману: художні альянси" [7]. Цьому авторові належить декілька публікацій на 
цю ж тему [8].  

Російські науковці в останні десятиріччя теж почали приступати до порівняльного вивчення 
творчості Мелвілла і Достоєвського (статті Т.Д. Венедіктової "Люди и стены: Осмысление 
повседневности в литературе (Г. Мелвилл и Ф.М. Достоевский)" [9] та Р.Г. Назірова "Специфика 
художественного мифотворчества Ф.М. Достоевского (сравнительно-исторический подход)" [10]. У 
вітчизняному літературознавстві такі дослідження ще не здійснювались. 

Наша зосередженість на типологічному порівнянні саме романів "Мобі Дік" та "Злочин і кара" 
зумовлена тим, що вони відіграли особливу роль у творчій біографії обох письменників. Процес 
зростання і кристалізації творчої свідомості і американського, і російського майстрів набув у цих 
романах максимальної сили і визначеності. Їх автори з'явились перед сучасниками і світом у якості 
митців, котрі володіють правом промовляти досі нечувані істини про суспільство і людську природу. 
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Мелвілл і Достоєвський − кожен по-своєму і незалежно один від одного − вперше постають у 
романах "Мобі Дік" та "Злочин і кара" як митці-міфотворці, що створили свої власні, індивідуальні 
авторські міфи і індивідуальну міфопоетику, у якій було здійснено творче поєднання класичних 
міфів, біблійної християнської міфології, літературної міфології доби романтизму з новітніми 
політичними і моральними міфами та ідеологемами, що народжувались та існували у тодішній 
суспільній свідомості кожної з країн − і Америки, і Росії. В подальшому творчому розвитку, в 
наступних своїх романах, Мелвілл і Достоєвський нарощували і розвивали засади міфопоетики, що 
вперше визначились в романах "Мобі Дік" та "Злочин і кара". 

Серед завдань порівняльного дослідження міфопоетики цих романів однією з першочергових є, на 
наш погляд, проблема жанрової типології. Її актуальність зумовлена багаторічною історією вивчення 
жанрової сутності обох творів. Зокрема тим, що дослідження їх жанру, що здійснювались по обидва 
боки Атлантики, врешті-решт привели науковців до майже ідентичних питань теоретичного та 
термінологічного ґатунку.  

І мелвіллознавці, і фахівці з творчості Достоєвського досить давно встановили, що у жанровій 
формі цих романів наявні епічні та драматичні компоненти. Ще в 1932 році Джордж Хоманс писав, 
що у художньому мисленні автора "Білого Кита" домінуючі епічні принципи поєднано з принципами 
драматичного зображення [11: 69-73]. Майже водночас з'явились інші погляди на наявність жанрової 
домінанти у цьому романі. Ван Вік Брукс та Льюіс Мамфорд стверджували, що "більшою мірою 
"Мобі Дік" є епічною поемою, ніж романом". Жанрове визначення, яке вони запропонували, було 
сформульоване так: "…роман є трагічним епосом" (саме "трагічним", на відміну від традиційного 
стародавнього героїчного епосу). Стенлі Геійст в своїй гарвардській дисертації, яка пізніше вийшла 
друком у вигляді монографії під назвою "Герман Мелвілл: трагічне бачення", підкреслював, що 
домінуючою темою "Кита" є величне трагічне світосприйняття. Чарльз Олсон та Френсіс Матіссен 
порівнювали "Кита" з трагедією або з симфонією у п'яти актах. Отже, питання про те, яка ж складова, 
епос або драма, є домінуючою у романі Мелвілла, залишається відкритим.  

Непроясненою залишається й інша сторона питання: якщо одне з начал домінує, то яким саме 
чином вибудовуються його стосунки з іншим? Чи діє тут принцип синтетизму − епос і драма 
співіснують на засадах взаємозбагачення і взаємообміну, внаслідок чого відбувається або ж 
драматизація епосу, або ж епізація драматичного зображення? Чи їх стосунки визначає принцип 
синкретизму − епічне та драматичне зображення співіснують разом і, так би мовити, на рівних, без 
змін у своїй родовій сутності?  

Майже таке ж коло питань склалося довкола роману "Злочин і кара" з часів, коли В. Іванов назвав 
його "романом-трагедією", та з часів, коли стало можливим вільне і конструктивне обговорення ідей 
М. Бахтіна стосовно поліфонічної та драматичної сутності романів Достоєвського. Відомі полемічні 
випади Г. Фрідлендера, В. Днепрова, О. Чічеріна у бік М. Бахтіна та їх полеміка поміж собою дуже 
нагадають складнощі визначення жанрової форми роману "Мобі Дік", з якими зіткнулися 
північноамериканські дослідники. Визначення романів Достоєвського як "романів-трагедій" 
(Вяч.Іванов), або ж як "драм у романі" (В. Днепров) досі співіснують як антагоністичні, кожне 
заперечує інше.  

Автор цієї статті аж ніяк не намагається бути суддею у суперечках, до яких на протилежних 
континентах вдавались видатні літературознавці минулого сторіччя. Він бачить своє завдання в тому, 
щоб привернути увагу до можливості та, мабуть, і до необхідності перевести теоретичну полеміку в 
іншу площину.  

Романи "Мобі Дік" та "Злочин і кара" є романами, змістовна та формальна сутність яких зумовлені 
міфологічною свідомістю їх авторів. Міфопоетика цих романів значною мірою походить від поетики 
міфу, якому ніколи не були і не могли бути притаманні певні жанрові ознаки. Міф − це зміст, що 
ніколи не втілювався у певній жанровій формі з тієї простої причини, що у давнину, коли виникали 
стародавні міфи, не існувало жодних літературних форм, які своїм буттям давали б міфу можливість 
визначитися і відокремитися від них у якості специфічного жанрового утворення. Жанрова форма 
міфу, як реалізованого у ній змісту, є варіативною, в ній все плинне, мінливе, хитке і неусталене. З 
цього приводу варто звернути увагу на те, що писав Б.М. Гаспаров про роман М. Булгакова "Майстер 
та Маргарита": "…відкритість, незамкнутість структури, безсумнівно, добре погоджується з жанром 
роману-міфу". Він також наголошував і на "невизначеності кордонів міфу, його готовності 
створювати свою проекцію в нових, все більш віддалених і все менш ясно окреслених сферах…" [12: 
82]. 

Отже, стосовно романів "Мобі Дік" та "Злочин і кара", внутрішній художній простір яких 
побудовано за законами та принципами міфопоетики, мабуть, недоцільно ставити питання про те, 
згідно з яким принципом − синтетизму, або ж синкретизму − реалізується їх жанрова форма. 
Відповідь на питання про те, який з цих принципів є в ній визначальним, може бути одна − жоден з 
них.  

Жанрове визначення, здатне адекватно відобразити жанрову своєрідність і сутність романів "Мобі 
Дік" та "Злочин і кара", − це визначення їх як романів-міфів. Жанрова форма роману-міфу виникає і 
реалізується не на основі синтетичного, чи синкретичного поєднання засад епічного і драматичного 
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зображення дійсності. У такого роману інша (не синкретична і не синтетична) внутрішня художня 
"логіка" поєднання різних способів зображення буття − це "логіка", яку зумовлено самою сутністю 
міфу, його здатністю бути нічим не скутою, нічим не обмеженою художньою формою. Взагалі, слід 
вести мову про те, що найголовніша жанрова ознака роману-міфу − це його перебування у 
нескінченному стані жанрової рефлексії. Роман-міф постійно випробовує, прикидає до себе різні 
родові, жанрові форми і не зупиняється у цьому процесі. Саме тому так легко здійснюється у 
романах-міфах Мелвілла і Достоєвського перехід від епічного зображення до зображення, у якому 
використовуються драматичні форми, і навпаки.  

Типологічну подібність жанрової структури романів "Мобі Дік" та "Злочин і кара" зумовлює, 
таким чином, загальна здатність жанрової форми роману-міфу бути мінливою, неусталеною, 
полівалентною. Все це аж ніяк не заперечує необхідності вивчення трагічного змісту обох романів. 
Необхідно лише підкреслити, що поняття "трагічне" не слід застосовувати до визначення жанрової 
сутності романів "Мобі Дік" та "Злочин і кара". Трагічне − породження і, водночас, складова частина 
міфологічної свідомості та міфопоетики Мелвілла і Достоєвського, невід'ємна формальна та 
змістовна складова жанру роману-міфу. Її вивчення в обох романах здатне відкрити подальшу 
перспективу досліджень жанрової типології цих творів.  

Наостанку хочу додати, що типологічне порівняння міфопоетичної жанрової структури обох 
романів відкриває й іншу перспективу дослідницьких зусиль. Виникає можливість відшукати 
відповіді на питання про те, як у романі "Злочин і кара" поєднуються жанрові ознаки соціального, 
психологічного, філософського та авантюрного жанру, та яким чином у романі "Мобі Дік" 
сплавляються воєдино прояви пригодницької (морської) оповіді з компонентами соціально-
філософського жанру та жанру політичної алегорії. Полівалентна форма роману-міфу надає різним 
жанровим ознакам обох творів можливість співіснувати і взаємодіяти у єдиному художньому цілому.  
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НАРАЦІЯ У Ф. ДОСТОЄВСЬКОГО ТА Я. ІВАШКЕВИЧА ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ТИПУ: 
КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ 

Здійснено аналіз нарації як засобу створення типу в "Записках из подполья" Ф. Достоєвського та 
"Pasje Blędomerskiе" Я. Івашкевича. 

У сучасному та зарубіжному літературознавстві вже порушувалося питання про творчі зв’язки Я. 
Івашкевича та Ф. Достоєвського. Насамперед про це з різною глибиною писали польські 
літературознавці: якщо Є. Лох лише зазначала близькість Я. Івашкевича до Ф. Достоєвського [1: 62], 
то Р. Пшибильский був одним із перших, хто визнав Івашкевича найбільш послідовним у Польщі 
продовжувачем традицій Ф. Достоєвського [2: 262]. В українському літературознавстві з позицією 
Є. Лох зближується позиція Г. Вервеса, який підкреслював захоплення творами Ф. Достоєвського [3: 
252]. Московська дослідниця О. Цибенко ґрунтовно довела, що образи російської літератури, в тому 
числі й Ф. Достоєвського, постійно супроводжували польського прозаїка [4: 245]. Висновки 
дослідників спиралися не лише на аналіз творів Я. Івашкевича, а й на його пряму оцінку 
Ф. Достоєвського, про що свідчить однойменне есе, де письменник з любов’ю та захопленням писав 
про Ф. Достоєвського та героїв його романів "Преступление и наказание" та "Идиот" [5: 526-534]. 

Уплив Ф. Достоєвського Я. Івашкевич пізнав на собі вже в ранній період своєї творчості, адже 
провів багато часу в Києві, бував у Петербурзі і мав змогу читати оригінали. Треба підкреслити, що 
Я. Івашкевич одним із перших у польській літературі заговорив, не використовуючи цього поняття, 
про "петербурзький текст". "Петербург, – писав він, – всегда завораживал Достоевского. Я бы сказал, 
что Петербург вместе с Раскольниковым является героем "Преступления и наказания" [5: 528]. І цей 
факт не міг не відбитися на характері всієї художньої системи Я. Івашкевича, в тому числі й на 
способах нарації. 

 Аналіз критичної літератури та літературознавчих праць доводить, що досі ще недостатньо 
приділено уваги такому важливому аспекту, як зближення/розходження форм нарації в творчості 
обох письменників. Означена в назві проблема майже не вивчалася, тому мета статті полягає в тому, 
щоб розкрити нарацію як засіб створення типу людини з підпілля в повістях Ф. Достоєвського 
"Записки из подполья" та Я. Івашкевича "Pasje Blędomerskie" ("Блендомерські пристрасті"). 
Досягнення мети ставить перед дослідником таке завдання: 

− спираючись на основні категорії наратології, охарактеризовані В. Шмідом, осмислити 
створений тип людини з підпілля Ф. Достоєвським та Я. Івашкевичем, з’ясувавши їх зближення та 
розходження. 
Для того, щоб виконати поставлене завдання, порівнюючи тексти Я. Івашкевича та 

Ф. Достоєвського, доцільно враховувати критерії та типи нараторів, визначені В. Шмідом. 
 

Критерії Типи наратора 
спосіб зображення експліцитний – імпліцитний 
Дієгестичність дієгестичний – недієгестичний 
ступінь обрамлення первинний – вторинний – третинний 
ступінь вияву сильно – слабко виявлений 
Особовість особовий – безособовий 
Антропоморфність антропоморфний – неантропоморфний 
Гомогенність єдиний – розсіяний 
вираження оцінки об’єктивний – суб’єктивний 
Інформативність всезнаючий – обмежений знаннями 
Простір всюдисущий – обмежений місценаходженням 
Інтроспекція той, якого можна знайти – той, якого не можна знайти 
Професійність професійний – непрофесійний 
Надійність надійний – ненадійний 

 
[6:78]. 

Проте, на наш погляд, для того, щоб не обтяжувати аналізу, слід об’єднати деякі типи нараторів, 
зокрема особовий з антропоморфним, безособовий з неантропоморфним та всезнаючий зі 
всюдисущим. Така теоретична база та результати досліджень дозволяють глибше зрозуміти 
особливості стилю Ф. Достоєвського ("Записки из подполья") та Я. Івашкевича ("Pasje Blędomerskiе"), 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 26. Філологічні науки 

174 

ніж це робили польські критики та літературознавці. Деякі – хотіли вони того чи ні – стверджували 
певну вторинність Я. Івашкевича, зокрема, Е. Брайтер прямо говорить, що один із головних героїв 
роману "Pasje Blędomerskiе" Каніцький – це тип героя, написаний на зразок героїв Ф. Достоєвського 
[7: 4]. Можливо, до цієї думки Е. Брайтер дійшов тоді, коли порівняв майже однаково описані сцени 
самогубства Каніцького ("Pasje Blędomerskiе") та Миколу Всеволодовича Ставрогіна ("Бесы") [8]. Але 
це не означає списання і простої подібності. Таке трактування дуже спрощене. Е. Брайтер не 
враховує, на нашу думку, навмисного наративного прийому Я. Івашкевича. Збіги опису самогубства 
Каніцького і Ставрогіна асоціативно нагадують весь комплекс морально-етичних проблем, які були 
поставлені Ф. Достоєвським. Очевидно, Я. Івашкевич свідомо пішов таким шляхом, щоб показати, що 
Каніцький є варіантом інваріантного типу. Наведений приклад – не єдиний випадок, коли Я. 
Івашкевич підкреслює свої перегуки з Ф. Достоєвським. Такий перегук є характерним для нараційної 
системи Я. Івашкевича, крім того, це характеризує особливості його індивідуального стилю. Такі 
перегуки відбуваються на різних рівнях, у тому числі й на синтаксичному. Так, Я. Івашкевич 
використовує для вираження почуттів героїв повтори синтаксичних конструкцій. Порівняй: "Я 
человек больной… Я злой человек. Непривлекательный я человек…" [9: 99]; "Przecież ja nic nie umiem, 
przecież ja nic nie widzałem…" , "A jakże ja mogę, a jakże ja mogę, а jakże ja mogę wybaczyć pаnu taką 
krzywdę, taka krzywdę mojego dziecka... " [10: 225, 236]. У "Бесах" Ф. Достоевский фактично 
продовжує тему підпілля, підкреслюючи тим самим її актуальність. Я. Івашкевич добре її розумів, що 
й було відзначено Р. Пшибильським, але, характеризуючи Каніцького, польський критик більш 
реально, ніж Е. Брайтер, поцінував характер впливу російського письменника на Я. Івашкевича. Р. 
Пшибильський правильно трактував образ Каніцького, як сучасну людину з підпілля [2: 315]. У той 
же час зауважимо, що Р. Пшибильський не зміг виразно показати, що Я. Івашкевич ставив свої 
завдання і створив польський тип людини з підпілля. У зв’язку з цим з’явилася потреба, спираючись 
на сучасну літературознавчу методологію – зокрема, вчення про нарацію, – скоригувати висновки не 
лише Е. Брайтера, але й Р. Пшибильського, і тим самим пізнати реальні взаємодії художнії світів Ф. 
Достоєвського та Я. Івашкевича, за допомогою яких Ф. Достоєвським та Я. Івашкевичем були 
створені два типи людини з підпілля. Точніше треба говорити про те, що Я. Івашкевич дивився на 
свого героя крізь призму ідей та образів Ф. Достоєвського, який фактично, стимулював 
образотворчий процес автора "Pasje Blędomerskiе". Я. Івашкевич, по суті, вступав у діалог з Ф. 
Достоєвським і ніде не втрачав своєї оригінальності. Ця думка знаходить своє підтвердження під час 
зіставлення наративних систем Ф. Достоєвського та Я. Івашкевича. Натяк на наративну систему Ф. 
Достоєвського дає можливість Я. Івашкевичу представити Каніцького типом, який є дзеркальним 
відображенням персонажу "Записок из подполья".  

М. Насєдкін слушно зазначає, що "подпольный человек, если смотреть на него как на человека, 
не таков подлец, дегенератик и циник, каковым представляется с первого взгляда и по его словам" 
[11]. Щодо Каніцького, то навпаки – він не такий благородний, яким його вважали. Аналізуючи далі, 
М. Насєдкін продовжує: "подпольный человек относится к типу "лишних людей", але з іншим 
змістовим наповненням [11]. Каніцький нагадує їх лише частково, зовні. Якщо герой 
Ф. Достоєвського вважав, що "Я не только злым, но даже и ничем не сумел сделаться: ни злым, ни 
добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым" [9: 100], то Каніцький так не думав. 
Леопольд, на відміну від персонажа Ф. Достоєвського, зовсім не був упевнений у тому, що "умный 
человек девятнадцатого столетия должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу 
бесхарактерным…" [9: 100]. Хоча персонаж Я. Івашкевича й зізнається, що нічого не зміг зробити, 
але насправді хвилювало його інше – неможливість зайняти вигідне становище в суспільстві 
(Див. ділог з Розою [10: 242]). Польський тип людини з підпілля відрізняється від такого типу у 
Ф. Достоєвського. Щоб підкреслити цю різницю, Я. Івашкевич створює такі ситуації, в яких 
Каніцький, через сприйняття інших персонажів, власних учинків і слів постає як нікчема. Герой же 
Ф. Достоєвського саморозкривається та самопізнається. Якщо, за М. Бахтіним, у Ф.Достоєвського 
"человек из подполья более всего думает о том, что о нем думают и могуть думать другие, он 
стремится забежать вперед каждому чужому сознанию, каждой чужой мысли о нем, каждой точке 
зрения на него" [12: 134], то персонаж Я. Івашкевича байдужий до цього всього. Отже, якщо герой Ф. 
Достоєвського, викриваючи сам себе, намагається таким чином вийти з підпілля, то персонаж 
Я. Івашкевича, маскуючись, заганяє себе в нього ще глибше. Таким чином, доречно стверджувати не 
лише про подібні, а й про різні способи нарації та наративності в обох письменників.  

 У "Записках из подполья" наратор дієгестичний та експліцитний, тобто оповідь ведеться від "я", 
який самопрезентується і є головним героєм твору: "Непривлекательный я человек… Я уже давно так 
живу – лет двадцать... В то время мне было всего двадцать четыре года. Жизнь моя уж тогда была 
угрюмая, беспорядочная и до одичалости одинокая. Я ни с кем не водился и даже избегал говорить и 
все более и более забивался в свой угол.… Через четверть часа я бегал взад и вперед в бешеном 
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нетерпении по комнате, поминутно подходил к ширмам и в щелочку поглядывал на Лизу…" [ 9 :  9 9 ,  
1 2 4 ,  1 7 5 ] .   

Наратор в Я. Івашкевича іншого типу – недієгестичний. Він виконує функцію "анонімного 
хронікера" [6: 91], який і розповідає про події та характеризує Каніцького не тільки прямим, але й 
опосередкованим шляхом: "Gdy Kanicki zajechał przed dwór w Błędomerzu, było już prawie zupełnie 
ciemno… Koni zajechały cicho i Kanicki miał czas spojrzeć dokładnie na obie strony podjazdu: nikt nie 
wychodził na jego spotkanie… Kanicki wstał w znakomitym humorze… Jak powiedzałem, życie Kanickiego 
nie miało w sobie ani źdźbła majestatu… W Warszawie pan Tadeusz zatrzymał się nie w starym 
zamoyllańskim mieszkaniu na Wiejskiej, ale w małym jakimś hotelu na Chmielnej…" [10: 9, 26, 91, 253]. 
Об’єктивний вечірній пейзаж асоціативно наштовхує на думку про темні, непрояснені сторони його 
натури і способу життя. Ф. Достоєвський, характеризуючи свого героя, віддає певну перевагу в 
нарації саморозкриттю. Я. Івашкевич тільки частково використовує цей прийом. Каніцький, так само 
як і герой Ф. Достоєвського, доводить, що він ніщо: "Я даже насекомым сделаться не смог" [9: 100], 
"...ja nie wiem, gdzie dobro, a gdzie zło... ". 

 Якщо Ф. Достоєвський, характеризуючи свого героя, тяжіє до прямого саморозкриття, то 
Я. Івашкевич іде опосередкованим шляхом. Герой Ф. Достоєвського доказує, що він ніщо, на відміну 
від героя Я. Івашкевича, який хоча й те саме ніщо, проте глибоко це приховує.  

 Характерно, що твір Я. Івашкевича ,так само як і Ф. Достоєвського, починається з опису обставин 
(стану природи, людини, кольорів, відчуттів тощо). Такий опис у подальшому є головним ключем 
розкриття змісту глави, а значить, і образів героїв. Так, опис природи водночас є опосередкованою 
характеристикою Каніцького, його песимістичне сприйняття світу та відчуття своєї зайвості: ‘park 
stał niebieski… goły drzewa… czarne linie rozmokłego gruntu… niebieska pomroka’ [10: 9], ‘W redakcji nie 
potrzebował dziś być, premiery żadnej nie było, w domu nikt nie czekał…’ [10: 14].  

 Наратор Я. Івашкевича наближається до автора. Інакше у Ф. Достоєвського, де наратор також 
починає з опису, але це вже опис-характеристика головного героя, а не стану природи. ‘Я суеверен до 
крайности. Теперь мне сорок… Я был груб и находил в этом удовольствие… чувствовал неутолимое 
наслаждение, когда удавалось кого-нибудь огорчить’ [9: 99], Але раптово наратор-персонаж себе 
спростовує: ‘Это я наврал про себя давеча, что я был злой чиновник. Со злости наврал’, ‘Я не только 
злым, но даже и ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, 
ни насекомым", "Я, например, ужасно самолюбив. Я мнителен и обидчив…, но, право, бывали со 
мною такие минуты, что если б случилось, что мне бы дали пощечину, то, может быть, я был бы 
даже и этому рад" [10: 101, 104]. 

 Інша характерна риса, яка привертає до себе увагу – це те, що обидва письменники розпочинають 
оповідь з активних дій. "Kanicki zajehał pzed dwór", "Kanicki wstał... ", "Kanicki przyszedł... ", "W maju 
Kanicki cierpiał na bezsennosć... " [11: 9, 26, 52, 142]; "Я думаю…", "Мне хочется рассказать…", "Я, 
конечно, шучу…", "Но кончилась полоса моего развратика, и мне становилось тошно…", "Я застал у 
него моих школьных товарищей…" [9: 99, 101, 117, 132, 135]. Зауважимо, що вже це впливає на 
змістову функцію наративної ритміки, яка дає змогу уявити образ нестатичного героя, що перебуває в 
постійному русі. 

Звернення Я. Івашкевича до наративних структур Ф. Достоєвського сприяє процесу 
переосмислення звичних стереотипів, як писав Р. Гуральдіні у своїй праці "Человек и вера" 
(Брюссель, 1994): "Мы решительно отмежевываемся от древнего заблуждения, чреватого дня Запада 
гораздо более роковым последствием, чем кажется на первый взгляд: от приравнивания "формы" к 
"сути", "ценности", "истинности"" со всеми вытекающими отсюда последствиями [Цит.: 13: 469].  

На завершення треба підкреслити, що визначена проблема нарації в творчості Ф. Достоєвського та 
Я. Івашкевича є важливою не лише з точки зору художньої форми. 

Отже, звернення Я. Івашкевича до нараційних структур Ф. Достоєвського є важливою ознакою 
стилю польського письменника. Таким чином, Я. Івашкевич не лише створює тип польської людини з 
підпілля, а й вступає в продуктивний діалог з Ф. Достоєвським, і тим самим активізує боротьбу 
сучасної людини за гуманізацією її буття.  
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Базылян А.А. Наррация у Ф. Достоевского и Я. Ивашкевича как средство создания типа: 
компаративный аспект 

В статье осуществлен анализ наррации как средства создания типа в "Записках из подполья" 
Ф.Достоевского и "Pasje Blędomerskie" Я.Ивашкевича. 

Bazylian А.А. Narration in F. Dostoevsky’s and I. Ivashkevych’s works as a means of type formation: 
comparative aspect.  

The article analyses narration as a means of type formation in ‘Notes from Underground’ by F. Dostoevsky 
and ‘Passionately of Blendomezh’ by I. Ivashkevych. 
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ІСТОРИЧНА ДРАМА-ХРОНІКА: 
ДО ПРОБЛЕМИ ЗМІЩЕННЯ СУТНІСНОГО НАЧАЛА ТЕРМІНА 

У статті розглянуто як традиційні терміни ("історія", "історична хроніка", "драматична хроніка", 
"п’єса-хроніка") на позначення жанру епічної драми, що бере свій початок у "єлизаветинському" 
театрі, так і термін "історична драма-хроніка" у зв’язку з проблемою зміщення його сутнісного 

начала. 

У межах епічної драматургії як самобутнього мистецького явища ХХ століття оформилася 
оригінальна жанрова система, особливе місце в якій займає історична драма-хроніка, що сягає своїм 
корінням традицій "єлизаветинського" театру. Проте, незважаючи на ґрунтовні теоретико- та 
історико-літературознавчі розвідки, присвячені як епічній драмі загалом, так і окремим аспектам 
вивчення історичних драм-хронік, поза увагою дослідників залишається еволюція жанру не лише як 
літературно-мистецького явища англійської драматургії кінця XVI – початку XVII століть, а й 
подальших періодів розвитку драматургічного мистецтва до ХХ століття включно, а передусім 
проблема його термінологічного визначення. 

У зарубіжному та вітчизняному літературознавчому обігу знаходиться ряд термінів на позначення 
п’єс "єлизаветинського" театру на сюжети з вітчизняної історії, що складаються з окремих, 
розміщених у хронологічному порядку, епізодів. Лише словники фіксують близько десяти 
термінологічних "різновидів": "історична п’єса" – "history play", "historical plаy" [1: 254], "п’єса-
хроніка" – "chronicle play" [2: 1236; 3: 40; 4: 726], "драматична хроніка" – "khronika dramatyczna" [5: 
205; 6: 157]. Найпоширеніший у радянському, а відтак, у вітчизняному літературознавстві термін – 
"історична хроніка" ("chronicle history") – утвердився завдяки ґрунтовним науковим розвідкам, 
присвяченим драматургії В. Шекспіра та його сучасників, таких учених, як Р. Самарін, Л. Пінський, 
Ю. Шведов, В. Комарова, Д. Наливайко та ін. 

Однак неправильно було б пов’язувати окреслене вище термінологічне коло лише із 
"єлизаветинською" драматургією. Уже митці ХІХ століття – П. Меріме ("Жакерія"), О. Пушкін 
("Борис Годунов"), П. Куліш (так звана "драмована трилогія" "Байда, князь Вишневецький", "Цар 
Наливай", "Петро Сагайдачний"), А. Стріндберг ("Сага про Фолькунгів", "Густав Ваза", "Ерік XIV") 
та ін. – відновили традиції "хронік" В. Шекспіра та його сучасників, а драматурги ХХ століття, 
використовуючи зовні подібну форму шекспірівської "хроніки" та відштовхуючись від традицій 
"єлизаветинців", привнесли в традиційний жанр потужний притчово-алегоричний струмінь. Б. Брехт, 
Ф. Вольф, Б. Стейвіс, М. Андерсон, А. Міллер та інші витворили якісно новий тип драми, відмінний 
від "хроніки" кінця XVI – початку XVII століть, хоча й генетично з нею споріднений. 

Одним із перших у 30 – 40-х роках XX століття жанр, який здавався анахронізмом, відродив 
американський драматург Максвелл Андерсон. Перша із серії його віршованих драм "Королева 
Єлизавета" містила цілу сцену із шекспірівського "Генріха IV" за принципом "театру в театрі" і була, 
по суті, єдиною "чудовою цитатою" із драми "єлизаветинського" театру [7: 15]. Сюжетно 
пересікаються та полемізують і "Генріх VIII" В. Шекспіра та "Тисяча днів Анни Болейн" 
М. Андерсона. У цій та наступних віршованих драмах так званого "тюдорівського циклу" ("Марія 
Шотландська", "Жанна Лотарингська") драматург доволі вільно поводиться із фактами й датами, 
прагнучи перетворити історичний матеріал у "символ-ієрогліф", сенс якого має бути зрозумілим 
людині XX століття [7: 15]. 

Баррі Стейвіса, молодшого сучасника М. Андерсона, творця драматичної тетралогії "Світильник, 
запалений опівночі", "Людина, яка ніколи не помре", "Харперс-Феррі" та "Різнокольорові одежі", 
зацікавлення "єлизаветинцями" привело до створення п’єс, у яких рушійною силою характерів було 
"зіткнення ідей, а не одних лише емоцій", до "просторово-часової сцени", тобто концепції гнучкого 
використання сценічного часу й простору" [8: 337], а отже, до драми, що "проникає в сутність ідей з 
такою силою та ясністю, що піднімає їх до рівня пристрастей" [8: 339]. 

Артур Міллер, один із найвідоміших американських драматургів минулого століття, використовує 
поєднання зовні подібної форми так званої "court-room drama" – драматургічного жанру, заснованого 
на відтворенні судового процесу, та драми-хроніки ("Тяжке випробування") для проведення 
паралелей між "полюванням на відьом" у далекому 1692 році в містечку Салем, охопленому масовою 
релігійною істерією, – "одним із найдивніших і найжахливіших розділів людської історії" [9: 11] й 
маккартизмом, що прокотився Америкою у 50-ті роки XX століття. 

Англійська історична драматургія другої половини XX століття, представлена іменами 
Дж. Ардена, Р. Болта, Е. Бонда, Д. Сторі, Д. Кемпбела та ін., незважаючи на жанрову строкатість 
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(драма-парабола, драматичний памфлет, інтелектуальна драма тощо), також спиралася, в першу 
чергу, на національну традицію історичної хроніки, хоч і надавала перевагу переосмисленню 
безпосереднього історичного матеріалу у притчово-алегоричному ключі. Іншим, не менш важливим її 
джерелом став театр Бертольда Брехта [10: 88]. 

Сам Б. Брехт, один із творців епічного театру, стосовно "Матінки Кураж" свого часу зауважив, що 
"позначення "Chronik" приблизно відповідає в плані жанру позначенню "History" в єлизаветинській 
драматургії" [11: 129]. Однак, як і у "хроніці" "Кар’єра Артуро Уї, якої могло і не бути", де присутні 
надзвичайно яскраві алюзії на шекспірового "Річарда ІІІ", так і у "хроніці" "Матінка Кураж та її діти" 
історія подається насамперед як алегорія, притча, набуває параболічного характеру. 

Таким чином, жанр, що зародився в англійській літературі кінця XVI – початку XVII століть, 
протягом своєї еволюції зазнав вагомих змін, набув якісно нових рис, особливо у драматургії ХХ 
століття, пройшов шлях від епізованої драми до драми епічної, що дало підстави О. Чиркову 
розглядати окремо хроніки шекспірівського та брехтівського типу і навіть драматичну хроніку-
алегорію як своєрідну жанрову одиницю у межах уже епічної драматургії [6: 158; 12: 66]. Як бачимо, 
одночасно з еволюцією жанру відбувався й цілком логічний процес трансформації 
літературознавчого терміна, зміщення його сутнісного начала. 

У XVI –XVII століттях драми В. Шекспіра, К. Марло, Дж. Піля, Д. Лілі, Т. Кіда, Р. Гріна та інших 
"єлизаветинців", а також ряд анонімних драм, заснованих на реальних (нефантастичних, достовірних, 
правдивих) сюжетах з вітчизняної історії, отримали від сучасників назву "історії" ("histories"). 
Власне, під таким заголовком і з’явилася частина п’єс першого фоліо В. Шекспіра ("Генріх VІ", 
"Річард ІІІ", "Річард ІІ", "Генріх ІV", "Генріх V", "Король Джон", "Генріх VІІІ") [13: 104]. Згодом за 
першоджерелом – "Хроніками Англії, Шотландії та Ірландії" Рафаеля Холіншеда, якими 
користувалися більшість англійських драматургів тюдорівської доби, в тому числі й Шекспір, – вони 
були названі "хроніками" ("chronicles"), традиційним терміном, яким історія та теорія літератури із 
певними застереженнями послуговуються й сьогодні. Хоча свого часу (середина ХХ століття) 
англійський учений І. Рібнер запропонував узагалі відмовитися від терміна "хроніка", об’єднавши всі 
драматичні твори, написані на сюжети з англійської історії, під найзагальнішим поняттям "історичної 
драми" ("history play") [14: 6]. 

Таким чином, зміщення сутнісного начала терміна можна простежити вже на початковому етапі 
його оформлення, коли термін на позначення жанру історіографії – "хроніка" (гр. "chronikos" – 
пов’язаний з часом) – став надбанням літературознавчої науки. Перенесення відбулося, насамперед, 
за зовнішніми ознаками: композиційною структурою (викладенням матеріалу у хронологічній 
послідовності) та історичним сюжетом, почерпнутим із "єлизаветинських" хронік. Згодом, у ХІХ – 
ХХ століттях, дослідники почали наголошувати на родовій належності жанру, його оформленні за 
законами драматургічного мистецтва. 

Однак термін "п’єса-хроніка" ("chronicle play"), запропонований на початку ХХ століття частиною 
літературознавців, зокрема радянським ученим А. Анкістом [15: 118], лише ускладнив ситуацію через 
невизначеність самого поняття "п’єса", що його розуміють і як різновид драми з покладеним в основу 
серйозним життєвим конфліктом, і як драматичний жанр, який відтворює певний уривок з життя, 
надаючи перевагу розповіді, а не дії, і, врешті-решт, використовують для позначення будь-якого 
драматичного жанру чи, більше того, твору ліричного або музичного. 

Термін "драматична хроніка", який було введено до літературознавчого вжитку у другій половині 
ХХ століття, окреслюючи родову належність літературного явища, не конкретизує його за жанровою 
належністю, адже драматична хроніка може зображувати не лише історичні події. Існують, зокрема 
(як жанрові різновиди), хроніки сімейні, міські, судові тощо. 

Найуживаніший, однак переважно у шекспірознавстві, термін "історична хроніка" ("chronicle 
history"), зрештою, недосконалий не менше за попередні. Відбиваючи, на перший погляд, головні 
жанрові атрибути (сюжетну основу та організацію матеріалу), він "уникає" окреслення об’єкта за 
родовою належністю. Зрозуміло, що в основі таких творів лежать історичні, тобто дійсні, 
"задокументовані" події, а "хронікальність" означає як виклад цих подій у часовій послідовності, так і 
те, що "організуючою силою сюжету є сама хода часу, якій підвладні дія та долі героїв" [16: 487]. 
Але, поза цим, під таке визначення підпадає будь-який твір, у якому послідовно розкривається історія 
суспільно значущих подій за певний відтинок часу. 

З іншого боку, як слушно відзначає Н. Копистянська, щоб "уникнути нескінченного зростання 
кількості термінів і назв, а вона зростає просто загрозливо, слід, мабуть, максимально 
використовувати уже наявні терміни у їх новому поєднанні, уточненні, що відбиває процес творення 
модифікацій (наприклад, балада-притча, футурологічна антиутопія, балада-повість і т.д.)" [17: 21]. 
Тому як узагальнене поняття для створених на основі історичних джерел драматичних творів, що 
постали на межі епосу та драми, нами було запропоновано термін "історична драма-хроніка" [18: 
215], який більш повно розкриває сутнісну природу жанру, конкретизує та визначає його межі. 
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По-перше, термін "історична драма-хроніка", на відміну від традиційних "історія" ("history"), 
"історична хроніка" ("chronicle history"), "п’єса-хроніка" ("chronicle play"), виводить дослідника за 
межі шекспірознавчих студій. 

По-друге, запропонований термін окреслює родову належність жанру. 
По-третє, він розкриває змістове наповнення творів жанру як таких, що постали на межі епосу та 

драми й характеризуються синтезом драматургічної (дія) та наративної (розповідь) стихій. "Історія" 
як поняття полісемантичне реалізується в цьому контексті у двох основних вимірах: як подія чи 
ланцюг подій минулого та як розповідь, котра активно втручається у драматичну дію, про ці події. 
Хронологічний принцип організації історичного матеріалу, що виступає однією з провідних 
жанротворчих ознак, конкретизується у компоненті "хроніка". 

Отож, термін "історична драма-хроніка", на нашу думку, найбільш повно характеризує жанр 
епічної драматургії, що сягає своїми витоками традицій "єлизаветинського" театру й характеризується 
синтезом рис епосу та драми, своєрідними композицією, сюжетом і конфліктом, поєднанням 
історично достовірного та суб’єктивно авторського начал як категорій художнього осягнення історії. 
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Закалюжный Л.В. Историческая драма-хроника: 
к проблеме смещения сущностного начала термина. 

В статье рассматриваются как традиционные термины ("история", "историческая хроника", 
"драматическая хроника", "пьеса-хроника") на обозначение жанра эпической драмы, который берет 
начало в "елизаветинской" драматургии, так и термин "историческая драма-хроника" в связи с 

проблемой смещения его сущностного начала. 

Zakalyuzhny L. V. Historical chronicle drama: the problem of the term denotative shift. 

The article is devoted to the study of both  traditional terms ("history", "chronicle history", "chronicle 
drama", "chronicle play") used to  denote epic drama genre, which springs from the Elizabethan Theatre, 

and the term "historical chronicle drama" in the light of its  denotative shift. 
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ЛІТЕРАТУРНА ПРИТЧА: НОВІ МЕЖІ РОЗУМІННЯ 

У статті розглянуто нові можливості розуміння терміна "притча"; алегоричність та християнські 
мотиви як форма та зміст притчі. Алюзія трактується як один із механізмів алегорії. Автор 

тлумачить драму-притчу як частину культурної спадщини "нової драми". 

Літературна притча бере свій початок з Біблії, саме з Нового Заповіту. В Старому Заповіті є так 
звана Книга Притч Соломонових. Однак ця Книга Притч практично не має нічого спільного із 
славнозвісними притчами Христа. Коли мова заходить про слово "притча", то згадують лише притчі 
Христа. У свідомості людини притчі Христа постають окремим витвором. Вони зайняли певне місце 
й мисляться у вирізненні. Саме Христові притчі становлять основу відомого поняття "притча". Не так 
звані Притчі Соломона, не будь-які інші утворення, які називаються притчами. Так, відомо, що у 
стародавньому Китаї існував певний жанр притчі. Якщо провести ґрунтовні діахронічні розвідки, то, 
можливо, виявиться, що не тільки у древньому Китаї або в Ізраїлі був жанр притчі, але і в багатьох 
інших цивілізацій або народів. Але що це доводить стосовно загальновживаного нині поняття 
"притча"? Б. Шоу, наприклад, називає принаймні два свої твори "притчами": "Людина та надлюдина" 
[1: 63] та "Назад до Муфасаїлу" [1: 64]. Проте навряд чи Б. Шоу, називаючи свої твори "притчами", 
був свідомий стародавніх китайських притч або притч Соломона. Годі сказати, що це було не так: 
адже, по-перше, він був європеєць, по-друге, основу творів, названих ним притчами, становить 
християнська проблематика. Йшлося про притчі Христа. Іншими словами, генеалогічно виводити 
жанр притчі, в якому творив, наприклад, Б. Шоу, із стародавніх китайських, іудейських та ін. так 
званих притч не є правомірним. Це стосується не тільки творів-притч Б. Шоу, це стосується всієї 
європейської літератури, яка в основі своїй є християнською. Тому єдиним генеалогічним джерелом 
синхронного поняття літературна притча є саме притча Христа: більш глибоке діахронічне сягання не 
є доцільним. Адже яка відповідність між притчами Христа та древніми китайськими притчами, якщо 
навіть притчі Соломона – це вже далеко не притчі Христа? А тому слід задати риторичне запитання: 
то які саме притчі мав на увазі Б. Шоу, називаючи свої твори притчами? 

Щоб мати право оперувати словом притча, треба зрозуміти поняття, яке позначається цим словом. 
А це означає, що потрібно  з’ясувати суть оригінального поняття, суть Христової притчі. Коли 
послуговуються словом "притча", то завжди є свідомими первинного утворення – притчі Христа. І тут 
відбувається парадоксальна річ: здебільшого є свідомими первинної належності слова, однак не 
згадують самої суті цього слова, коли послуговуються ним.  

У чому ж суть поняття "притча"? Більшість одностайно говорить  про алегоричну форму подачі 
змісту, коли мова заходить про дефініцію поняття "притча". Зважають на повчальність, мораль, 
глибокий філософський зміст. Останнім, наприклад, притча відрізняється від байки. Так, усі ці ознаки 
є слушними у визначенні поняття "притча", однак бракує головної ознаки, яка формує твердий 
каркас, стрижень поняття. Йдеться про зміст. Здебільшого змістом нехтують. Це є неправомірним 
хоча б з огляду на існування теоретико-літературної єдності форми та змісту твору. В основі ж 
оригінального поняття "притча" зміст превалює над формою. Христос, у першу чергу, навчав, і вже 
потім – розповідав. Відміність відчутна. Христос не був оповідачем, він був учителем. Отож в основі 
поняття "притча" лежить зміст Христової притчі. Іншими словами, головною ознакою літературної 
притчі є тематичний ухил у сторону зв’язку Бога та людини. 

У теорії літератури досить часто можна бачити вирази "оповідання-притча", "роман-притча", 
"драма-притча" тощо. "У 20 ст. у формі притчі почали створюватися не лише оповідання (Ф. Кафка, 
В. Борхерт), а й п’єси (Б. Брехт, Ж.П. Сартр), й романи ("Чума", 1947, А. Камю)", - зауважує  
О.В. Гладкова [2: 809]. Що взято за основу подібних теоретико-літературних конструкцій 
("оповідання-притча", "роман-притча", "драма-притча" тощо)? Виключно алегоричність. Подібний 
акцент на алегоричність у конструюванні вищезазначених виразів чітко відображено в існуванні 
терміна "парабола". Термін "парабола" – дуплет терміну "притча" (цікаво, що з англійської parable – 
"притча"). Парабола – "мораль у формі іносказання, притча" [2: 717]. На основі алегоричності як 
провідної риси твору терміни парабола та притча принципово не розрізняють. "У літературі 20 ст. 
парабола – багатозначне іносказання у прозі та драмі: "Процес" (1915) Ф. Кафки, "Старий та море" 
(1952) Е. Хемінгуея, "Жінка у пісках" (1962) Кобо Абе", – пише М.Л. Гаспаров [2: 717]. На наш 
погляд, твори, основою поетики яких є лише алегоричність, слід називати параболами. Натомість 
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притчами бажано називати твори, які все ж наближаються до первісного значення слова притча, тобто 
твори, які наслідують притчу не лише за формою (алегоричність), але й за змістом. У цьому сенсі, 
наприклад, повноправним є визначення твору "Чума" як "роману-притчі", оскільки в ньому в 
алегоричній формі простежується начало Бога. Натомість твір У. Голдінга з етичною проблематикою 
"Володар мух" слід називати не повістю-притчею, а радше параболою.    

Твір Б. Шоу "Дім, де розбиваються серця" цілком можна назвати драмою-притчею. Ця драма-
притча побудована на основі алюзії до історії Ноєвого ковчегу. Ця алюзія несе в собі алегоричне 
начало. Читач свідомий наявності у творі біблійної алюзії. Іносказання, характерне для притчі, якраз і 
полягає у тому, що людина намагається зрозуміти смисл такого залучення, намагається 
переосмислити цю історію, знайти те, що ховається за відомим смислом історії про Ноїв ковчег.  

"Дім, де розбиваються серця" (1917). На самому початку п’єси, в ремарці, виведено образ, який 
дуже привертає увагу. Йдеться про образ дому, "побудованого на зразок старовинного (виділення – 
М.Ю.)  корабля з високою кормою", з вікнами "у вигляді ілюмінаторів", з "бортами" [3: 499]. 
Корабель "старовинний". Цей корабель – ковчег Ноя. Люди, котрим поталанило увійти на борт Ноєва 
ковчега, були всі праведники. Можна говорити про певну якісну типологізацію людей, які перебували 
у Ноєвому ковчезі. Їх визначальна, загальна якість – праведність. Йдеться про якісну однорідність, 
визначеність тих, хто перебував у ковчезі. Окрім цього, Ноїв ковчег символізує у книзі Буття ще і 
універсальну модель усього живого, людини і тварини, які заселяли світ до потопу. У ковчезі були у 
своїй одиночній представленості всі істоти, взяті за парою. Згадаємо причину потопу, побудови 
ковчегу. "Побачив Господь, що людська злоба на землі велика та що всі думки й помисли сердець 
увесь час тільки злі, і шкодував, що створив людину на землі, тож на серці йому стало важко; і сказав: 
"Знищу з лиця землі людину, яку я сотворив: людину, скотину, плазунів і птиць піднебесних, бо 
каюсь, що створив їх" (Буття 6, 5-7). Як бачимо, основна причина потопу – бажання Бога знищити все 
живе, оскільки воно чинило багато зла. Знищити саме все живе: "людину, скотину, плазунів і птиць 
піднебесних [виділення – М.Ю.]". "І сказав Бог до Ноя: "Я ухвалю покласти кінець кожному тілу, бо 
земля переповнена насильством через них. Отож я знищу їх разом із землею (виділення – М.Ю.)" 
(Буття 6, 13). "Але з тобою я зроблю союз. Ти ввійдеш у ковчег, ти, твої сини, твоя жінка й жінки 
твоїх синів з тобою. З усього, що живе, з усякого тіла введеш у ковчег подвоє з кожного роду, щоб 
зберегти їх живими з тобою. Нехай будуть самець і самиця. З кожного роду птаства, з кожного роду 
скоту й з кожного роду земних плазунів, по двоє з кожного роду прийдуть до тебе, щоб зберегти їх 
живими (виділення – М.Ю.)" (Буття 6, 18-20). А тепер найголовніше. "Господь сказав до Ноя: "Увійди 
ти і вся твоя родина у ковчег, бо тебе одного з цього роду побачив я праведним передо мною. Зо 
всякої чистої скотини візьмеш по семеро до себе, самців і самиць, а з нечистої скотини по парі, самця 
й самицю. З птаства піднебесного теж по семеро, самців і самиць, щоб зберегти живим насіння по 
всій землі (виділення – М.Ю.)" (Буття 7, 1-3). Повернемося до суті потопу й Ноєва ковчега. Бог 
учинив потоп, щоб згубити абсолютно всіх злих, грішних людей. Усіх. Він хотів покінчити зі злом у 
людях. Проте він знайшов Ноя, через якого вирішив оновити людство у виключній праведності. Для 
цього Бог закликає у ковчег, окрім Ноя, всю його сім’ю. Вони становитимуть джерело праведності на 
землі. Оскільки Бог згубив усіх грішників,  він і забезпечив існування (у вигляді сім’ї Ноя) тільки 
праведників. Загинули тільки грішники, будуть існувати тільки праведники. Бог повелів узяти всі 
зразки живих істот: нічого не мало змінитися, крім суті людей. Отже, на ковчезі були зразки всього 
живого. Ковчег символізує, таким чином, зразковість усього живого. Цікаво, що один із головних 
образів дому – Мадзіні – говорить, що у домі мешкають "дуже і дуже вдалі  зразки  всього, що тільки 
є кращого у нашій англійській культурі" [виділення – М.Ю.] [3: 595]. З наведеного висловлювання 
випливає два висновки. По-перше, йдеться про зразковість ("зразки") мешканців дому. По-друге, 
йдеться про якісну однорідність мешканців дому ("що тільки є кращого"). В обох випадках дім 
нагадує ковчег. Відповідно, у ковчезі було всього "по парі" та всі були праведниками. Принаймні 
якісну однорідність мешканців дому підтверджує сам Б. Шоу. "Дім, де розбиваються серця" – це не 
просто назва п’єси <…> Це культурна, дозвільна Європа перед війною", - зауважує Б. Шоу [3: 463]. 
Мешканці дому самі визначають один одного як зразки, типи. Капітан Шотовер постає "старим, у 
котрого нема розуму", Еллі – "юною співачкою, яка преклоняється перед ним" [3: 595] . Місіс 
Хешебай каже про себе як про "безпутну матрону, яка намагається заховати друге підборіддя й тіло, 
що розпливається, й марно намагається полонити природженого солдата свободи", Менген – як про 
"члена уряду його величності короля, нагородженого [у домі] званням бовдура" [3: 595]. 
Характеристику чоловікові леді Етероуд дає її сестра, визначаючи його як "дуже чарівного 
джентльмена, основна професія котрого – бути чоловіком моєї сестри" [3: 595]. Зауважимо, що всі ці 
визначення подаються не у різний час, не у різних місцях, а як окрема частина твору, послідовно, 
одне за одним, інакше було б неправомірним говорити про "зразки". Всі ці зразки ні на йоту не 
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грішать в істинності їх визначення. Визначення, дані один одному, зведені до межі істинності, до їх 
кристалізації через цю істинність. Це дозволяє говорити про зразки. Критерієм такої істинності 
визначень слугує щирість, можна сказати навмисна, підкреслена щирість, міркувань один про одного, 
про себе у "домі". Не дивно, що Менген погрожував у помсту через неприйняття такої навмисної 
щирості роздягнутися наголо. Він говорив з люттю: "Соромно! Де тут сором, у цьому домі? Ні, 
давайте всі роздягнемося наголо. Якщо вже щось робити, то треба доводити до кінця. Морально ми 
всі вже роздягнулися наголо. То ж давайте роздягнемося і тілесно" [3: 590]. Отже, в силу граничного 
викриття один одного, кристалізації у такий спосіб, усі мешканці дому постають зразками, як і все 
живе у ковчезі. Ноїв ковчег – це модель, мікросвіт, який є представницьким. Ковчег є 
представницьким. За задумом Бога, модель ковчега мала збільшитися, поширитися на весь світ: усі 
мали бути праведниками – як сімейство Ноя. Подібне відбувається і з домом. Оскільки він є ковчегом, 
його модель має поширитися на весь світ. Так ми отримуємо висловлення Б. Шоу, що "Дім, де 
розбиваються серця" – це не просто назва п’єси <…> Це культурна, дозвільна Європа перед війною".  

Після послідовного перерахування зразків "дому", Гектор в цілому визначає їх як "цілу серію 
ідіотів з розбитими серцями" [3: 595]. Зрозуміло, що така однорідна, однопланова характеристика 
несе в собі негативне навантаження. В плані оцінки дім заперечує собою перекличку з Ноєвим 
ковчегом. Адже Ноїв ковчег – це праведники, а дім – "серія ідіотів". Ця негативна оцінка 
поглиблюється ще й тим, що Мадзіні називає всі ці "вдалі зразки" всім, "що тільки є найкращого в 
нашій англійській культурі". За допомогою переклички дому з Ноєвим ковчегом Б. Шоу поглиблює, 
узагальнює, обґрунтовує негативну оцінку всього суспільства.  

Мешканці дому обтяжуються своїм станом, тим, як вони бездумно, нудно живуть. Гектор після 
небезпеки, що загрожувала всім смертю, майже в кінці п’єси, мовить: "Так. Неушкоджений. І до чого 
ж знову стало нудно" [3: 602]. Всі усвідомлюють невідповідність, неправильність життя. Гектор 
ставить запитання: "Чим все це скінчиться?" [3: 596].  Еллі теж запитує: "О, вічно так не може бути. Я 
завжди чогось чекаю. Я не знаю, що це таке, тільки життя повинно прийти до якоїсь мети" [3: 596]. 
Еллі каже про безглуздість їхнього життя.  

Дім, де мешкають усі персонажі, називається "Домом, де розбиваються серця". Серце, розбите в 
цьому домі, символізує розбиту душу. Так, Гектор називає дім "кораблем, на котрому ми всі пливемо, 
темницею душ" [3: 598]. Капітан Шотовер говорить, що такий "корабель" має "налетіти, розбитися і 
потонути" [3: 598]. Капітан пояснює причину такого трагічного кінця дому-корабля: "Ви що думаєте, 
закони божі відмінені на користь Англії тільки тому, що ми тут народилися <...>?" [3: 598]. Капітан 
констатує відсутність законів Божих у житті людей, в Англії. Цим він мотивує всі негаразди, 
трагічний кінець корабля. Ніхто у творі не подає ради, ніхто не висловлюється про можливий шлях 
виходу з-під трагічної загрози. Всі все усвідомлюють, але ніхто нічого не пропонує, не робить, аби 
щось змінити, аби врятуватися. Всі повільно очікують кінця. "Так. Неушкоджений. І до чого ж знову 
стало нудно", – говорить Гектор. Один лише капітан Шотовер пропонує вихід. Він подає його після 
занепокоєння Гектора невідрадним станом речей. Гектор говорив після невтішних пророкувань 
капітана Шотовера: "Але ж я не хочу тонути, немов пацюк у трюмі. Я хочу жити. Але що я маю 
робити?" [3: 598]. Капітан Шотовер подає шлях спасіння, відповідає Гекторові: "Що простіше – 
вивчити, у чому полягають обов’язки справжнього англічанина" [3: 599]. Ці "обов’язки" полягають у 
"навігації" [3: 599] для корабля. "Навігацією" є дотримання "законів божих", які "скасовані". Капітан 
Шотовер говорить про "навігацію" "божими законами" більш докладно: "Церкву кинуло на скали, її 
рознесе на щіпки. Я говорив йому [священику], що так воно і трапиться, якщо вона не буде тримати 
курс у відкрите море господнє" [3: 599]. Проаналізуємо ці два речення. Під "церквою" слід розуміти і 
будівельну споруду (церква приходського священика), і народ вірний, людей, "дім"-корабель, Англію 
одночасно. Церкву (як будівельну споруду) кинуло на скали. Це символізує духовний занепад людей. 
Церква уподібнюється до корабля: говориться про "курс" у "море". "Навігація" повинна 
здійснюватися за "курсом" – "курсом у відкрите море господнє". Оскільки "церква" (як усі люди) 
уподібнюється до корабля, до "дому"-корабля, то вона постає як вся Англія. Це є можливим якраз 
через залучення образу ковчега до образу "дома". Ковчег дає "домові" дві риси: рису корабля і рису 
універсальності, рису моделі. Тоді стає можливим протиставлення для порівняння "дому" і 
справжнього Ноєва ковчега. Ноїв ковчег мав, за словами твору, Божу "навігацію": "тримав курс у 
відкрите море господнє". "Дім" теж є своєрідним ковчегом (завдяки художній перекличці з Ноєвим 
ковчегом). І тепер уможливлюється постановка запитання для "дому" стосовно "навігації": "тримати" 
чи не "тримати" "курс у відкрите море господнє"? В уможливленні постановки такого питання 
полягає функція залучення образу Ноєва ковчега.  

Ковчег Ноя, як відомо, врятувався. Запитання: завдяки чому врятувався? Завдяки союзу з Богом. 
"Дім" теж є ковчегом: історія ніби повторюється вдруге. Спосіб урятування має бути той же. Він 
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тільки один і є для ковчегів – союз з Богом. "Дім"-ковчег не врятувався. Запитання "чому?" є зайвим. 
У "дому"-ковчега нема "навігації". Вони не знають "курсу". А тому Гектор і говорить: "Ми всі з цього 
дому – мошки, що летять на вогонь". Для загибелі.  

Твір Б. Шоу "Дім, де розбиваються серця" є зразком оновленого розуміння поняття літературної 
притчі. Розглянутий твір за формою та змістом наближається до притчі Христа, яка і породила явище 
літературної притчі. 
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Мисник Ю.Ю. Литературная притча: новые границы понимания. 

В статье  рассмотрено новое толкование термина "притча"; аллегоричность и христианские 
мотивы как форма и содержание притчи. Аллюзия трактуется как один из механизмов аллегории. 

Автор подает драму-притчу как часть культурного наследия "новой драмы". 

Misnik Yu.Yu. The literary parable: a  new scope  of understanding. 

The article highlights a new interpretation of  the term "parable", as well as allegorical nature and Christian 
motives as a form and content of parable. Allusion is viewed as a means of allegory. The author interprets 

drama-parable as a part of  the "modern theatre" cultural heritage.   
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ОДНОАКТНА П’ЄСА: ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ ТЕРМІНА 

У статті розглядається еволюція змістового наповнення терміну одноактна п’єса з другої половини 
ХVІІІ ст. по сьогодення, робиться спроба визначення основних рис одноактної п’єси з погляду 

сучасної літературної теорії та літературознавства. 

У вітчизняному літературознавстві велика кількість термінів має кілька значень. Поняття 
"одноактна п’єса" також розуміється по-різному. Діахронічний розгляд еволюції змістового 
наповнення терміна "одноактна п’єса" є досить важливим для його більш повного та точного 
потрактування в сучасному літературознавстві. 

Формування та розвиток поняття "одноактна п’єса" слід розглядати у зв’язку з особливостями 
потрактування в літературознавстві терміна "п’єса" та "мікроп’єса". Термін "п’єса", як відомо, 
французького походження. У XVІІІ ст. з’явились твори, у назвах яких фігурувало слово "п’єса", яке 
використовувалось як формальне узагальнююче поняття, що вказує на належність художнього твору 
до будь-якого драматичного жанру [1 : 409; 2 : 23]. Аристотель ("Поетика", V і XVIII розділи), 
Н. Буало ("Послання VII Расіну"),   Г.Е. Лессінг ("Лаокоон", "Гамбурзька драматургія"), Й.В. Гете 
("Веймарський придворний театр") використовували це поняття як універсальне поняття, яке 
стосується будь-якого жанру драматургії [1 : 409].  

З другої половини XVIII ст. термін "одноактна п’єса" починає інтенсивно застосовуватися для 
позначення малих форм драматургії різних жанрів обсягом не більше одиного акту. Так, у 1749 році 
Г.Е. Лессінг називає свій малий драматичний твір "Євреї" одноактною комедією [2 : 23], а написаний 
у 1759 році твір "Філота" ("Philotas") – одноактною п’єсою [3]. Й.В. Гете пише в 1787 році п’єсу в 
одній дії "Брат і сестра" [2 : 23]. Від початку свого застосування і до наших днів термін "одноактна 
п’єса" перебуває у безперервному процесі становлення, який супроводжується змінами змістового 
наповнення. Поява одноактної п’єси пов’язана з процесом розвитку інших малих форм драматургії – 
інтермедії, фарсу, діалогу. На основі малих комедійних форм створюються побутові сценки, які 
відрізнялись від інтермедії, наприклад, більшою кількістю дійових осіб (3-5 замість 2-3), наявністю 
більш складного сюжету з кількома драматичними вузлами і мали, як правило, конкретного автора. У 
ХVІІ ст. численні зразки одноактових творів створювались у шкільному театрі. Інколи для 
визначення даних одноактових творів шкільної драматургії ХVІІ ст. у сучасному літературознавстві 
також використовується термін "одноактна п’єса" [4 : 57], який, проте, був уведений у вжиток 
пізніше. У середині ХVІІІ ст. уже створюються одноактні комедії [4 : 57], наприклад, "Німа красуня" 
(1747 р.) Й.Е. Шлегеля [5 : 982], "Євреї" (1749 р.) Г.Е. Лессінга [2 : 23]. У другій половині XVIIІ ст. 
під "одноактною п’єсою" розуміли малий драматичний твір будь-якого жанру за значної переваги 
комедійних жанрів. Загальноприйнятим на той час є поділ на 5 актів. І за обсягом одноактна п’єса в 
прямому розумінні, як правило,  не перевищує один акт традиційної п’ятиактної п’єси. Для 
одноактної п’єси цього часу характерним є також невелика кількість дійових осіб та наявність 
невеликої кількості драматичних вузлів. У ХІХ ст. відбувається становлення й розвиток класичної  
одноактної драматургії. Найбільшого поширення набув жанр водевілю, який у другій половині 
ХІХ ст. поступається місцем одноактним п’єсам інших жанрів [4 : 57]. Суто формальний розподіл на 
одноактну та багатоактну п’єсу за обсягом переважав практично до кінця ХІХ ст., хоча 
висловлювалися думки і про більш глибоку відмінність між  ними. В. Бєлінський у статтях, 
присвячених аналізові творчості О. Пушкіна, писав про одну з його маленьких трагедій як про 
цілісний закінчений твір. Критик висловив думку і про те, що водевіль належить до вищої драми, так 
само як епіграма до сатири. Цим В. Бєлінський заперечував погляд на малу драматургію як на 
скорочений чи спрощений варіант драматургії великої, стверджував її самостійність і завершеність, 
специфічність особливостей і властивостей [4 : 6].  

У контексті оновлення драми на межі ХІХ-ХХ століть особливого значення набуває форма 
драматичного твору. Питання форми починає хвилювати митців так само, а можливо, і більше, як 
питання змісту [6 : 96]. У цей час з’являються одноактні п’єси, які спрямовані перш за все на пошук 
нових форм у драматургії: А. Шніцлер збірка одноактових п’єс "Анатоль" (1888 р.), А.Стріндберг 
"Фрекєн Жюлі" (1888 р.), М. Метерлінк "Сліпі" (1891р.), О. Уайльд "Салома" (1893 р.), 
Г. фон Гофманшталь "Дурень і Смерть" ("Der Tor und der Tod) (1900 р.) [3]. Виникає нове додаткове 
змістове наповнення терміна "одноактна п’єса". Починає отримувати все більше визнання 
експериментальна форма драматургії, яка усуває загальноприйнятий поділ на акти, практично не 
відображаючись на інших сторонах драматичного твору, – "п’єса в одній дії" (або "п’єса в одному 
акті"), яка і далі традиційно називається також "одноактна п’єса". Проте між двома термінами полягає 
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чітка відмінність. П’єса в одній дії не відповідає характеристикам, притаманним одноактній п’єсі як 
окремому твору одноактної драматургії (малий обсяг, невелика кількість дійових осіб та драматичних 
вузлів). Тому далеко не всі п’єси в одній дії можна з упевненістю зарахувати до одноактної 
драматургії. Навіть за обсягом деякі п’єси в одній дії поступаються багатоактним п’єсам. Так, 
наприклад, одноактна драма, принципи якої відстоював і практично втілив у п’єсі в одній дії "Фрекен 
Жюлі" (1888 р.) визначний шведський драматург кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Август Стріндберг, 
спрощувала лише зовнішній розвиток дії і, по суті, не відмовлялася від складної передачі 
внутрішнього світу героїв, максимальної напруги діалогу, психологічно тонкого і філософськи 
багатозначного, тобто всього того, що притаманне й традиційній "великій" багатоактній драмі і аж 
ніяк не одноактній драматургії ХVІІІ ст. з невеликою кількістю драматичних вузлів. Особливість 
"техніки композиції" п’єси полягає, за Стріндбергом, у знищенні її поділу на акти. У передмові до 
своєї одноактної п’єси "Фрекєн Жюлі" (1888 р.) А. Стріндберг таким чином мотивує свій вибір цієї 
форми драматургії: "У цій драмі я не прагну створити щось нове – бо це неможливо, - єдине, мені 
хотілось осучаснити форму у відповідності з тими вимогами, які, по-моєму, люди нового часу 
повинні пред’являти до цієї форми мистецтва. Я намагався перебороти традиційну техніку композиції 
– усунути поділ на акти" [7 : 486]. Проте в іншій статті А. Стріндберг зазначає, що у творі його 
сучасника "А. Бека "Човен" відбувся перехід до такої одноактної п’єси, яка, напевно, і стане зразком 
майбутньої драми" [8 : 277]. У подальшому А. Стріндберг усе більше починає виступати на захист 
одноактної форми драматургії: "Нехай це буде лише один акт, але такий, що зможе довести протягом 
четверті години – чи цілої години – нерви глядачів до краю. Коротко і чітко – ось девіз сучасного 
мистецтва!" [6 : 97] Стиль "коротко і чітко" зумовлений, очевидно, імпресіоністичними настроями в 
мистецтві того часу, прагненням до відображення зникаючої митті та естетичного переживання. Це, 
можливо, і пояснює любов до одноактної п’єси найбільш імпресіоністично налаштованих 
австрійських драматургів А. Шніцлера (цикл одноактних п’єс "Анатоль" (1893 р.) і "Маріонетки" 
(1906 р.), одноактна п’єса "Зелений какаду" (1899 р.) та Г. фон Гофманшталя (одноактна п’єса 
"Дурень і Смерть" ("Der Tor und der Tod) (1900 р.) [6 : 98]. 

На початку ХХ ст. європейські драматурги проявляють особливий інтерес до одноактної п’єси. На 
думку Д. Шнетца, звернення до одноактної п’єси пов’язане в цей час насамперед з відчуттям 
рухливості, нестабільності, зміни епох, тому що у стиснутій за об’ємом і насиченій емоційно 
одноактній драмі її автори намагаються виразити, схопити момент розвитку дійсності, який стрімко 
змінюється, без необхідності створення широкого фону подій, що відбуваються, введення великої 
кількості дійових осіб з детальними психологічними характеристиками [6 : 96]. Для експресіоністів 
одноактна п’єса виявилась формою, здатною найбільш адекватно передати граничну насиченість дії, 
її постійно зростаючу напругу [6 : 98]. В. Денклер убачає причину популярності одноактної п’єси 
серед драматургів-експресіоністів у наступному: в невеликій формі стає можливим виразити окремі 
аспекти проблем, які турбували авторів, і виділити основні моменти руху свідомості героя, не 
вдаючись до об’ємних роздумів і не витрачаючи на час на експозицію зав’язку і поступовий розвиток 
дії. Час і простір у експресіонізмі виявляються в одноактних п’єсах експресіонізму у їх 
сконцентрованій формі, яка оголює проблеми сучасної людини" [6 : 98]. Крім того, як вважають деякі 
дослідники, саме в одноактній п’єсі при всій модернізації її змісту вдається скористатися канонами 
класицистичної драматургії. Одноактна п’єса у своїй закритості, внутрішній цілісності та крайнього 
стиснення часових і просторових характеристик може ідеально підходити для реалізації 
класицистичних канонів (завершеності дії, єдності часу і простору). Орієнтацію на класицистичні 
принципи драматургії виражає трактовка одноактної п’єси як завершальної, "повноскладової" п’єси, 
зав’язка і розгортання подій якої залишені автором за полем зору. Близьким до такого розуміння є, 
наприклад, визначний німецький літературознавець П. Сконді, який таким чином розглядає структуру 
одноактних п’єс кінця ХІХ – початку ХХ ст.: "Сучасна одноактна п’єса – це не маленька драма, а 
частина драми, яка піднялася до цінності цілого. Її модель – драматична сцена" [6 : 99]. 

У ХХ ст. термін "одноактна п’єса" використовуються в драматургії також для позначення різних 
за обсягом та спрямованістю творів, які не мають поділу на акти і поєднують ознаки кількох жанрів 
або навіть виходять за межі драми. У ХХ ст. створюються класифікації малих форм драматургії, в 
яких пропонується своє трактування терміна "одноактна п’єса". Так, І. Давидова стверджує, що кожен 
з трьох драматичних видів має дві форми – велику і малу. Тому існують багатоактні п’єси й 
мікроп’єси, одноактні [4 : 5]. Серед малих форм драматургії І. Давидова пропонує  виділяти мікро- та 
одноактну драматургію, які відрізняються системою відображення життєвого матеріалу, в якому 
розкривається людська особистість, композиційною організацією та в різноманітними прийомами 
створення образу [4 : 5]. За І. Давидовою, мікро- та одноактна драматургія – це самостійна, 
специфічна і творчо своєрідна, цілісна і гранично цілеспрямована форма одного з видів драматургії – 
комедії, драми або трагедії, але ні в якому разі не "випадкові відходи" виробництва великої 
драматургії [4 : 6]. Мікро- та одноактна драматургія не є окремими жанрами, а слугують кожна для 
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позначення низки малих драматичних жанрів. До мікродраматургії належать такі жанри: інтермедія, 
клоунада, скетч, драматичний етюд, мініатюра, моноп’єса-монолог, театралізоване оповідання, фарс, 
райок, живі картинки, мікроп’єса в театрі одного актора [4 : 8].  До одноактної драматургії належать 
одноактна комедія, одноактна трагедія, одноактна драма, одноактна сатирична комедія, одноактна 
лірико-психологічна драма, сцени-жарти, п’єси-діалоги, драматичні етюди-діалоги [4: 138]. 
Літературний твір будь-якого жанру мікродраматургії називається мікроп’єса, а одноактної 
драматургії відповідно – одноактна п’єса. Одноактна п’єса, як і мікроп’єса, в цьому розумінні не є 
окремим жанром, а слугує для умовного узагальненого позначення окремих творів низки самостійних 
та історично конкретних малих драматичних жанрів. 

Можна погодитись з таким поділом, але уточнивши і додавши до запропонованого критерій 
відмінності за призначенням. І. Давидова теж зазначає, що "оскільки будь-який різновид 
драматургічного роду виходить за межі літератури, то історія, аналіз творів розглядатиметься у 
тісному зв’язку з їх сценічним втіленням" [4 : 7].  Саме цей чинник набуває в даному випадку 
принципового значення. У своїй книзі "Драма як рід літератури" відомий радянський 
літературознавець В.Є. Халєзєв переконливо доводить правомірність традиційного поділу літератури 
на три роди: лірику, епос та драму, під якими слід розуміти три відповідні способи вираження 
художнього змісту або ж словесно-художні форми [9 : 22, 23], називаючи драму "формою літератури, 
яка призначена для театру" [9 : 3].  Проте саме твори мікродраматургії не мають такого яскраво 
вираженого призначення для театру. Мікроп’єси, як правило, пишуться для постановки на так званій 
"малій сцені" театру мініатюр, естради, кабаре, вар’єте, ярмаркових балаганів або для виступів 
агітаційних бригад на виробництві, місцях відпочинку та на імпровізованій фронтовій сцені. 
Одночасно зазначимо, що І. Давидова не робить жодної спроби розмістити за трьома видами драми 
жанри мікродраматургії. Річ у тому, що мікродраматургія – надзвичайно мобільний, оперативний і 
гнучкий вид мистецтва. Його твори не мають розгорнутого сюжету. Маневреність допомагає їм 
швидко і влучно відгукуватися на явища політичного і господарського життя [4 : 7]. Дія мікроп’єси 
триває від 2-3 хвилин. Вона передбачає максимально сконцентрований виклад матеріалу. Але не 
тільки в короткочасності і сконцентрованості дії полягає специфічність мікроп’єси. Сам твір 
побудований так, що глядач одразу включається в хід подій. Для мікроп’єси характерний розвиток не 
більш як одного-двох драматичних вузлів, чіткий сюжет з несподіваними поворотами (перипетії у 
самому сюжеті), але їй не властиві відхилення від головного конфлікту, друга тема. Текст її 
лаконічний і водночас "хльосткий". Кожна картина у такій п’єсі – закінчена ява сценічної виразності. 
При малій формі і граничній стислості сюжету, при мінімальному використанні зображальних засобів 
усі події, почуття і вчинки дійових осіб у мікроп’єсі повинні бути гранично вмотивованими й 
правдоподібними [4 : 8]. Тому мікродраматургію цілком виправдано можна виділити в окремий тип 
драматичних творів у межах драми, який вирізняється, по-перше, порівняно малим обсягом, по-друге, 
системою відображення життєвого матеріалу, в якому розкривається людська особистість, 
композиційною організацією та різноманітними прийомами створення образу, по-третє, не має 
яскраво вираженого призначення для постановки на великій сцені театру і який не входить до складу 
жодного з трьох традиційних видів драматургії – трагедії, комедії, драми. Під одноактною 
драматургією слід розуміти малу форму трьох традиційних видів драми (трагедія, комедія, драма). В 
одноактних п’єсах, як і в мікроп’єсах, також не простежується історія розвитку людських 
взаємовідносин. Але написані вони за всіма правилами великої драматургії – типізують злободенне, 
розкривають сутність і психологію факту, узагальнюють людські долі, події, життя. І водночас мають 
свої, специфічні для одноактної п’єси, відмінні від багатоактної драматургії, закони [4 : 7]. Для 
одноактної п’єси характерна дещо більша тривалість та кількість дійових осіб (3-5) порівняно з 
мікроп’єсою, своєрідна система відображення життєвого матеріалу, в якому розкривається людська 
особистість, наявність кількох драматичних вузлів [4 : 157], більш складна композиційна організація 
та прагнення митця до створення художньо узагальнюючого образу.  

Отже, змістове наповнення терміна "одноактна п’єса" пройшло певний еволюційний шлях від суто 
формального розподілу творів на багатоактні та одноактні до розуміння літературної специфіки 
творів мікро- та одноактної драматургії.  
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Липисивицкий Н.Л. Одноактная пьеса: эволюция смыслового наполнения термина. 

В статье рассматривается эволюция смыслового наполнения термина одноактная пьеса от второй 
половины ХVIII в. до нашего времени, делается попытка определить основные черты одноактной 

пьесы с точки зрения литературной теарии и литературоведения. 

Lipisivitsky M.L. А оne-act play: the evolution of the term. 

The evolution  of the term from the 18th century to our days is under investigation in the articlе. The author 
attempts to define the basic features of the postmodern novel from the point of view of the modern literary 

theory and literary studies.  
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МІФОПОЕТИЧНА ОСОБЛИВІСТЬ МІФЕМИ-ОБРАЗУ "СПАСИТЕЛЬ" У ДРАМАТУРГІЇ 
АБСУРДУ (НА МАТЕРІАЛІ П’ЄСИ С. БЕККЕТА "ЧЕКАЮЧИ НА ГОДО") 

У  статті  розглянуто міфопоетичні особливості функціонування міфеми "спаситель" в 
абсурдистській драматургії. 

Актуальною літературознавчою проблемою сьогодення є питання про трактування того чи іншого 
художнього твору з позицій авторської інтерпретації та читацької/критичної ре-інтерпретації. 
Зазначена проблема стосується й такого специфічного літературного напряму, як драматургія 
абсурду. Річ  у тому, що "театр абсурду" є чи не найпослідовнішим проявом авторської інтерпретації, 
що базується на власній у більшій чи меншій мірі чітко оформленій концепції. Драматургія "театру 
абсурду – явище концептуальне, тобто таке, що базується на власній семіотичній системі. 
Абсурдистська семіотика є протилежною міметичним (наслідуючим) зображальним засобам 
немодерністської літератури. Для семіотичної системи "театру абсурду" визначальним є не 
зображення світу у формах життя, що характеризує реалістичне мистецтво, а, радше, пропозиція ідеї 
власного бачення світу. Своєрідне протиставлення абсурдистського генезису реалістичному мімезису 
знаходить свій прояв в архітектоніці художнього твору, що завдяки концептуальності 
світосприйняття характеризується підвищеною аналітичністю, рефлексією, парадоксальністю. 
Специфічна концепція "театру абсурду" дозволяє драматургам, з одного боку, говорити про істинне 
знання людини та часу (тотожність із немодерністським світоглядом), а з іншого – донести, власне, це 
знання своєрідним чином, звівши до мінімуму життєподібність та посиливши символіку. 

Літературна концепція, як і філософська, не виникає  з нічого. Так чи інакше відбувається 
апелювання до реконструкції історії, вказуючи, таким чином, на взаємозв’язок "театру абсурду" з 
поняттям міфопоетики. Відштовхуючись від класичного визначення У. Еко про міфопоетику як 
переосмислення історії, її суто авторську конструкцію, ми стикаємося з доволі цікавим парадоксом. 
Річ у тому, що драматурги-абсурдисти, роблячи акцент на своїй авторській концепції, провокували, 
по суті, безліч читацьких ре-інтерпретацій п’єс, тому що за концептуальним баченням світу раптово 
виявлялося бачення власне архетипічне, символічне, універсальне. "Театр абсурду" як напрям, з цієї 
точки зору, є дуже показовим, бо, власне, попри численні авторські концепції світосприйняття, всі їх  
можна звести до єдиного знаменника хоча б тому, що їх надбання вже є суто літературною традицією. 
Міфопоетично кажучи, "театр абсурду" не є явищем суто новаторським, винятково концептуальним. 
Як і будь-який напрям, він, у першу чергу, продовжує вже усталену традицію, а власна суто 
абсурдистська естетика надає цій традиції лише історичної відповідності.  

Беккет є чи не "найжахливішим" абсурдистським концептуалістом, бо його методологічний підхід 
до власної драматургії, як відомо, не припускає альтернативи для читацької чи то режисерської ре-
інтерпретації. Детальна, майже математична розрахованість дій, реплік, пауз, освітлення, кількості 
кроків на сцені – все це обумовлюється у передмові до будь-якої п’єси драматурга. Авторська 
концепція, яка так чи інакше є наслідком міфопоетичної, так би мовити, світорозбудови, трактується 
самим автором як єдиний можливий спосіб сценічного втілення п’єси, який не припускає довільних 
ре-інтепретацій режисера-постановника чи актора (за винятком заздалегідь обумовлених автором). 
Так само як Беккет-драматург є "жахом" для режисерів та акторів, так і останні, у свою чергу, 
провокували автора до діалогу чи, радше, полілогу чи післямови, бо будь-яка п’єса Беккета має 
відкритий фінал і вважає читацьку ре-інтерпретацію щонайменше логічною. Але Беккет не був би 
драматургом абсурду, якби добровільно погодився б на такий власне компроміс із читачем й зробив 
крок назустріч. Навпаки, відомі випадки, коли сценічні втілення беккетівських п’єс не визнавалися 
самим драматургом, який, попри прем’єру, парадоксально "забороняв" ту чи іншу ре-інтерпретацію 
власної концепції. Так трапилося і з п’єсою "Чекаючи на Годо", що одна із найбільш незвичайних її 
постановок була здійснена в середині 1960-х однією американською театральною трупою у тюрмі для 
в’язнів, які очікують страти. Незважаючи на категоричне неприйняття подібного бачення власної 
творчості, Беккету не лишалося нічого іншого, як примиритися з таким режисерським прочитанням 
п’єси.  

Попри невід’ємну своєрідність та унікальність драматургічної спадщини, п’єси Беккета власне 
обертаються навколо двох провідних констант – космогонії та есхатології, серії ключових мотивів, 
їхніх семантичних полів, що реалізуються у сюжетних зчепленнях та парадигмах на базі 
міфологічних уявлень, що оформлюються у міфопоетичній свідомості. Одержуючи нове суттєве 
звучання в різні епохи і формуючись у функціонально-семантичні "обертони", космогонічно-
есхатологічна модель світу "театру абсурду", що пов’язується із, відповідно, створенням і знищенням 
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світу, крізь низку символів, алюзій (тобто міфопоетичних трансформацій) свідомо чи то 
опосередковано звертається до усталених, традиційних сюжетів та образів. Одним із таких 
міфопоетичних знаків є образ "спасителя", міфема, що має давню традицію. 

Семантичне поле міфеми "спаситель", що є провідною у п’єсі Беккета "Чекаючи на Годо", не 
можна розглядати  окремо від цілої низки взаємопов’язаних із нею предикатів, як-от "створення 
світу", "кінець світу", "судний день", "друге пришестя". Сукупність зазначених семантичних відтінків 
міфеми "спаситель" надають їй важливої міфопоетичної інтертекстуальності, що автоматично 
перетворює будь-яку авторську концепцію світобачення на таку, яка має можливість розглядати з 
позицій певного традиційного світосприйняття, у нашому випадку – світосприйняття релігійного, а 
це, у свою чергу, нівелює унікальність авторської концепції, відводячи провідне місце власне 
міжособистісній та трансперсональній моделі традиційного світобачення. І тоді вже сам драматург 
опиняється на позиції ре-інтепретатора класичного сюжету  відповідно із власною системою 
цінностей. У Беккета апеляція до релігійної парадигми має чіткий новозавітний вектор 
християнського віровчення. Авторська апеляція врешті-решт перетворюється на сумнів, заперечення 
та власне анти-парадигму, що і є суто абсурдистською міфопоетичною своєрідністю Беккета.  

Здійснення мрій героїв трагікомедії "Чекаючи на Годо" пов’язується із приходом невідомого Годо, 
віртуальна постать якого уособлює відразу декілька міфем – чекання, надії, спасіння, міфему-образ 
месії та міфеми-сюжети "кінця світу" та "другого пришестя". Комплекс зазначених міфем 
реалізується у п’єсі шляхом складної взаємодії між головними персонажами (Владімір, Естрагон, 
Поццо, Лакі), кожний з яких є типовим беккетівським героєм, тобто таким, який живе у тривимірному 
часі – щасливому минулому, сповненому страждань теперішньому та омріяному майбутньому. 
Біблійній темі відводиться провідна ніша у спілкуванні Владіміра та Естрагона. Так, Владіміра 
цікавить питання стосовно новозавітних Євангелій та, власне, чому людство увірувало в одне з них: 
"Владімір: Ти читав Біблію? <…> Пам’ятаєш Євангелія? <…> Наш спаситель. Двоє розбійників. 
Один, як виявляється, був спасенний, а інший (шукає антонім до слова спасенний)... проклятий <…> 
Але ж як так виходить <…> що з-поміж чотирьох євангелістів лише один говорить про спасенного 
<…> Чому, власне, треба вірити йому, а не іншим? (пер. наш – О.К)". Ще одним біблійним 
новозавітним посиланням є бажання Естрагона бути як Ісус Христос: "Владімір: Але ж ти не будеш 
ходити босоніж!? Естрагон: Ісус ходив. Владімір: Ісус! До чого тут він? Ти ж не збираєшся 
порівнювати себе із Ісусом? Естрагон: Все своє життя я порівнюю себе із ним" (пер. наш – О.К). 
Наступною біблійною алюзією, пов’язаною із Едемськими деревами пізнання та безсмертя, є 
абсурдне бажання Владіміра зробити ще одне дерево: "Владімір: Даваймо зробимо дерево. Задля 
рівноваги" (пер. наш – О.К). Усі ці спорадичні міркування, в решті решт, приведені до єдиного 
знаменника – каяття. Мотив каяття реалізується завдяки, певною мірою фарсовим, проте спробам 
звернення до Бога: "Владімір: А що, як ми покаємося? Естрагон: У чому? Владімір: Ну... 
(розмірковує) Гадаю не треба вдаватися у дрібниці. Естрагон: У тому, що ми народилися? <…> 
Естрагон:  Як гадаєш, Бог мене бачить? Владімір: Треба закрити очі <…> Естрагон:  Господи 
помилуй! Владімір: (з жалем) А мене? Естрагон: Мене! Мене! Зглянься на мене! " (пер. наш– О.К) 
Таким відчайдушним промовам з боку Естрагона передувало його ж усвідомлення своєї 
приреченості: "Естрагон: Я проклятий <…> Я у пеклі" (пер. наш – О.К). Ще більш доцільними ці 
слова постають у контексті роздумів Владіміра щодо спасенних та проклятих розіп’ятих розбійників, 
а тому спершу безглузде бажання Естрагона повіситися вже не сприймається як простий фарс. Крім 
того, якщо припустити, що дерево у п’єсі, попри певне тяжіння до Едемських дерев пізнання чи то 
безсмертя, може розглядатися як дерево гіпотетичного зрадника – Іуди, то, власне, ідея покінчити 
собою  таким чином є цілком логічною.  

Стосунки пари Поццо :: Лакі є набагато складнішими, бо з самого початку базуються за чіткою 
ієрархією, згідно з якою господарю Поццо підпорядковується слуга Лакі, виконуючи накази без 
жодного нарікання.  Лакі (від англ. lucky – щасливий) є водночас і найбільш міфопоетичною фігурою 
п’єси, яка увібрала в себе через власну покірність, стійкість, самозречення, риси новозавітного месії. 
В обох діях Лакі з’являється із мотузкою на шиї, кінець якої тримає Поццо, скеровуючи шлях слуги у 
першій дії та слідуючи за ним як за поводирем у другій, опісля втрати зору. До того ж Лакі завжди 
несе валізу та інші речі господаря немов якась тварина, що її постійно підганяє батогом уперед 
Поццо1. Постать Лакі, зважаючи на його зовнішній вигляд (виразка на шиї від мотузки) та 
послушницьку поведінку, збігається із ситуацією "мук господніх" новозавітного Ісуса перед хресною 
ходою до Голгофи. Прикутий мотузкою, Лакі, який тягне на собі чужі речі, немов хрест, епізодично 

                                                        
1 "Заходять Поццо та Лакі. Поццо веде Лакі за допомогою мотузки, що намотана на його шию, тому 
першим з’являється Лакі, за ним до середини кону тягнеться мотузка, аж тоді виходить Поццо. Лакі 
тягне важку валізу, розкладного стільця, кошик із їжею та пальто. В руках у Поццо – батіг” (пер. наш 
– О.К). 
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повторює шлях месії, коли того передають римлянам після зради Іуди1. Коли обидві пари 
зустрічаються, то Естрагон, невдовзі після необачної спроби допомогти Лакі, б’є, проклинає та плює 
на нього так само, як це робили на зламі тисячоліть римські воїни та юрба: "Естрагон: Свиня! <…> 
Зненацька скаженіє, б’є Лакі ногами, лається <…> Тварюка! (пер. наш – О.К..)". Проте саме він 
(Естрагон), дублюючи дії святої Вероніки, намагається витерти очі Лакі, коли той падає під важкістю 
ноші. Естрагон та Владімір у першій дії по черзі  питають Поццо стосовно Лакі: "Чому він не кине ці 
речі? (пер. наш – О.К.)". Перефразовуючи їхнє запитання, Поццо, натомість, питає: "Чому, ви кажете, 
він не звільнить себе? " (пер. наш – О.К.). Риторична відповідь Поццо є майже прямим посиланням на 
узагальнюючу поведінку юрби навколо вже розіп’ятого месії: "Врятуй себе! Якщо ти син Божий, 
зійди з хреста" (Матвій 27: 42) (пер. мій – О.К.) 2, – і свідчить про страдницьку місію Ісуса на землі. 
Згодом виявляється, що, насправді, Поццо аж ніяк не утримує Лакі при собі, і якщо б той забажав, то 
відпустив би його, бо слуг у нього є вдосталь: "Поццо: Чому, ви кажете, він не звільнить себе? 
Давайте з’ясуємо. В нього немає права? Авжеж є! Виходить, він просто не бажає того. А чому 
питається? <…> Він хоче вразити мене, щоб я його тримав при собі <…> Він хоче розчулити мене, 
щоб я навіть й не думав розлучитися з ним <…>  Він узяв собі в голову, якщо я побачу, як вправно 
він тягне той тягар, то й доручатиму йому це робити до схочу <…> Немов мені слуг бракує" (пер. наш 
– О.К.). Міркування Поццо знову збігаються із, власне, провідною ідеєю месії щодо впровадження 
релігійного віровчення попри нерозуміння оточуючих, вимушеності нести тягар за інших із надією на 
прозріння. Символічна постать Лакі надає п’єсі важливого ракурсу – ставить під великий сумнів 
цінність сповідування християнського вчення як такого. За минулих часів воно сприймалося 
неоднорідно, проте послідовно, наділене істинами, що, можливо, й не робили світ ідеальним, але 
давали людям надію на його потенційне покращення, вдосконалення. З часом істини виявилися 
багато в чому химерами, а разом із їх знеціненням химерою ставала людина, яка їх сповідувала. У 
п’єсі ця розбіжність минулого та теперішнього, невідповідність ідеалу та, власне, позбавленої краси 
реальності простежується зі слів Поццо щодо стосунків із Лакі та думок з приводу танка, що його 
виконує на прохання господаря слуга3. Уся минула краса виявляється зведеною за теперішніх часів до 
одноманітного повторення простих рухів задля розваги двох розбійників (Естрагона та Владіміра). 
Деградація релігійного інституту, зрештою, віднаходить згодом своє логічне продовження у монолозі 
Лакі, що являє собою потік свідомості, – відому міфему-сюжет "Вавілонської вежі", що неї приречено 
вибудовує, наприклад, Вінні у "Щасливих днях", спілкуючись із порожнечею навколо, чоловік та 
жінки у "Грі", які промовляють одночасно чи то по черзі прокльони на адресу один одного з 
упевненістю, що вони у смітниковій урні самі, Крепп у "Останній плівці Креппа", хаотично 
прослуховуючи записи на плівках різних часів. Майже беззмістовна "тирада" Лакі, по суті, зводить 
нанівець об’єктивність саможертовності, проте деякі репліки, що сприймаються як марення 
божевільного, фокусують нашу увагу на важливих екзистенціальних мотивах загального виродження 
світу. Промова Лакі являє собою несвідоме пародіювання наукового стилю у суміші із нез’ясованими 
даними соціальних, природничих, теологічних досліджень. Лакі намагається цитувати праці якихось 
учених, але єдиним конкретним висновком їхніх робіт є, власне, те, що вони лишилися 
незавершеними. Наукові предикати перемежовуються із релігійними, завдячуючи у чомусь, 
просвітницькому колапсу Лакі, і наука, і релігія втрачають, до певної міри, свої ціннісні властивості. 
Тирада Лакі вирівнює споконвічний конфлікт пріоритету між двома соціальними інститутами, 
акцентуючи увагу на, власне, абсурдності обох за обставин, що склалися. 

Будь-які наміри чи то нечисленні дії герої постійно узгоджують із віртуальним Годо. Він, власне, 
діє не особисто, а опосередковано – через хлопчика, який з’являється наприкінці кожної дії, 
повідомляючи пару Владімір :: Естрагон, що Годо сьогодні не прийде: "Владімір: Ти маєш 
повідомлення від містера Годо? Хлопчик: Так, сер. Владімір: Ну ж бо <…> Хлопчик: Містер Годо 
переказує, що сьогодні ввечері він не прийде, але завтра – обов’язково" (пер. наш – О.К.). Постать та 
роль, яку виконує хлопчик, багато у чому збігається із діями асистента та освітлювача п’єси 
"Катастрофа" – слугувати єднальною ланкою між потенційним божеством та, власне, маленькою 
людиною, тобто бути намісником Бога на землі чи то ангелом. Але у "театрі абсурду" Беккета роль 
таких провідників чи то месенджерів є доволі невдячною – їхня блага звістка аж ніяк не додає 
оптимізму змореним рутиною героям, які незбагненно очікують на диво другого пришестя. Іншими 
словами, беккетівські месії, ангели, проповідники, пілігрими є, власне, тими сліпими поводатарями, 

                                                        
1 Поццо веде Лакі на ярмарок, щоб продати (паралель із символічним продажем Ісуса Іудою). 
2 "Він інших спасав, – а Самого Себе не може спасти! Коли Цар Він Ізраїлів, нехай зійде тепер із 

хреста, – і ми повіримо йому! ”. Євангелія від Св. Матвія (27: 42).  
3 "Поццо: (із сльозами на очах) Колись він був таким добрим... завжди допомагав... розважав... мій 

ангел... а тепер...просто вбиває <…> Колись він танцював і фарандоль, і шотландський танок, і джигу, і 
фанданго, і навіть танок із волинкою. Задля сміху. А зараз лише ось що. І здогадайтеся, як він це називає. 
Естрагон: Агонія козла відпущення <…> Поццо: Тенета. Він гадає, що втрапив у сітку” (пер. наш – О.К.). 
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що ведуть до прірви. Таким чином, ситуація міфеми-сюжету "другого пришестя" збігається із 
провідною ідеєю іншої міфеми – "зішестя у пекло", бо безстрокове очікування на дивовижну появу 
омріяного божества призводить, як ми переконуємося, лише до остаточного зубожіння людини, керує 
якою не сумління, а жах: "Естрагон: А якщо ми зречемося? (Пауза). Кинемо його чекати? Владімір: 
Він нас покарає" (пер. наш – О.К.). Караюча Воля Господа (у міфопоетичному плані божество п’єси 
збігається з іудео-християнським старозавітним втіленням Бога – Яхве чи то ісламським Аллахом, які, 
як відомо, є караючими, мстивими втіленнями божественного начала) відома нам на прикладі все тієї 
ж п’єси "Катастрофа" із перетворенням маленької людини на прислужницьку річ. Героями п’єси 
"Чекаючи на Годо" ніхто не керує – очікування виявляється їхнім власним абсурдним вибором. Такий 
вибір перетворює маленьку людину на річ без божественного втручання, тобто відбувається процес 
метафізичного самогубства людини, яке набагато страшніше за самогубство фізичне, що ним час від 
часу переймаються герої,  – після метафізичного самогубства людина продовжує жити.  

Повертаючись до сценічного вирішення п’єси та її релігійної парадигми американською трупою у 
1960-х у тюрмі для в’язнів-смертників, позиція Беккета  (власне, його неприйняття такого бачення 
п’єси) виявляється досить суперечливою. Крім того, подібна режисерська ре-інтерпретація є логічним 
продовженням поглядів драматурга на всесвіт, у якому приречені в’язні чекають на страту, смерть і 
все ж мають незбагненну надію на порятунок. Таким чином, "судний день" проживається людиною 
кожного дня, він же є й днем "страшного суду" і "кінця світу", що надають міфемі "спаситель" 
загальної абсурдистської космогонічно-есхатологічної перспективи. А тоді й міфопоетична 
концептуальність органічно вписується в систему традиційних історико-літературних процесів, бо 
показовим є, власне, передавання із епохи в епоху образів, мотивів, сюжетів, парадигм та світоглядів. 
Наразі відбувається не нововведення, а лише поглиблення, вдосконалення споконвічних способів 
творення художнього світу. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ ФОНЕМИ /Р/ У ПАМ’ЯТКАХ 
ПІВНІЧНОУКРАЇНСЬКОГО АРЕАЛУ XVI-XVII СТ. 

У статті здійснено спробу на основі аналізу писемних пам’яток Полісся та суміжних територій у 
XVI-XVII ст. окреслити ареал ствердіння фонеми /р/ і встановити першовогнище інновації. 

Актуальною проблемою сучасної україністики є висвітлення ґенези консонантної підсистеми. 
Диспалаталізація приголосних на разі не з'ясована. Наукове розв'язання питання твердості/м'якості р 
суттєво доповнить цю лакуну. 

Протоукраїнські діалекти успадкували від праслов’янської мови-основи твердий /r/ і м’який /r’/. 
Проте ще в доісторичну епоху в поліських говірках звук /r’/ утратив м’якість. Підтвердженням цьому 
слугують написання а, у замість я, ю після р у давньоукраїнських рукописах ХІ-ХІІ ст. [1: 250]. У 
ранню середньоукраїнську добу (XIV-XV ст.) прикладів із північноукраїнських пам’яток з подібними 
написаннями стає ще більше [2: 317; 3: 158; 1: 252; 4: 221-222].  Відзначимо, що у волинських 
(західнополіських) текстах цієї пори дослідники ствердіння р відзначають лише спорадично або не 
виділяють його взагалі: врадити, затраслосε,  ратуйте в Четьї 1489, при домінуванні написань з 
м’яким р’ [5: 261]; В. Курашкевич відзначав, аналізуючи галицькі та волинські грамоти XIV-XV ст., 
що сьогоднішня діалектна різниця між північними говорами зі стверділим р та південними зі 
збереженим м’яким р’ чітко не простежується [6: 95]; при характеристиці фонетичних особливостей 
Луцького Євангелія XIV П. Бузук нічого не зазначає про написання р [7: 114-128]. 

Факти сучасної лінгвогеографії не можна звести до єдиного пасма ізоглос щодо виявів р перед 
різними голосними. Перед и<і ізоглоса виразно протиставляє Полісся Середнє і Східне – південна 
межа на Середньому Поліссі проходить дещо на південь від Коростеня, на північ від Малина; західна 
по межиріччю Случі та Стиру – решті території триі, гриіб, прічиіна, риібойу [8, І: к.19; ІІ: к. 15-16]. 
Перед а (незалежно від походження) ті ж поліські говірки об’єднуються із волинсько-подільськими 
пража, запражу, бурак [8, ІІІ: к.18, 79]; приблизно такі ж межі поширення твердості р виділяє і 
М. Никончук граз’ – південна ізоглоса на представленій карті, яка охоплює весь південь 
Житомирщини, не окреслена [9: к. 23]; рабка, рабчиік – південна межа проходить майже по всій 
Житомирщині, за винятком говірок, суміжних з Вінницькою областю [9: к. 71]. 

Зауважимо, що в абсолютній більшості випадків у всіх досліджуваних текстах (проаналізовано 185 
пам’яток із усіх регіонів Полісся, щоправда, за XVI ст. із Східного Полісся текстів не збереглося) 
переважає м’яке р’ у слові уряд та похідних. Тільки з твердим р відзначено написання слова 
ратовати та похідних.  

Досліджувані тексти демонструють вочевидь тверду вимову р у повсякденному спілкуванні їх 
творців (авторів, переписувачів). Абсолютно превалює велярне р у відмінкових закінченнях: 
родовому – -ра, давальному – -ру та орудному – -рох. Найпослідовніше писарі відображають тверде р 
в давальному, де із 37 уживань іменників на -р лише у семи випадках маємо -рю, причому 5 із них 
відзначено у західнополіських пам’ятках. Із написань -ра-/-ря- в середині слів зафіксовано приблизно 
однакову кількість твердих і м’яких: 34 і відповідно – 41.  Наведена статистика стосується передовсім 
ділових документів із актових книг. Щодо покрайніх записів на двох Євангеліях кінця XVI та початку 
XVIІ ст., авторами яких є, найімовірніше, вихідці із Західного Полісся, то твердість р  не виділена 
взагалі. Єдиний випадок мεрыслоувци, мабуть, свідчить передовсім про збіг ы та і > и, а не про 
твердість р. Зауважимо також, що і в західнополіських грамотах початку XVI ст. р переважно 
позначено м’яким. Зокрема, у грамоті 1500 року при передаванні роздільної вимови після р ставить 
писар ь: Григорьєвы(м), а в інших випадках, наприклад, після з – ъ: розъєжд-(л). Навіть у пізніших 
пам’ятках ділового письма трапляються тексти, де палатальність р’ очевидна. Зокрема в справі за 
1593 рік писар послідовно позначає р’: теперь въ маетностяхъ, насъ скарь (скарай), Володимерьскій. 
Щоправда, в інших писарів за цей само рік відображення р традиційне, поліське – з відчутною 
перевагою твердості цього звука. Такі раптові "перепади" при написанні окремих звуків можна 
прокоментувати тільки за умов, що:  1) справи писали різні писарі; 2) справа представлена в 
канцелярію із відповідною орфографією, яку місцевий писар не змінив, не адаптував під традиційний 
узус. 

Значно менше відхилень від традиційної орфографії в друкованих творах. Причому, коли автор 
походив із Полісся, то відсоток передавання велярності р у пам’ятці набагато вищий, як, наприклад, в 
І. Потія, А. Римші, водночас майже не знаходимо відображення твердості р в автора "Л¾карства...", у 
полемічних творах Клирика Острозького. Цікаво, що в творах Герасима Смотрицького набагато 
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частіше знаходимо тверде р, ніж у  його сина Мелетія. Проте ця твердість відображена передовсім у 
кінці слів: рицεра, лhкара, калεндара, кгосподара, хоч зрідка трапляються написання і з м’яким р’ в 
кінці калεндаря. Про велярну вимову Г. Смотрицьким кінцевого р можуть свідчити виключні 
написання з ъ: калεндаръ, тεпεръ, внутръ. Зауважимо, що в досліджуваній пам’ятці графеми ъ та ь 
передають м’якість/твердість кінцевих приголосних послідовно: л¾каръ ... строитεль 31. Усередині 
ж явно переважають  написання з м’яким р’: пор-дку (3 випадки), р-дивши (4 випадки), вhр-тъ (3 
випадки), двор-ны, изр-дно, спр-жεную, потвар-εтъ, притр-сають, оукор-ють. Поодинокі 
випадки ствердіння р у творах Петра Могили, друкованих у Києво-Печерській лаврі. Із літератури 
конфесійної найчастіше відображали твердість р писарі Житомирського Євангелія та Крехівського 
Апостола. Значно менше таких написань у Євангеліях В. Негалевського та Пересопницькому. 
Цікавий у плані відображення твердості/м’якості р Катехізис 1600 року. У мовленні писаря р, мабуть, 
був м’який. Не відзначено жодного випадку ры на місці ри. Написання ж, що відбивають твердість (їх 
немало), напевно, слід пояснювати поліським упливом.   

Північноукраїнські пам’ятки цього періоду на основі передавання на письмі твердості р 
об’єднуються із білоруськими. Хоч це явище відзначає Ю. Карський у пам’ятках із усієї території 
Білорусі, починаючи від XІV ст., проте сам учений зауважує, що "всі білоруські говори можуть бути 
розділені на дві групи: південно-західну – твердоеру та північно-східну – м’якоеру" [10: 307]. Не 
виключає спільного розвитку ствердіння  р’ у північноукраїнських та білоруських говірках 
П. Векслер, зауважуючи, що у київсько-поліській зоні початки диспалаталізації  р’ могли сягати 
доісторичних часів [11: 202, 203]. Переважно не знають ствердіння р’ перед наголошеними 
рефлексами ě, ’а та і, и (<о) західні берестейсько-пінські говірки [12: 100]. Таким чином, ствердіння р’ 
слід уважати властиво південнобілоруською (праареалом якої були Поприп’яття та Поясельдя або 
племінні діалекти деревлян і дреговичів) консонантною рисою на всьому південно-західному 
києворуському мовному просторі, що протиставлявся м’якоерому континууму: більшість південно-
західних архаїчних українських, берестейсько-пінські та м’якоері білоруські (східні райони 
Вітебщини, Могильовщини та деякі говірки Гомельської області) [13: 109].  Витоки цієї інновації 
сягають, найвірогідніше, ще передісторичної доби [3: 156-157]. Наразі годі запропонувати більш 
раціональне пояснення диспалаталізації р’ (як, зрештою, шиплячих та ц’), аніж балтським упливом [3: 
242].  Пробившись поодинокими написаннями у найдавніших писемних пам’ятках (ХІ ст.) із теренів 
Полісся, ця особливість стала домінуючою у канцелярській мові Великого князівства Литовського. 
Статистика відображення твердості/м’якості р у Статуті 1529 року майже повідсотково збігається із 
наведеною нами у північноукраїнських текстах: вряд (1268) – врад (49); закінчення -ра/-ря г(с)дря (17) 
– г(с)дра (74); ра/ря в середині слова порядок (34) – порадок (25) [14]. Ця поліська за постанням 
особливість згодом домінує у писемних текстах з усієї території Білорусі (навіть у північно-східній 
м’якоерій), а відтак стає літературною нормою. Така всепоглинаюча твердість р, очевидно, в другій 
половині ХVI ст. в більшості регіонів Білорусі стає доконаним фактом. Зокрема, деякі писарі 
Мінської актової книги за 1582 рік р позначають виключно як тверде: Соломерыцкого, Старыхъ 
Соломерычъ, прыехал, врадника, Соломерыцкому при Меньского, прыданым, чотыры, Лазаровичем, 
прычын тощо [15: 1-12]. Така ж послідовність щодо відбиття твердості р – у "Повісті про Аттілу" [16: 
108-199]. Подібних свідчень із північноукраїнських пам’яток ми не знаємо.  

На українських теренах тверда вимова р, спочатку значно поширилася на південь (непоодинокі 
написання трапляються в південноукраїнських пам’ятках), проте в процесі становлення української 
літературної мови, її нормою не стала, залишившись поліською діалектною (пор. ще висновки Ф. 
Філіна "Географічна компактність твердоерих говорів, поступове затухання твердоерості від основної 
зони її поширення на північ, схід та південний-схід є аргументом на користь єдності походження 
ствердіння р’ на східнослов’янському грунті. Ствердіння р’, очевидно, розпочалося в західних 
діалектах на північ від Прип’яті, звідки досить рано проникло на Правобережну Україну, а в епоху 
розквіту Литовсько-Руської держави стало поширюватися і в інших сусідніх областях" [17: 318].  

Поряд із численними прикладами написань із -ра-, -ру-, -ры- Ю. Карський наводить не меншу 
кількість прикладів зворотного процесу – відбиття м’якості р, переважно поплутування ры>ри, і 
кілька випадків ра >р-, ру >рю. Допускаючи, що в Літописі Аврамки, писаному в Смоленську, та в 
перекладах Скорини це могло бути відбиттям живої вимови, проте ніяк цього не могло статися в 
південнобілоруських – Статуті 1588 р., Катехізисі 1562 р., Євангелії Тяпинського 1580 р., оскільки в 
живому мовленні мешканців цього краю м’якого р уже не було. Ю. Карський вважає, що подібні 
написання – явище суто орфографічне [10: 310]. Думаємо, що в цьому випадку можна запропонувати 
й інше пояснення подібних написань. Зважаючи на те, що переважна більшість прикладів ілюструють 
саме м’якість р’ перед и відповідно до етимологічного  ы – 72 приклади, супроти 12-ти перед -, ю 
відповідно до а, у, не можна цілком заперечувати, принаймні у тих-таки південнобілоруських текстах, 
звичайного поплутування ы – и, яке так само часто трапляється і в північноукраїнських пам’ятках. 
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Таке ж співвідношення наводить і дослідник Катехізису 1585 року А. Фаловський: которїи, добрихъ, 
которими і лише дарь  [18: 38]. Скрупульозні ж статистичні підрахунки написань р у Євангелії 
Тяпинського, наведені І. Климовим, узагалі ставлять під сумнів білоруськість її творця. Такими 
кількостями вживань м’якого р’: -рю – 11 раз (у досліджуваних нами північноукраїнських пам’ятках 
не виявлено жодного випадку); тільки написання трєхъ чєтырєхъ, отворю, ударю; після р абсолютно 
переважає и/і, наприклад, у префіксі при- лише в дієсловах прыпадывали та прышоломъ відзначено 
твердість, але  не відзначено її 486! разів [19: 14-15] – не може "похвалитися" жодна 
північноукраїнська пам’ятка. Погоджуючись із Євтимієм Карським у тому, що м’якого р’ в поліських 
говірках у XVІ ст. вже не було, все ж цілком можемо допустити, що поліщуки з Пінщини чи 
Берестейщини знали звук [иі], перед яким р не палаталізувався, чим і пояснюються такі численні 
випадки ры>ри у Євангелії Тяпинського, Катехізисі 1562 року тощо. Надпоправні ж написання р-, рю 
відомі і в житомирських книгах: с Каря(б)чεва.  

У південних українських діалектах картина була дещо інакша. До XVI ст. носії більшості 
південно-західних українських говірок диспалаталізації р’, найімовірніше, ще не знали [1: 811-812]. 
Нечисленні приклади із текстів пізньої давньоукраїнської доби носять все ж спорадичний, а не 
системний характер (пор. у Євсевієвому Євангелії лазору гр-ди, спирю замість спироу [4: 29]. Не 
відзначено жодного випадку ствердіння р’ у п’яти галицьких грамотах, написаних у Львові протягом 
1382 – 1413 рр.: розвор-ны, андрьяшь, дворьсковичь, писарь (хоч тут же пεтръ, дмитръ), марья, 
помор-ньскиі, григорю рытεрю, григорεви. Прийменник/префікс при вживається тільки з дієзним и 
[20: 263-272]; у перемишльських (1353-1395): го(с)по(да)р-, двор-нε, узор(д)р-тъ, але Гры(ц)ковою, 
прысудили, пры [21: 62-64]; у молдавських грамотах XІV-XV ст. написання ра, ру – непоодинокі: 
монастиру, сεнт-бра, господара, проте В. Ярошенко не схильний пов’язувати їх виключно із 
розмовною буковинською стихією. Вплив середньоболгарської орфографії  – очевидний [22: 20]. 
Н. Антошин  такі написання пояснює білоруським упливом [23: 27]; не відбито твердість р у 
Кам’янець-Стромилівському Євангелії 1411 року   [24: 531-540]. 

Зберігання м’якого р’ в кінці та в середині слів відзначає у закарпатських текстах - XVI - XVIІ ст. 
І. Панькевич: царь, теперь, гурько,  из шатря, пряця [25: 176]. У XVI – початку XVIІ ст. в галицьких 
текстах також домінують написання з м’яким р’. Наприклад, у документах Ставропігійського 
братства, як відзначає Г. Шило, твердий р фіксується кілька раз лише в слові писара, решта написань 
(наведено кілька десятків) відбивають м’якість р’ [26: 55]. Не можна однозначно потрактовувати 
твердість чи м’якість р у пам’ятці з Півдня Холмщини 1687 р. У прийменнику/префіксі при 
послідовно пишеться ы, проте, зважаючи на численні поплутування и - ы після інших приголосних, а 
також на написання слова порядок (4 випадки) тільки з я, при лише одному писара, логічно буде 
припустити, що такі написання прыказаны(и), пры(и)няти відбивають не ствердіння р, а 
поплутування и - ы [27: 559]. Однак уже в XVIІ ст. у творах письменників, вихідців із Західної 
України (Андрія Скульського 1630, Йоаникія Волковича 1631, Памви Беринди 1616), ствердіння р 
дослідники відзначають у всіх позиціях: twarъ, zwěrъ, pastyra, zora, wdaraj, troch, wladaru, uzru, 
změrjaty, pastyrja [28: 355-356]; у Транквіліона-Ставровецького: въ мору, цесаръ, кесару, пастыру, 
позру, узру, звhрами, косаръ, косаромъ [29: 39]. 

У південно-східних пам’ятках від XVIІ ст. відзначається строката картина вживання р: з одного 
боку – чітке розмежування при передаванні твердості/м’якості, а з іншого часті випадки 
диспалаталізації. Такі написання зафіксовано в Лохвицькій книзі [30: 10]. У Пирятинській книзі 
спостерігаємо тенденцію до переважання палатальних написань р’, наприклад, жодного разу ми не 
відзначили твердість р у слові уряд (всього 28 уживань), а також показові приклади: гарячый 2, 
врядовымъ 3, въ порядку 4, писарь 430, хоч при цьому написання міста Пирятин та прикметника від 
нього переважає із диспалаталізованим р: ператинскимъ 2, в Ператинh 125, але пирятинский 429, 
сюди також арандара 2, Хведорыха 3,  поратую 124 [31]; полтавські: писареви 4, на вряд 4, писара 19, 
у господара 73, порадку 74 [32]; зо урядомъ 54, прясти 55, на врадъ 55,  генъвара 56, отъ господара 
63, въ порадку 64, зъ порядку 66 [33]. У наведених прикладах із полтавських книг впадає в око 
відсутність написань з -ры-. У відомих нам текстах не відзначено жодного випадку. Це може бути 
підтвердженням того, що в живому мовленні писарів полтавських книг р повністю не 
депалаталізувався. Цілком превалюють написання з м’яким р’ у слові уряд. Наведені приклади із 
південно-східного ареалу, мабуть, слід пояснювати неорганічністю тут цього процесу. Населення 
цього регіону у XVI-XVIІ ст. не було однорідним. Значний відсоток становив прийшлий елемент, 
певне, немалий він був і з Полісся. Справи із Лохвицької, Пирятинської та Полтавської канцелярій 
вочевидь відображають поліські ознаки, і велярне р в документах – цьому підтвердження. Проте, 
думаємо, що то не було відбиттям живої риси, а найочевидніше,  тодішньої орфографічної традиції. 



В.М. Мойсієнко. Відображення фонеми /р/ у пам’ятках північноукраїнського ареалу XVI-XVII ст. 

195 

Таким чином, велярна вимова р є від постання північнополіською (південнобілоруською) рисою, 
що відображена у найдавніших писемних пам’ятках. Ця особливість стала неписаною орфографічною 
нормою у канцелярії Великого князівства Литовського і швидко поширювалася на суміжні землі. Від 
XІV ст. у пам’ятках із Полісся і власне з усієї Білорусі дослідники відзначають велярний звук [р]. 
Натомість у текстах із південно-західного наріччя (галицьких, перемишльських, буковинських, 
південноволинських) української мови м’який [р’] зберігається аж до початку XVІІ ст. З часом 
поліська консонантна риса поширюється на південь українського мовного простору і в пам’ятках  
XVІ - XVІІ ст. з південних наріч стає досить часто вживаною. Проте, не маючи розмовного 
підживлення, на українському півдні нормою так і не стала. В цілому ствердіння р охопило все 
Полісся, однак хронологічно неоднаково. В цілому погоджуючись із Ю. Шевельовим щодо 
запропонованої хронології веляризації р, стосовно Східного і Середнього Полісся, Волині, Підляшшя, 
Поділля та Наддністрянщини [1: 812], все ж висловимо окреме міркування про початки цього процесу 
на Західному Поліссі. Дуже ймовірно, що носії волинських племінних діалектів (принаймні в їх 
північній частині) разом із рештою протополіських – деревлянським та дреговицьким – були 
твердоерими у передписемну епоху. Пізніше, внаслідок потужної колонізаційної хвилі з українського 
півдня, разом із експансією інших південноукраїнських особливостей на західнополіський мовний 
простір було привнесене і м’яке р’. Можливо, в контексті сказаного, і є сенс об’єднувати в часі 
ствердіння  р’ для Західного Полісся і Наддністрянщини, але датувати бл. 1600 р. [1] дуже непросто.   
Дійсно пам’ятки з Галичини в кінці  XVІ – на початку XVІІ ст. ще утримують м’який р’, але 
західнополіські тексти середини XVІ ст. уже в більшості випадків відображають твердість р. Тобто, за 
даними писемних пам’яток, веляризація р на Західному Поліссі розпочалася щонайпізніше в першій 
половині XVІ ст. Проте й ці міркування не можуть бути прийняті за остаточні, оскільки саме 
західнополіські тексти разюче протиставляються на твердоері – їх абсолютна більшість, авторами 
яких були або люди вчені, або писарі місцевих канцелярій, та м’якоері – їх кілька (приписки на 
друкованих книгах), але з огляду на абсолютно точну їх локалізацію та факт постання з-під руки 
людей малописьменних (наявність описок і помилок), вони мають неабияке значення для висновків 
щодо побутування і локалізації мовного явища. У цих приписках р’ послідовно м’яке. Тому висновки 
напрошуються двоякі: 1) йдучи тільки за статистичними підрахунками відображення явища у 
пам’ятках, час ствердіння західнополіського р’ однозначно потрібно перенести на більш ранній 
період, як мінімум – перша половина  XVI ст., а не 1600 р. (всупереч Ю. Шевельову [1: 812]); 
2) цілком правдоподібним (саме в цьому випадку) видається нам припущення про певну 
невідповідність у кінці XVI – на початку XVII ст. переважання деяких мовних фактів у 
західнополіських пам’ятках їхньому реальному поширенню. Якщо писарі приписок на Євангеліях та 
Апостолі кінця XVI ст. дійсно були місцевими (Торчин, Іваничі в той час Володимирського повіту та 
Ратне, Ветли Любешівського р-ну), то треба визнати м’яку вимову р’ тогочасними мешканцями цих 
населених пунктів як незаперечну. У такім випадку дата Ю.Шевельова 1600 р. для ствердіння р’ буде 
навпаки надто ранньою для цього регіону.  
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Мойсиенко В.М. Отражение фонемы /р/ в памятниках письменности 
северноукраинского ареала XVI-XVII ст. 

В статье осуществлена попытка на основании анализа письменных источников из Полесья и 
сопредельных территорий в XVI-XVII в. определить ареал депалатализации фонемы /р/ и выявить 

очаг инновации. 

Moysiyenko V.М. The reflection of a phoneme /r/ in written works of north ukrainian areal 
of XVI-XVII centuries.  

On the basis of Polissya and its neighbouring territories written works analysis of XVI-XVII centuries the 
paper makes an attempt of  outlining a phoneme |r| depalatalisation areal as well as determines the initial 

place of its funсtioning. 
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УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКІ МОВНІ КОНТАКТИ ЯК ОБ’ЄКТ 
ЛІНГВІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ  

У статті зроблено аналіз наукової літератури, у якій порушено проблеми українсько-білоруських, 
зокрема  полісько-білоруських, мовних контактів. 

Серед актуальних питань мовознавчої науки  одним із важливих є вивчення відношень між 
мовами, їх діалектами. Наукове розв’язання питання про міжмовні відношення вимагає опрацювати 
методологічну основу й теорію міжмовних контактів, без чого неможливо розкрити особливості 
інтерференції мов при контактах, результати мовних контактів при стиканні генетично споріднених 
мов.  

Питання мовних контактів мають досить широке висвітлення в лінгвістичній літературі. У центрі 
уваги дослідників перебувать і розробка загальних принципів підходу до вивчення мовного 
контактування, і аналіз конкретних явищ взаємодії. Історичні взаємини мовних систем дуже 
різнопланові, і залучення нових матеріалів для їх вивчення сприяє нагромадженню фактів, допомагає 
виявляти закономірності змін у мові під упливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Для розробки 
проблем мовних контактів особливо цінними є дані діалектології. Особливості процесу діалектного 
контактування, його наслідки залежать від ступеня генетичної спорідненості взаємодіючих систем, 
від конкретних умов взаємодії, тривалості контакту.   

Дослідження говорів різних мов показують, що специфічна лексика більшою чи меншою мірою 
виявляється майже в кожній діалектній зоні. Полісся також не є винятком, оскільки його говірки є 
архаїчними і займають маргінальне положення стосовно основних масивів білоруської та української 
мов. Оскільки поліські говірки належать до двох мовних ареалів (українського і білоруського), то 
вони своїми основними особливостями безпосередньо пов’язані з тими діалектними масивами, до 
яких вони прилягають. Тому серед лексичних елементів можна виділити такі, що відомі на всьому 
поліському ареалі та в ряді говірок, які не належать до Полісся. 

Мета статті – проаналізувати наявні наукові розвідки, які стосуються проблем полісько-
білоруських мовних взаємовпливів. Це зумовлено тим, що поліський континуум територіально 
поділено між трьома етносами (українським, білоруським та російським), хоча в генетичному і в 
мовному плані це регіон, який можна вважати неподільним, про що свідчить ряд сучасних 
діалектологічних досліджень та наукових праць з історії мови.    

Проблема українсько-білоруських мовних зв’язків має свою історію. Найбільш розробленою в 
цьому напрямку є фонетика та морфологія, дещо менше – лексика. Порівняння різних виявів 
білоруської та української мов у ІІ половині ХХ ст. (та й на початку ХХІ) було підпорядковане таким 
двом завданням: 1) розмежування українських та білоруських пам’яток (Л. Булаховський, 
Л. Гумецька, І. Огієнко, В. Аніченко, Журавський та ін.; 2) укладання білорусько-української 
міждіалектної межі (П. Бузук, В. Ганцов, Й. Тарнацький, В. Курашкевич, Т. Назарова, М. Никончук, 
Г. Шило, В. Корнієнко та ін.). Білоруські вчені також приділяли і приділяють увагу цій проблемі, про 
що свідчить діяльність Інституту мовознавства імені Якуба Коласа, силами якого було проведено ряд 
наукових симпозіумів, на яких розглядалися питання білоруських балтизмів, проблеми білорусько-
українських лексичних ізоглос та ін., наслідком чого навіть став випуск ряду наукових прць, чи не 
найважливішою з яких, на нашу думку, є "Білорусько-українські ізолекси", у якій порушено ряд 
важливих питань, що стосуються білорусько-українських мовних взаємовпливів [1]. 

 Крім цих проблем, важливою була і залишається проблема вивчення українсько-білоруських 
лексичних ізоглос з метою встановлення старожитніх (у тому числі й доісторичних) взаємовідносин 
мовних предків білорусів та українців, оскільки ні питання етногенезу цих двох народів, ні 
етимологічні дослідження їхніх мов не можуть обійтися без вивчення українсько-білоруських ізоглос, 
бо вивчення цих ізоглос має важливе значення для висвітлення походження слов’ян та 
праслов’янської мови. Важливо відзначити наукові праці М. Никончука, у яких він порушує 
проблеми перехідності  говорів як форми мовного континууму [2], а також проблему 
правобережнополісько-білоруських лексичних ізоглос, зауважуючи, що найбільшу кількість 
зазначених ізоглос утворюють слова, які належать правобережнополіським говорам і всьому ареалові 
білоруської мови, а також правобережнополіські локалізми, тобто слова, що належать 
середньополіським українським і середньополіським білоруським говорам (поліській частині 
південно-західних білоруських говорів) і які можна віднести до давньої території розселення 
деревлян [3: 135-140]. Ми підтримуємо його думку, яка була актуальною кілька десятків років тому і 
такою ж залишається донині, про те, що дослідження українсько-білоруських фонетичних і 
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граматичних ізоглос, збирання нової лексики поставили перед дослідниками завдання вивчити 
відношення поліської лексики до лексики суміжних і несуміжних білоруських говірок. Комплексне 
розв’язання проблеми українсько-білоруських мовних зв’язків, включаючи лексичний рівень, істотно 
впливає на конфігурацію ізоглос, які об’єднують або роз’єднують дві діалектні зони. Його висновки: 
1) говори Правобережного Полісся зберегли багато лексичних рис, відсутніх у південних діалектних 
групах української мови; 2) білоруський вплив у правобережнополіських говорах хронологічно 
поділяється на два періоди: давні й і новий; 3) природознавча діалектна лексика балтійського 
походження, на відміну від термінів матеріальної культури, відома тільки північним говорам 
української мови і збігається у своєжму поширенні з ареалом гідронімів балтійського походження, 
трохи на північ; 4) група локальних лексико-семантичних явищ, відомих на півночі житомирського 
Полісся і на білоруській території до Прип’яті, можливо, співвідноситься з давнім діалектним 
членуванням деревляенсько-дреговицького масиву [4: 258-267] ) є вагомими й актуальними для 
сучасної науки, що підтверджується рядом нових розвідок у царині української та білоруської 
діалектології, матеріали з яких будуть представлені у наших майбутніх дослідженнях. 

Т. Назарова ряд своїх праць також присвятила проблемі українсько-білоруських зв’язків на 
території Полісся, акцентуючи переважно увагу на проблемах фонетики та граматики [5; 6]. 
Українсько-білоруське поліське порубіжжя з погляду фонетичних та лексичних особливостей було в 
полі зору О.С. Білої [7] та А.А. Мойсієнка [8]. 

Як зауважує В. Варенич у колективній монографії "Беларуска-украінскіе ізалексы", у вирішенні 
проблеми українсько-білоруських лексичних паралелей особливе місце повинно відводитися 
Поліссю, яке, знаходячись на стику білоруської та української мовних територій, у сучаному стані 
являє собою периферійну зону стосовно кожної з них. Незважаючи на деяку етнолінгвістичну 
самостійність, Полісся все ж вважається перехідною зоною білорусько-українського мовного ареалу. 
Про встановлення білорусько-української ізолекси можна говорити в тому випадку, коли лексема, 
відома на Поліссі, повністю або частково охоплює білоруський та український мовний ареали і в той 
же час не має поширення на інших слов’янських територіях, особливо на суміжних, або зафіксована 
поодинокими випадками на обмеженій і несуміжній з досліджуваним ареалом слов’янської території. 
Як свідчить досвід сучасної компаративістики, саме лексичні ізоглоси  відіграють важливу роль при 
вирішенні питань етногенезу та глотогенезу [1]. 

Проблема білорусько-українських мовних контактів, зокрема на території Полісся,  була порушена і 
в працях білоруських учених: П.В. Стецька [9], Г.Я. Яшкіна [10], Т.С. Янкової [11]. Ще з кінця ХІХ ст. 
говори білоруського Полісся вважали або говорами української мови, або говорами, перехідними від 
білоруської до української мови. Але з виходом у світ Діалектологічного атласу білоруської мови учені 
змогли зробити висновок про те, що про єдиний масив поліських говорів на території Білорусі в 
генетичному чи в якомусь іншому плані говорити не можна, тому білоруські вчені виділяють дві групи 
говорів білоруського Полісся – західну, брестсько-пінську, і східну, мозирську. Нас цікавить саме 
остання, оскільки її говірки безпосередньо контактують з досліджуваними нами говірками українського 
Житомирського Полісся. Білоруські діалектологи розглядають цю групу говорів як складову частину 
південно-західного білоруського наріччя, яка, поряд з особливостями інших говорів цього наріччя, має 
ряд спільних ознак з українськими поліськими говірками, про що свідчить зафіксований і 
проаналізований нами матеріал з цієї території, який стосується номінації одягу та взуття і буде 
представлений у наступних наукових розвідках.  

Як бачимо, проблема українсько-білоруських, а особливо полісько-білоруських контактів має 
свою історію. Перехідні говірки від української до білоруської мови, в тому числі й ті, що належать до 
українських середньополіських говірок, були неодноразово об’єктом вивчення у галузі фонетики 
(особливо слід відзначити праці Т. Назарової), а також лексики (дослідження М. Никончука). Але, як 
свідчать опрацьовані джерела та власні діалектологічні дослідження, остаточно розв’язаною вона не 
може бути, оскільки з кожним роком з’являються нові наукові розвідки у царині діалектології та 
історії мови, у яких порушуються ці питання. Перспективи дослідження вбачаємо у розпрацюванні 
теми середньополісько-білоруських мовних взаємовпливів на тлі номінації явищ традиційної 
матеріальної культури, зокрема одягу та взуття. 
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В статье осуществлен анализ научной литературы, в которой поднимаются проблемы украинско-
белорусских, в частности полесско-белорусских, языковых контактов.  

Grymashevych G.I. Ukrainian-Bilorussian language contacts as an object of linguistic research. 

The article analyses scientific literature which touches upon the problems of Ukrainian-Bilorussian, Polis-
Bilorussian particularly, language contacts.  
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НЕВМИРУЩИЙ ЗАКЛИК ДО ЖИВИХ: ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ 
РАННЬОХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕПОХИ У ПРОЗІ НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ  

У статті розглянуто творчий набуток  Наталени Королевої з позицій художньої реалізації в ньому  
епохи  утвердження християнської релігії  

Складна й неоднозначна епоха становлення християнства завжди привертала увагу світового 
письменства. Стійкий інтерес літераторів до вказаного історичного періоду Л. Брюховецька пояснює 
актуальністю психологічних і моральних колізій, котрі виникали в житті перших послідовників 
Спасителевого вчення, а також тим, що сама ця тема належить до вічних [1: 116]. 

Початки ранньохристиянської ери неабияк приваблювали й Наталену Королеву. У своїй 
талановитій прозі вона неодноразово осмислювала цей переломний момент у розвитку людства. 
Зокрема варто згадати повісті "Quid est veritas?", "Сон тіні", книжку "Во дні они", оповідання 
"Центуріон", "Дев’ята", "Зустріч" (зб. "Інакший світ"), "Свята Христина (її життя та діла)", легенди 
"Еклога", "Володимирове срібло", "Нерушима стіна" (зб. "Легенди старокиївські") тощо. 

До Наталени Королевої в українському красному письменстві відображення даного періоду 
яскраво зреалізоване у творчості Лесі Українки. А втім, у Лесиному художньому осмисленні цієї 
епохи виразно простежується певна специфіка, бо в естетичному відтворенні ранньохристиянської 
пори помітні авторські проекції на модерний світ. За справедливим твердженням М. Зерова, 
археологізм уяви і справжній екзотизм були Лесі Українці чужими; її вавілоняни й єгиптяни мали 
сучасну психологію, а її американські пущі, середньовічна Іспанія, Рим і Єгипет – то тільки більш-
менш прозорі псевдоніми рідного краю [2: 392]. 

Наталена Королева певним чином продовжила традиції авторки "Адвоката Мартіана"1. Тільки 
ідеологічний ракурс у Н. Королевої визначався іншим задумом та завданнями, і звідси відмінності у 
способах трактування ранньохристиянської тематики. 

Спостерігаються й ідеологічні відмінності в художньому втіленні письменницями релігійних 
догматів. Герої Лесі Українки бунтують проти заповідей покори, любові до ближніх, її Міріам визнає: 
"Я знаю се, проклята я навіки, // бо я любить не вмію ворогів" [3: 134]. У ревізії християнства 
авторкою "Одержимої" В. Агеєва виділяє два основні вектори: по-перше, йдеться про відкидання 
рабського, антиіндивідуалістського духу цієї релігії; по-друге, важливе значення має розрізнення 
понять віри – феномена духовного й церкви – суспільної  інституції [4: 218]. 

Позиція Н. Королевої єднається з Лесиною у ставленні не до релігії взагалі, а до церкви, та й то 
лиш у випадку демонстрації гріховних дій деяких священиків. На відміну від Лесі Українки, Наталена 
Королева ідеалізує роль душпастирства (до речі, незалежно від конфесійної приналежності: згадаймо 
її "старокиївські легенди" про печерських ченців), засуджуючи тих Господніх слуг, хто забув про своє 
справжнє призначення2. Якщо ж скоєні гріхи є фатальними, герої літераторки несуть справедливе 
Боже покарання: так монастир, у котрому поселився диявол (повість "1313"), має бути знищеним 
тощо. Згаданий вище елемент здорового критицизму швидше був проявом релігійної людини, 
зацікавленої у зміні ситуації й повному викорінюванні існуючих викривлень. Ревізія провідних 
християнських засад для спадщини Наталени Королевої не була характерною.  

На нашу думку, специфіка авторського трактування ранньохристиянської тематики найяскравіше 
відбилася у збірці "Інакший світ" (1936 р.). У мозаїчній композиції згаданої книжки структурно 
виділяється низка творів, яку можна умовно назвати "давньоримськими": "Зустріч", "Центуріон", 
"Дев’ята". Світоглядні позиції письменниці в оповіданнях "Інакшого світу" забазовані на творенні 
образів неофітів – носіїв істинних моральних цінностей. І саме тому ці персонажі змальовані як 
справжні герої. "Давньоримські" оповідання проникнуті трагічним пафосом, бо кожен із цих творів є 
взірцем героїчного офірування власного життя во славу Месії. Разом із тим авторка змальовує не 
іконописні постаті святих, а реальних, звичайних, на перший погляд, людей.  

Вибором саме такого, дещо несподіваного ракурсу зображення своїх персонажів Наталена 
Королева переконливо доводить, що Божественної досконалості може досягти кожен християнин, 
якщо відданість Ісусові стане основою його буття. Крім того, письменниця розвиває традиції 
вітчизняної житійної літератури, адже, за слушним спостереженням Д. Чижевського, саме 

                                                        
1 До речі, авторка "Інакшого світу” захоплювалася творчістю Лесі Українки, тому не виключено, що її 

поглиблене звертання до цієї теми є своєрідним продовженням тих традицій, які започаткувала улюблена 
поетеса. 

2 Див., напр., оповідання "Християнин", "Відгуки".  
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східнослов’янська агіографія мала характер надзвичайної "скромності": небагато в ній оповідань про 
чудеса, немає надмірного вихваляння святих та ін. [5: 94].  

З історичною правдивістю письменниця вводить у коло неофітів представників різних суспільних 
прошарків: тут і юна продавець квітів, її батьки, колишні раби ("Зустріч"), проста вівчарка Наталена 
та її шляхетний наречений ("Дев’ята"), безіменний сотник римської армії ("Центуріон"). Рушійною 
силою "давньоримських" оповідань є внутрішній конфлікт між двома різними світоглядами – 
християнським та язичницьким. Прибічники Спасителевого вчення характеризуються як люди, сильні 
духом, тверді у своїх переконаннях, але добрі й мудрі в буденному житті.  

Так, герой "Центуріона" папа Марцел відмовляється від можливого порятунку, закликаючи свого 
наступника жити якнайдовше задля спільної ідеї. Авторка залишає персонажа в останню ніч його 
життя, коли мученик возносить хвалу Господові за визволення з пут. Епітети "ясний", "лагідний", 
"мудрий", "спокійний" сприяють вивершенню образу справжнього адепта християнства, що несе 
благу вість людям. Неабияку мужність проявляють і юні християнки: ніжна, мрійлива Фільомена, 
героїня "Зустрічі", зійшовши на вогнище, вітає свого вбивцю словами "Мир із тобою"; тендітна 
Наталена ("Дев’ята") із непохитною силою захищає свої переконання в бідності й багатстві, у 
вівчарській оселі та в римському суді. 

Однак необхідно зауважити, що, незважаючи на певні спільні риси в художньому дослідженні 
проблеми утвердження християнства в Римській імперії, кожний зі згаданих творів цікавий своєю 
самобутністю, мистецькою своєрідністю, розстановкою смислових акцентів. 

Наприклад, оповідання "Дев’ята" характеризується складною побудовою; воно ж є у збірці 
найбільшим за обсягом. Ретроспективна композиційна організація сприяє розвиткові сюжетної 
інтриги. Власне, сама загадкова назва розшифровується тільки у другій частині, коли з’ясовується, що 
вівчарка Наталена є дев’ятою дочкою правителя Фределаса. Особливої зворушливості тексту надає 
лірична лінія – трагічна історія кохання Наталени й римського центуріона, котрий добровільно пішов 
на смерть заради нареченої. Юна героїня, яка виросла серед простих людей, змальована у 
фольклорному дусі: дуже гарна, мов польова лілея; "її природна врода – дика, вільна, свіжа, як 
повітря гірських верхів" [6: 44]. Авторка переконана: навіть у смерті Наталена виходить 
переможницею: "Кров, пролита за вічну ідею, – невмирущий заклик для живих…" [6: 168].  

У "Центуріоні" та "Дев’ятій" проявилася ще одна прикметна ознака поетики Н. Королевої: 
письменниця уникає натуралістичних сцен страти головних героїв. Перший твір залишає папу 
Марцела в останню ніч життя, другий закінчується подіями, значно пізнішими за часом, однак самої 
загибелі Наталени та її нареченого літераторка не показує.  

Можливо, такий композиційний прийом пов’язаний із реалізацією творчого задуму белетристки, 
адже головною ідеєю оповідання "Центуріон" є проголошення невмирущості християнського вчення, 
усвідомлення того, що на зміну страчених мають прийти нові вірні, які понесуть далі благу вість 
людству. Сцена смерті в такому контексті видавалася б недоречною, хоча натяк на неминучість 
страти проявляється у своєрідному авторському прийомі: оповідання починається й закінчується 
хуртовиною голодного, злісного реву ув’язнених левів та пантер – місткими художніми образами, 
котрі передають трагічне Марцелове майбутнє. 

Якщо головний герой "Центуріона" презентує себе сформованою особистістю, то в оповіданні 
"Дев’ята" безпосередньо відтворюється процес становлення Наталени – справжньої християнки, і з 
цією метою літераторка вдається до ретроспективної композиції. Письменниця наголошує на тому, 
що й через багато років після смерті героїні її подвиг надихає нащадків; авторка уникає сцени страти, 
бо для неї й справжніх християн Наталена жива й досі.  

Зовсім іншими вихідними позиціями можна пояснити художню специфіку оповідання "Зустріч". 
Епізод страти Фільомени є кульмінацією в розвитку сюжету, адже в останні хвилини недовгого життя 
героїня зустрічається зі своїм давнім товаришем Аталом, нині – римським легіонером. Цей персонаж 
опиняється в амбівалентній ситуації складного морального вибору: він має або вбити Фільомену, тим 
зрадивши дитячу дружбу, або врятувати її, погребувавши обов’язками воїна. З психологічною 
достовірністю письменниця показує, як в Аталовій голові, "непризвичаєній до складніших міркувань, 
сплелися думки у вогненний вузол" [6: 139]. 

Трагічність ситуації "кат – жертва" підкреслюють апокаліптичні картини природи: зблідлому 
небу, що плаче срібними слізьми зірок, протиставляється земля, звикла до смороду пожеж, стогону 
вмираючих, випарів безневинно пролитої крові. Власне, у такому романтичному антагонізмі 
небесного й земного, високого й низького проявилися, з одного боку, традиційні для Наталени 
Королевої мотиви протистояння Божого й сатанинського, а з іншого – відбилася фатальна 
неминучість страти. Гордіїв вузол екзистенційного вибору Атал розрубує ударом меча й трьома 
стрілами: дарує швидку смерть своїй подрузі й позбавляє життя самого себе, бо "вояк, що програв бій 
жити не сміє!" [6: 139].   
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Тож ідейна спрямованість аналізованих вище оповідань орієнтує письменницю на створення 
героїчних образів. Промовисте авторське зосередження винятково тільки на самих чеснотах її 
персонажів дає право стверджувати, що в "давньоримських" оповіданнях відбилися окремі риси 
агіографії. Це передусім проявилося при створенні образів. Варто виділити прийоми змалювання 
доброчесностей, елементи мучеництва. Такі ознаки надають згаданій групі творів іншого звучання та 
сприяють глибшому емоційному впливу на читачів. 

У своїй творчості Наталена Королева намагалася відтворити безмежність впливу Спасителевого 
вчення на людство й задля цього  зверталася до несподіваних, навіть парадоксальних прийомів. 
Зокрема, в легенді "Еклога" (зб. "Легенди старокиївські", 1944-1943 рр.) хрещення приймає 
язичницький бог Пан. Авторка обґрунтовує дії свого персонажа: спочатку той зацікавився піснями 
вигнанців, у котрих славили невідоме йому ягнятко. Роздуми над життям і блага вість про Пастиря 
доброго поступово приводять покровителя чередників до християнства: "Як же мені, пастирському 
богові, його не полюбити? І з того часу йому служу, як вмію" [7: 476]. За версією Наталени 
Королевої, саме Пан навертає до праведної віри князя Володимира (легенда "Володимирове срібло").  

В основу сюжету "Нерушимої стіни" покладено відомий переказ із "Повісті минулих літ" про 
відвідини апостолом Андрієм пракиївської території. Спасителів учень благословив землю наших 
предків та народ, що "у дикій буйності своїй не міг не відчути творчої сили гармонії і спокою" [7: 
583]. І хоча пращури ще не були готові прийняти Христову віру, письменниця переконливо показала: 
добре зерно благої вісті в майбутньому дасть щедрі сходи.    

Оригінальні авторські погляди на ранньохристиянську епоху також відбилися й у повісті "Quid est 
veritas?" (1939 р.). У цьому творі до кола Ісусових послідовників письменниця сміливо залучає не 
тільки Йосифа Ариматейського, Марію Магдалину, Марту та їхнього брата Лазаря, а й самого Понтія 
Пілата.  

Повістярка показує поступову еволюцію світогляду свого героя. Спочатку її прокуратор ставить 
Спасителя на один рівень із сакральними персонажами різних світових релігій: юдейський Месія для 
нього не гірший і не кращий від "своїх" і "чужих" богів. Однак поволі в Пілатовій свідомості 
відбувається злам: дивне для нього Христове вчення, котре вольовий римлянин колись заперечував, 
бо воно є "само серце ... без тіла" [8: 67], мимоволі трансформує його уявлення про світ. Поза своїм 
бажанням, він захоплюється постаттю Ісуса, і після знайомства з ним буде ділити все своє життя 
лише на два етапи: "до" й "після". Пілат Н. Королевої вже ніколи не буде таким, як раніше; Ісусові 
смерть та воскресіння назавжди змінили його життєві орієнтири.   

Утративши життєвий стрижень і дружину Клавдію Прокулу, яка не могла змиритися з душевним 
станом чоловіка, Пілат Наталени Королевої, за влучним авторським порівнянням, порохнявіє й 
трухлявіє, наче пень. Символічно, що другий шанс на відродження персонаж отримує вже після 
власної загибелі, коли Лазар іменем Христа повертає його до світу живих. Письменниця проводить 
свого героя через смерть невипадково: з одного боку, це спокута за його гріхи, з іншого, – після 
своєрідної реінкарнації Понтій відроджується зовсім новою людиною.  

Творчо переосмисливши провансальську легенду, Наталена Королева відродила колишнього 
прокуратора в загадковому святому Маріусі. Воскреслий герой – загальний улюбленець, добрий, 
мудрий, лагідний і завжди радісний. О. Мишанич акцентує увагу на творчій сміливості письменниці, 
котра зробила те, на що не наважився жоден літератор, – реабілітувала Пілата Понтійського [9: 105].  

Тож твори Наталени Королевої, у котрих так чи інакше зреалізована ранньохристиянська 
тематика, позначені філософічністю, глибинністю морально-етичної проблематики, і тим вони 
залишаються актуальними для багатьох поколінь. Провідну думку всієї прози Н. Королевої згаданого 
спрямування можна визначити як звернення до читачів жити за Господніми заповідями. Демонстрація 
авторкою глибоких змін, що під впливом слова Божого відбуваються в душах її численних героїв, 
підтверджують можливість духовного відродження кожної людини, навіть грішника.  

Саме в послідовному проголошенні християнських чеснот проявляється багатий виховний 
потенціал спадщини Наталени Королевої,  і це особливо важливо для правильної моральної орієнтації 
читачів. Послідовна авторська апеляція до біблійної етики має неабияку дидактичну вартість для 
сучасних і майбутніх поколінь українців, котрі шукають моральні орієнтири. Спадщина Н. Королевої 
заслуговує на ретельне вивчення не тільки у вищій, а й у середній ланці освіти, бо високодуховна 
проза літераторки дає можливість направити юного читача у світ вічних цінностей. М. Жулинський 
підкреслив, що ті моделі й форми, які внаслідок індустріалізації та раціоналізації вносила в суспільне 
життя цивілізація, "понижували" духовний тонус людини та орієнтували її на виробництво й 
споживання, що звужувало сферу життєвого світу людини і відділяло її настрої, надії від ідеального, 
трансцендентного [10: 8].  Набуток Наталени Королевої теж може допомогти заповнити той духовний 
вакуум, котрий утворився в душах багатьох співвітчизників.  
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Голубовская И.В Непреходящее воззвание к живым: художественное осмысление 
раннехристианской эпохи в прозе Наталены Королевой.  

В статье рассматривается  творческое  достояние  Наталены Королевой с точки зрения  
художественной  реализации в нем эпохи  утверждения христианской религии.  

Golubovska I.V. An eternal appeal to those who are alive: artistic interpretation 
of early Christian epoch in Natalena Koroleva’s prose. 

The article limelights Natalena Koroleva’s artistic legacy in terms of representing the 
epoch of Christian religion consolidation. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ 
НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО ДИСКУРСУ  

У статті досліджено особливості науково-популярного дискурсу, які зумовлені основним принципом 
створення дискурсу – принципом його внутрішньої діалогічності. 

Якісне ускладнення наукового і технічного знання викликало проблему популяризації цього 
знання, яка набула в наші дні особливого значення, і науково-популярний текст став забезпечувати 
зв’язок не лише між наукою і суспільством, але й між різними царинами науки і техніки. 

Питання про те, як зробити наукову інформацію популярною, тобто доступною і зрозумілою для 
читача-неспеціаліста, давно цікавило дослідників. У працях М.П. Брандес, Е.В. Будассі, 
Р.А. Матвєєва, В.І. Провоторова, В. Шмідта розглядаються нові форми і способи передачі складної 
науково-технічної інформації масовому читачеві [1; 2; 3; 4; 5]. Інтегрувати результати досліджень 
різних наук, які займаються питаннями популяризації, дає можливість когнітивний підхід. Він 
дозволяє представити популяризацію у вигляді системи певних дій, спрямованих на когнітивну 
обробку науково-технічної інформації. Актуальним у цьому плані виявляється можливість виявити 
механізм, за допомогою якого досягається бажаний ступінь популяризації, і простежити складну 
взаємодію між когнітивними і власне мовними сферами свідомості особи у процесі комунікації в 
царині науки і техніки. 

Об’єктом дослідження є науково-популярний дискурс. Термін "дискурс" є давнім, але водночас і 
найскладнішим у новітній лінгвістиці: ще у 1980-90-ті роки тлумачні, етимологічні, енциклопедичні 
словники одностайно трактували його як "жваву бесіду", автори ж філологічних розвідок уже вклали 
в нього і продовжували активно вкладати ціле розмаїття зовсім інших значень [6: 51]. Не 
зупиняючись детально на різноманітності підходів до поняття "дискурс" (наприклад, дискурс як 
мовлення, як функціональний стиль, як сприйняття висловлювання адресатом, як запитально-
відповідний діалог з комп’ютером, як соціолект тощо), треба наголосити на тому, що ми будемо 
розуміти під дискурсом здатність будь-якого тексту бути побудованим так, щоб провокувати в 
адресата запитання до адресанта і власні відповіді на них [6: 52]. Як вербальна форма передачі 
інформації він не обмежується рамками текстової структури, а дає уявлення про цілісний фрагмент 
дійсності.  

Метою нашої розвідки є аналіз функціонально-комунікативного аспекту дискурсу, аналіз 
співвідношення структурних характеристик дискурсу зі специфічними умовами його створення, а 
також дослідження проблеми організації науково-технічної інформації. Ця інформація взаємодіє зі 
знаннями, що складають досвід комунікантів з погляду її обумовленості текстуальними і 
контекстуальними (когнітивними, соціокультурними) особливостями процесу комунікації. Текстова 
база розглядається при цьому як джерело інформації про "позатекстову" дійсність, про 
соціокультурну специфіку, а автор – як активний інтерпретатор, чиї дії над текстом повинні бути 
мотивовані, ситуативні і доцільні. Такий підхід дає можливість дослідити мовний матеріал з погляду 
мовного оформлення абстрактно-логічних і мотиваційно-ціннісних розумових структур певного 
соціуму. На підставі цього можна робити висновки про глибинні когнітивні стратегічні механізми 
популяризації на основі зовнішніх сигналів. 

Когнітивна модель обробки науково-популярного, як і будь-якого іншого типу дискурсу, включає 
в себе аналіз двох основних аспектів: структури представлення знань і способів їх концептуальної 
організації. Розуміння спеціальних текстів, до яких належать і науково-популярні, не може бути 
зведене до мовного рівня, це розуміння спеціального знання. Для процесів створення і розуміння 
тексту суттєвими є наступні системи знань: предметні, енциклопедичні, мовні (знання про правила 
граматики, лексики, стилістики); про мовні дії, тобто знання, які повинні бути виконані, щоб досягти 
певних цілей; про класи текстів, їх властивості; про глобальні структури тексту і про розподіл в них 
певної інформації. 

Використовуючи всю інформацію, що надходить від різних рівнів дискурсу, кожен із комунікантів 
будує у своїй свідомості ідеальну модель певної конкретної ситуації. Таким чином, розуміння 
науково-популярного дискурсу ґрунтується на розумінні об’єктивованої ним моделі ситуації. 

В основі науково-популярного дискурсу лежать ситуаційні моделі, які характеризуються певною 
структурою і особливостями, зумовленими основним принципом створення дискурсу – принципом 
його внутрішньої діалогічності. Формуючи текстову базу, автор постійно орієнтується на можливу 
реакцію читача. Умовність подібної орієнтації знаходить своє відображення у використанні 
особливих прийомів організації інформації, у певному співвідношенні логічного та аксіологічного 
при формуванні мовної бази тексту, у чому й проявляється своєрідність науково-популярного 
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дискурсу. На дотримання вказаного принципу спрямована взаємодія окремих моделей ситуації 
адресанта й адресата при створенні та сприйнятті дискурсу. Організовуючи повідомлення, автор 
прогнозує імовірну побудову окремої моделі ситуації адресата, використовуючи попередній досвід 
свого читача для створення більш складної моделі нової ситуації. 

Об’єктивовані у науково-популярному дискурсі моделі ситуації вирізняються високим ступенем 
складності, тому що включаять фрагменти абстрактних (що містять наукові знання) і комбінаційних 
(що містять технічні знання) моделей. Для того щоб зробити повідомлення зрозумілим, доступним 
читачеві-нефахівцю у певній галузі знання, автор звертається до особистого досвіду адресата, його 
внутрішної когнітивної інформації і вводить у дискурс фрагменти художньо-поетичних моделей 
ситуації. Останні містять у своїй структурі компоненти, які передають явища, об’єкти або їх 
відношення через образ, що дозволяє читачеві створювати нові концепти за аналогією з уже 
існуючою системою понять. У результаті цього у кожного адресата  формується своя власна модель 
об’єктивованої у дискурсі ситуації [7: 81]. 

Процес формування адекватної читацької моделі ситуації перебуває під постійним контролем 
автора, який оперативно керує цим процесом на всіх етапах створення дискурсу за допомогою 
гнучких стратегічних процедур, які дозволяють адаптувати рівень знань адресата до рівня знань 
адресанта. Порівнюючи своє уявлення про ситуацію, що розглядається, з можливим уявленням про 
неї адресата, автор накреслює бажані зміни читацької моделі і кодує їх у вигляді мовленнєвого 
повідомлення. Плануючи необхідні зміни у читацькій моделі, автор повинен відповідним чином 
організувати представлення власних знань. Розуміння тексту може бути досягнуто лише за умов 
достатньої компетенції реципієнта у когнітивному і лінгвістичному "полі" адресанта. З урахуванням 
накреслених змін визначається послідовність подання інформації, обираються способи її організації 
та засоби мовної бази тексту. 

Таким чином, когнітивний підхід дозволяє аналізувати найбільш релевантні характеристики 
процесу створення і сприйняття науково-популярного дискурсу, включаючи вплив на формування 
дискурсу суб’єктивної сфери автора і читача. При цьому інтерпретація дискурсу зв’язана з 
відтворенням конкретної ситуації – соціокультурного контексту. У цьому випадку адресант і адресат 
є учасниками соціального (мовленнєвого) акту, в основі якого лежать дві головні настанови: 
інформування про який-небудь факт науки або техніки і формування ціннісної орієнтації у 
відношенні до нього  [4: 102]. Реалізація цих настанов створює умови прагматично переконливої 
комунікації. 

Найбільш релевантними характеристиками соціокультурної і комунікативної ситуації для 
науково-популярного дискурсу є складність предмета розгляду, особливості адресата і специфіка 
ареалу розповсюдження інформаційного повідомлення. 

Предметом розгляду у цьому випадку є фактичні дані науки й техніки. Це зумовлює включення у 
дискурс абстрактних понять, об’єктів та їх відношень, що не зафіксовані в особистому досвіді 
одержувача інформації. Завдання автора – пошук адекватних способів і засобів формування нового 
знання на основі інформації, яку має читач у своїй пам’яті. Очевидно, що виконання цього завдання 
можливе лише у тому випадку, якщо відправник повідомлення має всі необхідні відомості про 
особливості можливого одержувача цього повідомлення. 

Складність понять, що розкриваються у науково-популярному дискурсі, призвела до виникнення 
двох етапів обробки науково-технічної інформації – малого і великого циклів популяризації [7: 82]. 
Великий цикл популяризації орієнтований на людей, які не є професійними діячами науки й техніки і 
які потребують докладного роз’яснення науково-технічних явищ. Малий цикл адресовано вченим, 
фахівцям різних галузей знання, які цікавляться подіями в інших царинах науки і техніки. В умовах 
цього циклу відбувається когнітивна обробка інформації у формі роз’яснень інтелектуального і 
культурного характеру. Характерною рисою цього циклу популяризації є близькість адресата і 
адресанта як членів соціуму до самого наукового повідомлення. Основними характеристиками 
адресата малого циклу виступають високий освітній рівень, гнучкість розумового апарату, здатність 
до обробки складної абстрактної інформації, а також велика зацікавленість в її отриманні. 

Урахування зазначених соціокультурних характеристик, релевантних для організації науково-
популярного дискурсу, дозволяє автору у кожному конкретному випадку  розробити свою стратегію 
популяризації складного інформаційного повідомлення. 

Когнітивний підхід дозволяє представити популяризацію науково-технічних знань у вигляді 
набору гнучких стратегічних процедур, які керують процесами організації й сприйняття дискурсу. 
Стратегії популяризації, що становлять проекцію когнітивних стратегій у мовленнєву царину, 
спрямовані на адаптацію рівня знань адресата до рівня знань адресанта у процесі обробки науково-
технічної інформації. Вказані стратегії зумовлюють побудову семантичної структури дискурсу, а 
також створення його комунікативно-прагматичного потенціалу  відповідно до задуму автора. 

 Аналіз науково-популярного дискурсу дозволяє виділити наступні дискурсивні стратегії 
популяризації: тематична редукція, зменшення щільності інформативності, використання наочності, 
оціночності і динамічності  [2: 29]. 
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Тематична редукція означає відбір наукової і технічної інформації, що підлягає вербалізації у 
дискурсі. При цьому автор згортає загальні і фахові знання, які присутні у концептуальній системі 
адресата і необхідні для розуміння дискурсу. Інформація згортається шляхом випущення 
характеристик, які не є релевантними для опису даної ситуації, узагальнення інформації про ряд 
ситуацій і реконструкції не вираженого у тексті розвитку, що замінює послідовність певних дій. 

Стратегія зменшення щільності інформативності організує інформацію у дискурсі таким чином, 
щоб полегшити адресату поновлення його особистої моделі ситуації. Слід зазначити основні напрями  
зменшення щільності інформативності: повернення до досвіду, який міститься у моделі, перехід від 
абстрактного знання до більш конкретного шляхом пояснень і конкретизації, використання надмірної 
інформації. 

Стратегія створення наочності слугує безпосередньо роз’ясненню фактів науки і техніки. 
Наочність може бути як зовнішньою (візуальною), так і внутрішньою. Засоби внутрішньої наочності 
ґрунтуються на перенесенні досвіду з однієї когнітивної царини до іншої. 

Використання оціночності спрямоване на вирівнювання оціночних стереотипів комунікантів. 
Оціночність формується шляхом перенесення центру ваги на один з компонентів у співвідношенні 
"раціональне – ірраціональне". 

Стратегія створення динамічності дає можливість спостерігати явище в динаміці. Динамічність 
створюється активізацією сценаріїв у пам’яті адресата. Для цього використовуються всі елементи 
текстової бази, здатні передавати динамічні ознаки, які змінюються. 

Стратегії популяризації об’єднуються і взаємодіють у дискурсі залежно від інтенцій автора. При 
цьому інтенція автора розуміється як мета мовленнєвого повідомлення, що пов’язана з ідеальним 
образом запланованого результату впливу. Науково-популярний дискурс виступає засобом 
досягнення мети мовленнєвого повідомлення на рівні практичної свідомості. Вплив, який викликає 
дискурс, може розглядатися як розрахований ефект, як виражена у мовленні інтенція автора, 
зрозуміла адресатом. 

Вибір тих чи інших стратегій популяризації та визначення форм і способів їх взаємодії дозволяють 
автору гнучко й оперативно активізувати у необхідний момент фрагменти особистої моделі ситуації 
реципієнта. Таким чином, для адресата значно прискорюється і полегшується перехід від 
перцептивного етапу як вихідного моменту формування когнітивних структур до уявлення як 
функціонального узагальнення речей, а потім до формування поняття при створенні нової, більш 
складної моделі ситуації. Для розуміння науково-популярного дискурсу це має особливе значення, 
тому що складність полягає саме у складності понять, що розглядаються у ньому. Не маючи достатніх 
власних знань, досвіду, як мовного, так і немовного, адресат часто не може побудувати у своїй 
свідомості модель ситуації, що описується у тексті, тобто зрозуміти текст, його глобальний зміст, 
його тему, що є найбільш значущим у тексті. Зв’язний текст описує завершену послідовність подій, 
дій або ознак об’єкта: тема – це концентрація змісту тексту, комплекс, який характеризує стан речей у 
світі [4: 100]. 

Для розуміння тексту суттєвою є схема його побудови, розташування його частин. Допомагаючи 
організувати інформацію у пам’яті читача, тема і схематична організація тексту стають основними 
умовами його розуміння, запам’ятовування і використання. В основі різних типів дискурсу лежать 
різні схеми. Науково-популярний дискурс будується, як правило, за такою схемою: заголовок або 
заголовний комплекс, зачин або вступ, основна частина, кінцівка. 

Заголовок або заголовний комплекс задає тему тексту, він виступає головним смисловим 
орієнтиром у роботі над науково-популярним дискурсом. Заголовок, як елемент комунікативної 
системи, містить діалогічність, яка часто виражається у вигляді питань. У цьому випадку питання 
слугує встановленню контакту з читачем-нефахівцем, дає імпульс його розумовій діяльності, 
наприклад: 

"Kann ein Computer denken wie ein Mensch?" [8: 134]. 
"Habilitation abschaffen?" [9: 42]. 
"Wie sag ich’s meinem Aktionär?" [10: 4]. 
Наступною міцною позицією науково-популярного дискурсу, яка накреслює орієнтацію в його 

змісті, є зачин. Часто зачини вводять у проблему дискурсу, повідомляючи дані, які необхідні для 
розуміння інформації основної частини  з метою залучення інтересу читача: 

"Niemand weiss genau, wie verseucht Computer weltweit sind. Dabei gibt es inzwischen schon einen 
regelrechten mit EDV-Ungeziefer" [8: 134]. 

"Die Multimediaportale der Anbieter offerieren mittlerweile eine breite Palette von Info- und 
Unterhaltungsdiensten zum Herunterladen" [11: 115]. 

Основна частина дискурсу залежить від характеру його змісту. Для науково-популярного 
дискурсу, який розповідає про яку-небудь подію, характерне послідовне розгортання змісту, що 
розкриває динамічні ознаки певного предмета: 

"Während der Nacht vor dem Start erregten niedrige Temperaturen Besorgnis. An Teilen der 
Startplattform hatte sich das Eis heraugebildet. Am Abend fanden daher Konferenzen statt" [8: 101]. 
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"Am Anfang war die Erde wüst und leer. Entstanden ist sie zusammen mit den übrigen Körpern des 
Sonnensystems vor rund 4,5 Millionen Jahren aus einem Urnebel, der aus Staub und Gas bestand. Damals 
war unser Planet ein unwirtlicher Ort, heiß und ohne Spur von Leben. Erst langsam kühlte die Ur-Erde ab, 
erste Ozeane entstanden" [9: 94]. 

У дискурсі описового типу основна частина складається із блоків або частин, кожна з яких 
присвячена опису якого-небудь боку об’єкта, у результаті чого дається найбільш повна його 
характеристика. Розгортання змісту в цьому випадку являє собою рух від відомого до невідомого: 

"In Diskotheken und Tanzmusikkappellen werden die unterschiedlichsten Lichteffektgeräte verwendet. So 
zum Beispiel Lichtorgel, Lichterketten, Laufrichter u.a. Dabei unterscheidet man grundsätzlich 
musikgesteuerte und selbständige, aber auch kombinierte Lichteffektanlagen. Im  Folgenden wird ein 
selbständiges Lichteffektgerät beschreiben, mit dem sich vielfältige Lichteffekte realisieren lassen. Durch den 
Einsatz programmierbarer Speicher kann das Gerät schnell auf beliebige Effekte programmiert werden, z.B. 
Lauflicht, laufender Balken, wanderndes Loch usw" [11: 34]. 

У кінцівці дискурсу узагальнюється зміст і даються висновки: 
"Die Katastrophe wurde durch mangelhafte Dichtung im rechten SRB herbeigeführt. Die Ermittlungen 

gaben genügend Anlass, auf eine Fehlkonstruktion hinzuweisen, die einer Korrektur bedurfte" [8: 105]. 
Поряд з побудовою особистої моделі ситуації (виділенням фрагменту внутрішнього уявлення, 

який ввійде у текст) і формуванням схеми дискурсу з урахуванням вимог схематичної структури 
(визначення послідовності викладання інформації і способу її організації), третім основним 
моментом, який характеризує процес створення і сприйняття науково-популярного дискурсу, є 
заповнення схеми дискурсу мовними виразами (формування текстової бази). 

Враховуючи особливості реципієнта, адресант формує семантичну текстову базу, здійснює 
якісний і кількісний відбір мовних одиниць, невербальних і змішаних компонентів, а також визначає 
характер асоціативних зв’язків. 

Мовна текстова база науково-популярного дискурсу включає в себе великий "репертуар" 
наукових, художньо-белетристичних і розмовних мовних засобів. Об’єднання різних елементів мови 
надає цим елементам якісно нової функціональної своєрідності. Ця своєрідність є конструктивним 
типом такого дискурсу, сприяє поєднанню науковості з доступністю у науково-популярному викладі і 
є умовою успішної реалізації дискурсом двох його основних функцій – повідомлення і впливу. 

За своїм призначенням мовні засоби цього дискурсу можна поділити на три основні функціональні 
групи: 

− засоби безпосередньої передачі наукової інформації; 
− засоби роз’яснення наукового змісту і створення контакту між автором і читачем; 
− засоби активного впливу на читача з метою переконання, спонукання до дії, 

формування у нього оціночної орієнтації. 
Вибір того чи іншого мовного засобу контролюється певною стратегією популяризації на кожній 

локальній ділянці дискурсу і спрямований на оптимальне досягнення цілей цієї стратегії. 
Лексичний склад науково-популярного дискурсу різноманітний і варіативний. Центральне місце 

серед елементів смислової структури цього дискурсу займають терміни науки і техніки, перш за все 
загальновідомі і мотивовані своєю структурою. Фіксується велика кількість термінів – англо-
американських запозичень: 

"Fast alle WWW-Surfer gehen mit Microsofts Internet Explorer ins Netz, der in das Betriebssystem 
Windows integriert ist. Dabei surft man mit alternativen Browsern oft sicherer und schneller" [8: 134]. 

Це пов’язано з новими явищами, процесами, поняттями у науці й техніці. У науково-популярному 
дискурсі значення термінів зазнає певного спрощення, відбувається зменшення їх об’єму та змісту. Ці 
процеси сприяють і засвоєнню термінів загальнолітературною мовою, що призводить до певної її 
інтелектуалізації. 

Глибше охарактеризувати об’єкт, що описується, або його окрему частину, а також виразити 
взаємопов’язані складні розумові ситуації допомагають і синтаксичні засоби. Перш за все це ємні за 
своїм понятійним змістом прості поширені і складнопідрядні речення: 

"Das Internet hilft dabei, diese ferne Welt in Lichtgeschwindigkeit zu durcheilen. Die elektronischen 
Medien beleben seit Mitte der 90er-Jahre die ganze Zunft der Familienforscher, die vorher zu überaltern 
drohte. Gerade für jüngere Ahnenforscher ist das Netz eine ideale Spielwiese" [9: 86].   

Науково-популярний дискурс не лише передає інформацію про факт дійсності, але й формує його 
оцінку шляхом оцінювання явищ, що описуються, їх образного та експресивного зображення. 
Підкреслювання, виділення необхідних фактів дає можливість виразити оцінку не прямо, а 
опосередковано, імпліцитно: 

"Die Sicherheitseinrichtungen und technische Systeme sind zuverlässig" [11: 13]. 
"Bei der Nasa in Houston versammeln sich um 7 Uhr drei Dutzend Ingenieure. Das Boeing-Team legt 

eine zweite Powerpoint-Präsentation vor. Die wenigsten Anwesenden sind mit dem veralteten 
Analysewerkzeug "Crater" vertraut. Sie wissen nicht, dass es kaum mehr ist als ein schlichtes 
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Tabellenprogramm. Dass es reicht, um Mini-Schäden zu berechnen, aber nicht, um die Wirkung eines 50-
Zentimeter-Brockens vorauszusagen" [8: 112]. 

Оцінка, яка отримана в результаті осмислення викладених фактів, сприймається читачем як 
природна, не нав’язана  автором, тому вона є найбільш дієвим способом формування оціночного 
ставлення до інформації, що викладається. 

Особлива виразність науково-популярного дискурсу виникає при поєднанні основної і додаткової 
оціночної інформації. Сюди слід віднести виразні засоби мови, тобто ті елементи, що приєднуються 
до власне вираження думки, супроводжують семантичний зміст висловлюваного. Відзначимо серед 
них порівняння і метафору: 

"Die Luft umspannt die Erde wie eine Hülle" [8: 109]. 
"Der neue Vogel (das neue Modell) ist eine passende Antwort auf die jüngsten 737 Kinder der Boeing-

Familie" [8: 110]. 
Аналогія і метафоричне порівняння дозволяють автору звернутися до особистого досвіду читача 

для пояснення незнайомого явища, наприклад, розмерзання оболонки повітряної кулі: 
"Der untere, gefrorene Teil der Hülle taut ab und versieht den Ballon mit einer Eisschicht wie Creme auf 

einer Hochzeitstorte" [9: 94]. 
Динаміку й образність науково-популярного дискурсу створюють і засоби експресивного 

синтаксису, наприклад, зворотній порядок слів, а також номінативні речення. Використовується 
також і монтажна форма: швидка зміна фрагментів дозволяє відобразити явище найбільш повно: 

"Drei Tage. Drei Stars. Drei Raumschiffe" [8: 111]. 
Суттєву інформацію дають можливість виділити риторичні питання: 
"Woher stammen diese Energien? Warum und vor allem wann werden sie plötzlich explosionsartig 

freigesetzt?" [11: 49]. 
Отже, когнітивний підхід дозволив нам проаналізувати особливості науково-популярного 

дискурсу у процесі виконання ним його основної комунікативної функції – передавання знань і 
переконань у загальнодоступній формі. Усі елементи структури цього дискурсу використовуються 
для того, щоб зробити складний науковий або технічний зміст доступним читачеві. Це досягається 
тематикою, відбором інформації, внутрішньою організацією тексту. Завдання зацікавити читача 
вирішується за допомогою одиниць усіх рівнів тексту. Напрямок подальших розвідок полягає у 
виявленні інших принципів структурування науково-популярного дискурсу, оскільки це дозволяє 
визначити смислові віхи та орієнтири і розвиває вміння працювати з охопленням змісту всього 
дискурсу.  
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ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БІБЛІЙНИХ ОБРАЗІВ У ПРОЗІ І. БАГРЯНОГО 

У статті розглянуто  особливості художньої інтерпретації християнських мотивів та образів у 
творчості І. Багряного,  зроблено спробу аналізу їх впливу на реципієнта 

Святе Письмо завжди було невичерпним джерелом "вічних" тем, ідей, мотивів, образів, знайомих 
широкому загалу у всьому світі, джерелом художніх істин та архетипів. Християнство впродовж 
свого існування переконливо демонструвало здатність гармонізувати буття й моральні засади 
індивідууму, народу, всього людства, яке у будь-яку епоху потребує певних основ та орієнтирів. Тож 
сьогодні в контексті процесів відродження національної духовності осмислення цього явища в його 
найрізноманітніших аспектах та виявах, зокрема в літературі, є своєчасним і необхідним. 

На думку багатьох дослідників, українська література завжди, навіть у найтрагічніші моменти 
історії, підтримувала й розвивала християнські ідеї, таким чином долучаючись безпосередньо до 
європейської, в якій використання біблійних сюжетів стало давньою традицією. Власне біблійними 
мотивами пронизані твори Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Осипа Маковея та 
багатьох інших українських письменників. Звернення до Біблії спричинене прагненням глибше 
розкрити проблеми певної доби. Іван Франко зазначав: "Біблію можна теж уважати збіркою міфів, 
легендарних і психологічних мотивів, які в самій Біблії опрацьовані в такий чи інший спосіб, зате 
сьогодні можуть бути опрацьовані зовсім інакше, відповідно до наших поглядів на світ і на людську 
природу. В такому разі перед індивідуальністю поета відкривається справді широке поле..." [1: 264]. 

Серед тих, хто продовжував традиції класичної української літератури, вирізняється постать Івана 
Багряного – одна з найяскравіших і найдраматичніших в українському письменстві першої половини і 
середини ХХ ст. Його твори заслужено входять до числа значних пам’яток світової літератури, 
присвячених осмисленню євангельського сюжетно-образного матеріалу. 

Дослідженню процесів сюжетоскладання, соціально-ідеологічних факторів, які зумовили характер 
трансформації Старозавітного та Новозавітного матеріалу у прозі І. Багряного, присвячували свої 
розвідки В. Гришко, О. Шугай, А. Лисий, В. Усань, В. Яременко, Л. Череватенко, М. Ільницький, 
М. Жулинський та ін. Проблему Біблії як певного культурологічного феномена творчості 
письменника розглядали у своїх літературознавчих студіях Н. Сологуб, З. Савченко, О. Ковальчук, 
Т. Марцинюк, В. Святовець та ін. Проте, на нашу думку, залишається ще багато нез’ясованого в 
аналізі закономірностей і особливостей рецепції канону, що й зумовлює актуальність цього 
дослідження. Пропонований проблемний огляд є спробою окреслення комплексного підходу до 
біблійних сюжетів, мотивів та образів у контексті прозової спадщини Івана Багряного як цілісної 
структури в усій системі його творчості. З широкої проблеми освоєння однієї культури іншою 
береться тільки той світоглядно-естетичний аспект, який відіграла Біблія у творчій свідомості 
письменника. Це зв’язано з необхідністю поєднати соціально-політичні, духовно-естетичні, 
загальнолюдські аспекти аналізу прози І. Багряного. 

"Використовуючи традиційний сюжет чи образ, митець, безумовно, пропускає його через призму 
власного світосприймання, і тоді відбувається трансформація внутрішньої і зовнішньої структури 
цього образу чи сюжету, яка відбиває авторські шукання і прагнення" [2: 117]. Практично всі 
дослідники сходяться на тому, що біблійні теми Іван Багряний розробляв у безпосередньому зв’язку з 
болючими проблемами сучасного йому суспільства. Використання біблійно-християнських мотивів 
та образів дало змогу автору провести глибоке дослідження епохи, яка, за словами І. Багряного, стоїть 
під знаком Скорпіона, і дійсності як витвору тієї макабричної епохи "... непоправно хворої, 
розкладеної людської психіки, що ... підлість вивела в чесноту, в зразок, в мораль, освятивши, 
виправдавши, похваляючись нею, як справжнім здоров’ям..." [3: 29]. 

Аналіз закономірностей і своєрідності рецепції сюжетно-образного матеріалу Біблії у творах 
І. Багряного переконує в тому, що найважливіша функція цього матеріалу полягає в показі трагізму 
долі людини й народу в роки сталінської командно-бюрократичної системи. З допомогою біблійних 
сюжетів трагізм подається не лише в соціально-політичному зрізі, а підноситься до філософських 
висот. 

Фактично всю літературну спадщину письменника пронизують релігійні мотиви, а біблійні образи 
завжди виступають загальнолюдськими символами, які в художньому тексті наповнюються 
авторськими інтерпретаціями, несуть значне змістове навантаження, допомагають розкрити 
психологію героїв. 

Час приходу І. Багряного в літературу (20-30-ті роки ХХ ст.) – це час відступу від християнських 
норм, який обернеться пізніше тяжкими моральними збитками, тому релігійна тематика в Радянській 
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Україні не могла бути актуальною. "До заохочуваних мотивів належали й антирелігійні, які слушніше 
було б назвати богохульськими, оскільки навіть під пером визнаних майстрів вони набували 
брутально-войовничого й часом глумливого характеру" [4: 244]. 

У такій задушливій атмосфері молодий автор створює й самотужки видає поему з християнською 
назвою "Ave Maria", в передмові до якої, заманіфестувавши свою незалежну світоглядну й естетичну 
позицію, відверто поставив себе в опозицію до існуючого ладу. Ця поема – вихлюпнута із серця поета 
трагедія покинутої напризволяще новонародженим суспільством людської особистості. Трагедія 
страждання жінки-матері, яку прощає син за всі гріхи і чий лик освітлює автор. 

Йдеш на казнь, на судовисько людське, 
Ввита святістю древніх легенд... 
О Маріє! 
Як тяжко і грузько 
На землі, на позорищі людськім!.. 
Моя мамо, прощаю тебе [5: 144]. 
Саме в цьому християнському всепрощенні й каятті – апофеоз драматичної поеми І. Багряного. 

Для автора виявилась надзвичайно важливою світла християнська мораль, видобута з чорних глибин 
дійсності і чітко виражена в назві: "Ave Maria". Тому вся подальша творчість письменника 
розвиватиме й поглиблюватиме цю давню християнську ідею, втілену в прекрасному жіночому образі 
Марії. 

Глибоке спостереження над життям І. Багряний продовжує у збірці новел "Чорні силуети". У 
новелі "Мадонна", якою відкривається збірка, – неприховані "... злидні, голод, зганьблене 
материнство й дитинство, зруйновані ідеали – це все тут було зав’язане в один тугий вузол соціальної 
проблематики, причому з виходом на широке... художнє узагальнення в образі біблійної Матері – 
Мадонни" [6: 149]. "... Вона сидить на холоднім полу; в біблейській позі, під біблейським плащем на 
асфальті... 

Лице в чорних плямах, а вії нагадують юність... нечесані коси опали на немовлятко з украденим 
віком... На лиці тавро матері... Тавро порожніх вулиць... підтиння і людського глуму. 

− Мадонно моя на асфальті!.. Мадонно в пльовках. 
− Мадонно на смітті... 
− Мадонно моя" [3: 37-39]. 

Простежуючи місце і значення у творах І. Багряного біблійних власних назв (онімів), слід 
зазначити, що вони віддзеркалюють ступінь авторського осмислення та інтерпретації зображуваних 
подій і характерів. Аналіз біблеїзмів, ужитих письменником, показує, що вибрані вони автором 
осмислено і є одним з визначників змісту й ідейно-естетичного спрямування творів. Власні біблійні 
імена, на відміну від звичайних, несуть у собі знакові функції, і це завжди враховує І. Багряний під 
час рецепції ним сюжетно-образного матеріалу Біблії. 

Так, ім’я Марія – це ім’я матері Ісуса Христа; в усі часи вона була уособленням духовної чистоти, 
великої материнської любові, а для віруючих – порадницею і повірницею в усіх незгодах. У повісті 
І. Багряного "Огненне коло", присвяченій трагедії під Бродами, біблійний образ Марії з немовлям 
використовується як епізодичне вкраплення в художній текст твору. Але для головних героїв Петра та 
Романа розбита й скинута з постаменту, забризкана людською кров’ю фігура Божої Матері з Дитям, 
яку вони зустрічають на дорогах війни, метаючись в "огненному колі", переростає в символіку їхньої 
Вітчизни. Вони сприймають цю картину як знамення Боже, і від цього приходить ще більше 
усвідомлення трагедії не лише власної долі, а й долі України. "... це стояла от над шляхом фігура 
Божої Матері, хтось біля неї сховався, шукаючи рятунку, під час налету бомбардувальників, впала 
бомба, убила того, чи тих, хто сховався тут, і забризкала кров’ю сніжно-білу Марію з Дитям, ще й 
скинула її з постаменту. І тепер от Божа Мати лежить горілиць і дивиться в синє небо скорбними 
очима..." [7: 366]. 

Принагідно використано у повісті ім’я Понтія Пілата – історичної особи, римського прокуратора в 
Палестині. У Євангеліях це ім’я супроводить розповідь про суд над Ісусом і його смерть через 
розп’яття. Наповнюючи біблійний сюжет авторською інтерпретацією, І. Багряний, вклавши слова про 
власного Пілата в уста своїх героїв, наштовхує читача на глибинні роздуми: можливо, Пілат – це 
обдурений, ошуканий народ, в якого не болить душа за своїх дітей, а чи це образне втілення тих 
представників влади, безбатченків, які на цій трагедії збудують собі кар’єру? "Ще ж нас наші 
нащадки й прокленуть... Нас прокленуть наші сучасники!.. Бо ми не здобули їм волі... І... будуть 
кричати: Розпни, розпни їх!.. І мертвих розпни!!. – І власний, рідний кат розпне, а власний наш, 
хитрий збіса Пилат умиє руки... Отой хитрий наш Пилат..." [7: 392]. 

Отож, зв’язок з Біблією у цьому творі простежується на рівні підтексту. Ще одним яскравим 
свідченням сказаного є красномовний епіграф, узятий зі Святого Письма: "Ніхто більшої любови не 
має над ту, як хто власне життя покладе за друзів своїх" [7: 343]. 
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У незвичному ракурсі вплітає І. Багряний у художню тканину твору біблійний антропонім Ірод. 
Це ім’я царя, за часів якого Ісус народився  у Віфлеємі Іудейськім. У романі "Тигролови" засобом 
"оживлення" цього євангельського матеріалу є використання біблійного сюжету як елементу опису 
народних звичаїв і свят, які доповнюють фольклорно-епічну канву твору. Під час святкування Різдва 
старий Сірко виголошує колядку, яка закінчується народним гумором про те, як Бог покарав Ірода за 
смерть маленьких дітей: "... Бог посилає пару, на Ірода всю кару за дитячу неповинну кров..." [8:  
161]. 

Літературне функціонування євангельських образів і мотивів характеризується складністю форм 
та засобів їхньої трансформації, що, як правило, орієнтуються на створення складних моделей 
світобачення. У деяких творах української літератури ХХ ст. відбувається накладання семантики 
євангельського образу на життєподібні ситуації та колізії ("Юда" О. Кобилянської, "Іскаріот" 
В. Дрозда, "Сповідь Юди" С. Галябарди). Великою мірою це стосується і роману І. Багряного "Сад 
Гетсиманський", який став унікальним явищем і надбанням не лише нашої, а й світової літератури. 
Так, у центрі подієво-семантичної  структури роману – "дослідження ціннісних основ боротьби 
людини з тотальним страхом, який вичавлює з неї все людське, вбиває душу, спонукає відмовитися 
від істини" [9: 56]. 

Біблійні образи у цьому творі використовуються не принагідно, а виступають основою, на якій 
тримається весь роман, вони є головним будівельним матеріалом для втілення авторського задуму. 
Через їх  розуміння  розкривається глибина морального і духовного стану головного героя Андрія 
Чумака, в якому ми впізнаємо автобіографічні риси самого Івана Багряного. 

Роман "Сад Гетсиманський", неперевершений своєю трагічною правдивістю й психологічною 
наснаженістю, став породженням своєрідного поєднання двох полюсів світовідчуття його автора – 
"віра і кров", тому перед нами – протиставлення християнських цінностей та ідеалів численним 
символом епохи сталінських таборів: арештам, безпідставним звинуваченням, допитам, нечуваним 
тортурам. 

На думку дослідників, у функціонуванні біблійних образів у романі можна виділити дві парадигми 
значень – "страждання" і "зрада" [10: 44], кожна з яких реалізується у певних християнських 
символах, які, зберігаючи первісну образну мотивованість, у художній тканині твору здійснюються в 
інших контекстних умовах, зазнають модифікацій. 

"Уже сама назва твору вказує на біблійний сюжет зради Іудою Ісуса Христа. Отже, зрадництво – 
головна лінія в романі, де автор безпосередньо звертається до Біблії, використовує її легенди, 
вплітаючи їх у тканину твору" [11: 57].  Визначальну роль тут відіграла біблійна легенда про Сад 
Гетсиманський. Вона не лише дала назву творові, а й стала ключем до розуміння основних проблем. З 
першої сторінки ми дізнаємося про те, як "... отець Яков тихо, але все серце вкладаючи, читав матері 
про сад Гетсиманський. Читав до крику трагічну епопею мук бентежного живого серця, епопею 
людської і разом божеської млости перед мученицькою смертю. Читав крик серця про "чашу", аби 
вона минула приреченого... Читав про зраду Юди... Про відступництво Петра, що зрікся вчителя, заки 
півень прокричав двічі" [12: 22]. 

І. Багряний пізніше переносить цю легенду в тюремну камеру, вкладаючи її в уста священика 
Петровського: "Петровський розповідав про муки Христа... про те, як Христос, приречений на 
розп’яття, молився про чашу, обливаючись потом від скорби й душевної муки... Молився про силу 
душевну, щоб тую чашу змогти випити до дна... Він розповідав про Сад Гетсиманський..." [12: 229]. 
Легенда, що звучить у тюремній камері, набуває особливого змісту, адже не просто виконує 
інформативну функцію, а пробуджує спогади, по-іншому висвітлює становище людей, які потрапили 
в новітній "Сад Гетсиманський", виступає паралеллю до трагічного становища в’язнів, яких теж 
чекають невимовні страждання. "Андрій слухав про Юду, думав про братів, і в темряві, що застилала 
зір, йому ввижався темний, сповнений чорного, задушливого тропічного мороку сад, тоскна тиша й 
сильвети мірт та кипарисів... Христос на колінах з очима, наставленими в безодню душної ночі... 
Млость передсмертної душевної муки... Зрада... Відступництво Петра й відчуженість заспаних учнів... 
Самота... Безмежжя туги, нестерпний тягар відчаю... І крик далекого півня – провісника зречення й 
провісника близької муки, наруги і смерти... Зловісний крик півня... Крик безнадії... Тріумф зла..." [12: 
230]. 

Крім такого безпосереднього звернення Івана Багряного до біблійного сюжету про сад 
Гетсиманський, а легенда як підтекст проходить через увесь твір, і сприймається вона у двох планах. 
У вужчому плані – стосовно долі головного героя Андрія Чумака: зрада, арешт, передбачення мук, 
спрямування всіх внутрішніх сил на здолання фізичної наруги й, таким чином, утвердження 
моральної чистоти, розуміння невідворотності подій, але й усвідомлення того факту, що від його 
позиції залежить життя інших невинних людей.  У широкому плані легенда стала ключем до 
розуміння письменником суті його доби. Сад Гетсиманський – це символічний образ країни зла в 
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часи сталінських репресій, де на кожному кроці підстерігає зрада, страх і байдужість, де одвічне 
терзання  людської душі між двома крайніми межами вибору – добром і злом. 

Незвичайну контамінацію реалістичного та  біблійного планів демонструє письменник, увівши до 
парадигми значення "зрада" біблійні образи Каїна й Авеля. У загальномовному контексті  слово 
"Каїн" закріпилося зі значенням "братовбивця". У творі І. Багряного до нього долучається ще і 
значення "зрада": "На щиті вогненному, на щиті золотому Каїн підняв Авеля на вила й так держить 
його... Вічна легенда про двох братів, вирізьблена на далекому місяці, бентежить душу... своєю 
трагедією, своєю таємничістю нерозгаданою – таємничістю неоправданої, кричущої зради. "Навіщо?! 
Навіщо ж брат підняв брата на вила?!" Так завжди кричало серце дитяче..., коли та емблема, 
розшифрована раз бабусею, висіла в вікні над сильветами сонного світу..." [12: 35]. Головного героя 
більше, ніж тортури енкаведистів, весь час протягом слідства мучить запитання: хто видав його,  
невже хтось із братів? Саме в Біблії Чумак шукає відповіді на це прокляте  "хто?", і біблійні сюжети 
виступають тут силовим струменем в’язничних роздумів Андрія. Не випадково Чумак, згадуючи своє 
дитинство, акцентує увагу на таких моментах, як Великодня ніч, читання "Апостолів" у церкві, прихід 
до Плащаниці, адже саме ці враження найглибше запали в душу, стали основою системи цінностей, 
що виникла пізніше, вкоренили віру в непідкупність і чесність братів. Не раз у творі до Біблії 
звертається автор, щоб відродити істину в душі героя. "Другим по силі місцем в цілій Біблії для 
Андрія була "Пісня Пісень" Соломона – це чомусь прийшло на пам’ять мимохіть, либонь, для того, 
щоб зрівноважити кричущу трагедію людського серця, поставленого перед розп’яттям. Незрівнянна 
"Пісня Пісень!" Пісня про велику, неосяжну, божественну, всеперемагаючу любов..." [12: 229]. Таким 
чином, знову біблійний сюжет став для героя опорою, психологічним стимулом для відновлення віри 
в людей. 

У романі образи Каїна й Авеля як символи братовбивства контрастують з висловом "браття во 
хресті", набувають багатьох значень у сприйманні контрасту гасел і дій сталінського режиму. 

Традиційним, загальнолюдським біблійним символом зради є образ Іуди. Це ім’я в багатьох мовах 
стало загальною назвою (деонімізувалося) зі значенням "підступний, корисливий зрадник", "лицемір", 
"людина продажної душі". В І. Багряного версія євангельського зрадника загалом співзвучна 
провідним тенденціям переосмислення цього образу в світовому художньому контексті, хоча їй 
властиві й певні змістово-подієві та мотиваційні новації. 

У романі в Юду перевтілюється священик Ніколай  Жгут. Не випадково він вислизає з хати 
Чумаків, перервавши читання саме сцени Юдиного гріха, щоб завершити її самому в реальному житті 
– здати Андрія владі, а за ним – і всю сім’ю Чумаків. Образ Іуди у творі іноді сприймається через 
образ осики, набуваючи таким чином нетрафаретного трактування: "Осика – дерево жалоби. Дерево, 
на якому повісився Юда... Ця легенда про тремтливу осику, про свідка останнього зітхання 
нещасливого учня Христового, Юди Іскаріотського... Приходила на пам’ять ця легенда й Андрієві, 
приходила на пам’ять  і та осика, що стояла, мабуть, у біблійнім саду Гетсиманськім" [12: 237]. 

Біблійну осику вгадуємо і в роздумах героя: "Іноді в щиток залітає листочок, одірваний вітром... 
Зелений листочок з волі... на нім багато написано, лише треба вміти те все прочитати. На нім 
написано надзвичайну поему, що стрясає душу, – поему про сонце, вітер, волю, життя... і поему про 
зраду... якщо той листочок осиковий" [12: 239-240]. Повертаючись від далеких легенд до трагічної 
дійсності, письменник зазначає, що для одних той шепіт осикового листя був утіхою, для інших – 
тривожним зойком перестороги, бо став яскравим прикладом кари за зраду. 

Змальовуючи момент зустрічі Андрія Чумака з Юдою, яким виявився отець Яков, І. Багряний для 
підсилення психологічної й емоційної напруги свідомо відступає від біблійного сюжету, подаючи 
загибель Іуди по-іншому. "...Юда обійшовся без осики..." [12: 511]. Автор не надає зрадникові 
можливості усвідомити свій ганебний вчинок, бо, мабуть, не вірить, що совість зможе заговорити в 
цій людині. Тому, за його версією, Юда гине на місці зради, покараний праведною рукою того, кому 
вчинив зло. 

І. Багряний підводить нас до усвідомлення такої істини: Юда – це те, чого не можна помацати, це 
ірраціональний закон будь-якого суспільства, поки воно не прийшло до Бога. Сама тоталітарна 
система породжувала цілу армію "жгутів", модернізованих нащадків Юди, створюючи оптимальні 
умови страху, який і породжував підлість. 

Образ Ісуса Христа не має прямих номінацій у романі, але імпліцитно – це основний біблійний 
образ, з яким асоціюються у творі страждання. Аналізуючи використання І. Багряним християнських 
мотивів у романі, приходимо до висновку, що письменник послідовно проводить паралель між 
головним героєм і біблійним образом Ісуса Христа. Тут у дію вступає підтекст, і читач безпомилково 
вгадує в стражданнях Андрія Чумака муки Христові. Це досягається прямим сполученням, 
винятковим взаємопроникненням двох вимірів: світу трансцендентального із світом емпіричної 
дійсності. Багато епізодів у романі нагадують біблійні сюжети про те, як вели Ісуса Христа на 
розп’яття, як молився він перед смертю в Гетсиманії, але прозаїк зробив їх центральною фігурою 
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свого героя, тим самим порівнявши його з Ісусом. Реалізація парадигми значення "страждання" 
здійснюється у творі завдяки біблійним образам чаші (келиху), хреста, які досить часто зустрічаються 
стосовно Чумака та інших жертв сталінських репресій, зображених у романі. "Який тяжкий і 
страшний келих йому піднесли!" [12: 205]; "Нехай же мине всіх і його ця чаша безглуздя!.." [12: 231]; 
Андрій "лишився нести свій тяжкий хрест до кінця" [12: 491]; "... ні в чому не винні люди п’ють таку 
гірку чашу й несуть такий тяжкий хрест..." [12: 110]; Андрій "...гірку чашу ... випив до кінця... До 
краю..." [12: 526]; "Андрій мається, як на розп’ятті..." [12: 224]; "Андрій підіймався крутими сходами, 
тяжко й помалу ступаючи, немов ішов на Голгофу" [12: 526]. Але Голгофа Христа – це шлях до неба, 
до безсмертя. Голгофа Чумака інша: вона нагадує дантівське пекло: "Андрій вже готувався душею до 
нового туру ходіння по модерному пеклу" [12:  293]. Діалоги між катом та жертвою – слідчим та 
в’язнем – також нагадують канон: Ісус Христос – Понтій Пілат. У такій формі автор вибудовує свою 
світоглядну концепцію. 

О. Ковальчук вказує на чітко сформований у душі Андрія комплекс Христа, який ґрунтується на 
любові: "Носій  любові – серце (осердя Андрієвого світу)" [13: 40]. Недаремно у творі звучить фраза 
про серце, віддане за "друзі своя". 

Роман сповнений біблійних ремінісценцій. В один з епізодів І. Багряний уводить образ Кайяфи – 
первосвященика Іудейського, який висловив пророцтво про істинні, безцінні для людства плоди 
смерті Боголюдини. Не випадково цей провісник – "модернізований Каіафа у монументальних 
ботфортах" [12: 273] приходить уві сні до Андрія. За словами Кайяфи, загибель Сина Божого рятує 
народ; подвиг Андрія теж має врятувати народ, давши йому іскорку надії в тому, що людина не 
тільки "найнещасніша" і "найпідліша", а й "найвеличніша з усіх істот" [12: 247]. 

Оригінальної трансформації зазнає у Багряного біблійне слово "архангел", яке у контексті роману 
набуває значення "вартовий-тюремник". Таким чином реалізуються несподівані зближення: 
архангели охороняють рай, отже, вартові-тюремники також охороняють праведників у "раю", 
створеному сталінським режимом. "Так чомусь в цій країні нарід називає всіх робітників НКВД й 
міліції – "архангелами"!.."[12: 79]. 

Біблійний фон роману забезпечується не лише домінантними, а й численними біблійними 
вкрапленнями, які вжиті в готовому вигляді чи зазнають авторської інтерпретації. Це, наприклад, 
порівняння: "Андрій мається, як на розп’ятті" [12: 224]; "немов Адам на брамі раю" [12: 163]; 
"сплять..., немов ті Христові учні перед розп’яттям" [12: 114]. 

Біблійні образи інколи утворюють такі стилістичні фігури, як перифрази: основоложник учення 
про братство і любов – Христос, провідники богів – апостоли, всенощна – допит, вертеп 
контрреволюціонерів – камера, скарги в’язнів – глас вопіющого в пустелі. Зустрічаються оригінальні 
фразеологізми: здезертирувати до Адама (вмерти), з’явитися у вигляді прапращура Адама (голим), 
піти на Голгофу (на муки), нести важкий хрест (страждати) і под. Авторська інтерпретація біблійних 
виразів здійснюється інколи за допомогою епітетів: новітнє пекло, ходіння по модерному пеклу, 
богохранима установа, богоспасаєма установа. Такі численні біблійні вкраплення допомагають 
точніше з’ясувати інтенції авторського художнього мислення. 

Через усю творчу спадщину І. Багряного лейтмотивом проходить  незгасима віра в людину, в 
перемогу людського, отже, "божеського" начала в ній. У романі "Людина біжить над прірвою" 
найпослідовнішим ідеологом дегуманізації людини виступає "премудрий Соломон" (він же – доктор 
філософії, професор діамату, заввідділом антирелігійної пропаганди Віктор Феоктистович Смирнов). 
У Старозавітних книгах Соломон виступає великим мудрецем усіх часів. Письменник оригінально 
переосмислює цей біблійний образ, наділяючи свого героя рисами, протилежними тим, які закладені в 
архетипі. Його антилюдяна філософія, що зводиться до поглядів на людину як на нікчемного 
"хробака", який "нічого не може" й приречений на роль безвольної "піщинки" ("Людина – худобина, 
хам, безхребетний хробак..."  [14: 20]), є насправді хробачим принципом, який у кінці твору зазнає 
повного краху у боротьбі з принципом активно-творчого відношення до життя Максима Колота. 
Соломон визнає цей крах, скінчивши свою "мудру" життєву гру самогубством. 

Проаналізувавши ряд творів І. Багряного, маємо змогу зробити висновок про характер його 
рецепції Біблії. Згадані у статті твори концентрують у своїй змістовій структурі найвагоміші 
онтологічні та філософсько-психологічні аспекти трансформації біблійних образів та мотивів, які 
активно розроблялися в ХХ ст. світовою літературою. І. Багряний сполучав пласти традиційних 
сюжетів і пласти національної дійсності, нарації і дискурсу на рівні підтекстовому, а також через 
прочитання традиційно аналізованих подій та характерів у плані національного світобачення і 
світорозуміння. Звернення І. Багряного до біблійних образів, які виступають у його творах 
загальнолюдськими символами, дало змогу автору не лише провести глибоке дослідження дійсності, 
а й висловити свої філософсько-світоглядні, духовно-естетичні погляди. Адже комплекс Христа у 
душі головних героїв його творів – це, насамперед, комплекс Христа у душі І.  Багряного, який, за 
словами  О. Шугая, "пішов на більшовицьку Голгофу. Але в цьому стражданні, в цій самопожертві 
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він виявився незнищенним, непереможеним" [5: 656], тому що для  І. Багряного, як і для його 
літературного героя, любов є найбільша з усіх релігій [14: 292]. Усе "на круг свій вертається" [15: 
818], і разом з багатьма талановитими письменниками через "колючі терни Гетсиманського саду" із 
несправедливого напівзабуття повертається в Україну І. Багряний зі своєю творчою спадщиною. 
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Василюк В.И.  Художественная интерпретация библейских образов в прозе И. Багряного. 

В статье рассматриваются особенности художественной интерпретации христианских мотивов и 
образов в творчестве И.Багряного, делается попытка анализа их влияния на реципиента. 

Vasylyuk V.І. artistic  interpretation of christian characters in Bagryany’s works. 

The article highlights the peculiarities of the artistic interpretation of Christian motifs and characters  in 
Bagryany’s works. The author takes an attempt of the analysis of their influence on a recipient. 
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ВИТОКИ МОДЕРНІСТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ПОЕЗІЇ "МОЛОДОЇ МУЗИ" 

 У запропонованій  статті  висвітлено  погляди літературознавців на шляхи проникнення  
модерністичних тенденцій  у поезію "Молодої Музи"; доведено  присутність модерністичних 

тенденцій  у поезії "Молодої Музи". 

Витоки модерністичних тенденцій в українській поезії кінця ХІХ – початку ХХ століття 
дослідники знаходять у західноєвропейській культурі. Проте в сучасному літературознавстві можна 
простежити розбіжність думок щодо факту присутності модерністичних тенденцій у поезії "Молодої 
Музи". Дослідники вказують на різні джерела проникнення цих тенденцій в українську літературу, 
зокрема у поезію "Молодої Музи". 

Метою статті є спроба систематизувати погляди літературознавців на витоки модерністичних 
тенденцій і шляхи їх проникнення в українську поезію кінця ХІХ – початку ХХ  століття та довести їх 
присутність у поезії львівського літературного угруповання "Молода Муза". 

Незаперечним є факт впливу західноєвропейського модернізму на українську літературу на межі 
ХІХ – ХХ століть. Натомість, самі французькі, бельгійські, німецькі, словацькі й польські поети 
повинні були б мати певну основу як естетичну платформу для творення власних модерністичних 
текстів, якою, на думку Б. Рубчака, стала концепція поетичної творчості  Едгара Аллана По. 

Новим у Е. По було прагнення побудувати точно визначену систему тем, що вестимуть читача до 
Краси. Це мають бути виняткові теми, побудовані на неймовірній екзотиці, теми гріха, трагедії, але, 
як зазначає автор "Пробного лету", "жаху… завжди елегантного, до меж вишуканого, 
аристократичного" [1: 19]. У своїх міркуваннях Е. По спирається на досвід історії літератури: дещо 
взято за основу міркувань із естетики бароко, деякі теорії з доби Просвітництва, які, у свою чергу, 
були позичені в Аристотеля й Горація, і найбільше взято від романтиків. Таким чином, 
модерністичний твір становив собою особливу комбінацію "математичної суворості" [1: 19] з 
високим у своїй побудові містицизмом, що до того часу в літературі не траплялося, а витоки такого 
незвичного поєднання сягали далеко в епоху Античності, не полишаючи осторонь інших епох в 
історії літератури. Це був наче синтез найнеобхідніших елементів для розбудови модерністичного 
поетичного тексту, що були взяті з різних періодів історії літератури як цінне надбання для творення 
нового у нову епоху, яка мала й суголосну назву – модерн. 

Будучи виголошеним в Америці, міркування щодо нової естетики поетичної творчості знайшли 
своє відображення у Франції уже по смерті Едгара По. Послідовником американського письменника 
став геніально обдарований французький поет Шарль Бодлер – один із найулюбленіших поетів 
"молодомузівців", – який у "теоретичних міркуваннях посилив думки Е. По і підняв їх із цілком 
практичної сфери до містичних висот, надаючи формі поезії священних або навіть магічних 
властивостей" [1: 20], і перевтілив ці теорії у збірці поезій "Квіти зла". Твори Ш. Бодлера 
перекладали, –  щоправда, через посередництво німецьких та польських трансформацій, до яких 
зверталися частіше, як зазначає М. Ільницький, ніж до оригіналу, – молодомузівці О. Луцький, 
М. Рудницький, М. Яцків. На символістичну образність його поезії впливали передусім теорія 
"поєднання всіх мистецтв" Ріхарда Вагнера та система відповідностей, на яку натякав Ш. Бодлер в 
однойменному сонеті. Завдання поета, за Бодлером, було у тому, щоб побачити невидимі зв’язки між 
почуттями, чуттями, предметами, явищами і розплутати їх, показавши зв’язки усього на світі, що 
творить одну містичну цілісність. Таким чином, поет вказує "на колір, що пахне, запах, що звучить, 
звук, що блищить" [1: 20]. Таке явище отримало назву синестезії. Зокрема, ним цікавився А. Рембо. 
Звідси й тяжіння модерністичної поезії до музики. Завдяки явищу синестезії поезія може викликати 
нескінченні асоціативні ряди, які творяться шляхом встановлення зв’язку між абстрактними 
поняттями і конкретними предметами, коли побачений предмет може викликати несподіване, нічим 
не зв’язане із зовнішнім спостереженням почуття, і навпаки. Як зазначає Б. Рубчак, "чим 
несподіваніші такі аналогії, тим вони вартісніші як сирий матеріал для поета" [1: 20]. Така поезія 
набувала містичного характеру, а поет мислився як чарівник, маг, а не, як це було у романтизмі, 
пророк. У такому баченні призначення поезії та її творця, на думку Б. Рубчака, помітний вплив 
середньовічних містиків, писаннями яких Ш. Бодлер дуже цікавився. 

Будучи послідовником Е. По, Ш. Бодлер не скасовує і понять Краси й Ідеалу, про які свого часу 
писав його попередник. Проте ці поняття у творчості Ш. Бодлера зазнали певної трансформації: 
нитки аналогій у бодлерівському письмі ведуть, за словами Б. Рубчака, "від Храму Краси до дому 
розпусти, від катафалка мармурово-білої красуні до брудного ліжка лесбійського кохання. Між 
Храмом Краси і замученою підсвідомістю Бодлера фосфоричними пелюстками розквітли квіти зла" 
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[1: 21]. Естетичне враження у поетичних творах Ш. Бодлера справляє, насамперед, несподіваність і 
контраст у поєднанні високого і дуже низького. 

У питанні про форму поетичного твору Ш. Бодлер був також згодний із своїм учителем Е. По. Він 
вважав, що тільки короткий вірш придатний до створення афекту. Так, цілі системи художніх засобів 
у трьох-чотирьох строфах, що створювали певну "густоту" й "затемнення" [1: 21], використовували й 
пізніші символісти. 

У праці Ю. Габермаса знаходимо посилання на Ш. Бодлера, який стосовно модернізму зазначав: 
"Модерність – це перехідний стан, неспіймане, скороминуще та випадкове, це половина мистецтва, а 
його другою половиною є вічне і незмінне" [2: 20]. Серед французьких поетів, які стали 
прихильниками і послідовниками творчості Ш. Бодлера, лише двох насправді можна назвати його 
учнями. Це – Поль Верлен та Артюр Рембо. Усіх трьох поетів, на думку Б. Рубчака, зближує творчий 
метод, оснований на теоріях Е. По, хоч їх поезія часом дуже різна. У творчості Верлена і Рембо теорія 
Е. По зазнала свого зеніту  і, сягнувши піку у творчості Стефана Малларме, побачила початок свого 
спадання. Ряд французьких письменників (1885 – 1895-х рр.), груп і шкіл, серед яких – бодлерівські 
"поети-фантастики" і "католицькі містики", мали великий вплив на слов’янський передсимволізм. 

Символістський напрям хоч і був виявлений українським літературознавством на межі ХІХ–ХХ 
століть, як зазначає Т. Гундорова, не отримав достатнього теоретичного руху в українській літературі 
цього періоду, оскільки, на думку дослідниці, він зводився до його неоромантичного різновиду. 
Говорячи про вплив французької літератури на український літературний модернізм, не можна обійти 
увагою таке явище, як декаданс, якому властиві "тяга до всього, що руйнує закон, порядок; 
деструкція, що набуває форми абсурду; коливання від одержимости до одухотворення безмежної 
сексуальности, в якій проривається підсвідомість і воля до життя" [3:106]. Прикметою українського 
декадансу, як це не парадоксально, була антидекадентська, до того ж активна, свідомість, зокрема, на 
національному ґрунті. Зародившись у межах народознавства, декаданс засвідчив його кризу  в 
українській літературі. Ознаками декадансу, що сформувався на українському літературному ґрунті, 
стали, за визначенням Т. Гундорової, "спонтанна, несвідома, суб’єктивна чуттєвість, яка не збігається 
з раціо, традиціями гуманізму, з моральним альтруїзмом, ідеалом "народу", міфологемами 
"українофільства" [3: 113]. Складовими декадентського дискурсу, як зазначає дослідниця, були не 
лише натуралістичні елементи, а й неоромантична, імпресіоністична, символістська образність. 
Декаданс унормував "переступання межі", руйнування традиції, божественного порядку, й цей бунт 
проти Бога, на думку Т. Гундорової, тягнувся від Бодлера до Ніцше. Найбільший вплив на 
формування в модерній українській свідомості естетичної концепції "високого мистецтва", "високої 
творчості", "діонісійсько-екстатичної "оргійної" творчости" мали праці Ніцше "Народження трагедії з 
духу музики" і "Так говорив Заратустра". Філософія Ніцше являє собою своєрідний теоретичний 
синтез усіх модерних відтінків. На думку Т. Гундорової, модерністський перелом fin de sziecle, 
безперечно, відбувається і в українській літературі під знаком Ніцше. Сам І. Франко, як зазначає далі 
Т. Гундорова, свого часу висловив думку про те, що доброго слова не вартий той, "хто не пише в дусі 
Ніцше, не йде за слідами Бодлера, Верлена, Ібсена та Гарборга…" [3: 80].  

Про вплив на слов’янські літератури ніцшеанської філософії Б. Рубчак пише: "Філософія 
надлюдини, максимальна свобода одиниці, горде відчуження від суспільства, руйнування старих 
вартостей, підкреслювання естетики і – в кінці – дуже німецька інтерпретація індійського містицизму 
– все це зробило несамовите враження на символістів, особливо ж слов’янських" [1: 25]. Під впливом 
Ф. Ніцше М. Вороний намагався відстояти право літератури на гедонізм, ідеалізм, 
експериментаторство і самотворення "я" як "цілого чоловіка". 

Особливу популярність серед слов’янських літератур, як зазначає Т. Гундорова, здобув естетизм, 
якого навчає філософія Ніцше (зокрема, у праці "Так говорив Заратустра"). Особливістю українського 
модернізму, як зазначає дослідниця, було поєднання в ньому  протилежних, здавалося б, ознак: 
пафосності й антидекадентизму Ф. Ніцше та метерлінківського символізму і містицизму. Філософія 
Ф. Ніцше відкрила українським митцям негативістські, антитрадиціоналістські інтенції культурного 
самовизначення, стала моделлю переоцінки ідеалів романтизованого минулого. Таким чином, в 
українській літературі підвалини естетико-індивідуалістичного перелому раннього українського 
модернізму трималися на естетичному феноменологізмі Ніцше, як його називає Т. Гундорова, 
етичному романтизмі Ібсена, символізмі Метерлінка, неоромантизмі Гауптмана, естетизмі Уайльда, 
сатанізмі Бодлера, ліриці Верлена й Верхарна. 

Вплив бельгійської літератури на український модерністичний дискурс став помітним лише у 20-х 
роках ХХ століття. На думку Б. Рубчака, найбільший вплив на український передсимволізм мав 
Моріс Метерлінк, на творчість якого, у свою чергу, вплинула поезія П. Верлена. Можливо, саме від 
метерлінківських п’єс в українській поезії кінця ХІХ – початку ХХ століття маємо стійкий 
есхатологічний настрій, адже смерть у Метерлінка – скрізь: "у наших мовчаннях, у наших словах, у 
блактиному небі, в усміху дитини". Поява журналу "Молода Бельгія", заснованого поетами-
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новаторами, навколо якого згуртувалися молоді символісти, стала наслідком впливу на бельгійську 
літературу французького сивмолізму. Пізніше в Польщі та в Україні з’являться літературні 
угруповання з подібними назвами як закономірність у процесі поширення в європейських літературах 
явища модернізму. Як зазначає Б. Рубчак, впливи чеської літератури на український передсимволізм 
були мінімальні. Не можна заперечити факт впливу російської та польської літератур на формування 
українського модерністичного письменства, проте, якщо мова йде про поетів "Молодої Музи", то слід 
зазначити, що на їх творчість російський символізм впливав не надто сильно і, як пише про це 
Б. Рубчак, ці "впливи йшли передусім від ранніх символістів – Брюсова і Бальмонта" [1: 29] в 
російській літературі та "Молодої Польщі" в польській. 

Слід зазначити, що символізм і романтизм у модерністичному дискурсі виявилися настільки 
близькими, що іноді те, що в одній літературі називали символізмом (Франція, Росія), в іншій 
літературі (Німеччина, Австрія) називали неоромантизмом. На думку М. Ільницького, це пояснюється 
трьома тенденціями символізму, які свого часу виділила польська дослідниця М. Подраза-
Квятковська: 1) здатність виражати й утверджувати ідеальний вік буття, 2) інтерес до підсвідомого, 
3) зосередженість на створенні певної сутності й поетики, покликаних виразити бачення і 
переживання сутності реального світу, з яких найбільш значною для символізму кінця ХІХ – початку 
ХХ століття літературознавець Д. Наливайко вважає третю. "Саме ця тенденція символізму, –  пише 
М. Ільницький, – була найбільш характерною для української поезії початку ХХ століття і, здається, 
здатна помирити з символізмом такого неоромантика, як П. Карманський та з неоромантизмом такого 
символіста, як М. Яцків" [4: 21]. Не випадково деякі дослідники модернізму твердять, що "в основі 
декадансу лежить романтичне світосприйняття, але "перевернуте догори дном", і взагалі декаданс 
являє собою "зворотний бік романтизму" [4: 29]. 

У сучасному літературознавстві, як зазначає Т. Гундорова, особливо останні двадцять років, коли 
зросла цікавість до модернізму, стали помітними дві тенденції: 1) бажання відзначити приналежність 
слов’янського модернізму до європейського; 2) прагнення вказати на специфічність слов’янського 
художнього досвіду і культурної практики. На думку дослідниці, подібна теоретична модель 
насправді протистоїть модерністському літературному канону, з яким асоціюються насамперед такі 
письменники, як Джойс, Еліот, Кафка, Рільке, Малларме. 

Отже, на наш погляд, модерністичні тенденції справді присутні у поезії "Молодої Музи". До того 
ж, їй властивиі своєрідниі синтез модерні стичних впливів європейських літератур, які поєднувалися 
із рисами попередньої школи, набуваючи специфічних ознак в українському літературному 
середовищі. 
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Шегеда О.П.  Истоки модернистических тенденций в поэзии "Молодой Музы". 

Предлагаемая  статья освещает взгляды современных литературоведов на  пути проникновения 
модернистических тенденций  в  поэзию  "Молодой Музы"; доказывает присутствие 

модернистических тенденций в поэзии "Молодой Музы". 

Sheheda O.P.  The cradle of  modernistic trends  in the  poetry of "Moloda Muza". 

The article highlight the  views of modern  literary critics on the ways of modernistic trends  penetration  into 
the poetry of "Moloda Muza"  as  welt  as  proves  the  presence  modernistic  trends  in  the  abovementioned 

poetry. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ІРОНІЇ 
У ТВОРАХ О. ГЕНРІ 

У статті на матеріалі оповідань О. Генрі автор досліджує чинники, які обумовлюють здатність 
фразеологізмів змінювати свою сталу семантику і набувати іронічного значення. 

Складність питання про лінгвістичну природу іронії як компонента, що визначає експресивність 
твору, полягає в можливості трактувати її досить широко: як троп, тобто лексичний стилістичний 
засіб, в основі якого лежить заміна значення слова чи словосполучення на протилежне [1: 86-87]; або 
як одну з форм заперечення, що містить значний обсяг суб’єктивного ставлення до зображуваних 
предметів та явищ, і чий вплив не поширюється на весь художній контекст [2: 92]; або як художній 
принцип побудови твору загалом (розгорнута іронія [3: 185]). Наявність такої кількості підходів до 
визначення сутності іронії обумовлена здатністю іронічного значення реалізовуватися на різних 
рівнях: у мікроконтексті (на рівні слова чи словосполучення), макроконтексті (на рівні фрагмента 
тексту) та мегаконтексті (на рівні цілого твору) [3: 185]. Сучасні дослідження являють собою спроби 
визначити структуру іронії з позицій теорії ментального простору (Kihara Y. [4]), теорії мовленнєвих 
актів (Андрієнко [5]). 

Хоча у мовленнєвому плані для іронії більш характерним є імпліцитний спосіб реалізації, проте 
зазвичай виділяють ряд експліцитних лінгвостилістичних засобів, що створюють іронічний ефект: 
метафора, перифраз, порівняння, напівпозначені структури тощо [2: 82-83; 3: 184]. 

Лінгвостилістичний аналіз оповідань О. Генрі виявив, що одним із продуктивних засобів 
створення іронічного значення є трансформація фразеологічних одиниць (ФО). Метою цієї роботи є 
дослідити фактори, під впливом яких фразеологізми як мовні одиниці, що мають сталу семантику, 
набувають здатності створювати іронічне значення. Сформульована мета передбачає вирішення таких 
завдань: 

− - виявити види трансформації ФО в О. Генрі; 
− - дослідити, як структурна трансформація ФО змінює семантику ФО; 
− - виявити, яким чином взаємодія з контекстом впливає на набуття фразеологізмами 

стилістичного ефекту. 
У сучасній лінгвістиці, що постійно розширює межі власного знання, взаємодіючи з іншими 

галузями науки, дослідження фразеологічного масиву набуває нової актуальності (О.О. Селіванова 
[6], В. Н. Телія [7; 8]) і здійснюється в етнокультурному, когнітивно-синтаксичному, дискурсивному 
та інших напрямах [9]. 

У системі мови фразеологізми відзначаються найбільшим ступенем стійкості, однак ця їх якість не 
є абсолютною ознакою, і в конкретних текстах ФО мають здатність до перетворення, завжди 
зберігаючи при цьому співвіднесеність зі своїм номінативним вихідним джерелом і одночасно несучи 
певне стилістичне навантаження. Звичайно, в кожному окремому випадку особливості модифікації 
ФО визначаються конкретними контекстуальними чинниками, проте виділяють ряд способів, згідно з 
якими відбувається трансформація ФО: 

− - розширення компонентного складу ФО; 
− - скорочення компонентного складу ФО; 
− - зміна компонентного складу ФО; 
− - інверсія компонентів ФО [3: 133]. 

Як мовна одиниця ФО складається з певних компонентів і має визначену структуру та стале 
значення. Внаслідок структурної трансформації змінюється і стала семантика ФО, що призводить до 
виникнення певного стилістичного ефекту. Трансформація ФО розглядається нами як засіб 
актуалізації (або висунення [10: 12]) ФО, в основі якого лежить порушення передбачуваності 
розгортання структури ФО. Актуалізація текстової одиниці будь-якого рівня можлива лише у 
відповідному оточенні - контексті. Під впливом контексту мовні одиниці можуть змінювати свою 
семантику, набуваючи нового, іноді несподіваного, значення, що, у свою чергу, теж створює певний 
стилістичний ефект. У проаналізованих прикладах актуалізація ФО здійснюється в іронічно 
забарвлених макро- та мегаконтекстах. 

У наступному фрагменті актуалізація ФО відбувається шляхом розширення її компонентного 
складу, при чому іронічне значення реалізується на рівні макроконтексту: 

  Curiosity can do more things than kill a cat; and if emotions, well recognized as feminine, are inimical 
to feline life, than jealousy would soon leave the whole world catless [11: 174] . 
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Тут відоме прислів’я curiosity killed the cat (цікавість до добра не доведе [12: 251]; дослівно: 
''цікавість вбила кота'') розширено внаслідок додавання нових лексичних одиниць can do more things  
than (може зробити більше, ніж), що посилюють стерту метафоричність і емоційність. У повному 
обсязі фразеологічний образ відновлюється у контексті цілого фрагмента, іронічне значення якого 
криється у невідповідності між такими людськими якостями, як надмірна цікавість (curiosity), 
ревнощі, заздрощі (jealousy), та наслідками, до яких вони можуть призвести – leave the whole world 
catless (залишити весь світ без котів). Під впливом лексем feline (зоол. котячий) та catless 
(''позбавлений котів'' - оказіоналізм) відбувається реалізація буквального значення компонентів ФО 
kill the cat – ''вбити кота''. 

Актуалізація ФО шляхом її структурної трансформації часто призводить до конкретизації, 
посилення чи послаблення значення ФО чи окремих її компонентів [3: 133, 135]: 

<...> and when he came upon another policeman lounging grandly in front of a transplendent theatre he 
caught at the immediate straw of "disorderly conduct". 

On the sidewalk Soapy began to yell drunken gibberish at the top of his harsh voice [11: 67]. 
У цьому фрагменті скомпресований варіант прислів’я drowning man will catch at the straw (і за 

соломинку вхопиться, хто топиться [12: 293]) доповнений елементами, які конкретизують значення 
одного з його компонентів straw. Прикметник immediate (негайний, невідкладний, спішний) та 
іменникове словосполучення disorderly conduct (протиправна поведінка, яка порушує громадський 
спокій) виступають у функції означення до іменника straw, причому disorderly conduct   також є ФО, 
але такою, що має додаткове функціонально-стилістичне значення і вживається як термін у судово-
процесуальній сфері. Фразеологізм to catch at a straw (вхопитися за соломину) несе в собі елемент 
позитивного значення, а вираз disorderly conduct має різко негативну конотацію (правопорушення, що 
карається законом). Але в контексті іронічного звучання всього оповідання, головний персонаж якого 
марно намагається привернути до себе увагу поліції і потрапити до в’язниці, свого єдиного зимового 
притулку, семантика останньої ФО змінюється: протиправна поведінка → спосіб врятувати життя.   

Під впливом контексту трансформовані ФО та їх окремі елементи можуть набувати 
багатозначності. У таких випадках виявленими засобами актуалізації ФО є такі види модифікації ФО, 
як зміна компонентного складу та інверсія компонентів ФО: 

''<…> sometimes I’m tempted to pay this Philistine his ten dollars and get rid of him. '' 
<…>''Don’t think of it , Vandy'', he replied.'' We are short, and Art is long'' [13: 111]. 
Модифікація прислів’я life is short, and Art is long (вік живи, вік учись [12: 37]; дослівно: ''життя 

коротке, мистецтво вічне'') здійснюється тут шляхом заміщення компонента life при повному 
збереженні структури ФО. Вираз we are short у одному із своїх значень (ми недовговічні) є 
синонімічним з life is short (життя коротке), але іронічний макроконтекст, який показує, що за 
фасадом ідеалістичності і духовності мистецька богема живе за цілком матеріальними законами, 
реалізує інше значення цього виразу – ''у нас обмаль грошей''. Отже, в іронічному макроконтексті 
відбулося повне перетворення значення частини ФО. 

Під дією контексту повно або частково може переосмислюватися як ФО в цілому, так і окремий її 
компонент. Наприклад: 

You know that kind of young fellows -  a kind of a mixture of fools and angels -  they rush in and fear to 
tread at the same time; but they never fail to tread when they get the chance [14: 130 ]. 

У фрагменті реалізований відомий вираз fools rush in where angels fear to tread (дурневі закон не 
писаний [12; 347]). Актуалізація здійснена шляхом повної зміни структури ФО при збереженні її 
вихідних компонентів. Елементи з протилежним семантичним забарвленням (fool – дурень, angel – 
ангел, to rush – кидатися, мчати, квапитися, to fear to tread – боятися ступити) тепер розташовуються 
контактно і синтаксично є однорідними членами речення. Це відновлює стерте пряме значення 
елементів to tread та rush. Але під впливом  іронічного звучання всього твору, де головний персонаж 
здійснює неймовірні героїчні вчинки під час війни, ризикує власним життям лише через дріб’язкове 
злопам’ятство, трансформація семантики елемента to tread йде ще далі, і на передній план виступає 
переносне значення цього дієслова – ''топтати, пригноблювати'' . 

Таким чином, факторами, що обумовлюють здатність ФО створювати іронічне значення, є: 
− структурна трансформація, яка є засобом актуалізації (або висунення) ФО (виявленими 

видами трансформації фразеологізмів у О. Генрі є розширення компонентного складу ФО, 
скорочення компонентного складу ФО, зміна компонентного складу ФО, інверсія компонентів 
ФО); 

− підсилення, послаблення, часткове або повне переосмислення значення ФО  внаслідок 
її трансформації ; 
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− контекст, під впливом якого змінюється стала семантика ФО, причому елементи ФО 
можуть повертати собі первинне значення, або реалізовувати свою багатозначність, або набувати 
цілком нового значення.  
У подальших дослідженнях доцільним є аналіз оказіоналізмів як одного із способів створення 

іронічного значення. 
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Шимотюк Л.А. Трансформация фразеологизмов как средство создания иронии 
в произведениях О. Генри. 

На материале рассказов О. Генри автор статьи исследует факторы, которые обусловливают 
свойство фразеологизмов изменять свою устойчивую семантику и приобретать ироническое 

значение. 

Shymotyuk L.O. Decomposition of set phrases as a means of creating irony in the stories by O. Henry. 

On the basis of the short stories by O. Henry the author investigates the factors that cause the ability of set 
phrases to change their stable semantics and acquire an ironical meaning. 
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МАЛАКОБІОТА УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ ТА ЇЇ ЗМІНИ 
ЗА УМОВ АНТРОПОГЕННОГО ПРЕСУ 

У статті розглядаються якісні і кількісні зміни малакобіоти Українського Полісся, 
зумовлені антропогенним пресом. 

Малакоценози – природні комплекси, екологічно вразливі щодо дії на них чинників зовнішнього 
впливу, особливо – антропогенних змін навколишнього середовища. Українське Полісся належить до 
тих регіонів України, котрі значною мірою постраждали через різнопланову господарську діяльність. 
Досить згадати хоча б те, що внаслідок аварії на ЧАЕС чималі його терени визнано зоною 
екологічного лиха. 

Істотні зміни навколишнього середовища на Українському Поліссі, що відбулися за останні три 
десятиліття, викликали масштабні зміни прісноводної малакофауни цього регіону. З’ясування 
характеру і ступеня цих зрушень і оцінка сучасного стану малакобіоти гідромережі згаданої частини 
Полісся – ось основні задачі нашої роботи. Висвітлення цих питань є абсолютно необхідним для 
екологічного прогнозування можливих змін у прісноводних екосистемах регіону. Адже молюски, 
відзначаючись високими значеннями густини поселення і біомаси і будучи через це одними з 
основних компонентів зооценозів, у той же час є й визначальними їх складовими. 

Матеріал і методика 
Матеріалом слугували понад 5 тис. якісних і кількісних проб прісноводних двостулкових 

(Bivalvia) і черевоногих (Gastropoda) молюсків 93 видів, зібраних у водоймах Українського Полісся в 
1971 – 2004 рр. Видову належність їх встановлювали за загальноприйнятою методикою. 

Результати досліджень 
Полісся – це найбільш заболочена територія Центральної Європи. Своєрідність його зумовлена 

рівнинним рельєфом, слабким дренажем ґрунтових вод, наявністю багаточисельних низових боліт і 
величезних заболочених територій (місцева назва їх – гала). В останні два десятиліття ХХ ст. 
інтенсивно здійснювалось осушення боліт на Українському Поліссі (особливо на Волинському, 
Рівненському, Житомирському). На жаль, йому далеко не завжди передувала екологічна експертиза, 
що спонукало суттєві зміни абіотичних умов середовища, в тому числі й водного. Здійснення заходів 
з осушувальної меліорації і перерозподілу стоку річок без урахування багаторічних прогнозів 
призвело на території Волинського, Рівненського і Житомирського Полісся як до різкого скорочення 
загальної чисельності біотопів, придатних для існування в них амфібійних видів черевоногих 
молюсків, так і до різкого зменшення площі тих водойм, які на сьогодні ще збереглися [1; 2]. Це 
призвело до скорочення кормової бази водно-болотяних і навколоводних птахів через те, що молюски 
родів Lymnaea, Succinea, Euglesa (звичайні для них кормові об’єкти) стали тут малочисельними. 
Натомість різке скорочення зустрічальності у межах означеного вище регіону Lymnaea (Galba) 
truncatula O. F. Müller має, безперечно, позитивне значення, оскільки він є облігатним проміжним 
хазяїном трематоди Fasciola hepatica L. – збудника фасціольозу. Якщо ще 20 – 25 років назад цей 
молюск досить часто зустрічався на півночі Житомирського Полісся [3], то в останні 12 – 15 років він 
належить тут до категорії рідкісних видів. Значно скоротилася загальна кількість популяцій 
L. truncatula і на Новгород-Сіверському, Київському Поліссі, що, безумовно, сприяє оздоровленню 
цих територій щодо небезпечної для тварин і людини фасціольозної інвазії. 

Українське Полісся, а особливо його північні терени, – неблагополучна місцевість щодо 
парамфістоматозів копитних тварин (великої рогатої худоби, овець, низки видів диких жуйних 
тварин). Ці захворювання викликаються трематодами Paramphistomum ichikawai Fukui i Liorchis 
scotiae (Willmott). На Поліссі парамфістоматози перебігають зазвичай у гострій формі, викликаючи 
загибель великої кількості особин, особливо молодняка. У поширенні парамфістоматозів серед 
копитних беруть участь молюски родини Planorbidae, в основному види родів Planorbis, Anisus, 
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Segmentina, котрі найсприятливіші умови для свого існування знаходять у невеличких, нерідко – 
пересихаючих водоймах. Останні досить багаточисельні на Українському Поліссі через специфічні 
природно-кліматичні умови цього регіону – дуже густу гідрографічну мережу, низинний рельєф, 
велику середньорічну кількість опадів. Осушення перезволожених пасовищних угідь та інших 
болотистих територій сприяє скороченню кількості водойм, які є місцем поселення молюсків – 
проміжних хазяїв парамфістоматид [4 – 7]. 

Обвалування Прип’яті, здійснене у перші роки після аварії на ЧАЕС, яким запобігається розлив її 
у період повеней, призвело до різкого зменшення у заплаві річки кількості невеличких пересихаючих 
на початку літа водойм – звичайних місцеперебувань дрібних котушкових (Planorbis, Anisus, 
Segmentina, Gyraulus, Armiger). Зустрічальність їх тут зменшилась у десятки разів. 

Осушувальна меліорація у ряді місць спричинила надходження у річки значної кількості часточок 
мінерального походження, зависаючих у воді, внаслідок чого зростає її каламутність. Це особливо 
шкідливо для зябродишних молюсків (усі Bivalvia, а з Gastropoda – це Pectinibranchia). У них через 
осідання на поверхні зябер мінеральних зависей різко сповільнюється хід двох важливих 
фізіологічних процесів – дихання і живлення. Насамперед через це у дрібних притоках Прип’яті, 
Уборті, Норині, Птичі, Горині, Стирі, Лева частина популяцій Unionidae за останні 20 років зникла, а 
густина населення інших скоротилася у 5 – 9 разів. Звичайні раніше для цих акваторій Batavusiana i 
Pseudanodonta стали тут рідкісними [8]. 

Зарегулювання стоку малих річок супроводжується створенням нових водойм – загатних ставків, а 
на великих річках – водосховищ. І перші з них, і другі відзначаються іншими, ніж у річках, умовами 
гідрологічного і гідрохімічного режимів. Їм притаманний сповільнений водообмін, прискорене 
осідання завислих у воді часточок мінерального і органічного походження, більша якісна 
різноманітність фітоценозів і більш висока їхня продуктивність. Формування малакоценозів у 
водосховищах і ставках супроводжується скороченням чисельності або повним випадінням із їхнього 
складу реофільних видів. Наприклад, на Житомирському Поліссі у дуже зарослих водяними 
макрофітами і замулених Вороневському і Расоховському водосховищах, створених на р. Уж, із 
складу зооценозів майже повністю випали 5 видів реофільних молюсків (Batavusiana, Unio, Ancylus), 
у той час як стагнофіли (Lymnaea, Planorbarius) отримали в них широке розповсюдження. Реофільні ж 
молюски (Unio, Pseudanodonta) збереглися лише в центральній частині Расоховського водосховища, 
де поки що де-не-де наявні умови, близькі до річкових. У частково проточному (під час попусків 
води) Тетерівському водосховищі (на р. Тетерів у Житомирі) реофільні двостулкові молюски 
(Batavusiana, Cyclas, Pisidium) зустрічаються зрідка і, зазвичай, поодинокими екземплярами, в той час 
як у руслі Тетерева, як вище, так і нижче водосховища, знаходяться густонаселені популяції цих 
тварин (Cyclas – 100 – 8000, Pisidium –    110 – 335 екз./м2). 

Перерозподіл стоку малих річок і їх водозборів одночасно із меліорацією призводить до 
зменшення їх водності, зміління, утворення потужних мулистих відкладень, зростання евтрофікації 
водозборів, інтенсивного розвитку фітоценозів. Зараз чимало малих річок Українського Полісся або 
значні їхні ділянки за особливостями їхнього гідрологічного і гідрохімічного режимів уподібнюються 
стоячим водоймам. Унаслідок цього у прісноводних біоценозах реофільні види молюсків 
(Borysthenia, Lithoglyphus, Melanopsis, Fagоtia, Ancylus, Batavusiana) витісняються стагнофільними 
видами (Valvata, Bithynia, Lymnaea, Planorbarius). У таких біоценозах останні знаходять оптимальні 
умови існування, свідченням чого є високі значення показників низки основних популяційних 
параметрів і, в першу  чергу, – густини населення популяцій. Наприклад, у слабкопроточному, густо 
зарослому водяною рослинністю допливі р. Тетерів (с. Дениші Житомирської обл.) за останні 20 років 
густина населення популяції стагнофіла Euglesa fossarina (Clessin in Westerlund, 1873) виросла у 26 
разів (до 541 екз./м2), а  реофіл Ancylus fluviatilis (O.F. Müller), який раніше зустрічався тут у кількості 
3,5 екз./м2, за останні 10 років жодного разу не був виявлений. 

За останні 2 – 3 десятиліття природний гідрологічний і гідрохімічний режим малих річок 
Українського Полісся значно порушився внаслідок скидання в них неочищених або недостатньо 
очищених стічних вод. Це стосується, перш за все, Волинського і південної частини Житомирського 
Полісся, які відзначаються якісною бідністю малакоценозів. Через надходження в річки комунально-
побутових скидів на їхніх ділянках, розміщених нижче великих міст, різко зріс вміст у воді 
органічних і біогенних речовин, а концентрація амонійного азоту і окислюваність перевищують 
норму в 4 – 6 разів. Це наявне у річках Турія (нижче Ковеля), Стир (нижче Луцька), Горинь (нижче 
Дубровиці), Устя (нижче Рівного), Тетерів (нижче Житомира). В Усті нижче Рівного (полісапробна 
зона) молюски відсутні. Кількість видів цих тварин, виявлених у вищезгаданих ділянках Тетерева (α-
мезосапробна зона) і Стирі (перехідна зона від α- до β-мезосапробної), невелика. Найменш 
забрудненою з вищеназванних річок є Турія (β-мезосапробна зона), в якій нижче Ковеля виявлено 
популяції Valvata piscinalis (O.F. Müller), Bithynia tentaculata (Linné), Lymnaea ovata (Draparnaud), 
L. palustris (O.F. Müller), Physella integra (Haldeman), Anisus vortex (Linné), A. septemgyratus 
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(Rossmaessler), A. contortus (Linné), які характеризуються досить високою густиною населення. 
Загалом же на ділянках річок, забруднених комунально-побутовими скидами, формуються досить 
одноманітні, бідні видами монодомінантні угруповання молюсків, витривалих до полі- і 
мезосапробного рівня забруднення. 

Ступінь забруднення річок Українського Полісся стічними водами промислових підприємств 
(цукрові, спиртові, молочні, шкірзаводи, м’ясокомбінати та ін.) відносно невисокий. Одначе на 
окремих ділянках низки поліських річок фіто- і зооценози підпадають істотному впливові 
промислових забруднень. Наприклад, у Тетереві нижче Житомира виявлено феноли і поверхнево-
активні речовини, що, на наш погляд, є однією з причин крайнього збіднення його малакофауни. 

Натомість екологічний стан Гнилоп’яті (від Бердичева до Житомира) значно поліпшився за 
останні 10 – 12 років. До початку 90-их років минулого століття ця річка за рівнем забруднення її вод 
йонами тривалентного хлору займала перше місце в Україні, оскільки в неї скидав неочищені і 
недостатньо очищені стоки Бердичівський шкірзавод. Це призвело до різкого збіднення якісного 
біорізноманіття Гнилоп’яті, у тому числі і молюскових ценозівв. Натомість простоювання заводу за 
часів перебудови призвело до відновлення чисельності популяцій молюсків. Зараз тут по всій річці 
існують у чималих кількостях навіть β-мезосапробні види (Viviparus), котрі раніше траплялися тільки 
під самим Житомиром.  

Якість природних вод значною мірою залежить від сільгоспосвоєності, розораності та 
урбанізованості прилеглих до водойм територій. У південній частині Українського Полісся, де 
набагато більші площі зайняті під оранку, ніж на півночі регіону, має місце сільськогосподарське 
забруднення водойм і водотоків еродованими ґрунтами, які надходять у них з теренів агроценозів. Це 
супроводжується інтенсивним замуленням водойм, що призводить до  погіршення умов дихання і 
живлення зябродишних молюсків, що врешті-решт позначається на скороченні чисельності і густини 
населення їх популяцій. 

Малакобіота потерпає нерідко через забруднення середовища мінеральними добривами, 
пестицидами, гербіцидами, зумовлене порушенням правил їх перевезення і зберігання, норм і 
кратності застосування. Ці токсичні для молюсків речовини з дощовими і талими водами надходять у 
водойми, викликаючи зменшення чисельності і густини популяцій гідробіонтів, а нерідко – їх повну 
елімінацію. У Тетереві, Горині, Ужі, Уборті, Норині, Десні, іноді у Случі трапляються танатоценози 
як Gastropoda,  так і Bіvalvia на місці колись процвітаючих популяцій. 

Негативні процеси, зумовлені численними і часом докорінними змінами довкілля, позначаються 
не лише на загальній кількості малакоценозів в Українському Поліссі і на значеннях основних 
популяційних параметрів кожного з видів молюсків (абсолютна чисельність, густина населення), а й 
діють на рівні особин. За останні 3 – 4 десятиліття інтенсивно відбувається процес зменшення 
абсолютних розмірів молюсків усіх видів. Особливо яскраво він виражений у Unionidae [9], у яких за 
вказаний проміжок часу середня довжина черепашок зменшилася на 10 – 17%. Очевидно, це не 
локальний, а глобальний процес, оскільки його зареєстровано не тільки на Українському Поліссі, але 
й  в інших регіонах України, а також  за її межами, як-от у Польщі [10]. 

Змінам підпадає і форма черепашок. Це передусім стосується Unionidae, у яких стулки черепашок 
стають довшими, але нижчими, внаслідок чого індекс довжина/висота зростає. 

Нарешті, за останні 2 – 3 десятиліття змінився характер вертикального розміщення низки видів 
(Unioninae, Anodontinae, Pseudanodontinae), у великих стоячих водоймах, зокрема у водосховищах і 
озерах. Якщо раніше ці молюски оселялися на глибинах 1 – 2 м, то зараз переважна глибина їх 
знаходження становить 0,2 – 1 м. Причину цього ми вбачаємо, як і інші дослідники [10], у 
структурних змінах прісноводних біоценозів. Унаслідок зростання з року в рік евтрофікації водойм у 
їхній бенталі накопичуються великі кількості рослинного і тваринного детриту. Це супроводжується 
погіршенням умов кисневого режиму, утворенням і накопиченням у придонних шарах води 
вуглекислого газу, сірководню, аміаку. Через це Unionidae перебираються на більш мілководні 
ділянки водойм із сприятливішими умовами гідрохімічного режиму. 

Підсумовуючи сказане, наголосимо на тому, що сучасний стан малакобіоти Українського Полісся 
є загрозливим принаймні для 70 – 75% видів. Особливо небезпечна ситуація склалася з видами 
Batavusiana, Anodonta, Pseudanodonta, Sphaerium, Pisidium, Musculium, Physella, Aplexa, деякими 
Lymnaea (Myxas), Viviparus, Melanopsis, Fagоtia, котрі перебувають у багатьох водоймах на грані 
зникнення. Запобігти цьому можна регулярним втіленням у життя всебічних охоронних заходів, 
скерованих на поліпшення стану водного середовища, і в подальшому  – на підтримання його 
стабільності. 
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА У ЖИТОМИРСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА: СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ   

 
Сучасний стан наукової роботи Житомирського державного університету дає підстави констатувати її 

невпинний поступ, що засвідчують значно вищі її кількісні та якісні показники порівняно з попередніми роками.  
Упродовж останніх років зростає науковий потенціал професорсько-викладацького складу. Сьогодні із 509 

(415 штатних) викладачів, які працюють на 35 кафедрах, 226 мають наукові ступені і вчені звання. Серед них 
академіки НАН України, АН вищої школи, Міжнародної академії акмеологічних наук, члени-кореспонденти 
НАН України й галузевих академій, 45 докторів наук, професорів, 194 кандидати наук, доценти, 11 заслужених 
працівників освіти і вищої школи України, стипендіати Кабінету Міністрів України та фонду "Відродження", 
лауреати премії Президента України для молодих учених. Лише у 2005 році 479 викладачів займалися НДДКР. 
На кожній кафедрі розробляється науково-дослідна тема. Їх є 38. За останні роки простежується тенденція 
зростання науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (графік № 1). 
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Сьогодні в університеті відповідно до розробленої стратегії розвитку на 5-ти факультетах діє аспірантура за 

13 спеціальностями. На кафедрі педагогіки відкрито докторантуру за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти. Зріс удвічі порівняно з минулими роками прийом до аспірантури за рахунок державного 
замовлення. У 2005 році прийнято 30 осіб (23 – на денну і 7 осіб на заочну форми навчання) та ще 4 особи на 
контрактній основі. До позитивних тенденцій слід віднести підвищення стипендії аспірантам і докторантам, що 
дає можливість стимулювати їх наукову діяльність. В університеті розроблено систему матеріальних стимулів 
для викладачів, які активно займаються науковою роботою. 

Зараз в аспірантурі ЖДУ імені Івана Франка за 12 спеціальностями навчаються 111 аспірантів: 75 осіб – на 
денній формі та 36 осіб – на заочній формі навчання; з них 12 осіб – на контрактній формі навчання; 22 здобувачі 
наукових ступенів, з яких 2 здобувачі наукового ступеня доктора педагогічних наук; 27 аспірантів навчаються в 
інших вузах та науково-дослідних інститутах. З грудня 2005 року відкрито ще одну спеціальність в аспірантурі – 
09.00.05 – історія філософії. 

У цілому за останні 4 роки простежується тенденція постійного збільшення плану прийому до аспірантури, 
затвердженого Міністерством освіти та науки України, та набору за контрактною формою навчання за 12 
спеціальностями (графік № 2). Порівняно з 2002 роком у 2005 році загальна кількість аспірантів збільшилась 
майже в 2,5 рази; кількість аспірантів, які навчалися за контрактом збільшилась у 6 разів; кількість здобувачів 
зросла у 16 разів. Залишається стабільною кількість аспірантів, які навчаються в інших вузах. 
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Значно підвищилася ефективність роботи аспірантури. Порівняно з 2002 роком вдвічі зросла кількість 
захистів кандидатських дисертацій (таблиця № 1, графік № 3).  

 

Таблиця № 1 
Показники 2002 2003 2004 2005 

Кількість захищених кандидатських дисертацій 13 10 11 21 
Кількість захищених докторських дисертацій 0 1 1 1 
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Завдяки роботі завідувачів кафедр та наукового відділу половина випускників аспірантури своєчасно 
захищають кандидатські дисертації. За останніх 5 років захистилися 90% дисертантів. 

З 2004 року при кафедрі педагогіки діє докторантура за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти. Над докторськими дисертаціями в університеті працюють 17 викладачів (графік № 4), з них 7 
осіб навчаються в докторантурі університету (доценти О.Є. Антонова, О.М. Спірін, О.Є. Мисечко, 
Р.Г. Андрійчук, Н.Г. Сидорчук, І.В. Самойлюкевич, С.П. Семенець). У докторантурі НПУ ім. М.П. Драгоманова 
за цільовим направленням навчаються доцент О.Л. Музика та в.о. доцента В.І. Тернопільська; в докторантурі 
Національної академії державного управління при Президентові України навчається доцент Т.Є. Недашківська. 
Як здобувач наукового ступеня завершує докторську дисертацію в.о. професора Р.Ф. Ахметов (науковий 
консультант – професор Л.В. Волков). Захист планується в Національному університеті фізичного виховання і 
спорту. В університеті діє інститут провідних наукових співробітників. На посадах провідних наукових 
співробітників завершують роботу над докторськими дисертаціями троє доцентів університету: В.М. Мойсієнко, 
Н.А.Сейко, А.О. Погоруй. 

Плідно працюють над докторськими дисертаціями 2 здобувачі – кандидат педагогічних наук, в.о. професора 
кафедри педагогіки С.С. Вітвицька, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки 
Таврійського національного університету імені В. Вернадського Н.В. Якса. 

У 2006 році планується робота над докторськими дисертаціями ще 20 осіб, з них 8 – у докторантурі нашого 
університету, решта – в інших навчальних закладах, НДІ НАН та АПН України.  
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В університеті продовжувала діяти спеціалізована вчена рада К 14.053.01 по захисту кандидатських 
дисертацій зі спеціальностей 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика 
професійної освіти. За період роботи ради проведено 17 засідань, на яких відбувся захист 21 кандидатської 
дисертації (з них 7 – викладачів та випускників аспірантури університету). Завдяки діяльності спеціалізованої 
вченої ради зросла кількість захищених кандидатських дисертацій.  

Загалом за минулий рік захищено 20 кандидатських та 1 докторська дисертація (доцент Н.В. Хазратова), яка 
вже отримала диплом доктора психологічних наук. Помітною тенденцією є отримання вчених звань доцентів і 
професорів. Лише за останні два роки викладачам університету було присвоєно 39 вчених звань доцентів і 2 – 
професора.  

Щороку збільшується кількість наукового доробку викладачами кафедр. За звітний період ними було 
підготовлено та надруковано 987 наукових праць, з яких 12 монографій, 49 навчальних посібників, з яких 17 з 
грифом "Рекомендовано МОН України", 5 підручників, 6 практикумів, 10 збірників наукових праць та 6 
наукових видань (брошури), 80 навчально-методичних рекомендацій та 4 робочих зошити, 722 статті, з яких 351 
стаття у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 82 статті – у зарубіжних виданнях та 93 тези доповідей 
на наукових конференціях. Назвемо деякі монографії, підручники та навчальні посібники, зокрема: "Історія 
педагогіки: Підручник" (автор – професор М.В. Левківський), "Українська та зарубіжна культура: Підручник для 
студентів ВНЗ" (автор – в.о. професора М.В. Кордон), "Гістологія з основами ембріології: Підручник для 
студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів" (автор – в.о. професора Є.С. Трускавецький), 
"English Smart: Підручник для 5-го класу спеціалізованих навчальних закладів" (автори – професор університету 
Л.В. Калініна, доцент І.В. Самойлюкевич). 

Простежується та ж тенденція зростання наукових та навчально-методичних публікацій порівняно з іншими 
роками (таблиця № 2, графік № 5). 

В університеті працює поліграфічний центр, на базі якого у 2005 році видруковано 6 номерів науково 
періодичного видання "Вісник Житомирського державного університету" №№ 20–25 та науковий часопис 
"Волинь – Житомирщина" № 13, 14. Крім того, підготовлено до друку другий номер наукового журналу 
"Українська полоністика". 

Щороку в університеті проводяться науково-практичні конференції різного рівня. Збільшується кількість 
наукових конференцій, урізноманітнюється форми їх проведення. У 2005 році в університеті було успішно 
проведено такі конференції та семінари:   Міжнародна наукова школа-семінар "Актуальні проблеми 
етнолінгвістики" (31 березня – 2 квітня  2005 року, кафедра української мови, науковий керівник – в.о. професора 
В.Л. Конобродська); міжвузівська наукова конференція "Творчий портрет М. Рильського на тлі української 
літератури ХХ ст." (24 березня 2005 року, кафедра української літератури); міжвузівський науковий семінар 
"Терміносистема слов’янського літературознавства" (23-23 березня 2005 року, кафедра зарубіжної літератури); 
Всеукраїнська науково-методична конференція "Актуальні проблеми інтегрованого викладання 
лінгводидактичних і мистецьких дисциплін у закладах освіти" (20-21 квітня 2005 року, кафедри філології та 
лінгводидактики, музики з методикою викладання); Всеукраїнська науково-практична конференція "Соціально-
економічні проблеми реформування українського суспільства" (21 квітня 2005 року, кафедра економіки та 
менеджменту); Міжнародна наукова конференція "Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації 
людських стосунків" (22-23 квітня 2005 року, кафедра соціальної та практичної психології); Міжнародна наукова 
конференція, присвячена 70-річчю з дня народження проф. Д.І. Квеселевича "Слов’янська та германська 
лексикографія і проблеми перекладу: сучасний стан і перспективи" (20-21 травня 2005 року, кафедра англійської 
філології); Всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційні технології виховання учнів і молоді у 
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поза навчальний час" (17-18 листопада 2005 року, кафедра інноваційних технологій освіти і виховання, 
математики з методикою викладання в початкових класах); Міжнародна науково-практична конференція 
"Формування професійної компетентності вчителя в умовах Європейської інтеграції" (28-29 листопада 2005 
року, кафедра педагогіки). Отже, помітне зростання відзначених показників  порівняно з минулими роками 
(таблиця № 3, графік № 6, порівняльна характеристика по роках).  

 
Таблиця № 2 

Показники 2002 2003 2004 2005 
Загальна кількість публікацій 775 794 965 987 

з них монографій, підручників, навчальних посібників 61 68 76 86 
Фахових статей 286 326 346 351 
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У цілому викладачі університету у 2005 році брали участь у 259 конференціях, у тому числі у 113 

міжнародних, 1 національній, 83 всеукраїнських, 6 регіональних, 3 міжрегіональних, 3 обласних, 9 
міжвузівських, 6 круглих столах, 9 семінарах, 8 наукових читаннях та 3 конгресах, 2 з’їздах, 2 інтернет-
конференціях.  

За звітний період на базі університету проведено 6 виставок, науково-методичних ярмарок, на яких було 
представлено 617 експонатів. 

Науково-дослідна робота продовжує здійснюється за такими пріоритетними напрямами відповідно до 
розроблених планів: 
- флора і фауна України; 
- синтез та дослідження властивостей органічних і неорганічних сполук; 
- відновлення антропогенних порушених екосистем шляхом комплексної інтродукції біоти; 
- математичний аналіз у асоціативних алгебрах банахових просторах; 
- випадкові процеси; 
- молекулярні та рідкі кристали, дослідження їх фізичних особливостей; 
- проблема адаптації особистості в глобальному світі: філософсько-релігійні та соціологічні аспекти; 
- сучасна історична наука і підготовка вчителів історії та правознавства; 
- Україна в сучасному світі; 
- формування професійної майстерності майбутнього вчителя в умовах Європейської інтеграції; 
- ретроспектива становлення освітніх процесів на Правобережній Україні (ХІХ – ХХ ст.); 
- творча активність особистості як чинник розвитку демократичного суспільства; 
- лінгволітературознавчі та методичні аспекти вивчення тексту; 
- функціональні дослідження англійської мови в синхронії та діахронії; 
- методика навчання математики та фізики в середній школі та вищому навчальному закладі; 
- розробка та впровадження кредитно-модульної системи навчання вчителів інформатики; 
- проблеми теорії та методики виховання і навчання учнів загальноосвітньої школи; 
- інноваційні технології виховання учнів у позанавчальний час; 
- проблеми теорії і практики мистецької освіти; 
- інноваційні технології вивчення іноземної мови; 
- системи безпеки життєдіяльності у сфері освіти. 
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Таблиця № 3 

  2002 2003 2004 2005 

Всього проведено конференцій 5 9 10 11 

з них міжнародних 3 3 3 2 

всеукраїнських 1 3 4 4 
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Всі ці напрямки охоплюють фундаментальні та прикладні дослідження у галузі природничо-математичних, 

суспільних, психолого-педагогічних, філологічних наук. В університеті продовжують діяти сім наукових шкіл, 
діяльність яких відома і за межами України. 

На кафедрі української мови активно розвивається Поліська наукова діалектологічна школа, яка була 
заснована в 1972 році професор М.В.Никончуком (науковий керівник кандидат філологічних наук, доцент 
В.М. Мойсієнко). 

Продуктивними є дослідження в галузі біології (зоології, а саме малакології), які впродовж 30 років 
проводяться в малакологічній школі, під керівництвом професора, доктора біологічних наук А.П. Стадниченко.  
На базі школи розробляються наукові проекти, які фінансуються Міністерством освіти і  науки України. 

На факультеті іноземних мов з 1986 року продовжує діяти наукова школа "Проблеми семантики у світлі 
структурно-функціональної теорії інформації", яка була заснована професором Д.І. Квеселевичем. Сьогодні 
наукове керівництво школою здійснюють доктор філологічних наук, професор А.Е. Левицький та кандидат 
філологічних наук, в.о. професора А.В. Сингаївська.  

Крім того, на кафедрі діє "Поліська філософська наукова школа" з проблеми національної духовної 
свідомості, яка була заснована в 1989 році, а з 2002 продовжує роботу у Житомирському держуніверситеті 
(науковий керівник – доктор філософських наук, професор П.Ю. Саух)   

З 1988 року на кафедрі педагогіки діє наукова школа "Професійно-педагогічна підготовка майбутніх 
учителів" (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор О.А. Дубасенюк). Над докторськими 
дисертаціями у цьому напрямі працюють 4 викладачі. Відзначимо велику кількість наукових публікацій, серед 
яких монографії, наукові збірники, фахові статті.  

Наукову школу "Теорія та історія драми" (створена у 1989 році) очолює доктор філологічних наук, професор 
О.С. Чирков.  

З 2000 року на кафедрі української літератури діє наукова школа "Історична поетика української літератури" 
(науковий керівник – доктор філологічних наук, професор П.В. Білоус).  

Успішно діють науково-дослідні центри при кафедрах: української мови – Північноукраїнський 
діалектологічний центр ім. М.В.Никончука (завідувач центру – доцент В.М. Мойсієнко); англійської філології – 
Функціональної лінгвістики ім. проф. Д.І. Квеселевича (завідувачі центру – професор А.Е. Левицький, 
в.о. професора  А.В. Сингаївська );  зоології – Малакологічний центр (завідувач центру – професор 
А.П. Стадниченко); слов’янських та германських мов – Центр полоністики (завідувач центру – доцент 
Н.К. Місяць); методики викладання іноземних мов і прикладної лінгвістики – Методичний центр самопідготовки 
вчителів іноземної мови (завідувач центру – професор Л.В. Калініна); зарубіжної літератури – Центр поетики 
художнього твору (завідувач центру – професор О.С. Чирков). 

Варто відзначити роботу Північноукраїнського діалектологічного центру імені професора М.В. Никончука. 
Нині наукове керівництво здійснює кандидат філологічних наук, доцент В.М. Мойсієнко. Науковці 
здійснюються дослідження за напрямками: діахронне та синхронне вивчення поліського наріччя (керівник – 
доцент В.М. Мойсієнко, над проблемою працюють 5 дослідників); етнолінгвістичне вивчення Полісся 
(в.о. професор В.Л. Конобродська, над проблемою працюють 6 дослідників).  

Науковий проект в.о. професора В.Л. Конобродської "Середньополіський діалект у загальнослов'янському 
інформаційному просторі: текстографічна база" затверджений як держбюджетна тема Міністерства освіти і 
науки України. 
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За результатами роботи підготовлено до захисту ще 1 докторську дисертацію: В.М. Мойсієнко "Північне 
наріччя української мови у XVI – XVII ст. Фонетика". 

Розвивається діяльність науково-дослідних лабораторій при кафедрах: математичного аналізу – 
Комплексного та гіперкомплексного аналізу (завідувач лабораторії – доцент О.Ф. Герус); екології та ботаніки – 
Гідроекології (завідувач лабораторії – професор В.А. Бурлака); педагогіки – Акмеології освіти (завідувач 
лабораторії – доцент Н.Г. Сидорчук); філософії – Синергетики освіти (міжвузівська лабораторія) (завідувач 
лабораторії – доцент М.А. Козловець); соціальної і практичної психології – Відділення лабораторії психологічної 
творчості АПН України (завідувач лабораторії – професор В.О. Моляко); математики з методикою викладання в 
початкових класах – Проблеми Вальдорфської педагогіки (завідувач лабораторії – ст. викладач Г.В. Ямчинська). 

Результати роботи науково-дослідних центрів та лабораторій проходять апробацію не лише в університеті, 
але й у діяльності навчально-науково-виробничого комплексу "Полісся", який був створений у 2004 році, 
засновниками якого стали 19 навчальних закладів Житомира та Житомирської області.   

Діяльність навчально-науково-виробничого комплексу "Полісся" здійснюється згідно з планом. За звітний 
період проведено 4 засідання, на яких обговоренопрограми спільних наукових досліджень, питання 
впровадження модульно-рейтингової системи у навчальний процес; питання перспективи підготовки інженерно-
педагогічних кадрів на базі університету, питання особливості роботи з обдарованою молоддю, проблеми 
диференційованого підходу у навчальному процесі та інше. Проводилася спільна робота науковців та педагогів у 
науково-методичних лабораторіях, проведено круглий стіл "Про критерії оцінювання знань випускників ЗОШ і 
абітурієнтів" та виставки-презентації творчих робіт учнів навчальних закладів, ведеться спільна робота у 
проведенні міжнародних та всеукраїнських конференцій. 

З січня 2004 року продовжує діяти навчально-науково-виробничий комплекс між Житомирським державним 
університетом імені Івана Франка та Житомирським закритим акціонерним товариством "Електровимірювач". 
ЗАТ "Електровимірювач" виготовляє вимірювальні прилади та допоміжне обладнання для кабінетів фізики 
загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів. 

За звітний період розроблені та виготовлені промислові зразки мікрокулонометра М-100 з аналоговою і 
цифровою індикацією у двох модифікаціях (з нулем посередині та нулем зліва), калібратора струму КС-1000 з 
цифровою індикацією, калібратора напруги КН-2000 з цифровою індикацією, секундоміра з цифровою 
індикацією, пікофарадометра з цифровою індикацією, демонстраційний ампервольтометр з цифровою 
індикацією. 

Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України видано 
деклараційні патенти на корисну модель "мікрокулонометр" 15.02.2005 (автори: М.Г. Целінко, М.М. Прокопенко, 
О.М. Целінко). Бюл. № 2, та на корисну модель "калібратор напруги" 15.12.2005 (автори: М.Г. Целінко, 
М.М. Прокопенко, О. М. Целінко). Бюл. № 12. 

Ці прилади описані у підготовленому до друку посібнику для вищих навчальних закладів "Мікрокулонометр 
і калібратори струму та напруги в лабораторному практикумі". Готується заявка на калібратор струму. У 
посібнику представлений лабораторні роботи з розділу фізики "Електрика і магнетизм": "Визначення 
діелектричної проникності, вектора електростатичної індукції і вектора поляризації та дослідження залежності їх 
від напруженості електростатичного поля", "Дослідження поляризації діелектриків диференціальним методом", 
"Вимірювання ємності технічних конденсаторів. З’єднання конденсаторів", "Вимірювання індукції магнітного 
поля Землі та постійних магнітів", "Дослідження магнітного поля соленоїда", "Дослідження намагнічування 
феромагнетика за методом О.Г. Столєтова", "Дослідження намагнічування феромагнетика в магнітному полі 
соленоїда (метод Столєтова-Юінга)", "Дослідження намагнічування феромагнетиків в магнітному полі короткої 
котушки", "Визначення коефіцієнту самоіндукції (індуктивності) дросельної котушки", "Магнітне коло". 

Зазначені лабораторні роботи виконуються у Житомирському державному університеті імені Івана Франка, 
Житомирському інженерно-технологічному університеті, Житомирському технологічному коледжі, Новоград-
Волинській гімназії та Уманському відокремленому підрозділі Європейського університету фінансів, 
інформаційних систем, менеджменту і бізнесу та ін. 

Навчально-науково-виробничий комплекс ЖДУ імені Івана Франка та ЗАТ "Електровимірювач" бере участь 
у новій Державній Комплексній програмі "Забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих 
навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних 
дисциплін". Згідно з пілотним проектом у кабінети фізики загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних 
закладів постачаються набірні поля "Школяр" і лабораторні електровимірювальні прилади. В подальшому 
планується розширювати можливості використання набірного поля "Школяр" у гуртковій і позакласній роботі з 
фізики за рахунок уведення нових модулів і зовнішніх елементів. 

23 грудня 2005 р. Житомирський державний університет імені Івана Франка і Житомирське закрите 
акціонерне товариство "Електровимірювач" уклали договір про створення на кафедрі фізики науково-
методичного забезпечення впровадження в навчальний процес набірного поля "Школяр" з подальшим 
розширенням його можливостей. 

Викладачі кафедри зоології та кафедри ботаніки закінчили роботу над держбюджетною темою (за окремим 
фінансуванням), яка була запланована на 3 роки (01.01.2003 – 31.12.2005рр.) "Прісноводні молюски в системі 
біологічного мониторингу". Над нею працює творчий колектив у складі 10 чоловік. Науковий керівник 
професор А.П. Стадниченко Виконання цієї пройшло згідно з планом.  

Здійснено спостереження у природі за сезонними явищами у житті 10 видів черевоногих і 16 видів 
двостулкових молюсків. Проведено 183 аналізи по дослідженню чотирьох показників дихання ставковика 
великого у нормі, за інвазії трематодами, за перебування у ІІ-й і ІІІ-й зонах радіоактивного забруднення. 
Досліджено вплив йонів кадмію, цинку та хрому на тривалість роботи війок миготливого епітелію у перлівниці 
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(94 аналізи). Методом багатомірної статистичної обробки цифрових матеріалів експериментів проаналізовано 
(кореляційний, кластерний, дисперсійний, дискримінантний аналізи) матеріали по конхіології та анатомії 
статевої системи планорбаріусів (4 види), дрібних котушкових (25 видів), на підставі чого здійснено 
таксономічну ревізію цих систематичних груп. Виготовлено 83 тотальних препарати аспідогастрей – паразитів 
двостулкових молюсків – і досліджено особливості їх анатомії. Усі вищезазначені результати є статистично 
вірогідними. Це доведено обробкою цифрових результатів експериментів методами варіаційної статистики. 
Отримані результати є новими для науки. Цінність їх полягає в тому, що вони поповнять новою інформацією 
наявні у світовій науці відомості з екотоксикології.  

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес при розробці лекційних курсів для 
спеціальностей "Біологія і хімія", "Хімія і біологія", "Біологія", "Біологія і фізичне виховання", "Педагогіка і 
методика середньої школи. Біологія", зокрема в курсі "Зоологія безхребетних", у проведення спецкурсів 
"Загальна гідробіологія", "Основи трофології", "Водна токсикологія"; використано при розробці універсальної 
системи ГДК. 

За темою дослідження захищено 2 кандидатські дисертації Т.В. Чорномаз по темі "Показники 
функціонування миготливого епітелію у різних представників родини Unionidae (Mollusca: Bivalvia) і їх 
залежність від чинників навколишнього середовища". О.І. Уваєва по темі "Фауна, систематика, екологія і 
поширення дрібних котушкових (Mollusca: Gastropoda: Planorbinae) України". Подано до захисту ще одну 
кандидатську дисертацію О.М. Василенко "Трофологічні показники ставковиків (Mollusca: Pulmonata: 
Lymnaeidae) і вплив на них факторів середовища". 

Підготовлено та видано підручник для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів 
"Гістологія з основами ембріології" (автори Є.С. Трускавецький, Р.К. Мельниченко) 

З січня 2005 року на кафедрі виконувалася держбюджетна тема "Синтез фосфонієвих солей і фосфорілідів 
та дослідження їх антибактеріальної дії". Над нею працює творчий колектив у складі 4 чоловік. Науковий 
керівник – доцент В.В. Листван. Виконання цієї держбюджетної теми йшло згідно з планом.  

Розроблено нові методики синтезу фосфонієвих солей, а також напівпродуктів для їх одержання. Отримано 
близько 40 нових фосфонієвих солей, що містять різні ароматичні залишки. Вивчено антибактеріальну дію 
отриманих сполук. Виявлено низку речовин з високою протимікробною активністю. Зроблено висновки про 
взаємозв’язок між будовою молекули сполуки та її протимікробною дією. Розроблено новий ефективний метод 
отримання ацильованих фосфорілідів. Отримано низку сполук з вірогідними рідкокристалічними 
властивостями.  

Підтверджено можливість використання фосфонієвих солей як напівпродуктів для отримання органічних 
сполук інших класів. Проводилися дослідження спільно з кафедрою мікробіології та вірусології Буковинського 
медичного університету стосовно дії отриманих фосфонієвих солей на деякі види мікроорганізмів. Деякі солі 
виявили досить високу активність. На одну з найактивніших фосфонієвих солей отримано патент. 
Деклараційний патент на корисну модель. Назва: "Четвертинна трифенілфосфонієва сіль". Номер держреєстрації: 
6377. МПК А61К31/00.  

Протягом звітного періоду кафедра соціальної та практичної психології працювала над науковою 
проблемою "Суб’єктно-ціннісні детермінанти творчої активності особистості". В межах теми викладачі 
працювали над виконанням ІІ етапу наукового проекту "Творчість як засіб особистісного росту та 
гармонізації людських стосунків", який фінансується з Державного фонду фундаментальних досліджень 
Міністерства освіти і науки України. Наукові керівники – академік, доктор психологічних наук В.О. Моляко, 
доцент, кандидат психологічних наук О.Л. Музика. 

У дослідженні розглядається творча діяльність як вищий рівень активності особистості, який 
характеризується соціальною спрямованістю, ціннісною регуляцією, високим рівнем внутрішньої мотивації, 
динамікою самооцінки. Над цими проблемами працюють 1 академік, 2 доктори психологічних наук, 7 кандидатів 
наук, 11 викладачів, 1 докторант та 4 аспіранти.  

Розроблено теоретичні засади створення методики вивчення механізмів розвитку творчих здібностей; 
методологічні положення, які були покладені в основу створення методики. Створено методику вивчення 
динамічних механізмів розвитку творчих здібностей та системи творчих тренінгів для гармонізації особистості та 
міжособистісних стосунків.  

За результатами роботи було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію "Творчість як засіб 
особистісного росту та гармонізації людських стосунків". Співорганізаторами проведення цього заходу були 
Державний фонд фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України, лабораторія психології 
творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України, кафедра психології Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та кафедра педагогіки і психології Житомирського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Основні напрями роботи конференції: соціальні та 
особистісні аспекти розвитку творчості та обдарованості; вікова динаміка творчих здібностей; ціннісна регуляція 
творчої діяльності; психосемантика свідомості творчої особистості; методи дослідження творчих здібностей та 
обдарованості. Видано матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції "Творчість 
як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків" та дві частини наукового часопису НПУ імені 
М.П. Драгоманова "Психологічні науки". 

Головним здобутком науковців кафедри стала презентація оригінальної структурно-операціональної моделі 
обдарованості людини та розробленої на її основі методики вивчення індивідуальної динаміки здібностей, що 
може ефективно використовуватися психологами у роботі з різними віковими категоріями обдарованих 
особистостей.  
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Варто відзначити, що у 2005 році викладачами університету було виборено 4 гранти. Професор кафедри 
ботаніки В.І. Щербак виборов грант Міністерства екології "Формування наукових засад "екологічних стежок" 
дніпровських водосховищ"; в.о. професора кафедри української мови В.Л. Конобродська  отримала 
короткостроковий грант Американської Ради Наукових Товариств (м. Нью-Йорк, США) на 2005 рік у галузі 
гуманітарних (4*5,05) наук. Доцент кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності Н.А. Сейко у 
2005 році виграла грант фундації ім. Юзефа Мяновського для проведення наукового дослідження за темою 
"Доброчинність у сфері освіти України" (600*5,05). Ст. викладач кафедри англійської філології І.Е. Сніховська 
виборола грант Фулбрайт (уряду США) на літнє навчання у 2005 році за темою "Сучасна американська 
література" (м. Луізвіль, штат Кентуки, США) (2*5,05). 

Доцентом кафедри інформатики та прикладної математики О.М. Спіріним  розроблено 2 проекти, які подано 
до участі у конкурсі на здобуття гранту: "Підвищення кваліфікації вчителів інформатики: український підхід" до 
подання у 2006 році для участі у конкурсі спільних європейських проектів за програмою Tempus. Вид (напрям) 
проекту: "Навчальні курси в підтримку інституційного будівництва". Партнери проекту: Житомирський 
державний технологічний університет, Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 
Міністерство освіти і науки України, Дніпропетровський державний університет, Клагенфуртський університет 
(Австрія), Університет Еврі (Франція), Саутгемптонський університет (Англія). Крім того, проект 
"Університетська інформаційна система управління навчальним процесом" підготовлено до подання у 2006 році 
для участі у конкурсі спільних європейських проектів за програмою Tempus. Вид проекту – "Університетський 
менеджмент". Партнери проекту: Житомирський державний технологічний університет; Інститут 
підприємництва та сучасних технологій (м. Житомир); Відкритий університет розвитку людини "Україна" 
(Житомирська філія); Громадська організація "Студентський клуб" (м. Житомир); Саутгемптонський 
університет, Англія; Вроцлавська політехніка, Польща; Вільнюський Інститут математики та інформатики, Литва 
(таблиця № 8, графік № 8). 

П'ять проектів подано до розгляду на участь у конкурсах 2006 року.  
В університеті за звітний період виконувалося 3 наукові теми, одна з яких у 2005 році закінчена. 
На досить високому рівні розвинена в університеті міжнародна співпраця. Кафедри університету впродовж 

багатьох років активно співпрацюють з Міжнародною організацією дослідників англійської мови USSE (філія від 
Європейського товариства вивчення англійської мови), Міжнародною організацією вчителів англійської мови 
TESOL, німецькою академічною службою обміну (DAAD), навчальними закладами Польщі, Чехії, Мексики, 
програмою розвитку ООН.  

За останні роки викладачі університету значно розширили наукові контакти з науковими закладами 
дальнього зарубіжжя Німеччини, США, Японії, Франції, Швеції, Австрії. У травні 2005 року було підписано 
трьохсторонню угоду про наукову співпрацю між факультетом гуманістики Щецінського університету (Польща), 
Польським науковим товариством  м. Житомира та соціально-психологічним факультетом університету. Крім 
того, в рамках раніше укладених угод, продовжується наукова співпраця викладачів кафедри української мови з 
Університетом Марії Склодовської-Кюрі (м. Люблін, Польща), викладачів кафедри педагогіки з академією 
акмеологічних наук (м. Санкт-Петербург, Росія), викладачів кафедри німецької мови з гуманітарною гімназією 
м. Візентайда (Нижня Франкенія, Німеччина), викладачів кафедри математики з Центром електроніки та 
телекомунікацій Монтерейського технологічного університету (Мексика), викладачів кафедри математики з 
методикою викладання в початкових класах зі Всесвітнім центром вальдорфської педагогіки (м. Мюнхен, 
Німеччина). 

Щороку на факультети університету запрошуються провідні науковці Німеччини, Польщі, США, Мексики, 
Великобританії для читання лекцій, проведення семінарів, майстер-класів та участі у наукових конференціях, які 
проводяться на базі університету. Так, у 2005 році професор Стенфордського університету (США) Г. Голуб 
виступив із доповіддю перед студентами та викладачами фізико-математичного факультету. На факультеті 
іноземних мов протягом року відбулися зустрічі з волонтерами Корпусу Миру, консультантами Британської 
Ради, представниками видавничої групи Dinternal Books, Express Publishing, Inter Nationes.  

Кожного року викладачі вузу виборюють гранти, стипендії на наукову роботу та  стажування за кордоном. У 
2005 році в.о. професора кафедри української мови В.Л. Конобродська виграла короткотерміновий грант 
Американської Ради Наукових Товариств (м. Нью-Йорк, США), доцент кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Н.А. Сейко виборола грант фундації ім. Юзефа Манявського (м. Варшава, Польща). 

У 2005 році створено підрозділ комерціалізації прав об’єктів інтелектуальної власності, який згодом було 
перейменовано на підрозділ з питань інтелектуальної власності, що покращило інформованість наукових 
співробітників університету про можливості отримання міжнародних грантів; захист і комерціалізацію прав на 
об’єкти інтелектуальної власності.  

4 листопада 2005 року співробітниками цього підрозділу було проведено семінар для науковців університету, 
на якому розглядалися питання стосовно можливостей отримання грантів науковцями та викладачами 
університету; особливості пошуку міжнародних партнерів, правові аспекти отримання права інтелектуальної 
власності. 

Варто відзначити науково-дослідну роботу молодих учених університету. 
Керівництво науково-дослідною роботою молодих науковців у Житомирському державному університеті 

імені Івана Франка здійснюється радою молодих учених (голова ради – доцент Р.К. Мельниченко), яка має на 
меті створення для молодих дослідників умов сприяння та підтримки їх наукової діяльності, творчого пошуку. 
Основними завданнями ради молодих учених є об’єднання молодих дослідників з метою залучення їх до 
фундаментальних та прикладних досліджень, формування методологічної культури, озброєння науково-
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дослідними методами, підвищення рівня професіоналізму, формування готовності до сприймання нових 
наукових ідей, концепцій та їх подальшої розробки.  

Особливу увагу рада приділяє участі молодих дослідників у роботі наукових шкіл, лабораторій, проблемних 
груп, співпраці зі студентським науковим товариством університету. Важливим аспектом є участь молодих 
науковців у роботі науково-практичних конференцій, а також у різноманітних конкурсах, грантах, виставках, 
наукових проектах, тощо. У зв’язку з цим рада сприяє своєчасному поширенню відповідної інформації серед 
молодих дослідників університету (у 2005 р. в університеті створено спеціальний підрозділ комерціалізації прав 
об’єктів інтелектуальної власності). 

Члени ради та молоді науковці протягом 2005 року брали участь у підготовці наукових студентських 
конференцій, тісно співпрацювали з науковим студентським товариством і студентським братством 
університету. Молоді дослідники проводили круглі столи, консультації, лекції для студентів на відповідних 
факультетах з методики й організації наукових досліджень, знайомили з правилами користування бібліотекою та 
пошуком наукової інформації в мережі Інтернет (для 1-2 курсів), правилами оформлення результатів 
дослідження, їх статистичної обробки, оформлення курсових, дипломних проектів (для студентів 4-5 курсів), 
сучасних мультимедійних методів презентації наукових доповідей (для аспірантів, дипломників). Практично на 
усіх факультетах члени ради молодих учених залучені до підготовки студентів для участі в предметних 
олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт. На природничому, соціально-психологічному і 
філологічному факультетах значна частина студентів має спільні наукові публікації з викладачами. 

Протягом звітного періоду діяльність ради проводилася згідно з положенням та календарним планом роботи. 
Оновлено склад ради, обрано нових членів з усіх факультетів університету. Радою здійснено систематизацію 
тематики робіт молодих науковців, зібрано повну інформацію про молодих дослідників усіх кафедр 
університету. Головою ради доцентом Р.К. Мельниченко проведено звітні збори за минулий навчальний рік, 
поточні збори з організаційних питань про шляхи і пропозиції щодо поліпшення наукової і методичної роботи 
молодих дослідників університету подано на розгляд до адміністрації університету (витяг з протоколу від 
24.02.2005 р.).  

Усього в університеті у складі 35 кафедр на 9 факультетах працює 167 молодих дослідників (викладачів, 
аспірантів) віком до 35 років, з яких 23 кандидати наук, 10 доцентів. 

У 2005 р. молодими дослідниками ЖДУ було опубліковано 345 робіт, з яких 1 монографія, 1 підручник і 4 
посібники з грифом МОН України, 128 фахових статей, 4 патенти, 2 наукові збірки, 38 методичних 
рекомендацій, понад 160 матеріалів конференцій. 

Молоді викладачі є членами багатьох міжнародних наукових товариств: "The Ukrainian Society for the Study of 
English Messenger", TESOL (очолює Американський Дім), входять до міжнародної спілки USSE. Кафедри 
факультету іноземних мов співпрацюють з Корпусом Миру в Україні. Ряд науковців входить до складу різних 
наукових товариств: Паразитологічного товариства України, Гідроекологічного товариства України, 
Українського ботанічного товариства, Польського науково товариства. Співпрацюють з Відділами оптичної 
квантової електроніки та фізики кристалів Інституту фізики НАНУ; є членами Житомирського осередку 
Асоціації політичних психологів України і Житомирського відділення Всеукраїнської асоціації психодрами, 
представниками центру політичного менеджменту по Житомирській області є кандидати психологічних наук 
В.В. Горбунова та В.О. Климчук. 

Молоді доценти Г.Є. Киричук і Л.М. Янович є відмінниками народної освіти України; кандидат біологічних 
наук Д.А. Вискушенко з травня 2005 р. – стипендіат Кабінету Міністрів України, а доцент кафедри зоології 
Р.К. Мельниченко та доцент кафедри екології та природокористування О.В. Гарбар у 2005 р. стали лауреатами 
Державної премії президента для молодих учених у галузі науки і техніки. 

Протягом 2005 р. відбувся значний професійний ріст молодих науковців, зокрема 14 з них захистили 
дисертації: асистент кафедри зоології Т.В. Чорномаз – на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних 
наук, ст. викладач кафедри фізики Д.А. Степанчиков– на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-
математичних наук; ст. викладач кафедри соціальної і практичної психології В.О. Климчук, асистенти кафедри 
загальної, вікової та педагогічної психології Н.М. Кульбіда та Н.І. Сидоренко захистили дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата психологічних наук, асистент кафедри інноваційних технологій освіти і виховання 
Н.А. Басюк, асистенти кафедри педагогіки О.М. Власенко та М.А. Федорова, викладач кафедри музики з 
методикою викладання О.В. Плотницька та викладач кафедри англійської мови В.О. Калінін захистили 
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, асистент кафедри української літератури 
Г.Д. Левченко, ст. викладач кафедри англійської філології І.Е. Сніховська та викладач цієї ж кафедри 
О.О. Борисов, викладач кафедри англійської мови Б.П. Білоус захистили дисертації на здобуття наукового 
ступеня кандидата філологічних наук. Ще 8 випускників аспірантури та здобувачів успішно зробили попереднє 
обговорення дисертаційного дослідження, 22 молодих науковці вступили до аспірантури.  

Таким чином, науково-дослідна робота в університеті розвивається відповідно до  сучасних вимог і 
передбачає подальше накопичення наукового потенціалу, розробку фундаментальних та прикладних наук, 
розширення міжнародної співпраці. 

 
Проректор з наукової роботи, 

міжнародних та регіональних зв’язків 
О.А. Дубасенюк 
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ЗУСТРІЧ ОДНОДУМЦІВ  

(ПРО НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ВИКЛАДАННЯ РІДНОЇ 
МОВИ В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ) 

 
Школу поставили українці в один ряд з 
такими словами, які рівноцінні життю,–  

мама, Україна, мова. Нас віками  
втоптували в землю і забороняли мову, 

 а ми живемо, ростемо і дужчаємо,  
бо маємо незнищенне начало – освіту. 

Ярема Гоян 
 
Незвичайним виявився урок рідної мови у третьому класі Житомирського ліцею № 25, проведений 

учителем початкових класів О.С. Лісневською: діти побачили автора  підручника! Він уважно 
спостерігав за всім, що   робилося на уроці, проглядав учнівські зошити, по-доброму посміхався і 
радів з кожної гарної відповіді. Залунав дзвоник з уроку, і діти, які вже звикли до гостя, зітхнули: "До 
побачення, Миколо Самійловичу…".  

Так 4 квітня 2006р. розпочався науково-практичний семінар, організатором якого стала кафедра 
філології і лінгводидактики (педагогічний факультет). Теоретична частина семінару виявилася 
надзвичайно результативною, оскільки тут зібралися люди, для яких не байдужа доля рідної мови в 
рідній школі: науковці кафедри філології і лінгводидактики Житомирського державного 
університету, викладачі Коростишівського педагогічного коледжу, представники міськвно, керівники 
методоб’єднань, завучі шкіл міста. Гостинно зустрів колег — близько 40 учасників семінару – 
колектив ліцею № 25 на чолі з директором Г.А. Пономарьовою. Але справжньою подією для всіх 
стала доповідь доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена Академії педагогічних наук 
України, автора програми і підручників для початкової школи Миколи доповіді (доценти кафедри 
філології і лінгводидактики Л.М. Міненко, Г.В. Підлужна, Л.І. Бондарчук,  викладач 
Коростишівського педколеджу Л.В. Рудницька, вчитель початкових класів Є.М. Литвин та інші), а 
також запитання до академіка свідчать про те, що педагогічна Житомирщина багата на  творчі 
особистості, а процес навчання молодших школярів рідної мови, як і проблема підготовки 
висококваліфікованих кадрів учителів-словесників для початкової школи, перебувають в центрі уваги 
освітян. Толерантність і водночас схвильована відвертість розмови надали семінару такої 
демократичності й глибини, що присутні й не помітили, як промайнули години. 

Попереду — зустріч М.С. Вашуленка з випускниками педагогічного факультету, яких ще 
В.О. Сухомлинський назвав насамперед словесниками. А про мовно-мовленнєву та методичну 
підготовку майбутніх педагогів мають, звісно, дбати  викладачі кафедри філології і лінгводидактики 
за підтримки керівництва факультету… 

 

Катерина Климова,  
завідувач кафедри філології і лінгводидактики. 
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ПРАВИЛА 
для авторів "Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка" 

 

У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" 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 
ідентичним роздруківці. 

2.  Параметри сторінки: формат А4, поля – 3,5 см з усіх 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). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Використання 
інших стилів не допускається.  

4.  Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, 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: 
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 використаних джерел та 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, прийматися 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 Зарицькій О.Л. (кім. № 213 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 
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