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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

Актуальність дослідження. Тематика зла слугує одним з полюсів 

експресивного маркування культурних практик сучасності, в різноманітності та 

заангажованості кліше яких губляться критеріальний та категоріальний зміст 

базової категорії етики. В парадигмі текстоцентризму література стала розглядатися 

як літературний текст, а семантика зла як чинник конструювання сюжетів, що 

тиражуються медійним простором. Візуальний поворот, що являє собою рефлексію 

над реорганізацією ціннісних орієнтацій сучасних культурних практик, трансформує 

текстуальні структури в патерни власного коду. Також важливим чинником 

актуалізації нашого ракурсу дослідження є той фактор, що література та, відповідно, 

літературознавство, довгий час залишалися базовими культурними практиками 

націотворення, а, отже, семантика зла мала відповідну специфікацію в різних 

національних варіантах культури. Тому, актуальним завданням сьогодення 

залишається вивчення семантики зла та розуміння її ролі в організації та 

функціонуванні літературного тексту та його вітчизняного варіанту. 

Даний ракурс дослідження проблеми має цілий спектр наукових джерел. 

Філософсько-естетичне дослідження своєрідності поезії здійснено за допомогою 

аналізу праць таких класиків естетичної думки як Н. Буало, Ф. Шлегеля, Г. Гегеля. 

Філософські та культурологічні рецепції теорії літератури представлені роботами 

М. Бахтіна, Г. Блума, Г. Лукача, М. Бланшо, Ж.-П. Сартра. Структуралістський 

варіант літературознавства репрезентований працями Р. Барта, Я. Мукаржовського, 

П. Баррі, В. Проппа, Ц. Тодорова, Р. Якобсона. Значення в цьому контексті мають 

роботи представників російського формалізму Б. Ейхенбаума, Ю. Тинянова, 

В. Шкловського. Саме вони вперше показали як певні форми прийомів стають 

чинником творення змісту літературного твору. Їх розробки знайшли продовження в 

роз’ясненні специфіки поля літератури та способу його організації в соціологічних 

розробках П. Бурдьє та С. Леша. Значення культурних практик друку для 

становлення літератури як виду мистецтва (отже, становлення літературного тексту 

як першої історичної форми масового художнього виробництва, що і уможливлює 

перспективи його формалізації), а також їх ролі для процесу націотворення 

проаналізовані в творах Б. Андерсона, А. Канарського, М. Маклуена, Б. Рідінгса. 

Дослідження текстоцентризму як парадигми гуманітарного знання 

здійснюється в розробках структуралізму та постмодернізму, представлених 

роботами Р. Барта, Ж. Дерріда, У. Еко, Ю. Крістєвої, Ю. Лотмана, 

Я. Мукаржовського, Р. Якобсона, а також філософської герменевтики Г.-Г. Гадамера, 

М. Гайдеґера, П. Рікера. Специфіка семіотичного та більш конкретно семантичного 

підходу проаналізована в працях таких представників прагматизму як Ч. Пірс та 

Ч. Морріс, а також структуралізму як Р. Барт, Ж.-А. Греймас, Ц. Тодоров. Важливе 

місце займають семіотичні розробки проблеми інтертекстуальності у творчості 

У. Еко, Ю. Крістєвої.  

Тематика зла в історико-філософській перспективі розкривається у зверненні 

до класиків філософської думки Платона, Аристотеля, Плотіна, Августина 

Блаженного, Р. Декарта, Г. Лейбніца, І. Канта, Г. Гегеля, Ф. Ніцше, а також в 

роботах сучасних філософів Г. Арендт, З. Баумана, А. Добжинськи, А. Камю. 
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Вітчизняні розробки проблеми зла представлені працями В. Єфіменко та 

В. Малахова. 

Естетосфера зла есплікується в контексті творів К. Розенкранца та Ж. Батая. 

Формальний та формотворчий характер семантики зла був розкритий завдяки 

працям Т. Куннаса в процесі звернення до творів таких західних письменників як 

Е. Бронте, Ф. Кафка, М. Пруст, а також російських – О. Пушкін, Ф. Достоєвський, 

Л. Толстой. Профетичний характер російської літератури, а також її зв'язок з кризою 

гуманізму проаналізований в роботах М. Бердяєва, С. Франка, Г. Флоровського, 

З. Фрейда, Л. Шестова. Аналіз вітчизняного літературного процесу щодо його 

своєрідності семантики зла здійснений в творах таких авторів як І. Котляревський, 

П. Мирний, М. Коцюбинський, І. Франко, І. Нечуй-Левицький, Т. Шевченко. 

Підставою рефлексії над «історією української літератури» стали роботи таких 

класиків вітчизняної думки як Г. Грабович, М. Грушевський, Д. Донцов, 

Д. Чижевський. Було здійснено також звернення до праць таких сучасних 

українських літературознавців як Н. Порохняк, О. Салія, І. Лімборського, 

В. Колкутіної. 

Теоретико-методологічною основою дисертації стали роботи таких 

українських естетиків як І. Бондаревська, В. Герасимчук, Л. Левчук, В. Личковах, 

В. Панченко, О. Оніщенко. 

Аналіз ступеня наукової розробки теми свідчить про те, що попри існування 

значного масиву літератури, в якій більшою чи меншою мірою висвітлюються різні 

аспекти обраної для дослідження проблеми, все ж стан її наукового осмислення не 

можна визнати достатнім. Проблема зла довгий час була базовою для етичної сфери 

та навіть отримала певні розробки в естетичній  сфері, де були проаналізовані такі 

його форми як самодостатнє та диявольське, однозначне та багатозначне. 

Формотворчий та навіть технічний характер семантики зла для морфології 

літературного тексту було обґрунтовано саме через призму структуралістського 

літературознавства. Проте, більшість філософів, що висунули ряд цінних зауважень 

щодо обраної нами проблеми не зверталися до її ретельної розробки. Все ж, варто 

зазначити, що специфіка семантичного підходу до проблеми зла в літературному 

тексті вивчена недостатньо. На подолання цього недоліку і спрямоване дане 

дослідження. 

Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано на кафедрі етики, естетики та культурології філософського факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах науково-

дослідної теми філософського факультету НДР № 16 БФ041-01 «Модернізація 

філософської та політологічної освіти і науки України на основі міжнародних 

освітньо-наукових стандартів». 

Метою дослідження є філософсько-естетичний аналіз способу сигніфікації 

зла в полі літератури. Дана мета передбачає розкриття наступних завдань: 

 надати дефініцію літературного тексту в логіці парадигми 

текстоцентризму; 

 визначити своєрідність семантичного підходу до розуміння специфіки 

літературного тексту та його національних варіантів; 
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 уточнити типологію зла в історико-філософській ретроспективі 

західноєвропейської етичної думки; 

 проаналізувати значення семантики зла як формотворчого чинника 

літературного тексту; 

 дослідити національні інваріанти зла в російських літературних текстах 

ХІХ ст.; 

 дослідити семантику зла в  українській літературній антропології. 

Об’єктом дослідження є філософсько-естетичний та критичний дискурси зла 

в художній літературі ХІХ ст. 

Предметом дослідження є семантика зла в полі літератури як форми 

художнього тексту. 

Методологічна основа дослідження. У відповідності до об’єкту, предмету 

дослідження та поставлених завдань, застосовується методологія, яка забезпечує 

можливість комплексного використання інструментарію естетики як науки щодо 

специфіки літературного тексту, представленого в концепціях Р. Барта, М. Бахтіна, 

М. Грушевського, У. Еко, Ю. Лотмана, Ж.-П. Сартра, Д. Чижевського. 

В свою чергу, важливим для розуміння специфіки наукового підходу, 

представленого у роботі, є розрізнення семантики та герменевтики як стратегій 

дослідження, що тематизують «всю сукупність людських відносин до світу, як вони 

виражені в мові» (Г.-Г. Гадамер), текст як модель культури при методологічній 

настанові редукції множинності мов. В даному контексті компаративний аналіз 

семантики, як вона запропонована в концепції Ч. Пірса, та герменевтики, що 

репрезентована позицією Г.-Г. Гадамера, доводить необхідність уточнення (навіть 

звуження) визначення тексту (в широкому значенні) як писемно зафіксованої мови. 

Визначення ролі літератури в цьому процесі обумовлює звернення до праць 

П. Бурдьє та С. Леша, які намагалися виявити логіку організації історичних форм 

символічного виробництва. Базовими також є розробки структуралістського 

літературознавства Ю. Лотмана, Я. Мукаржовського, Р. Якобсона, а також 

російської формальної школи (Б. Ейхенбаум, Ю. Тинянов, В. Шкловський). 

Основу дослідження складає аналітико-описовий метод, що дозволяє 

утримувати єдність теоретично-філософського, естетичного та літературно-

критичного рівнів. Метод забезпечує можливість звернення до певних літературних 

текстів. Дослідження побудовано з урахуванням вимог логічної послідовності 

викладу, аргументованості головних положень та збереження критичного ставлення 

до досліджуваного матеріалу.   

Наукова новизна дослідження полягає в розкритті специфіки семантичного 

підходу до режиму означення зла в процесі конструювання нарративних та 

сюжетних структур літературного тексту. Зокрема було: 

Вперше 

 доведено значення семантики зла як формотворчого чинника 

літературного тексту. Виявлено, що процес автономізації художнього поля 

супроводжується виникненням естетичних концептів зла (К. Розенкранц, Ж. Батай, 

Т. Куннас), де останнє стає самодостатнім та отримує статус метафори 

перевершення, надмірності, трансгресивності. Проте в художніх практиках 
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функціонування літературного тексту, шляхом гри означника та означуваного, 

семантика зла стає чинником формотворення колізій літературного письменництва, 

інтерпретативною основою критики рутинної ортодоксії і дебаналізуючої єресі, а 

також підставою обґрунтування поліваріативності нової онтологічної моделі.  

 визначено, що український варіант літературної антропології, що  

заснована на синтезі рефлексії західноєвропейської спадщини та міфопоетичної, 

народної традиції, уникає антагоністичних протиставлень добра – зла та конструює 

життєсвіт, де біль скінченності людського існування межує з авторитетом традиції, 

але не претендує на його абстрактне заперечення. 

Уточнено 

 дефініцію літературного тексту як форми літератури, що відповідає 

становленню парадигми текстоцентризму, який отримує в художньому полі 

наступні параметри: 1) підставою його творення та споживання висувається 

естетична насолода, яка сама отримує статус знакового коду, 2) образи і нарративи 

функціонують як знаки (тобто є дискретними елементами, реальність конструюється 

засобами мови, здійснюється домінування конотативних зав’язків над 

денотативними), 3) відбувається зрушення від твору до тексту та релятивізація 

постаті автора.   

 типологію зла в історико-філософській ретроспективі 

західноєвропейської теоретичної думки, у відповідності з якою зазначена 

проблематика має певні варіації: метафізичну, соціальну та моральну, що відповідає 

етапам диференціації культури та зрушенню філософської думки від рефлексії над 

догмою до дискурсивної структури: 

o метафізичний статус зла в філософській думці обґрунтовується в умовах 

єдності онтологічної основи (на засадах космо- та теоцентризму); 

o соціальна проблематика зла є симптомом секуляризації соціокультурних 

практик та їх філософської рефлексії;  

o моральна форма зла стає можливою лише в умовах обґрунтування 

автономії моральної свідомості.  

В цілому тема зла в західному стилі філософування стає можливою лише як 

проблема порушення міри (нестатку та надлишку) та єдності онтологічної основи та 

пов’язана з підвищенням інтерпретаційних можливостей суб’єкту в процесі 

становлення та деконструкції монотеїзму. 

 

Набули подальшої розробки  

 обґрунтування специфіки семантичного підходу до проблеми 

дослідження літературного тексту як нового варіанту сцієнтистської методології 

гуманітарних наук, який виявляє обмеженість класичної суб’єкт-об’єктної опозиції 

як базової настанови естетичного та літературно-критичного аналізу художнього 

твору. Значення літератури як культурної практики націотворення дозволяє 

говорити про відповідні конотації нереференціальної семантики; 

 текстовий аналіз зла в російській літературі ХІХ ст. Доведено, що у 

профетичному покликанні остання конструює семантику зла в перспективі 
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антагонізму держави та «російського бунту», тобто вісь протиставлення відсутності 

«свободи – свавілля», де обидві крайності виступають симптомами кризи гуманізму. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. Отримані 

результати можуть бути використані у навчальному процесі, зокрема при складанні 

навчальних програм загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних закладів, наукових 

дослідженнях з естетики, етики, літературознавства. 

Апробація результатів дослідження. Окремі результати дослідження були 

представлені під час участі у конференціях: міжнародна науково-практична 

конференція «Проблеми формування громадської думки в сучасній Україні» (м. 

Київ, КНУКіМ); IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Екологія 

візуальності: стратегії, концепти, проекти» (м. Черкаси. Черкаський обласний 

художній музей), Традиційна щорічна міжнародна наукова конференція «Дні науки 

філософського факультету – 2016» (м. Київ, КНУ ім. Т. Шевченка). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою, 

здійсненою в галузі естетики на основі аналізу художньо-літературного доробку 

зарубіжних та українських письменників. Висновки й положення наукової новизни 

здобуті автором самостійно. За темою дослідження видано без співавторів шість 

наукових статей.  

Публікації. Основний зміст дисертації висвітлено у 9 наукових працях, 5 з 

яких – статті у наукометричних, фахових виданнях України, 1 – стаття у 

нефаховому виданні України, 3 – доповіді на міжнародних та всеукраїнських 

наукових та науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи обумовлені специфікою  

дослідження, яка випливає з мети та завдань. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів (6 підрозділів), кожен з яких завершується висновками, та загальних 

висновків, а також списку літератури і використаних джерел складеного з 206 

позицій (перелік подано на 16 сторінках). Повний обсяг дисертації становить 191 

сторінок, з яких основний текст дисертації викладений на 167 сторінках. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; висвітлено ступінь 

вивчення проблеми; визначено зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, 

темами; охарактеризовано мету, задачі, об‘єкт, предмет і методи дослідження; 

розкрито наукову новизну та практичне значення одержаних результатів; наведено 

дані про їх апробацію та впровадження, а також щодо публікацій, структури й 

обсягу роботи. 

Перший розділ - «Теоретико-методологічні засади дослідження 

літературного тексту» - формулює базові теоретичні настанови та поняття 

дисертаційної роботи. 

Підрозділ 1.1 - «До проблеми визначення літературного тексту» -  

покликаний продемонструвати специфіку організації поля літератури в парадигмі 

текстоцентризму. 
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Літературний текст є феноменом епохи «пізнього Модерну» (Е. Гідденс) та 

межею «романтичної форми мистецтва» (Г. Гегель). Так М. Грушевський формулює 

позицію дотичну Г. Гегелю, де «поезія в широкому сенсі слова» відповідає 

«артистичним вимогам» естетичного задоволення і обіймає художню прозу в 

цілому. Проте, український мислитель відзначає, що розквіт українського «не 

письменності, але письменництва», тобто літератури у вузькому значенні терміну, 

починається, на його думку, саме з XIX ст. Цей період Г. Блум у зв’язку з 

літературою західного канону називає демократичною епохою. Саме в цьому 

контексті можна розкрити значення літературного тексту як історичної форми 

літератури, художні практики якої стають підставою рефлексії парадигми 

текстоцентризму.  

Новоєвропейська культура здійснюється в умовах не лише секуляризації 

(тобто виникнення світської культури), але і в автономізації наукової, моральної та 

художньої сфер. Остання стає «світською формою священного» (В. Беньямін). 

Відповідний спосіб організації художнього поля передбачає вивільнення мистецтва 

не лише з-під влади соціального замовлення церкви, але й світського меценатства, а, 

отже формування «ринку символічної продукції» (П.  Бурдьє). Суб’єкт як «жорстке 

ядро Модерну» (З. Бауман) стає підставою абсолютизації суб’єкт-об’єктної опозиції 

(оскільки об’єкт конституюється по відношенню до суб’єкту, як яскраво доводить 

М. Гайдеґер) та «часу картини світу», що являє собою легітимацію фіксованого 

погляду на світ. В концепті «вираження» (Г.-Г. Гадамер), що позначає суб’єктивну 

самодостатність творця, художнє слово (поезія та драма) функціонує ще як 

«публічне ораторське мистецтво» (Б. Рідінгс). Зло в природньому світлі розуму для 

представників літератури Просвітництва може бути зображене лише з дидактичною 

метою, тобто для демонстрації необхідності його покарання.  

Остаточна автономізація полів культури, в першу чергу моралі та мистецтва, 

свідчить про парадигмальний зсув від очевидності протиставлення суб’єкту та 

об’єкту, означника та референта до домінанти «гри означника та означуваного» 

(Ж. Дерріда). Вся культура в парадигмі текстоцентризму являє собою «систему 

відносин між текстами» (Ю. Тинянов). Мистецтво починає розумітися як художній 

текст, а література як літературний текст. Так, в царині теоретичного дискурсу 

гуманітарних наук здійснюється лінгвістичний поворот, на засадах якого семантика 

та герменевтика, а також структуралізм оголосили текстоцентризм як парадигму 

гуманітарних наук, де мова оголошується «найпершою формою даності будь-якого 

духовного досвіду» (Г.-Г. Гадамер). Зростає значення семантичного підходу в 

гуманітарних науках, що найбільш повно розкриває розуміння організації 

літератури як літературного тексту. 

Підрозділ 1.2 - «Семантичний вимір літературного тексту в парадигмі 

текстоцентризму» - покликаний продемонструвати значення та специфіку 

семантичного підходу до досліджуваного феномену. 

Як правомірно зазначає українська дослідниця В. Герасимчук, яка здійснила 

одне з найбільш масштабних в українській естетиці досліджень парадигми 

текстоцентризму, текст виступає як структурно-семантична матеріальність, тоді як 

дискурс є семантично-прагматичною матеріальністю. Семантичний вимір та підхід 
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(при збереженні настанови адекватності поліметодології) стають домінантними в 

ситуації розуміння культури як тексту. Відповідно, в царині мистецтва 

привілейований статус отримує концепт «знаку». Заслугою семантики Г.-Г. Гадамер 

вважав фіксацію загальних структур мови, що доводить можливість логічної 

формалізації мовних виразів та відмову від помилкового ідеалу однозначності знаку. 

Саме останнє робить літературний текст «найважливішою формою тексту» та 

розкриває значення семантичного підходу для парадигми текстоцентризму. 

Літературний текст постає як форма літератури з домінуванням структурно-

семантичної організації, тобто де слова починають функціонувати як знаки, на 

відміну від поезії, де «слова функціонують як речі» (Ж.-П. Сартр). Це означає що в 

поезії легітимність слів як речей визначається самодостатнім суб’єктом й є 

похідними від його «вираження». Цей зсув проявляється в таких позиціях 

структуральної естетики та літературознавства як зміщення від «твору до тексту», 

«смерті автора» (Р. Барт), проблематизація «всезагальності значення естетичної 

цінності» (Я. Мукаржовський) та «актуальності прекрасного» (Г.-Г. Гадамер). В 

середині художньої цілісності літературного тексту мистецька автономія дозволяє 

створити засобами «одивовиження» (В. Шкловський) специфічні семантичні 

структури (однією з яких є семантика зла). 

Важливим для розуміння ситуації текстоцентризму є той факт, що 

літературознавство стає базовою університетською дисципліною (Б. Рідінгс) та 

культурною практикою націотворення (Б. Андерсон, М. Маклуен). Відповідно, 

семантика зла отримує власну специфіку в різних формах національних культур, що 

стане подальшим ракурсом нашого дослідження. 

Другий розділ - «Філософсько-естетичний контекст експлікації зла» 

дозволяє зрозуміти підстави самодостатності проблеми зла в зазначених 

теоретичних перспективах.  

Підрозділ 2.1 - «Типологія зла в історико-філософській ретроспективі 

західноєвропейської теоретичної думки» - розглядає історичну динаміку 

теоретичної рецепції даного феномена. 

«Добро – Зло» є базовою категоріальною та критеріальною диспозицією, 

основою моральної свідомості. Вперше в історії теоретичної рефлексії лише 

християнська теологія з її монотеїстичним універсалізмом дозволила поставити 

відповідне запитання достатньо всезагально. В античній філософії проблематика зла 

була задана Платоном й Аристотелем лише в соціально-філософській перспективі у 

класифікації неправильних видів держави.  

Тема зла увійшла в християнську традицію через зороастризький варіант 

дуалізму та патристичне питання про свободу волі (Оріген, Августин). 

Християнство доходить до лейбніцевого формулювання «теодицеї», тобто 

виправдання Бога перед наявністю зла, що можливе у трьох вимірах: метафізичному 

(недосконалість), фізичному (страждання), моральному (гріховність). Класифікація 

перспектив теодицеї була здійснена також норвезьким дослідником Л. Свендсеном в 

модусі: цілісності (нестаток пізнаваних можливостей); свободи волі (надлишок 

пихатості); залишеності (неповноцінності). На християнських витоках дослідження 

«первородного гріха» ґрунтується і феноменологічна «символіка інтерпретації зла» 
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французького теоретика П. Рікера. Цей істотний зв'язок семантики зла з 

методологічною настановою інтерпретації є принципово важливим для нашого 

дослідження. 

Наступний етап модернізації західної культури проявляється не лише в 

диференціації релігійної та світської культури, але й в автономізації сфер останньої. 

Так вже у І. Канта закономірним етапом «коперніканського повороту» стає 

обґрунтування того, що лише моральний вимір є «власне злим». Тобто зло постає 

лише як «морально-практичний феномен» в контексті «суб’єктивних» засад 

імперативу «морального закону». Просвітницькі мотиви «інтелігібельного добра» 

мають продовження в концептах організаційного зла («банальність зла» Г. Арендт, 

«актуальність Голокосту» (З. Бауман)). Проте, така інтерпретація втрачає формалізм 

та трансценденталізм морального виміру зла деонтологічної етики І. Канта, оскільки 

лише цей великий німецький ригорист послідовно обстоював автономність 

морального закону. Сучасні дослідження проблеми зла є варіаціями зазначених 

базових етичних розробок, як доводить український етик В. Малахов.  

Тим самим, можна прийти до висновку, що історико-філософська 

ретроспектива західноєвропейської думки демонструє нам, що проблематика зла 

має певні варіації: метафізичну, соціальну та моральну, що відповідає етапам 

диференціації культури та зрушенню від «універсуму догми» до «універсуму 

дискурсу». Християнська теологія та класична філософія в цілому, залишаються на 

ґрунті метафізичної проблематики зла. Тенденція до секуляризації культури та 

раціоналізації філософської думки призводить до формулювання соціального виміру 

проблеми зла (Аристотель, Т. Гоббс, Г. Арендт, З. Бауман, А. Прокоф‘єв). 

Послідовне доведення морального статусу зла стає можливим лише на засадах 

критики практичного розуму І.Канта. 

Підрозділ 2.2 - «Семантика зла як формотворчий чинник літературного 

тексту» - представлений аналізом концепцій, що обґрунтовують  самодостатність 

зла в естетичній сфері (К. Розенкранца, Ж. Батая, Т. Куннаса), а також його 

формальний характер в художніх практиках даного типу літератури. 

В результаті трансформацій художнього поля послідовник Г. Гегеля 

К. Розенкранц постулює, що «деформація» прекрасного призводить до 

«паразитування» на ньому потворного. Останнє не має власної сутності, але 

абсолютизує ніщо як момент становлення прекрасного, хворобу Духу як форму 

«хибної свободи», що являє собою порушення міри. Одним з вищих ступенів 

потворного на етапі деформації стає зло як «практично-огидне». Тим самим, 

модифікації зла (беззаконня, містичне та пекельне) і стають, власне, підривом 

автономії мистецтва у логіці тріадно-діалектичної системи потворного і способом 

виходу за межі художнього поля. Саме аналіз літературних персонажів (Софокла, 

У. Шекспіра, Г. Лессінга) дозволяють К. Розенкранцу наповнити змістом зло як 

естетичний концепт.  

Тема зла як «існування-на-межі» розробляється і в естетиці трансгресивного 

досвіду французьким дослідником Ж. Батаєм. Саме цю межову, трансгресивну 

природу має, на його думку, саме література. Її трансгресивний досвід працює на 

підрив суб’єкт-об’єктної опозиції, тому що «Суверен не може бути річчю». Тема зла 
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стає «найбільш дієвим способом висловити пристрасть». Цю тезу Ж. Батай доводить 

на трьох рівнях своєї творчості: теоретичному, художньої критики та власне 

літературних творів. Відмова від парадигми відображення може навіть призвести до 

нівелювання сенсу літературного твору, аж до інтерпретації зла як «низки порожніх 

відчуттів». 

Більш споглядальна позиція представлена в роботі сучасного фінського 

дослідника Т. Куннаса. Він розробляє класифікацію зла не як закономірний етап 

естетики потворного, що являє собою послідовну філософську систему, а як 

дескрипцію його різновидів в мистецтві. Переважають в його описах приклади з 

літературою, що власне і зафіксовано навіть в назві твору «Розкриття сутності зла у 

літературі та мистецтві». Проте, певна методологічна послідовність, притаманна  

К. Розенкранцу та Ж. Батаю, у фінського дослідника відсутня. Незважаючи на його 

претензію дотримуватись гуссерлівського варіанту поділу на трансцендентальне та 

емпіричне ego, ця феноменологічна настанова залишається амбівалентною стосовно 

його тексту. Вихідний розподіл на однозначне та багатозначне зло залишається 

еклектичним. В цілому, можна погодитися з тезою Т. Куннаса про те, що зло (як і 

для Ж. Батая), набуває особливого значення для європейської літератури як 

«потужний елемент структури сюжету», його рушія. 

Отже, можна прийти до висновку, що для поля літературного тексту є 

актуальним проблематика зла, що претендує на самодостатній статус. Проте, 

естетичний концепт «література зла» в реальних художніх практиках літературного 

тексту стає не регулятивною настановою, а формотворчим чинником. Семантика зла 

є основою метасюжетики літературного тексту, а тому отримує формальний, навіть 

можна сказати технічний характер. Вже В. Пропп довів, що антагоніст є необхідним 

елементом морфології казки. В ситуації нової онтології текстоцентризму, 

відхилення від ідеалу стає підставою варіювання сюжетів, інтерпретації 

полісемантичності твору. Вже в романтизмі філістерські настанови ідеалу 

класицизму піддаються критиці, а «герой зла» (М. Бахтін) стає джерелом активності. 

Школа російського формалізму доводить, що основою аналізу літературних текстів 

мають бути не моральні ідеали та ідеологічні настанови, а технічні прийоми 

побудови висловлювань та тексту в цілому. Проривом стала на цьому шляху робота 

Б. Ейхенбаума «Як зроблена «Шинель» Гоголя». Не лише «рутинна ортодоксія», але 

й «дебаналізуюча єресь» (П. Бурдьє) підлягають «зношенню сенсів» (Ю. Тинянов) 

та піддаються критиці. Тематика зла як формальний прийом можливості полі-

інтерпретативності стає «рушієм сюжету» (Т. Куннас), основою художньої колізії як 

головного стрижня літературного тексту. 

Третій розділ - «Національні варіанти проблематизації зла в літературних 

текстах» - виявляє специфіку російського та українського варіантів літературного 

тексту та своєрідність їхнього способу репрезентації семантики зла. 

Підрозділ 3.1 - «Російські інваріанти «магії зла» та криза гуманізму» -  

здійснюється спроба класифікації зла в творах таких широко визнаних 

представників російського літературного канону як О. Пушкін, Л. Толстой, 

Ф. Достоєвський. 
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Важливим для розуміння російської національної моделі семантики зла є 

визначення ролі, яку відігравала художня література у «внутрішньому становленні 

російського духу» (Г. Флоровський). Профетичне покликання російської літератури 

розроблялося такими знавцями російської культури та літератури як М. Бердяєв, 

В. Розанов, Ю. Тинянов, C. Франк. Зокрема C. Франк оголосив Л. Толстого і 

Ф. Достоєвського «засновниками і попередниками російської філософської думки». 

Відповідно, більш очевидним стає розкриття «магії зла» (Р. Якобсон) в грі 

означника та означуваного як низки дихотомій, елементи яких, обидва є формами 

культивування відхилення від норми: держави та бунту (Катерина, Пугачов), того, 

що «віджило» і не «прижилося» (графиня та Герман), «патетичного» та 

«анекдотичного» (Б. Ейхенбаум). Складна класифікація персонажів зла 

представлена в романі-епопеї Л. Толстого «Війна і мир», де зазначена проблематика 

розгортається на декількох рівнях: народному, аристократичному, всесвітньо-

історичному та метафізичному. Гра сенсів кружляє навколо пригнічення імперії-

велетня (негнучкої та жорсткої, втіленої в образі «мідного вершника») та відповіді 

на неї – російського бунту «безглуздого та нещадного» (О. Пушкін), де «пища 

многих смерть и кровь» (рос. М. Лермонтов).  

Для розуміння російської специфіки семантики зла є важливим, що 

семантична структура розкривається в самому способі організації художнього 

тексту російського роману, де «предмет не мислиться, а з ним ведеться розмова» 

(так характеризує Раскольнікова М. Бахтін). «Внутрішня діалогізація та особиста 

зверненість до усього» унеможливлює західний варіант «формалізму в етиці» 

(М. Шелер). «Звернення до мови іншого» (Б. Ейхенбаум) призводить до виникнення 

вперше в творчості Ф. Достоєвського нового жанру «поліфонічного роману» 

(М. Бахтін), що долає форми «монологізованого художнього бачення» та найбільш 

адекватно реалізує принцип діалогічності та «невизначеності» як гри означника та 

означуваного в ситуації «кризи гуманізму» (С. Франк). Якщо постмодерністський 

структуралізм висуває «деконструкцію» як технологію вписування кожного тексту в 

контекст, то російський діалогізм в своєму профетичному покликанні викривав не 

лише банальність «рутинної ортодоксії», але й зайвість, зловісність «дебаналізуючої 

єресі» перед «ланкою вибухів» (Ю. Лотман) російської історії. 

Підрозділ 3.2 – ««Каталог зла» української літературної антропології» - 

здійснює аналіз своєрідності української антропологічної моделі та її семантичного 

виміру.  

Українська література, як і вся вітчизняна культура, на шляху до незалежності 

держави, існувала в опозиції двох мов - «книжної та народної» (П. Куліш), що не 

могло не позначитися на специфіці українських літературних текстів. В процесі 

аналізу «історії української літератури» (М. Грушевський, Д. Чижевський) 

виокремлюються наступні підходи: філологічний (В. Адріянова-Перетц, 

О. Ристенко), соціально-політичний (М. Драгоманов, С. Єфремов, О. Пипін, 

І. Франко) та духовно-історичний (Ф. Буслаєв, О. Веселовський). Останній тяжіє до 

«культурно-історичного аналізу» (Д. Чижевський). Саме він покликаний надати 

можливість обґрунтувати значення вітчизняного варіанту літературної антропології 
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як теоретично-критичної рефлексії для «відкриття в літературних творах елементів 

світогляду авторів чи персонажів, характерних для всієї доби або окремих течій».  

Важливу роль в цьому процесі, на думку Д. Чижевського, відіграє мова 

літературного твору як «засіб мистецького оформлення змісту твору». «Тропи та 

фігури» як засоби «прикрашання» мови складають гру означника та означуваного, 

тобто стають базовими інструментами текстологічного аналізу української 

літератури. Такі засоби прикрашання слугують маркерами трансформації 

антропологічної моделі, характерної для української культури. Тим самим 

розкриваючи можливості гуманітарних студій в якості «літературної антропології» 

(Н. Порохняк). Тематика зла виступає в даному контексті як рушій сюжету 

бурлескної епатажності «семантики котляревщини» (Г. Грабович) з її «українською 

архіомоделлю»; «сімейних хронік» (Д. Деніс, Ї.-Л. Ру, Н. Порохоняк) у творах 

І. Нечуй-Левицького, А. Свидницького; інтерпретацій «спростачених Прометеїв», 

що поєднують протилежність козаків і свинопасів (Д. Донцов про персонажів 

Шевченка); «сакрально-хтонічного  нарративу» та містично-побутового «гарту 

гуцулів» (І. Франко, М. Коцюбинський). 

 «Каталог зла» (Г. Грабович) української літературної антропології має інший 

зріз, ніж у російському літературоцентризмі: зберігаючи перспективу історичну та 

метафізичну, він спрямований на репрезентацію «структур повсякденності» 

(Б. Вальденфельс), а не створення галереї образів в межах опозиції репресивності 

«імперія – заколот». Домінування «тривіального жанру», що має романтичні 

коріння, навіть спричинило зворотній рух «пошуку Великої літератури» 

(Г. Грабович) в емігрантських колах (І. Багряний, Ю. Клен).  

 

ВИСНОВКИ 

1. Починаючи з естетики романтизму поезія обґрунтовується як «вищий 

вид мистецтва», що потім закріплюється в художній ієрархії форм мистецтва 

Г. Гегеля. «Есхатологія мистецтва» свідчить про автономізацію художнього поля та 

становлення «тексту» та «знаку» як базових естетичних понять. Відповідно, 

літературний текст в парадигмі текстоцентризму стає способом організації поля 

літератури та підставою формування його сенсів. 

2. Специфіка семантичного підходу в літературному тексті покликана  

розкрити специфіку його формотворчих структур та підстави інтерпретації гри 

означника та означуваного. 

3. Історико-філософський аналіз дозволяє говорити про наступну 

класифікацію видів зла: метафізичне, соціальне та моральне. Вона відповідає етапам 

секуляризації та диференціації форм європейської культури. Автономізація сфери 

мистецтва виявляє тенденцію до естетизації проблеми зла. 

4. Репрезентація зла в естетосфері (представлена теоретичними 

концепціями К. Розенкранца, Ж. Батая та Т. Куннаса) демонструє самодостатність 

зла в логіці текстоцентризму. Проте, зло формалізується в художніх практиках 

літературного тексту та стає рушієм сюжету в ситуації кризи гуманізму та 

виникнення нових антропологічних моделей, що мають національні варіанти 

втілення. 
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5. Ідея літературократії (М. Берг) стає формою впорядкування тексту в 

Росії як дискурсу влади «чиновницького народу». Семантика зла стає тим, що 

об’єднує, поглинає обидві крайнощі імперії та бунту, породжуючи образи «зайвої» 

(О. Пушкін), «підпільної» (Ф. Достоєвський) людини в ситуації нового етапу кризи 

гуманізму. 

6. «Культурно-історичний аналіз» (М. Грушевський, Д. Чижевський) 

української літератури дозволяє виявити наступну домінантну тематику 

українського «каталогу зла» (Г. Грабович): міфопоетичну (І. Котляревський, 

М. Коцюбинський, І. Франко) та реалістично-побутову (П. Мирний, І. Нечуй-

Левицький, Т. Шевченко), підстави їхнього синтезу. Це дозволяє говорити про те, 

що у вітчизняному варіанті літературної антропології інформи секулярного, 

соціального зла не остаточно виокремилися з синкретизму сакрально-хтонічного 

нарративу, також представленого в  літературному тексті.  

Таким чином, підсумовуючи вище зазначене, ми можемо здійснити авторське 

уточнення семантики зла як формотворчого чинника літературного тексту, підстав 

моделювання «дебаналізуючої єресі» та викриття «рутинної ортодоксії». 
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АНОТАЦІЯ 

Бондаренко О.О. Семантика зла в літературному тексті: Філософсько-

естетичний аспект. Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.08 – естетика. Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2017. 

Дисертація присвячена вивченню семантики зла та виявленню ролі чинника 

конструювання сюжетів у формуванні літературного тексту і його національних 

варіантів. Під кутом зору дослідження проблеми зла здійснено експлікацію 

тематики зла в історико-філософській перспективі, досліджено текстоцентризм як 

парадигму гуманітарного знання, висвітлено парадигму естетосфери зла,  

літературно-художні тексти щодо специфіки семантичного підходу до проблеми зла.  

У дисертаційному дослідженні розглянуто природу літературного тексту, специфіку 

семантичного підходу, семантику зла як стрижень літературного тексту, типологію 

зла в контексті західноєвропейської теоретичної думки, національні моделі зла в 

українській та російській літературах. Розгляд творчої позиції таких авторів як 

О. Пушкін, Е. Бронте, П. Мирний, Л. Толстой, Ф. Кафка, М. Пруст, здійснюється 

через призму формотворчого та формального характеру семантики зла. Окремо 

проаналізовано «Каталог зла» в українській літературній антропології. Проведений 

аналіз засвідчив підстави інтерпретації гри означника та означуваного в контексті 

«есхатології мистецтва», де автономізація художнього поля набуває спрямування до 

естетизації проблеми зла. Також теоретичними концепціями К. Розенкранца, 

Ж. Батая й Т. Куннаса представлено зло в естетосфері. Ідея літературократії 

засвідчує аксіоматичну форму впорядкування тексту. У роботі встановлено, що 

семантична структура зла конструюється як сюжетоутворююча вісь. 

Ключові слова: семантика, зло, семантика зла, літературний текст, 

література, текст, текстоцентризм. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Бондаренко О. О. Семантика зла в литературном тексте: Философско-

эстетический аспект. Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.08 - эстетика. Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченка, Министерство образования и науки Украины, Киев, 2017. 

Диссертация посвящена изучению семантики зла и выявлению роли фактора 

конструирования сюжетов в формировании литературного текста и его 

национальных вариантов. С точки зрения исследования проблемы зла осуществлено 

экспликацию тематики зла в историко-философской перспективе, исследован 

текстоцентризм как парадигма гуманитарного знания, освещена парадигма 

естетосферы зла, литературно-художественные тексты о специфике семантического 

подхода к проблеме зла. В диссертационном исследовании рассмотрены природа 

литературного текста, специфика семантического подхода, семантика зла как 

стержень литературного текста, типология зла в контексте западноевропейской 

теоретической мысли, национальные модели зла в украинской и русской 

литературах. Рассмотрение творческой позиции таких авторов как А. Пушкин, 

Э. Бронте, П. Мирный, Л. Толстой, Ф. Кафка, М. Пруст, осуществляется через 

призму формообразующего и формального аспектов семантики зла. Отдельно 

проанализированы «Каталог зла» в украинской литературной антропологии. 

Проведенный анализ виявил основания интерпретации игры означающего  и 

означаемого в контексте «эсхатологии искусства», где автономизация 

художественного поля приобретает направление в эстетизации проблемы зла. Также 

теоретическими концепциями К. Розенкранца, Ж. Батая и Т. Куннаса представлено 

зло в эстетосфере. Идея литературократии свидетельствует об аксиоматической 

форме организации текста.В работе установлено, что семантическая структура зла 

конструируется как сюжетообразующая ось. 

Ключевые слова: семантика, зло, семантика зла, литературный текст, 

литература, текст, текстоцентризм. 

 

ABSTRACT 

 

Bondarenko O.O. Semantics of evil in literary text: philosophical and aesthetic 

aspect. Manuscript. Dissertation for the degree of Candidate of Philosophy in specialty 

09.00.08 – aesthetics. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017. 

Dissertation is devoted to semantics of evil and revealing the role of subject’s factor 

constructing in the formation of a literary text and its national variants. From the 

perspective of the problem of evil  it has been done the research of explication of evil in 

historical and philosophical perspective. The text has been researched as a center of 

knowledge paradigm in humanitarian sphere. In the dissertation it is stated that in the 

aesthetic realism the notion of "expression" (G. G. Gadamer) plays the role of theoretical 

basis, which denotes the subjective self-sufficiency of the creator. The theoretical 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


15 
 

justification for this provision is romantic "cult of genius". The autonomy of the fields of 

culture at this stage is a tendency, not an achieved state, and therefore some hypotheses of 

cross-cultural spheres are possible. The most obvious embodiment of this state of affairs is 

the Kantian definition of beauty as a "symbol of morality". Final autonomy fields of 

culture, especially art and morality, shows the formation of such a method of signification 

as "modernism." Beginning with the aesthetics of romanticism, poetry is grounded as "the 

highest form of art," which is then fixed in the artistic hierarchy of forms of art by G. 

Hegel. "Eschatology of art" indicates the autonomy of the artistic field and the formation 

of "text" and "sign" as basic aesthetic concepts. The literary text becomes a way of 

organizing the logic of an autonomous artistic field and the basis for the formation of its 

meaning. The areas of aesthetic paradigm of evil and literary texts have been exposed 

regarding the specific semantic approach to the problem of evil. The dissertation research 

examined the nature of the literary text, specificity of the semantic approach, the semantics 

of evil as the core of a literary text, the typology of evil in the context of Western 

theoretical thought, national models of evil in Ukrainian and Russian literature. 

Consideration of creative position of authors such as A. Pushkin, E. Bronte, P. Mirniy, 

L. Tolstoy, F. Kafka, M. Proust was carried out through the prism of formative and formal 

character semantics of evil. "Directory of evil" was analyzed in Ukrainian literary 

anthropology separately. The conducted analysis demonstrated the grounds for 

interpretation of denotation and connotation game in the context of "eschatology of art", 

where artistic autonomy field becomes oriented to the aesthetic problem of evil. Also 

theoretical concepts of K. Rosenkranz, G. Bataille and T. Kunnas represented evil in the 

aesthetic area. The idea of literature force demonstrates axiomatic form for streamlining 

text. The work establishes, that semantic structure of evil is constructed as creating a plot 

axis. Blight literary anthropology is based on a synthesis of Western Heritage, 

mythological and poetic folk tradition. The definition of a literary text and the typology of 

evil in Western theoretical thought have been clarified. The semantic approach has been 

further developed in the context of the study of national literary text, invariants of evil 

theme in the texts of Russian literature. 

Keywords: semantics, evil, semantics of evil, literary text, literature, text, text as a 

center. 
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