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АНОТАЦІЯ 

Левчук Тереза. Критерії художності літератури: дихотомія змісту і 

форми в контекстах епох. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальностей 10.01.06 – теорія літератури; 10.01.01 – українська література. 

– Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

Міністерства освіти і науки України. Київський національний університет 

імені Т. Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено дослідженню критеріїв художності з огляду на  

феноменологію літератури. Простежено закономірності становлення поняття 

література в процесі вироблення критеріїв художності з урахуванням 

контексту культурно-історичних епох, мистецьких явищ, національної 

специфіки. Вироблення критеріїв художності певною епохою визначається 

трактуванням естетичних категорій, які історично змінюються й оновлюються  

і внаслідок тривання художньої практики, і в процесі розвитку наукової 

рефлексії щодо них.  

Ревізовано дію таких критеріїв художності, як вигаданість, цілісність; 

здійснено спробу з‘ясувати міру їхнього універсалізму в категоріях 

змістоформи. З‘ясовано, що критерій цілісності не можна використовувати 

беззастережно, знаючи, що ознакою високохудожнього твору можуть бути 

цілком протилежні якості, як-от фрагментарність, колажність тощо. Про 

відкритість / закритість твору можемо говорити на смисловому рівні, 

завершеність / незавершеність – на формалістичному, про цілісність – на рівні 

естетичного сприйняття. Зміна трактування принципу цілісності впродовж 

літературного розвитку визначила шляхи методології літературознавчих 

досліджень, особливо у ХХ ст. Відповідно до вимог часу критерій цілісності 

сприяв формуванню парадигми розуміння твору від закритої змістово-
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формальної єдності (античність) до текстово втіленої інтерпретаційної 

множинності смислів (постмодернізм).  

Критерій уявного / вигаданого як ознаку «чистої» літературності 

розглянуто на прикладі казки,  яка в новому часі  стала перехідною ланкою 

між міфологією та літературою, змінивши функцію вимислу – він став 

усвідомленим та ігровим.  

Відносність вигаданого підтверджено й на прикладі середньовічних 

видінь – вірогідних із позиції авторів і неймовірних у сприйнятті інших. Зі  

зміною світогляду, розширюється світ пізнання, і межі вигаданого й 

достовірного також змінюються. Кожна епоха позиціонує себе щодо 

попередньої критичним ставленням до її засадничих естетичних настанов. 

Кардинальні зміни щодо середньовіччя і його містичної версії мистецтва 

внесли митці доби Відродження, митці бароко розгорнули свою програму в 

протилежний від соціальних настанов Ренесансу бік – до внутрішньої людини; 

класицисти повністю скасували барокове розуміння мистецтва, романтики 

дискредитували всі настанови класицистів тощо. 

Перманентні ревізії домінантних уявлень про мистецтво властиві й 

історії української культури. Шістдесятники переконливо показали, як може 

лише одне покоління митців повністю переформатувати систему цінностей. У 

різний спосіб вони намагалися вирішити проблеми літературності й у 

непростих умовах ідеологізованої (перед тим репресованої) культури дати 

відповідь на питання, яку літературу вважати справжньою, високохудожньою. 

Взаємопроникнення вигаданого / достовірного в художньому 

відображенні фактів дійсності змушує замислитися над роллю жанрів у 

процесі формування поняття літератури. Естетичні можливості жанру 

доведені тривалим розвитком літератури, а саме поняття – жанр – є чи не 

найвиразнішим критерієм літературності. Однак час від часу актуалізується 

питання про належність текстів, які постали у певних жанрах, до художньої 

літератури. Насамперед це стосується виразно функційних жанрів, пов‘язаних 
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з іншими, нелітературними видами діяльності людини, – політика, історія, 

наука, юриспруденція тощо. Межову природу жанру  наочно 

продемонстровано на матеріалі утопії / антиутопії, есе, біографії, заповіту. 

Затвердіння жанрових форм супроводжує процес установлення 

демаркаційної лінії між літературою – з одного боку, і науковими, релігійними 

й історичними формами висловлювання − з іншого. Жанри «твердіють», аби 

стати межею літератури. Але відразу ж починається процес порушення норми 

й трансформації старих жанрів. Активна вербалізація нового досвіду 

супроводжується появою нових жанрових матриць.  

Висловлено припущення, що всі жанри художньої літератури, навіть ті, 

які мають очевидно мистецький статус, походять із позалітературної сфери 

культури. Як засвідчила історична поетика та численні дослідження архаїчних 

спільнот, здійснені у ХХ ст. представниками різних галузей гуманітарних 

наук, усі мистецькі жанри походять із первісних обрядів або ритуалів, отже, 

мали спочатку не мистецьку, а сакральну чи вжиткову функцію. Рівночасно 

функціонуючи, вербалізовані жанри мусили набувати все більш усталеної 

форми і, своєю чергою, ставали акумуляторами життєвого процесу, формами, 

здатними слугувати ємністю для пам‘яті, досвіду, традицій. Поступове 

пересування жанрів у мистецьку сферу відбувається одночасно з 

актуалізацією естетичних потреб у світосприйнятті людини.  

Процес естетизації культури неодмінно супроводжується пошуком 

оптимальних мистецьких форм. Спостережено діалектичну суперечність – у 

періоди посиленої уваги до форми загальний художній рівень творів 

знижується, і навпаки – своєрідне нехтування формою, принаймні 

дистанціювання від зразка дає високоякісні результати.  

Форма як ознака літературності і, відповідно, мірило цінності 

літературного твору активно працює у протилежних тенденціях культурного 

розвитку – естетстві та функційності. Поняття формалізм трактуємо у трьох 

значеннях: провідна дослідницько-методологічна тенденція, що передбачає 



5 

глибокий аналіз форми літературних творів; установка на перспективу 

майбутньої ідеальної (взірцевої) форми твору у творчому процесі, що підкоряє 

стихійність творення; аксіологічна категорія (суголосна естетству чи антично-

класицистській традиції), яка визначає пріоритет виробленої форми. 

Простежено тяжіння європейської літератури до формалістичної 

виробленості, що відобразилося у двох лініях – версифікаційне естетство та 

зорова поезія. Коли перша тенденція сприяла формуванню мовних норм 

художньої літератури і загалом національної мови, то друга свідчила про 

непогамовне прагнення до постійного вправляння у власному ремеслі.  

Апологетика версифікаційної майстерності яскраво втілилася в 

формалістичній тенденції європейської поезії – від трубадурів до неокласиків. 

Твори прихильників формалістичної витонченості вирізняються 

ідеалістичною настановою на красу, вишуканістю поетичних засобів, 

відшліфованими ритмом і римою. У всіх національних виявах їхня творчість 

була спрямована на збагачення літературно-поетичної мови. 

Версифікаційний рівень літератури загалом і творчості окремих 

письменників зокрема дає підстави для висновків про природу й характер 

творчого процесу на рівні опанування техніки. Яскравим прикладом 

шліфування письменницької майстерності шляхом перекладу є творчість 

І. Франка й Лесі Українки. Їхні твори розглянуто в контексті опанування 

антично-класицистською традицією, що тривала в європейській поезії до 

кінця ХІХ ст. 

 В українській літературі формалізм виявлявся і на методологічному 

рівні, й на рівні художньої практики. Окрім виразно епатажних проявів у 

футуристських експериментах, принципово нові формалістичні тенденції 

проявилися у творчості класиків – І. Франка й Лесі Українки. Естетико-

творчий дисонанс письменників відбиває полеміку різних естетичних систем – 

реалістичної та модерністської. Жанрово-стильові шукання І. Франка 

провадилися в напрямі збагачення національної літератури ще не освоєними 
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формами, що засвідчує суспільно значиму функційність діяльності 

письменника. Новаторські пошуки Лесі Українки зосередилися на 

модернізації класичних засобів поетики та розвиткові нових жанрових форм 

драматургії, зокрема драми ідей.  І. Франко дбав про виробленість творів у 

контексті злободенності, Леся Українка – про їхню позачасову художність.  

Ближче до нашого часу все певніше виходить на перший план така 

ознака літературності, як словесна образність – універсальний спосіб 

мистецького втілення суб‘єктивності. Проаналізовано твори яскравих 

представників українського модернізму на мовному рівні. Б. І. Антонич, 

В. Свідзінський, Б. Шульц, В. Стус стали основними персонажами власних 

творів, глибоко ліричних й автобіографічних в основі. Можна стверджувати, 

що ці автори подарували культурі себе як митців й унікальних особистостей, 

як архетипних героїв, що вражають здатністю бути й творити за межею 

можливостей і всупереч будь-яким приписам. Усі вони – скоріше порушники, 

аніж творці традиції, хоча їм властиве ґрунтовне засвоєння різноманітних 

знань. Унаслідок творчого опрацювання метафоричної мови письменники 

досягають ефекту різного в одному (Антонич, Свідзінський, Шульц – 

сюрреалісти), з одного мовного образу формують різні, а то й кардинально 

різні (Стус – експресіоніст) стилі. Митці такого рівня відкривають для мови 

нові можливості. Актуалізуючи внутрішні смисли слів, вони віднаходять нові 

сучасні значення, втілюючи у свіжі форми. У ХХ ст. критерій оригінальності 

стає чи не основним. 

Водночас дієвість і навіть аксіоматику висунутого в новому часі 

критерію образності піддано сумніву. Ще один (чи не головний) парадокс 

літературності полягає в тому, що авторська образність не повинна 

універсалізуватися, а отже не може стати мірилом. Образність кожного разу 

непередбачено інша. Як тільки образ стереотипізується (усі мовні образи 

можуть тиражуватися, втрачати свою свіжість, тобто твердіти), він перестає 

бути ознакою повноцінної художності, стає інструментом у руках епігона. 
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Виробляючи неповторний стиль, митець мусить знайти особистий рецепт 

творчості відповідно до власного ідеалу краси. Незважаючи на атрибутивні 

якості мистецьких творів, кожен письменник слідує законам художності по-

своєму, втілюючи їх в оригінальній творчості, опосередковано вибудовуючи 

власну естетичну систему. Відтак критерії художності зумовлені не лише 

історично, а й персонально. 

Урахування культурно-історичної вмотивованості критеріїв художності 

– головна методологічна засада у визначенні мистецького рівня літературних 

творів.  Критерії дослідника літератури мусять корелюватися з критеріями, на 

основі яких твір виник. 

Ключові слова: художня література, зміст, форма, критерії художності, 

літературний розвиток, естетичні категорії, жанр, поетика, феномен.  

 

SUMMARY 

Levchuk Tereza. The Criteria of Artistic Merit of Literature: The 

Content-Form Dichotomy in the Contexts of the Epochs. – The qualifying 

scientific work on the manuscript‗s rights.  

Doctoral Dissertation in the Fields of Humanities in the Specialties 10.01.06 

Theory of Literature, 10.01.01 Ukrainian Literature. – Lesya Ukrainka Eastern 

European National University of Education and Science of Ukraine. Taras 

Shevchenko Kyiv National University of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 

2019. 

The dissertation is focused on the investigation of the criteria of fictionality in 

terms of phenomenology of literature. A narrow inquiry is made into the development 

of the concept of literature along with the generation of the criteria of fictionality in 

the context of cultural and historical epochs, art phenomena and national 

characteristics. The aesthetic categories determine the criteria of fictionality within a 

framework of a cultural and historical epoch. These categories vary and get updated 
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as a function of a historical context, ongoing artistic practice and the development of 

the appropriate scholarly introspection. 

We have revised such criteria of fictionality as make-belief and integrity. An 

attempt is made to reveal the extent of their universality in terms of a content-form 

symbiosis. A special emphasis is laid on the criterion of integrity. The latter cannot 

be employed without a few important caveats: the distinctive features of a highly 

aesthetic literary work can be opposed to the property of integrity, e.g. fragmentation 

or a collage technique. The characteristics of openness/closeness of the literary work 

pertain to its semantic level, whereas completeness/incompleteness characterizes its 

structural level (i.e. the level of form).  

Integrity belongs to the level of reader‘s reception. A modification of the 

approaches to the principle of integrity in the course of literature development 

defined the methodology of literary studies, especially in the 20
th

 century. In 

accordance with the imperatives of time the criterion of integrity promotes an 

interpretive paradigm shift: from a closed unity of content and from (classical 

antiquity) to a textually manifested plurality of interpretations (postmodernism).  

The criterion of ―fictitious/make-believe‖ as an indicator of pure literariness 

has been analyzed on the material of a fairy tale. In the modern period of time the 

latter has become a transitional chain link between mythology and literature. The 

fictitiousness (make-belief) under these circumstances has changed its nature and 

functions: it has become a result of a self-conscious act and acquired ludic overtones.  

A relative value of fictitiousness has been exemplified by a Video (a medieval 

literary genre): what is credible from the author‘s perspective may or may not be 

credible from the reader‘s one. A change in a world outlook causes a shift in world 

cognition. As a result, the borders between the credible and the fictitious undergo 

changes as well. Each subsequent era has a critical view of the basic aesthetic tenets 

of a previous historic phase. For example, the artists of the Renaissance period tended 

to radically change the fundamental principles and modify a mystic approach to art 

characteristic of medieval literature. The artists of the Baroque period shifted its 

focus in the direction opposite to the social attitudes of the Renaissance and 
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foregrounded the role of the Inner Person. The Classicists totally reconceptualized the 

Baroque-oriented approach to art, whereas the romanticists subverted all the 

underlying concepts of the classicists and so on. 

The preponent conceptions of Ukrainian art have also been subject to 

permanent revision throughout its history. The so called Sixtiers (the political Thaw 

writers) proved conclusively than one generation alone is able to provide a total 

reconstruction of the reigning system of values. By various means the Sixtiers tried to 

solve the problems of literariness and, in a complex environment of an ideologically 

orchestrated (and politically repressed during preceding years) culture and provided 

an answer to the question of what type of literature can be regarded as literature of 

high artistic merit.  

The interface of the credible and the fictitious in the artistic representation of 

the facts of reality makes us think about the role of genres while and when the 

concept of literature was being moulded. The aesthetic potentials of a genre are 

proved and demonstrated due to a long-lasting development of literature. The very 

notion of  ―genre‖ is probably the most conspicuous criterion of literariness. What are 

the criteria for attesting this or that text (with specific generic characteristics) as 

fiction? Remarkably, this question is intermittently brought up, especially regarding 

the functional genres, i.e. those related to the other (non-literary) types of human 

activities – politics, history, science, law. Such genres as utopia / anti-utopia, essay, 

biography, testament manifest the blurred boundaries between genres.  

The solidification of the generic classes is contingent on the establishment of a 

demarcation line between literature, on the one hand, and scientific, religious and 

historical varieties of discourse, on the other. Genres get solidified, as it were, to 

become a border of literature. As soon as this happens to process of norm disruption 

and the transformation of previous genres are launched. Active verbalization of a new 

experience is attended by the generation of new generic matrices. 

My contention is that all genres of fiction, even those having a manifest status 

of a piece of art, are rooted in an extra-literary sphere of culture. As historical poetics 

attests and as it is indicated by numerous studies into the archaic communities carried 
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out in the 20
th

 century by the representatives of different fields of the humanities all 

the artistic genres derives from primordial rites and rituals. Therefore, originally, all 

the artistic genres had a sacral and utilitarian (rather than artistic) meaning. Operating 

simultaneously, the verbalized genres inevitably became firmly established and, 

therefore, turned into the accumulators of life experience; in other words, they 

became the moulds functioning as recipients of human memory, traditions and 

experience. A gradual shift of genres to the domain of art goes on concurrently with 

the actualization of aesthetic needs in a human world-view.  

Aestheticization of culture is unfailingly accompanied by a search for optimal 

forms of art. We can observe a dialectical contradiction: during the period of a 

heightened awareness of a form, the artistic level of artistic works drops, whereas an 

idiosyncratic neglect of the form or, at least, a distance from an exemplar tend to 

produce a high-quality artistic product. 

The form as a marker of literature and, respectively, an axiological benchmark 

of a literary text is ―actively working‖ in the opposite vectors of cultural 

development: aestheticism and functionality.  

Our understanding of the notion of formalism is threefold: a major research –

and-methodological tendency providing for a thorough analysis of a literary form; an 

orientation to a future ideal (exemplary) form of a literary work in an creative 

process, that subdues its spontaneity; an axiological category (consonant with 

aestheticism or classicism of antiquity) determining the priority of the form brought 

into being. 

We have explored the gravitation of a European literature to formalism in 

poetry, which manifested itself in two routes: versified aestheticism and visual 

poetry. While the former contributed to the evolution of linguistic norms in fiction, 

the latter demonstrated an insatiable desire for a constant exposure of one‘s technique 

of writing poetry.  

Apologetics of versification craftsmanship has embodied in a formalistic 

tendency of European poetry – from troubadours to new-classicists. The literary 

works of the adherents of formalism in literature are distinguished by an idealistic 
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emphasis on beauty, sophisticated poetic devices, refined rhythm and rhyme. In all 

their national varieties the works of the proponents of formalism were targeted at 

enrichment of a literature poetic language. 

The level of versification pertaining to literature, in general, and to the works 

of a specific writer, in particular, allows a few inferences about the nature and type of 

a creative process at the level of artistic technique. 

The literary works of Ivan Franko and Lesya Ukrainka may serve as a graphic 

example of the way the two artists polished their writing skills by means of 

translations. Their work have been studied in the lens of historical tradition of ancient 

Greece and Rome in antiquity (The period of classicism lasted in European poetry 

until the 19
th

 century). 

Formalism in Ukrainian literature was revealed both at a methodological level 

and at a level of poetic discourse. Apart from explicitly bombastic experiments of a 

futurist poetry-type the Ukrainian classics – Ivan Franko and Lesya Ukrainka – 

displayed cardinally new formalistic approaches to poetry. The aesthetic and creative 

dissonance of the two authors reflected a polemic between the aesthetic systems of 

two movements in literature: modernism and realism. 

Ivan Franko‘s search for new genres and styles resulted in enriching a national 

literature of Ukraine with a number of novel and yet unexpected forms which 

testified to a special socially meaningful function of the writer‘s job. Lesya 

Ukrainka‘s innovative quest was focused on her attempts to modernize the classical 

poetic devices and develop new generic forms of drama, namely, the Drama of Ideas.  

Ivan Franko was concerned about the response of his works to the most 

relevant issues of the day, whereas Lesya Ukrainka‘s primary concern was a timeless 

artistic value of her poetry. 

Closer to our times a specific attribute of literariness has become more 

prominent. This attribute is verbal imagery, a universal means of artistic 

representation of subjectivity. We have studied the works of a few outstanding 

figures of Ukrainian modernism with due regard to their linguistic level. 

B. I. Antonych, V. Svidzinskij, B. Shults, V.Stus became the main characters of their 
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own works, lyrical and autobiographical at their core. It would be fair to say that 

these authors bestowed their talent and individual uniqueness to culture and became 

its archetypal heroes. The latter impress the readers by their ability to be and create 

beyond the boundaries of possibility and against all kinds of restrictions and 

regulations. All of them are transgressors rather than creators of a tradition (though a 

quality inhering in all of them is a comprehensive knowledge of a variety of 

intellectual fields). Owing to a creative deployment of a metaphorical language these 

writers achieved the effect of integrating disparate realities into a new unity 

(Antonich, Svidzinskij and Shults were surrealists), or mould different (sometimes 

radically different) styles out of one verbally expressed image (Stus is an 

expressionist). The artists of this caliber opened up new vistas for poetry. 

Actualizing the inner semantics of the words the poets discover new up-to-date 

meanings and translate them into fresh and unhackneyed forms. It is not an 

understatement to say that the criterion of idiosyncrasy comes to the forefront. 

Meanwhile, the efficacy and even the axiomatics of the criterion of imagery 

(valid in the modern periods of time) is interrogated. This can be explained by one 

more (maybe, the most important) paradox of literariness: the author‘s imagery 

should not be universalized and, therefore, cannot serve as an aesthetic benchmark. 

Imagery is each time unpredictably different. As soon as an image is stereotyped (all 

the verbal images can be replicated, conventionalized and lose their freshness) it 

ceases being a marker of a full-scale artistry and becomes a tool in the hands of a 

derivative writer or a poet. By hammering out a unique style the artists have to find 

their individual creative recipes to match their own ideals of beauty. Irrespective of 

the attributive qualities of the works of art each writer has his or her own vision of the 

laws of fiction and constructs his or her personal aesthetic system accordingly. Thus, 

the artistic criteria are contingent on historical and personal factors.  

Summing up, taking into account the cultural and historical framework of the 

criteria of fiction is the major methodological tenet providing the assessment of the 

art value of a literary work. The criteria of a literary critic have to be correlated with 

the criteria used to judge the value of fiction at the time the literary work was written. 
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ВСТУП 

 

 Актуальність дослідження. Розвиток літератури у світовому, 

національному масштабах і на рівні індивідуальної творчості зумовлений 

багатьма чинниками, і критерії, за якими той чи той твір увійде в літературу, а 

ще важливіше – залишиться в ній, постійно перебувають в епіцентрі цілого 

комплексу наук. Тут перетинаються інтереси власне літературознавства, 

психології (зокрема психології творчості), філософії, естетики, 

мистецтвознавства, культурології тощо.  

Проблема критеріїв художності не просто важлива – вона 

основоположна для літературознавства. Наведемо кілька красномовних цитат. 

«Відповідь на запитання, що таке література та які її ознаки, належить до 

основних завдань літературознавства, адже визначає його предмет і сферу 

зацікавлень» [180, с. 9]. Така заява у ХХІ ст. не видається анахронічною чи 

риторичною, бо ж насправді розбіжностей у дефініціях літератури й 

побільшало, і вони стали суперечливішими. Самé «поняття літератури» 

(Ц. Тодоров) зазнало різних найменувань – від тексту до дискурсу.  

 Дж. Каллер зазначає, що «у контексті сучасної теорії запитання ―Що 

таке література?‖ стоїть особливо гостро, оскільки теорія виявила 

літературність текстів усіх типів» [177, с. 48].   

 На думку М. Зубрицької, «з перспективи ХХІ ст. вже не виглядає зовсім 

дивним, чому найвідоміші, тепер вже класичні літературознавчі тексти, мали 

такі промовисті назви, як наприклад, ―Що таке література?‖ П.-Ж. Сартра, 

―Що таке автор?‖ М. Фуко, ―Смерть автора‖ Р. Барта, ―Чи є текст?‖ С. Фіша, 

―Історія літератури як провокація‖ Г.-Р. Яусса…» [155, с. 122]. 

Наведені думки виражають загальну симптоматику кризи. Очевидно, що 

подібні запитання належать до розряду вічних, апріорі невирішених, однак без 

намагання відповісти на них науковий поступ припиниться.  
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Заперечуючи можливість однозначної відповіді на запитання «Що таке 

література?», теоретична думка підтверджує недієвість критеріїв, за якими 

можна розмежовувати художню й нехудожньою літературу, високохудожні й 

малохудожні твори, а в оцінюванні тих чи тих письменників або творів 

аргументами слугують думки авторитетів минулого, мода чи ірраціональні 

смаки. Визнання того, що ціла наука про літературу протягом кількох 

тисячоліть не збагнула, що саме вона вивчає, з одного боку, свідчить про 

феноменологію цього об‘єкта, з другого – про слабкі місця теорії. Визначення 

та межі художньої літератури залишаються відкритими й до сьогодні, 

незважаючи на довготривале осмислення явища. Поліфонізм 

літературознавчого трактування вкотре підтверджує тезу про те, що 

«елементарні запитання» водночас найбільш спірні й складні.  

Актуальність дослідження критеріїв художності гостро задекларована в 

українському літературознавстві. «Питання критеріїв художності у 

літературознавстві, – на думку П. Іванишина, – слід зарахувати до категорії 

основних» [165, с. 48]. У праці «Критика і метакритика як осмислення 

літературності» (Київ, 2012) науковець узагальнює досвід останнього 

десятиліття і пропонує сучасну інтерпретацію проблеми «чим є художня 

література?» в межах національно-екзистенціального мислення 

постімперського періоду. 

Окрім згаданої книги П. Іванишина, загострення проблеми критеріїв 

художності літератури латентно чи відкрито звучить у багатьох джерелах 

(наприклад, у «Фрагментах» Р. Семківа [373]). Сприяє цьому теперішня 

ситуація постмодерної епохи з усіма її ознаками: «смерть автора», засилля 

ігрового елемента, розширення віртуального простору культури і, як наслідок, 

чергове захитування критеріїв естетичних цінностей і мистецької вартості.   

Об‘єктом окремих досліджень різних гуманітарних галузей є 

художність, ця невагома, незрима «матерія», яка робить образ надбанням 

мистецтва, а твір – не пасивним відображенням життя, а таким, що живе 
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живим життям [83, с. 17]. Однак за такого, здавалося б, аморфного підходу 

художність у книзі радянського теоретика М. Гея «Мистецтво слова (про 

художність літератури)» (Москва, 1967) набула конкретики: розділи його 

праці дають досить повне уявлення про поетику. Подібну відповідь 

практикують і сьогодні: щоб розлого відповісти на запитання, що таке 

література, потрібно описати її ознаки, фактично скомпонувати розділ 

підручника з назвою «Поетика».  

Запитання «Що таке література?» супроводжує її існування від початків. 

Тривалий час приховане і розпорошене, воно набувало чітких обрисів у 

процесі формування самої науки про літературу. І якщо в ХІХ ст. таким 

запитанням відверто не переймалися літературознавці, бо були зайняті 

утвердженням власної наукової галузі, то у ХХ ст. воно прозвучало в багатьох 

різноманітних варіаціях.  

1991 р. Ж. Женетт укотре актуалізував його в праці «Fiction et diction» 

(російський переклад «Вымысел и слог», 1998), розпочавши її такими 

словами: «Якби я не так боявся здатися смішним, я би міг удостоїти цю 

роботу заголовком, який вже надав одному знаменитому тексту ведмежу 

послугу: ―Що таке література?‖; там, як відомо, це запитання залишається, по 

суті, без відповіді – що, загалом, досить розумно: як можна відповісти на 

безглузде запитання? Так по-справжньому мудрим було б, мабуть, його й не 

ставити» [138, с. 346]. 

Ж. Женетт указує на відповідно названу книгу Ж.-П. Сартра, яка 

з‘явилася 1948 р. [542]. Із корпусу розвідок, що порушують питання дефініцій 

літератури, позиції Сартра й Женетта виокремлено принагідно. Хоча не можна 

не визнати оригінальність і навіть епатажність цих робіт. Загалом кількість 

праць такого типу демонструє важливість проблеми.  

Очевидно, дати відповідь на основоположне запитання цілої науки (а то 

й комплексу наук) у межах дисертації неможливо, тим більше, що впродовж 

існування літературознавства таких спроб було багато. Загостримо увагу на 
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тих аспектах, які, з одного боку, визначають, а з другого – утруднюють 

теоретичні дефініції літератури. Насамперед це стосується критеріїв 

художності, тобто тих ознак, що слугують підставою для визначення 

літературних творів як мистецьких, а також є мірилом якості вияву певних 

характерних рис. 

Література, яка являє собою процес, що протікає у просторі й часі, 

постійно розвивається, й відповідно змінюють її дефініції, а атрибутивний 

набір доповнюють та уточнюють. 

Ураховуючи розбіжності у розмаїтих визначеннях літератури, теоретики 

ХХ ст. запропонували перемістити сам центр проблеми в пошуках відповіді на 

запитання «Що робить літературу літературою?». Р. Якобсон на початку 

1920-х рр. запропонував таку формулу: «Предметом науки про літературу є не 

література, а літературність», тобто така якість тексту, завдяки якій його 

(текст) визнають належним до літератури [501, с. 275]. Літературність 

історично мінлива; для якихось текстів вона полягає в чомусь одному, для 

решти – в іншому. Така рухомість поняття створює передумови для 

теоретичних дискусій навколо мистецтва слова та постійних полемік про 

належність того чи того явища до художньої літератури. 

Розширюючи якобсонівське поняття, Ж. Женетт запропонував 

розмежовувати два типи літературності – конститутивну й кондиціональну, 

літературу по суті й літературу за обставинами [138, с. 348–349]
1
. Література 

вибудовується як галузь, що має центр і периферію. У центрі містяться тексти, 

які одностайно визнають літературними (не обов‘язково якісними). На 

периферії ж перебувають тексти, які можуть виявитися літературними за тих 

чи тих обставин. Тут Женетт спирається на думку Н. Гудмена, який, 

розглядаючи цю проблему стосовно мистецтва в цілому, запропонував 

замінити традиційне запитання естетики «What is art?» («Що таке 

                                                 
1
 В. Тюпа виокремлює два аспекти літературності – типологічний та аксіологічно-

нормативний [429, с. 3]. У лінгвістичному аспекті розвиває цю позицію 

В. Андреєва [11]. 
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мистецтво?») іншим, а саме: «When is art?» («Коли це мистецтво?»). Тобто 

замість того, щоб з‘ясовувати сталу сутність мистецтва, запропонував 

виявляти ті змінні обставини, за яких певний текст, культурний чи природний 

об‘єкт можуть трактувати як факти мистецтва. Якщо конститутивна 

літературність може бути визначена такими критеріями, як вигаданість чи 

організація тексту за певними канонами (скажімо, віршувальними), то 

кондиціональну літературність зумовлює сполука багатьох змінних 

історичних чинників.  

 Виступи Цицерона в моменти їх виголошення були правозахисними 

промовами й не розцінювалися як літературні тексти. Але на відстані двох 

тисячоліть ці зразки риторичної майстерності стали сприйматися як здобутки 

літератури, пам‘ятки словесного мистецтва, зрештою, культурного надбання 

людства. Згаданий факт часто використовується у підручниках і словниках 

для ілюстрації процесу «літературизації» позамистецьких явищ. Однак серед 

античних текстів можна знайти чимало пам‘яток такого ґатунку: медично-

гігієнічні поради Овідія, моральні й державотворчі настанови Солона, 

космологічні спостереження Лукреція, рекомендації щодо ведення сільського 

господарства Вергілія. Варто обмовитися щодо останнього прикладу: 

видатний поет стародавнього Риму творив таки літературу, але з виразною 

дидактичною настановою, кинувши виклик самому собі в охудожненні надто 

неестетичного матеріалу. З часом відбувся зсув в оцінці тексту: від початку 

нелітературний, він здобув умовну літературність. Те саме відбулося з 

псалмами Давида, літописами Київської Русі, проповідями Августина… 

Спостережено закономірність: що далі текст у часі, то швидше 

залучаємо нелітературний факт до літературного дискурсу. У таких випадках 

активізується «аспект архаїчності й культурної цінності, унаслідок чого давній 

утилітарний текст, який призначений обслуговувати практичні цілі 

(оповіщення, інформаційне повідомлення, вказівник), надалі стає частиною 
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художньої культури» [322]. Сфери, з яких тексти переходять у літературу, теж 

різні: політика, релігія, наука, побут.  

Ю. Тинянов у статті «Літературний факт» писав про те, у який спосіб 

явища навкололітературного побуту можуть набувати або, навпаки, втрачати з 

часом літературну функцію. Серед прикладів – мистецькі журнали, 

листування, мовні елементи (шаради, логогрифи, заум). Дослідник доводить, 

що літературний факт – категорія змінна, а отже, дати статичне визначення 

літератури фактично неможливо: «Усі тверді статичні визначення її 

змітаються фактом еволюції» [426, с. 257]. Тобто завдяки зміні «літературних 

фактів» сама література постійно змінює свої кордони, живе й розвивається.  

Своєрідний маршрут у дослідницькому дискурсі «Що таке література?» 

спробував прокласти Ц. Тодоров в есе «Поняття літератури». Застосовуючи 

функційний і структурний підходи, науковець робить висновок, що жоден із 

них не дає точної дефініції явищ, які «з різних поглядів прийнято вважати 

літературою» [423, с. 6]. 

Треба також узяти до уваги той факт, що встановлення меж і критеріїв 

літератури протягом тисячоліть відбувалося окремо для кожного з 

літературних родів: для лірики визначальним було віршування; для 

драматургії – потреби театру; для прози – красномовство і вимисел (останнє 

усвідомили лише романтики). Потроєний об‘єкт значно складніше звести до 

спільних критеріїв; так само непросто встановити його межі.  

 Часто одна епоха повністю перекреслювала літературні норми 

попередників: романтики скасували жанрову завершеність і будь-які 

формальні критерії класицистів; реалісти заперечили засади умовного 

мистецтва. В епоху модернізму будь-які критерії і межі, установлені 

попередниками, стали хисткими або й сумнівними. Зі свого боку, епоха 

постмодернізму повністю переглянула вимоги модерністської літератури. 

 У ХХІ ст. література остаточно стала виробництвом продукту, 

покликаного задовольняти попити ринку. Тут діють майже по-класицистськи 
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тверді вимоги до жанрів і правила виконання. Однак усі знають, що ці правила 

не поширюються на так звану справжню, або ж елітарну, літературу. А що є 

справжньою літературою, кожен тлумачить по-своєму. Коло замкнулося: 

сьогодні, як і на початку, не знаємо напевне, що таке література і якою вона 

повинна бути. Маркерами слугують специфічні ознаки та критерії – жанр, 

риторичні засоби тощо, але вони не можуть бути визначальними, оскільки 

притаманні й позалітературним вербальним конструкціям.  

 Література – змінний об‘єкт, який формує і корелює концепція людини, 

у кожному часі інша. Від того, як людина усвідомлює, розуміє, оцінює себе, 

прямо залежить оцінка всього, що вона створює. Змінюється людина – 

змінюються її ціннісні орієнтири.  

 Отже, поняття література історично зумовлене більшою мірою, ніж це 

видається навіть авторам історичних поетик. Воно не є результатом додавання 

нового / відкритого до відомого, як у будь-якій природничій чи точній науці. 

Поняття літератури виробляє кожна епоха внаслідок доцентрових і 

відцентрових рухів навколо поняття людини. Підвести всі епохи під один 

знаменник – це шлях безплідних дискусій. Кожна епоха намагається виробити 

власне поняття літератури – не узгодити його з попередніми, а позиціонувати 

щодо попередніх, тобто усвідомити, чому розмиваються межі й беруться під 

сумнів ті чи ті критерії. 

Поняття література, яке зазнало численних дефініцій різних епох, 

вимагає діахронічного узагальнення. Якими б суперечливими не були 

визначення літератури або, в іншому варіанті, якими б самоочевидними й 

усталеними вони не здавалися, кожна культура мусить зробити свій внесок у 

поглиблення поняття літератури. А це здійснюють сумарними зусиллями 

письменники, читачі та науковці завдяки посиленій рефлексії над 

літературною традицією, над сучасною літературою і її функціями, над 

процесом творчості й природою твору, багатьма іншими проблемами. У 
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поняття література закладено феноменологію, яка є наслідком феномену 

самої літератури (як би її не називали).  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано на кафедрі теорії літератури та зарубіжної літератури 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки в межах 

кафедральної теми «Модернізм і постмодернізм у літературі ХХ ст.», яку 

затверджено на засіданні вченої ради. Окремі аспекти дослідження здійснено в 

рамах держбюджетних тем «Леся Українка та зарубіжні письменники» 

(державний реєстраційний номер 0109U000575), «Леся Українка і персоналії 

літературного процесу в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (державний 

реєстраційний номер 0118U001093). 

Мета дисертаційної праці – дослідити критерії художності з огляду на  

феноменологію літературності; показати змінність, відносність, історичну 

зумовленість критеріїв художності в дихотомії змісту і форми в контексті 

культурно-історичних епох.   

Визначена мета передбачає розв‘язання конкретних завдань: 

з‘ясувати історичну зумовленість естетичних категорій у європейській 

теорії і виявити їхній вплив на методологію літературознавчих досліджень; 

аргументувати необхідність ревізії естетичних засад попередників і 

перманентного вироблення нових критеріїв художності на матеріалі явища 

шістдесятництва; 

простежити дію таких критеріїв художності, як вигаданість, цілісність; 

з‘ясувати міру їхнього універсалізму в категоріях змістоформи; 

застосувавши жанрологічний підхід до розмежування художньої і 

нехудожньої літератури, визначити естетичні можливості метажанрів 

утопії / антиутопії, есе, біографії, історичну зміну функцій жанру заповіту; 

дослідити функцію формальної досконалості твору як універсального 

критерію художності від античності до сьогодення, розглянути крайні вияви 

формалізму й самозаперечення критеріїв у зоровій поезії; 
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розглянути два вектори українського формалізму в художніх практиках 

І. Франка й Лесі Українки; 

виявити критерії образності через зв‘язок із авторським суб‘єктивізмом 

на прикладі поезії Б. І. Антонича, В. Свідзінського, В. Стуса, прози Б. Шульца, 

простеживши стилетвірну роль домінантного мовного образу (метафори), 

показати унікальність авторського стилю письменників-модерністів; 

осмислити глибинні витоки кризи теоретичної думки в царині вивчення 

художності, підсумувати напрацювання українського та зарубіжного 

літературознавства в пізнанні феномену літературності й запропонувати 

методологічні настанови для вивчення літератури в постмодерну епоху в 

контексті віртуального простору культури.  

Об’єкт дослідження – закономірності становлення поняття література 

в процесі вироблення критеріїв художності з урахуванням контексту 

культурно-історичних епох, мистецьких явищ, національної специфіки. 

Предмет – змістові й формальні чинники, що утворюють художньо-

естетичну дихотомію літературного твору в історично змінних контекстах.  

До розгляду залучено ті наукові, літературно-критичні, публіцистичні, 

художні тексти європейської й української літератури від античності до 

сьогодення, які містять ідеї, концепції, образи, що стосуються специфіки 

літератури як мистецтва слова. 

Методологію дослідження визначає розуміння літератури як складного 

феномену, тому поєднано концепції філософії, естетики, культурології та 

власне літературознавства. У роботі враховано ідеї таких філософів і естетів, 

як  Т. Адорно, Арістотель, С. Аверінцев, М. Бланшо, Й. В. Ф. Геґель, І. Кант, 

С. К‘єркеґор, А. В. Шлеґель, Ф. Шлеґель, Ф. Шеллінґ, О. Лосєв, 

З. Мамардашвілі, В. Татаркевич, Б. Кроче, Х. Ортеґа-і-Ґассет.   

Теоретичну основу становлять засадничі праці основних 

літературознавчих шкіл і напрямків: герменевтики (Ф. Д. Е. Шлеєрмахер, 

Г.-Ґ. Ґадамер), психолінгвістики (О. Потебня), психоаналізу й теорії архетипів 
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(З. Фройд, К.-Ґ. Юнґ, Н. Фрай), формалізму (В. Шкловський, Ю. Тинянов, 

Р. Якобсон, Я. Мукаржовський), структуралізму та семіотики (К. Леві-Стросс,  

Ю. Лотман, У. Еко, Ц. Тодоров), наратології (Ж. Женетт, В. Шмід), 

рецептивної естетики (В. Ізер, Г. Р. Яусс), феноменології (Е. Гуссерль, 

М. Гайдеґґер, Р. Інґарден, Г. Башляр, К. Мерло-Понті, П. Рікер), 

постструктуралізму й деконструктивізму (Р. Барт, М. Фуко, Ж. Дерріда).  

Під час аналізу літературних явищ ураховано сучасні українські 

дослідження специфіки художньої творчості й літературного процесу 

(автори – Н. Астрахан, О. Бабишкін, Н. Бернадська, Т. Бовсунівська, О. Вісич, 

О. Галич, М. Гіршман, М. Гнатюк, І. Денисюк, І. Дзюба, М. Зубрицька, 

М. Зеров, М. Ільницький, І. Качуровський, Г. Клочек, Ю. Ковалів, 

Н. Копистянська, М. Коцюбинська, С. Кочерга, А. Макаров, М. Моклиця, 

М. Наєнко, Д. Наливайко, Р. Піхманець, М. Рудницький, Г. Сабат, 

О. Слоньовська, А. Содомора, Е. Соловей, А. Степанова, Л. Тарнашинська, 

А. Ткаченко, І. Фізер, О. Червінська, Є. Черноіваненко та ін.).   

У роботі застосовано методики феноменологічного, 

структуралістського, текстологічного, контекстологічного, наративного, 

віршознавчого, описового, рецептивно-естетичного, порівняльно-історичного 

аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше в українському 

літературознавстві поняття література піддано всебічному аналізу й 

осмисленню з метою його концептуалізації шляхом дослідження критеріїв 

художності; з одного боку, простежено змінність цих критеріїв, їхню 

укоріненість у світогляд та естетичні засади культурно-історичного періоду, з 

другого – універсалізацію, затвердіння з подальшим переходом у власну 

протилежність; на матеріалі творчості українських шістдесятників 

продемонстровано ревізію естетичних засад попередників і вироблення нових 

критеріїв художності. Атрибутивний критерій розмежування художньої і 

нехудожньої літератури – вигадка, вимисел, фантазія – досліджено на 
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матеріалі казки; указано на його обмеженість. Жанровий критерій 

розмежування художніх і нехудожніх творів простежено на прикладі утопії, 

есе, біографії, заповіту; відзначено важливу роль жанру у формуванні поняття 

література. Формальний критерій оцінки творів і його відносність 

апробовано в аналізі творів І. Франка й Лесі Українки. Доведено, що 

формалізм у трьох суттєво відмінних значеннях має надто широкий діапазон 

маркерів для застосування його як універсального критерію. Мовообразність 

як ознаку літературності розглянуто на матеріалі творчості Б. І. Антонича, 

В. Свідзінського, В. Стуса, Б. Шульца з позицій трактування образності як 

вияву максимально суб‘єктивного типу творчості, що не підлягає 

універсалізації та застосуванню в статусі критерію художності.  

Теоретичні здобутки дослідження: зроблено важливий внесок у теорію 

художності; доведено зв‘язок домінантного в певний період поняття 

література з критеріями художності; показано причини методологічної кризи 

літературознавства у зв‘язку з розмиванням критеріїв художності й 

гальмуванням пошуків відповіді на запитання «Що таке література?». 

Простежено функціонування критеріїв художності на новому матеріалі та 

продемонстровано методологію їх застосування до аналізу явищ літератури, 

творчості письменників і конкретних творів.  

Практичне значення роботи полягає в можливості використання її 

результатів у викладанні навчальних курсів із теорії літератури й історії 

української літератури, спецкурсів із жанрології, віршознавства, у процесі 

підготовки монографічних досліджень або довідкових видань із проблем 

модерної й постмодерної літератури.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація узагальнює самостійні 

літературознавчі спостереження й теоретичні узагальнення. Основні здобутки 

оприлюднено в монографії та наукових статтях. Усі праці виконано 

самостійно. Будь-які форми використання праць інших авторів 

супроводжують відповідні посилання. 
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Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

було обговорено і схвалено на засіданні кафедри теорії літератури та 

зарубіжної літератури Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки. Результати дисертаційної праці відображено у виступах на 

щорічних університетських фестивалях науки впродовж 2009–2018 рр., а 

також на Четвертих лесезнавчих наукових читаннях (24–25 лютого 2004 р., 

м. Луцьк); П‘ятих лесезнавчих наукових читаннях (23–25 лютого 2005 р., 

м. Луцьк); Науковому семінарі «Леся Українка в критиці та в 

літературознавстві» (7–18 листопада 2005 р., м. Луцьк); Міжнародній науковій 

конференції «Леся Українка і європейська культура» (14–16 травня 2006 р., 

м. Луцьк); Міжнародному конгресі «Іван Франко: дух, наука, думка, воля» 

(27 вересня – 1 жовтня 2006 р., м. Львів); Міжвузівському науковому семінарі 

«Терміносистема слов‘янського літературознавства» (26–27 квітня 2007 р., 

м. Рівне); Науковому семінарі «Поетичні збірки Лесі Українки: текст і 

контекст» (14–15 червня 2007 р., м. Луцьк); Всеукраїнській науковій 

конференції «Драматургія Лесі Українки і шляхи розвитку модернізму в 

світовій літературі» (4–6 жовтня 2007 р., м. Сімферополь, м. Ялта); 

Всеукраїнській науковій конференції «Новітня теорія літератури і проблеми 

літературної антропології» (10–11 квітня 2008 р., м. Тернопіль);  

Міжнародному науковому семінарі «Методологія слов‘янського 

літературознавства» (24 квітня 2008 р., м. Луцьк); Міжнародній науковій 

конференції «Леся Українка: естетика, поетика, текстологія» (15–16 травня 

2008 р., м. Луцьк); Міжнародній науковій конференції «Українська філологія: 

школи, постаті, проблеми» (20–21 листопада 2008 р., м. Львів); Міжнародній 

науковій конференції «Актуальні проблеми вивчення життя і творчості Ольги 

Кобилянської та українського літературного процесу» (27–28 листопада 

2008 р., м. Чернівці); VІІ Всеукраїнських наукових читаннях «Леся Українка і 

сучасність» (2–3 квітня 2009 р., м. Луцьк); Всеукраїнській науковій 

конференції «Українське віршознавство ХХ – початку ХХІ століть. Здобутки і 
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перспективи розвитку» (21 вересня 2009 р., м. Київ); Міжнародній 

конференції «Людина в просторі мови» (14–15 травня 2010 р., м. Каунас 

(Литва)); Міжнародній науковій конференції «Імагологічна проблематика 

польської, білоруської, російської та української літератур і європейський 

контекст» (24–25 березня 2011 р., м. Луцьк); Міжнародному науковому 

симпозіумі «Леся Українка: доля, культура, епоха» (22–24 вересня 2011 р., 

м. Луцьк); Всеукраїнській науковій конференції «―Лісова пісня‖ Лесі 

Українки: текст і контекст» (29 вересня 2011 р., м. Львів); Міжнародній 

науковій конференції «Генеза жанрових форм у контексті інтермедіальності» 

(29–30 вересня 2011 р., м. Чернівці); Всеукраїнській науковій конференції 

«Леся Українка і контекст» (7–8 жовтня 2011 р., м. Ялта); Міжнародній 

науковій конференції «Бруно Шульц як філософ і теоретик літератури»       

(10–11 вересня 2012 р., м. Дрогобич); Міжнародній науковій конференції 

«Взаємодії літератур у світовому літературному процесі. Проблеми 

теоретичної та історичної поетики» (17–22 вересня 2012 р., м. Гродно 

(Білорусь), м. Бєлосток (Польща)); Всеукраїнській конференції «Феномен 

Василя Стуса» (4–5 квітня 2013 р., м. Острог); ХІ Міжнародній науковій 

конференції «Великі теми культури в слов‘янських літературах. Відчуття» 

(16–17 травня 2013 р., м. Вроцлав (Польща)); Міжнародній конференції «Леся 

Українка і національна література» (17–18 травня 2013 р., м. Луцьк); 

ІІІ Міжнародній науковій конференції «Мова і вірш» (20–21 червня 2013 р., 

база практик «Гарт», оз. Світязь); Міжнародній науковій конференції, 

присвяченій 100-ій річниці від дня смерті Лесі Українки (1–2 серпня 2013 р., 

Кутаїсі, Сурамі, Тбілісі (Грузія)); Всеукраїнській науковій конференції 

«Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан та перспективи розвитку» (4–5 жовтня 

2013 р., м. Луцьк); Міжнародній науковій конференції «Україністика: традиції 

та сучасність» (6 грудня 2013 р., м. Варшава (Польща)); Міжнародній науковій 

конференції «Апостол правди і науки» (до 200-ліття від дня народження 

Тараса Шевченка) (15–16 травня 2014 р., м. Львів); Всеукраїнській науковій 
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конференції «Тарас Шевченко у контексті сучасної світової культури» 

(22 травня 2014 р., м. Луцьк); Міжнародній науковій конференції «―У 

тридев‘ятому царстві‖: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа»        

(25–26 вересня 2014 р., м. Бердянськ); Другому міжнародному конгресі 

«Літературознавство на сучасному етапі: перші російсько-українські читання 

―Діалог слов‘янських культур‖» (до ювілеїв М. Лермонтова, Т. Шевченка, 

Є. Замятіна) (1–4 жовтня 2014 р., м. Тамбов, м. Єлець (Росія)); 

ХІ Міжнародній поетикологічній конференції «Біографія як текст» (16–

17 жовтня 2014 р., м. Чернівці); Міжнародній науковій конференції «Аналіз та 

інтерпретація тексту у світлі сучасних методологій» (28–30 червня 2015 р., 

база практик «Гарт», оз. Світязь); ХІІ Міжнародній літературознавчій 

конференції «Історіографія науки про літературу» (25 вересня 2015 р., 

м. Чернівці); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Порівняльне 

літературознавство: проблеми методології, теорії, практики і методико-

педагогічного застосування» (8–10 жовтня 2015 р., м. Івано-Франківськ);  

Міжнародній науковій конференції «Творчість Є. О. Сверстюка в контексті 

української та світової літератур» (1–3 грудня 2015 р., м. Луцьк); Міжнародній 

науковій конференції «Художні феномени в історії світової літератури: 

перехід мови в письменництво» («Горизонт очікування»)  (8–9 квітня 2016 р., 

м. Харків); Всеукраїнській науковій конференції «Творчість Василя 

Стефаника і українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття»             

(13–14 травня 2016 р., м. Івано-Франківськ); Міжнародній науковій 

конференції «Універсум Лесі Українки: людина, культура, націософія»        

(28–30 червня 2016 р., м. Луцьк, оз. Світязь); Міжнародному науковому 

конгресі «Іван Франко: я єсть пролог» (до 160-річчя від дня народження)     

(22–24 вересня 2016 р., м. Львів); Всеукраїнській науковій конференції 

«Українська версифікація: питання історії та теорії» (29–30 вересня 2016 р., 

м. Чернівці); Всеукраїнській науковій конференції «Історіософія простору: 

тисячоліття волинської книжності» (27–28 жовтня 2016 р., м. Острог); 
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Міжнародній науково-практичній конференції «Роман Гром‘як у культурному 

і духовному просторі України» (21 березня 2017 р., м. Тернопіль); 

Міжнародній конференції «Пасіонарність другорядного» (11–12 травня 

2017 р., м. Чернівці); Міжнародній науковій конференції «Літературний 

експресіонізм в інтермедіальному контексті» (12–15 червня 2017 р., база 

практик «Гарт», оз. Світязь); Міжнародній науковій конференції «Актуальні 

проблеми історичної та теоретичної поетики» (13–14 жовтня 2017 р., 

м. Кам‘янець-Подільський); Всеукраїнській науковій конференції «…Його 

постать роки одягають у бронзу» (до 120-ліття від дня народження Євгена 

Маланюка) (2–3 листопада 2017 р., м. Львів); Міжнародній науковій 

конференції «Нефікційна література: статус, еволюція, рецепція, поетика від 

давнини до сучасності» (20–21 квітня 2018 р., м. Луцьк).  

Публікації. За темою дисертації опубліковано одноосібну монографію 

«Феномен літературності» (Луцьк, 2018), 29 наукових статей, із яких 4 – у 

виданнях інших держав,  18 – у фахових наукових виданнях за переліком 

МОН України, 7 додаткових публікацій.  

Структуру роботи визначено метою та завданнями. Дослідження 

містить вступ, 4 розділи, висновки, список використаної літератури 

(550 позицій), анотації українською та англійською мовами. Загальний обсяг 

роботи – 433 сторінки, 377 із яких складає основний текст. 
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РОЗДІЛ 1. 

ПОНЯТТЯ ЛІТЕРАТУРА І КРИТЕРІЇ ХУДОЖНОСТІ  

(ІСТОРИЧНИЙ І МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ) 

 

1.1. Історична зумовленість естетичних категорій і літературний 

розвиток 

 

Визнання естетичних категорій як базових у художньому освоєнні 

дійсності митцем – аксіоматичний постулат літературознавства. Розуміння 

прекрасного, поняття естетичного ідеалу та похідних категорій спонукає до 

усвідомлення літературності (або художності – поняття більш традиційного 

для вітчизняної науки), впливає на мистецький пошук у царині стилю. Який 

твір уважати досконалим, вартим залучення до світової скарбниці нетлінних 

здобутків? Попри наявність численних постулатів, що коригують відбір 

цінностей у кожній національній культурі, а згодом і ширше – у світовій, 

відповідь на це важливе питання, зазвичай, шукають упродовж тривалого 

часу, із численними перипетіями, без опертя на вироблені наукою (або й 

культурою загалом) чіткі критерії. Між усвідомленням відносності будь-яких 

оцінних критеріїв і намаганням окреслити їх якомога чіткіше коливається 

культура, зокрема європейська, базована на двох визначальних епохах – 

античності й середньовіччі. Спробуємо окреслити цей дискурс, аби довести 

тезу про історичну зумовленість головних естетичних категорій, а відтак й 

оцінних критеріїв.   

Основні естетичні категорії історично змінюються й оновлюються і 

внаслідок тривання художньої практики, і в процесі розвитку наукової 

рефлексії щодо них. Поняття прекрасного й потворного, піднесеного й 

низького мають більш загальний план і часову детермінованість. Комічне, 

трагічне, героїчне розташовані в площині специфічної мистецької сфери. 
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Категорії гармонії та міри характеризуються найвиразнішою епохальною 

зумовленістю і беруть початок у міфологічній свідомості.  

За античним міфом, Гармонія (грец. Αρμονία – злагода, лад) була донькою 

бога війни Ареса та богині кохання і вроди Афродіти. Тому вже на рівні 

міфологічної свідомості сформувалося уявлення про гармонію як породження 

двох протилежних основ – боротьби й краси, війни й любові. Саме ж поняття 

гармонія від часів античності означає впорядкованість явищ світу на 

противагу розпорошеності хаосу. Сучасна наука трактує гармонію як певний 

порядок системи, взаємодія компонентів якої збагачує зміст і форму кожного 

з них [292, с. 414]. Гармонія відображає внутрішню та зовнішню угодженість, 

співмірність, цілісність чогось, що складається з багатьох елементів. Для 

вираження гармонійності важливі принципи симетрії та міри. У вченнях 

античних мислителів гармонія отримала числове вираження.  

Універсальність числа в античній естетиці зумовлена, з одного боку, 

усвідомленням його божественної сили, а з другого – його функційністю та 

структурністю. Настирлива числова класифікація всього, що існує, визначає 

специфіку самого античного способу мислення. Давні філософи 

використовували обрахунки повсюдно. Зокрема Піфагор (570–490 до н. е.) і 

його послідовники поєднали математику, астрономію та музику. Вони 

припускали, що рух космічних об‘єктів навколо центрального світового вогню 

створює гармонійне звучання. Власне, музику видають не самі небесні тіла, а 

невидимі сфери, до яких вони прикріплені. 

Гармонія притаманна насамперед об‘єктивному світові речей, самому 

космосу, однак вона властива й природі мистецтва. В античній та 

середньовічній піфагорійській і платонівській філософських традиціях 

сформувалося вчення про музично-математичне влаштування космосу під 

назвою гармонія сфер, гармонія світу (латин. harmonia mundi), або світова 

музика (латин. musica mundana). 1619 р. опубліковано знаменитий трактат 

«Harmonices Mundi» Й. Кеплера. Гармонію світу оспівали в письменстві й 
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музиці: В. Шекспір – у комедії «Венеціанський купець», Й. В. Ґете – у пролозі 

до «Фауста», П. Гіндеміт – в однойменних опері й симфонії «Гармонія світу»; 

поетичні образи світової небесної гармонії знаходимо в О. Блока («зоряний 

хор»), П. Тичини («Сонячні Кларнети»).  

Упродовж архаїчного та класичного періодів літературного розвитку
1
 

сформувався зразково унормований тип творчості, який у новому часі (власне 

від творчості романтиків) поступився стихійно-інтуїтивному, доводячи в 

такий спосіб неможливість перевірити розумом, точним розрахунком те, що 

виражене почуттями. Для античних мислителів і поетів така перевірка була 

конче потрібною. 

Категорія гармонії разом із поняттями міра, симетрія утвердилися в 

класичний період античності як загальні структурні принципи естетичного 

ставлення людини до світу. Окрім того, гармонія ще й характеризувала 

наповнення структурного цілого, яке передбачало наявність окремих, часто 

протилежних складових елементів. Сучасні дослідники ставлять гармонію в 

центр понятійного апарату античної естетики, оскільки самі давні філософи 

рівночасно трактували це поняття в космологічному, соціальному, етичному, 

естетичному смислах. Науковці пояснюють це тим, що першочергово 

гармонія, як і багато інших категорій давньогрецької естетики, була тісно 

пов‘язаною із соціальною й побутовою сферами діяльності людини, у якій 

естетичне ще не було відокремлене. У Гомера гармонія означає будь-що, 

тільки не естетичну категорію. В «Іліаді» – це угода, мир, згода: Гектор хоче, 

щоб боги були свідками його угоди з Ахіллом. В «Одіссеї» слово гармонія 

використано в найбільш конкретному значенні – цвяхи: Одіссей збиває човен 

гармоніями, або скрепами [271, с. 36]. Уже згодом, із функційним 

розширенням понятійного апарату наукової мови соціально-побутові 

характеристики поступилися філософському наповненню. Окрім того, можемо 

                                                 
1
 Дослідження групи науковців на чолі з С. Аверінцевим довели правомірність 

концепції трьох основних стадій розвитку світової літератури [див.: 2].  
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трактувати матеріально-речове підґрунтя основних категорій античної 

естетики потужною міметичною мистецькою настановою. 

Уявлення греків про міру також співвідносилося як з етичними, так і  з 

естетичними критеріями. Поняття міра урівноважувало зовнішній 

(мистецький) і внутрішній (особистий) світ у свідомості античної людини. З 

глибокого античного коріння проріс фразеологізм золота середина – аurea 

mediocritas (латин.). Походить цей вислів із другої книги «Од» (ода 10 «До 

Ліцінія Мурени») римського поета Горація (65–8 до н. е.): 

Золотій серéдині хто довіривсь, 

Той не стане жить ні в злиденній хижі, 

Ні палацом він у людей не буде 

Заздрість будити [96, с. 51]. 

Час змінює акценти на цінностях. А. Содомора простежує смислові зміни в 

понятті золота середина: «висунувшись із Евклідового ―золотого розтину‖ й 

означаючи геометричну точність і довершеність в усьому, – стала, ще ―з 

легкої руки Цицерона‖, посередністю. Прикмета ввійшла в суперечність з 

означуваним іменником (―золота посередність‖?); так – і в А. Фета, 

перекладача Горація (Оди, ІІ, 10): ―Златую кто избрал посредственность...‖. 

Так і нині: золота середина одразу ж асоціюється з сірістю, непримітністю, 

посередністю...» [388, с. 55].  

Золота ж середина в Горація ще виступає мірилом досконалості. Як і всім 

римлянам, йому притаманне математичне мислення, що прозирає з висловів 

типу «скільки віднімеш у мого походження, – стільки додаси й моїй славі», 

або «хтозна, чи зволять боги до сьогоднішньої суми [прожитого] додати ще й 

завтрашній час» тощо. «Геометрія» його віршів захована за текстом. А. Содо-

мора припускає, що за Овідієвим «numerosus Horatius» стоїть не лише 

«віршовий розмір», «стопа», а й «число», «цифра», взагалі «пунктуальність»  

римського лірика [388, с. 56].  
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Середньовічна естетика, яка загалом перебувала в антагонічній позиції 

щодо античної спадщини, сформувала власну концепцію гармонії. За 

християнськими уявленнями, гармонійна влаштованість світу – доказ слави 

Божої. Згідно з ученням стоїків і неоплатоніків про єдність мікро- і 

макрокосмосу новою ідеєю щодо гармонії було бачення її як тотожності 

цілого й частини. 

У новий час категорії гармонія й міра позбулися статусу основних 

естетичних понять. Певний підсумок розвитку трактування цих означників 

знаходимо у Ґ. В. Ф. Геґеля (1770–1831). Філософ розглядає гармонію в 

системі споріднених естетичних понять – правильності, симетрії, 

закономірності [81, т. 1, с. 143]. За Геґелем, правильність – найбільш 

елементарне й абстрактне виявлення довершеності, що досягається 

рівномірним повторенням певної фігури, а тому повністю виключає будь-яку 

різноманітність, у всьому передбачає тотожність. Правильність і пов‘язана з 

нею симетрія характеризують кількісну визначеність речі, однак ще не 

відкривають діалектичного співвідношення кількості та якості: «Лише якість 

робить певну річ тим, чим вона є, так що зі зміною її якісної визначеності вона 

стає абсолютно іншою річчю» [81, т. 1, с. 145]. Гармонія, яку Геґель трактує як 

співвідношення взятих у сукупності якісних відмінностей, що витікають із 

сутності самої речі, характеризується внутрішньою єдністю, цілісністю й 

узгодженістю. Власне узгодженість протилежностей і суперечностей і є 

гармонія [81, т. 1, с. 149]. Категорія міра набуває в естетиці німецького 

філософа універсального діалектичного значення: будь-яка єдність протилеж-

ностей виступає в нього як міра, що об‘єднує ці протилежності. У такому 

аспекті розуміння гармонії в Геґеля близьке до античного поняття середини. 

Гармонія виступає як певний тип міри, де якісні протилежності перебувають у 

певній єдності й цілісності. 

Естетика Геґеля стала органічною частиною романтичного світобачення. 

Розвиток як центральне поняття діалектичної теорії передбачає розв‘язання 
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протиріч. Світогляд романтиків засвідчує принципово нове ставлення до 

суперечностей як багатства світу, своєрідного джерела поетичної творчості.  

Епоха романтизму була революцією в прямому й переносному  сенсах. 

Саме в добу романтизму відбулася докорінна зміна якості літератури з 

риторично-дидактичної на власне художню. Наголосимо: в епоху романтизму 

започаткувалося формування сучасних критеріїв художності, базоване, 

зокрема, на законах умовності, цілісності, оригінальності.  

Критерій оригінальності в період романтизму перебував на стадії 

зародження, проявляючись насамперед у самовираженні. Активно 

спрацьовував критерій внутрішньої адресованості. Критерій цілісності набув в 

естетиці романтизму особливої ваги й заслуговує на ширший коментар. 

Цілісність – визначальний критерій естетичного сприйняття загалом. У 

розумінні видатного зодчого й теоретика мистецтва доби Відродження 

Л.-Б. Альберті (1404–1472) феномен цілісності формує основоположні поняття 

естетики: «краса є строга співмірна гармонія всіх частин, об‘єднуваних тим, 

чому вони належать, – така, що ні додати, ні відняти, не змінити нічого не 

можна, не зробивши гірше» [10, т. 1, с. 178].  

Філософ і філолог В. Гумбольдт (1767–1835) трактував цілісність як 

наступну після ідеальності цінність мистецтва на стадії вищої досконалості. 

Митець, на думку вченого, може відобразити у творі весь світ двома 

способами: виходячи з предметів, які він обіймає, або ж виходячи з органів 

сприйняття цих предметів. Відповідно, поет досягає цілісності або описовим 

способом, зображаючи коло об‘єктів, або ж передає відчуття, ними викликані
1
.   

 Розлогі міркування з приводу естетичної цінності художніх творів учений 

провадив під впливом враження від поеми Й. В. Ґете «Герман і Доротея» 

(1794), указуючи на утрудненість осягнення її високої краси: «Трудність – та 

сама, що й при описі живої органічної істоти: кожна характерна риса, яку 

                                                 
1
 Фактично йдеться про епічний і ліричний способи відображення світу, хоча 

В. Гумбольдт припускає ресурсний взаємообмін. 
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приписують їй, живо нагадує тобі про те, що опис не буде повним і правдивим 

доти, поки ти не зумієш уявити собі ціле як потрібне й нероздільне поєднання 

всіх його частин» [105, с. 194].  

Виводячи концепцію досконалого мистецького твору як цілісності,  

Ф. Д. Е. Шлеєрмахер (1768–1834) враховував чинники повноти – «ціле, якщо 

воно існує, не створює можливості замінити те, чого не вистачає» – й 

доцільності – у творі мистецтва «не може бути того, що не  належить йому по 

суті» [485, с. 292–293]. Ф. Шлеґель (1772–1829) доводив, що романтична 

поезія «здатна до вищого й багатостороннього розвитку, рухаючись не тільки 

із середини назовні, а й зворотно – іззовні в середину; все, що повинно 

постати цілим в її творіннях, організується нею подібним у всіх своїх 

частинах, завдяки чому перед нею відкривається перспектива безмежно 

зростаючої класичності» [484, с. 295]. С. К‘єркеґор (1813–1855) підносив 

грецький погляд на світ, як на κοζμοζ
1
, оскільки завдяки йому «світ постає як 

гармонійне ціле» [227, с. 72]. 

Гармонія передбачає врівноваженість, співмірність частин цілого. Що ж до 

літературного твору, то тут досягти гармонії неможливо механічно, 

переклавши кілька складників з одного боку на інший, як на терезах. 

Нереально компенсувати недолугий зміст довершеною формою, і навпаки, 

невдалу форму – високим змістом. Звичайно, випадки такого поєднання були, 

однак очікуваного результату вони не принесли. Тут гармонія збігається з 

поняттям цілісності, відповідності форми змістові.  

У концепціях мислителів романтизму (брати Шлеґелі, Новаліс, Тік) 

цілісним поставав не лише окремий літературний твір, а й поезія певної епохи. 

А. В. Шлеґель (1767–1845) аргументував таке положення використанням 

спільного засобу – мови: «Можна без перебільшення й парадокса сказати, що, 

власне, вся поезія є поезією поезії, оскільки вона вже передбачає мову, 

                                                 
1
 Грецьке слово κοσμοσ означає насамперед порядок, впорядкованість; згодом 

піфагорійці говорили про Всесвіт як упорядковане ціле. 
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винайдення якої належить поетичній здатності й яка сама з себе є у вічному 

становленні, є мінливою, ніколи не скінченим поетичним твором усього 

людського роду» [483, с. 262].  

Мислителі романтизму піднесли поезію до рівня універсального мистецтва 

й філософії. Романтичне розуміння поезії як дива, через яке проявляє себе 

всезагальна єдність буття, яскраво виражене в передромантичних поетичних 

візіях В. Блейка (1757–1827), геній якого вмів «бачити світ у зернині піску, / 

Небо у квітці синій, / В своїй долоні безкрайність усю / І вічність в одній 

годині» (переклад К. Шахової) [320, с. 245]. 

На теоретичному рівні проблему єдності протилежностей як 

універсального принципу світобудови ставили віддавна, але саме романтики 

вбачали в розмаїтті та протилежностях світу джерело творчості й 

реалізовували це в художній практиці. На рівні філософсько-теоретичних 

міркувань романтики тлумачили цілісність як органічну даність, на противагу 

попередній тенденції вбачати цілісність насамперед у конструкції. Ще від 

Арістотеля (384–322 до н. е.) тягнеться розуміння цілого як такого, що «має 

початок, середину і кінець» [15, с. 50]. Горацій «Послання до Пісонів» розпо-

чинає гумористичним застереженням не з‘єднувати в мистецькому творі 

непоєднувані частини:  

Що, якби шию коня з головою людини надумав  

Пензлем з‘єднати маляр, ще й пір‘ям барвистим одіти  

Ті звідусюди позбирані кусники: зверху обличчя  

Гарної жінки, внизу ж – подоба лускатої риби,  

Хто, на цей витвір поглянувши, сміхом не пирснув би, друзі? [96, с. 215].  

Наступні поетики підтримували античну традицію конструктивної 

цілісності. Рядки Н. Буало (1636–1711) звучать Горацієвим в унісон:  

Дарма, що в творові, де хиба хибу тисне,  

Стрілою декуди щаслива думка блисне, –  

Ні! Треба все в йому поставить на місця  
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І витримати тон з початку до кінця.  

Хай пензля тонкого, умілого картини,  

Митцем керовані, сполучаться в єдине [48, с. 36].  

Зауважимо, що обидва автори вдалися до аналогій з пластичним 

мистецтвом, яке передбачає предметний характер, створюється шляхом 

обробки речового матеріалу [337].  

Трактуючи цілісність як органічну даність, романтики доводили, що 

фрагменти містять проекцію цілого. В. Гумбольдт звертає увагу на здатність 

кожного фрагмента нести інформацію про більше ціле аж до всього життя. До 

таких висновків він приходить, аналізуючи твори Гомера: «І не лише в цілій 

поемі – в кожній із пісень, майже в будь-якому місці поеми перед нами 

цілісність життя, так що душа раптом починає впевнено й незатруднено 

вирішувати, що таке ми самі, на що ми здатні, чому страждаємо і чим 

насолоджуємося, у чому маємо рацію й у чому винні» [105, с. 175]. 

Саме в добу романтизму набув поширення фрагмент як самостійний жанр. 

Ф. Шлеґель писав, що «численні твори давніх стали фрагментами», а 

«численні твори нового часу – фрагменти із самого початку» [484, с. 290]. Цим 

принципом керувалися німецькі романтики й у філософській, і в художній 

практиці. Наприклад, цитовані «Фрагменти» Ф. Шлеґеля були вперше 

надруковані 1798 р. в журналі «Атенеум» (Athenäum) разом із фрагментами 

А. В. Шлеґеля, Шлеєрмахера й Новаліса як спільне творіння кола однодумців 

без зазначення авторства. Чотири з 451 фрагмента справді були результатом 

спільної роботи, найбільша частка – триста двадцять – належали Ф. Шлеґелю.  

Утвердження фрагмента як жанру пов‘язане з художнім утіленням уявлень 

романтиків про світовий універсум і загальний взаємозв‘язок явищ як 

часточок буття, про свободу творчості та близькості митця до життєвої 

правди. Характерним прикладом може бути творчість Новаліса, який усі 

власні твори призначав для однієї грандіозної книги. Тому в спадщині 

німецького митця немає завершених текстів. Головний твір автора – роман 
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«Генріх фон Офтердінген» – своєрідний жанр фрагмента, незавершеність 

якого вмотивована естетичною установкою автора. Водночас його можна 

вважати цілісним твором, у якому є все потрібне для сприйняття читачем.  

Парадоксальний, на перший погляд, вияв цілісності через фрагмент 

засвідчує глибинне проникнення романтиків у психологію творчого  процесу, 

коли потрібно схопити й зафіксувати неповторний момент осяяння. Творчість 

романтики проголошували як абсолютно самодостатню вищу духовну 

діяльність трансцендентного характеру за аналогією до природної стихійності.  

Центральним поняттям естетики виступає прекрасне, яке є різнорідним і 

включає в себе багато підвидів. Відомий польський філософ В. Татаркевич 

говорить про відміни прекрасного, або ж його категорії. Багато з них 

сформувалися в античності, як-от: співмірність, або геометрична краса форм, 

зграйність, або музична краса, піднесеність тощо. Чимало назв для одмін 

прекрасного мала середньовічна латина, наприклад: pulcher, bellus, decor, 

excellens, exquisitus, mirabilis, delectabilis, preciosus, magnificus, gratus . Новий 

час також запропонував декілька дефініцій для позначення виявів 

прекрасного. В. Татаркевич відзначає постійну змінність уподобань: 

Відродження надто цінувало чар, манеризм найвище ставив вишуканість, 

академічна ж естетика ХVІІ ст. – пристойність [415, с. 144]. 

Загалом автор історії європейської естетики простежує еволюцію поняття 

прекрасне, починаючи з етимологічного розгляду самого слова. Беручи до 

уваги історичні дані, він доходить висновку, що теорія прекрасного оперувала 

трьома поняттями: «А. Прекрасне в найширшому значенні. Таке було 

початкове грецьке поняття, що охоплює і красу моральну, а отже, царину не 

лише естетики, а й етики. Подібний сенс воно мало і в середньовічному 

вислові: “Pulchrum et perfectum idem est” (―Прекрасне – у досконалості‖). 

Б. Прекрасне у виключно естетичному значенні. Воно обіймало тільки те, 

що викликає естетичні переживання; зате в тому, що їх викликає, обіймало 
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геть-чисто все – чи то буде барва, чи звук, а чи думка. Власне, таке поняття 

прекрасного стало з часом наріжним поняттям європейської культури. 

В. Прекрасне в естетичному значенні, але звуженому до сфери зору. У 

цьому сенсі прекрасні могли бути єдино форма та барва. Таке поняття 

прекрасного було вживане ще в античності – ним користувалися стоїки. Нині 

з‘являється радше в повсякденній мові, аніж в естетиці» [415, с. 110]. 

На думку філософа, така тризначність (а загалом – багатозначність) менше 

перешкоджає порозумінню, аніж велетенський обсяг того, що ми цим словом 

означуємо. Сучасна естетика переважно оперує поняттям Б.  

В «Історії шести понять» В. Татаркевич серед багатьох теорій прекрасного 

виділяє Велику. Започаткована піфагорійцями, у вузькому вигляді вона 

трактувала красу як досконалу форму та пропорційність частин. 

Середньовічний і ренесансний розвиток Великої теорії пов‘язаний з 

авторитетами св. Августина, Альберті, Дюрера та ін.  

З-поміж різноманітних дефініцій прекрасного виокремлюються позиції, які 

знаменують епохальні тенденції. У добу античності Арістотель визначив 

прекрасне як таке, що, «існуючи через себе, все достойне похвали», «це і 

доброчесність і справи, пов‘язані з доброчесністю» [14, с. 128–129]; у 

середньовіччі Тома Аквінський (1225–1274) переконував, що про красу варто 

«говорити там, де і саме сприймання предмета дає задоволення» [9, с. 289]. 

Широко обґрунтоване трактування прекрасного в новому часі дав І. Кант 

(1724–1802), визначивши його як «усе, що подобається, саме тому, що воно 

подобається», не викликане інтересом почуттів чи інтересом розуму [179, т. 5, 

с. 206]. Отож дефініції прекрасного пройшли стадії морального ідеалу, 

чуттєво-споглядального зразка та суб‘єктивного враження. Наведений 

приклад підтверджує, що естетичні категорії містять не тільки пізнавальний, 

але й насамперед оцінний момент. Це пов‘язано зі своєрідністю естетичної та 

художньої сфери, яка полягає в утвердженні людського, гуманістичного 
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змісту культури. Психологічна теорія естетичного переживання як експресії 

набула ваги на порозі доби романтизму. 

Саме під впливом емпіричних теорій у філософії та романтичних віянь у 

мистецтві Велика теорія прекрасного (за В. Татаркевичем) пережила кризу у 

ХVІІІ ст., що в ХІХ взагалі призвело до зміни уявлення про основне поняття 

естетики. Можна довго перелічувати категорії прекрасного авторства різних 

митців і філософів, розглядати цілі їхні системи, однак дійти такого ж виснов-

ку, що й А. Сурйо: намагання сформувати остаточну таблицю естетичних 

категорій – марна трата сил, бо можуть бути вигадані нові категорії, які 

репрезентують «безмежну царину творчої діяльності артиста, вільну для 

розгляду естетів» [415, с. 147]. 

Доба романтизму докорінно змінила уявлення не тільки про прекрасне, а й 

про мистецтво загалом, яке почали трактувати як іманентну діяльність 

ірраціональної природи. Романтики не припинили протистояння двох 

дискурсів – античного й середньовічного – про природу мистецтва та його 

об‘єкт, але зуміли загострити проблему, висунувши пропозицію 

«внутрішньої» людини як предмета мистецького відображення.    

Пошук ідеалу прекрасного – складний і суперечливий процес, який все ж 

таки можна звести до дуалізму (дихотомії, антиномії, бінарної опозиції тощо) 

розуму та емоцій на світоглядному рівні, ідеї та форми на рівні художньої 

практики. Кожна епоха наполегливо виробляла критерії шляхом інтуїтивного 

пошуку і теоретичних міркувань. Період класичної німецької філософії проде-

монстрував винятковий приклад наукової рефлексії над художніми зразками. 

Поряд із власне естетичними роботами Канта, Геґеля, Шлеєрмахера, 

Гумбольдта стоять міркування митців Тіка, Вакенродера, Новаліса. Чи не 

кожен намагався дати визначення мистецтву, окреслити критерії художності 

або об‘єкт творчості.  

Діахронічний огляд поняття прекрасне й інших естетичних категорій 

проливає світло на дефініції мистецтва, у кожній епосі акцентовані по-
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різному. Відповідно, досконалість (мистецьку вартість) літературного твору 

кожна епоха розуміла по-своєму. Сформовані в новочасну добу (починаючи з 

романтизму) критерії, якими й тепер оперують критики та науковці, 

досліджуючи літературу, періодично піддають сумніву, дискредитують чи 

доповнюють цілком протилежними. Відповідність певним критеріям чим 

ближче до нашого часу, тим частіше ставиться поруч з усуненням будь-яких 

приписів. Цінність мистецького твору все більше залежить від 

позамистецьких процесів (кон‘юнктура, бізнес, популярність у ЗМІ тощо), що 

ускладнює завдання об‘єктивування знайдених науковцями закономірностей 

поціновування. Уникаючи оцінок, нібито на противагу масовій культурі, вчені 

тим самим обминають важливі питання феноменології літератури, питання, 

які мусять бути постійно в полі зору кожного її дослідника. 

 

 

1.2. Критерії художності й методології літературознавчих досліджень 

 

Закономірно, що кожна епоха тлумачить художність по-своєму. Але тут 

гніздяться витоки методологічної проблеми: критерії оцінювання, які 

спрацьовують під час дослідження мистецьких творів, мало коли узгоджено з 

часом їх постання. Дослідник обирає з розміщених в історичному порядку 

настанов ті, які йому імпонують, не надто переймаючись їхнім колишнім 

контекстом. Критерії, доречні в часі свого виникнення, у прийдешньому 

можуть набути статусу антикритеріїв, тобто стати ознакою низької 

художності. Найвиразніше таке «перевертання» простежуємо в знаменитому 

протистоянні класицизму й романтизму, коли майстерність як вищу оцінку 

перетворюють на ремісництво як ознаку антимистецькості, слідування 

жанровому канону тлумачать як невиправдану штучність, високу ідейність – 

як зайве у мистецтві дидактичне моралізаторство тощо. До слова, жоден твір, 

досконалий із погляду класицистської естетики, не такий у романтичній 
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свідомості. Змішування критеріїв антагоністичних естетик загрожує 

дослідникові літератури повною втратою об‘єктивності. 

Будучи складним комплексом структурних властивостей творів мистецтва, 

поняття літературність залишається найбільш змінною, а – головне – 

суперечливою категорією. Найвиразніших типологічних і діахронічних змін 

зазнають саме критерії художності.  

«Як оцінювати? Від чого оцінювати?» [360, с. 577]. Особливо гостро 

проблема естетичних і художніх цінностей постала в епоху постмодернізму. 

Складається враження, ніби з усіх сторін лунають розпачливі викрики про 

катастрофічний стан мистецтва, девальвацію художньої вартості його творів. 

Зазвичай потужним критерієм виступає те, що традиційно називають 

класикою чи каноном. Міркуючи про літературні авторитети й критерії 

художності в різних часових і територіальних площинах (наприклад, західна й 

східна культура), Р. Семків доходить висновку про неможливість єдиного 

канону: «немає більше гомогенної ―світової літератури‖, залишаються лише 

численні фукіанські дискурси, пов‘язані з ―літературністю‖, комплекти 

висловлювань, що справджуються лише в кожному окремому випадку» [373, 

с. 36]. Якщо з наведеним твердженням можна сперечатися (світова література 

ніколи не була гомогенною, з легкої руки Ґете це поняття позначає сукупність 

різних гетерогенних навіть у своїх національних проявах літератур), то 

міркування про «розуміння неможливості єдиного критерію ―літературності‖, 

а отже неможливості самодостатнього визначення ―літератури‖» абсолютно 

правомірне. Критерії, як і канони, – поняття змінні, зумовлені не тільки 

естетичними, а й етичними, соціальними й навіть політичними вимогами 

конкретної історичної доби. Власне, про смислову зміну основних естетичних 

категорій ішлося в попередньому підрозділі. Що ж до канонів, то їх 

пропонують і формують постійно. Т. Гундорова в дослідженні про знову ж 

таки постмодерністську літературу говорить про різні канони української 

літератури: модерністський, сформований С. Павличко у її відомій розвідці 
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про модернізм (та й самою Т. Гундоровою про український ранній модернізм), 

постколоніальний канон Г. Грабовича, феміністичний канон української 

літератури вибудовують О. Забужко, В. Агеєва, Н. Зборовська. Окрім того, 

передруковують історіографічні праці С. Єфремова, М. Зерова, 

Д. Чижевського, які теж пропонують власні варіанти канону [108, с. 83]
1
. 

Зауважимо два яскраві приклади актуалізації проблеми критеріїв 

художності в сучасному українському літературознавстві – у цитованих вище 

художніх есе Р. Семківа (2001) та науковій монографії П. Іванишина (2012). 

Парадоксальна колізія текстів Р. Семківа полягає в інтелектуальному 

зіткненні, здавалося б, взаємозумовлених позицій. Автор сучасних 

літературознавчих «фрагментів» у блискучій іронічній формі загострює 

проблеми мистецької вартості творів літератури, критикуючи її ж 

фрагментарність, міркує над проблемою нівелювання авторства, ставить під 

сумнів принципи формування канону. «Стає зрозумілим, що ―канон‖ – це 

питання точки, з якої ведеться спостереження. А якщо таких позиційних міток 

існуватиме безліч, то й ―канонів‖ буде стільки ж?» [373, с. 36]. Відповідь на 

запитання дає сам автор, імпліцитно пропонуючи власний читацький канон 

через звернення до імен У. Еко, П. Зюскінда, М. Фуко. Те, що формування 

канону – процес перманентний, доводить його ж книга «Як писали класики: 

поради, перевірені часом» (Київ, 2016). Так, канонів буде стільки ж, скільки 

точок поціновування. У разі одноосібно пропонованих канонів спрацьовує 

суб‘єктивний чинник, фактор смаку. Тому  маємо канон Семківа у формі 

захопливої книги.  

На залишає байдужим і занепокоєння автора засиллям електронних 

текстів, які тільки нашвидко переглядають, але аж ніяк не читають. «Це вб‘є 

те», – загострює він проблему протистояння носіїв інформації, цитуючи Гюґо 

про загрозу каменю (архітектурі) з боку книги, а в сучасному варіанті – книзі з 

боку віртуального простору. У цьому побоюванні заспокоюють справжнісінькі 

                                                 
1
 Також див. [105]. 
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метри світової літератури. Один з улюблених авторів Р. Семківа У. Еко в дуеті 

з Ж.-К. Кар‘єром аргументовано переконали у неможливості позбутися 

книжок [див.: 131]. Іронічне застереження європейських інтелектуалів 

доводить: читання на паперових носіях триматиме!  

Суто науковий, але не менш емоційний підхід до питань художніх 

цінностей демонструє книга П. Іванишина, який розглядає оцінні категорії в 

культурологічному контексті. Актуалізуючи проблему критеріїв художності 

як засобів пізнання літературності, автор звертається до тези Ж. Рюс про 

«катастрофічний обвал культурних цінностей», а також низки позицій 

дослідників постмодернізму стосовно мистецьких критеріїв: мистецьким 

твором стає все, що спроможне зосередити на собі увагу (М. Порембський), 

усе є мистецтво (Г. Арп), усе може бути мистецтвом, якщо його таким назвати 

(О. Туганова) [165, с. 49].  

«Як оцінювати? Від чого оцінювати?» Сучасна французька дослідниця 

Ж. Рюс уважає, що ці питання постають і в сучасній етиці, і в естетиці. Через 

широкий огляд філософських ідей ХХ ст. авторка демонструє крах цінностей 

попереднього – ХІХ. Багатьом ця книга видалася такою, що проголошує 

«кризу основ». Достатні підстави для такого трактування дає сама Ж. Рюс. 

Процитуємо розлого вже згаданий фрагмент книги: «Перше, що ми бачимо, – 

це краєвид, завалений руїнами: це кінець переможного розуму з його 

кортежем абсолютів, це загибель глобальних ідеологій, які згасають саме 

внаслідок цього занепаду унітарного раціонального розуму. Основи й усталені 

істини, на яких стояла наша наука, нині вибухнули й розлетілися на друзки. 

Субстанція розсіялася, поставлено під сумнів великі регулятивні принципи 

людського досвіду (детермінізм тощо), доведено принципову нерозв‘язність 

формалізованих систем, розкрито недостатність індукції в екстремальних 

науках – тобто всі наші усталені істини розсипалися на порох. Наші 

переконання захиталися. Посеред цього загального краху тріумфують (іноді) 

позитивізм та ідолізація науки, які виключають зі сфери своїх інтересів 
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найкардинальніші проблеми раціонального розуму. І нарешті, уважний 

спостерігач не може не відзначити катастрофічного обвалу культурних 

цінностей. Тканина нашого життя шматується на клапті протягом двадцятого 

сторіччя» [360, с. 6]. 

Безперечно, книга французького філософа тенденційна. Це своєрідний 

дайджест знакових текстів ХХ ст., які знаменують розвиток сучасних ідей, але 

дібрані вони так, аби загострити чи нагадати злободенні проблеми. Метою 

автора було розбудити читачів, спровокувати дискусії, спонукати до руху 

вперед, не забуваючи при цьому принагідно нагадувати, що «між загибеллю 

догм і загрозою духовної порожнечі народжується сучасна думка» [360, с. 10]. 

Апелюючи до авторитетних думок й ілюструючи власні міркування 

конкретними науковими фактами, Ж. Рюс наголошує на потребі 

переосмислення самих принципів наукового пізнання [360, с. 131]. Однак хіба 

це не одвічне прагнення всіх умів людства? Сам рушійний механізм поступу? 

Починаючи від античності, послідовники чи учні розвивають / заперечують 

концепції вчителів: Платона – Арістотель, Канта – Геґель, Гуссерля – Ґадамер, 

Фройда – Юнґ. Продовжувати поіменний список прикладів продуктивного 

протистояння / розвитку можна нескінченно довго в різних галузях. Окрім 

того, ми й так принагідно будемо це робити. 

Тут варто зауважити осмислення самого пізнання. Один із таких прикладів 

наводить Ж. Рюс, цитуючи Ґ. Башляра: «Коли ми досліджуємо психологічні 

умови поступу науки, то дуже скоро переконуємось у тому, що проблему 

наукового знання слід ставити в термінах перешкод. І йдеться не про те, щоб 

дослідити зовнішні перешкоди, такі, як складність і невловність явищ, і не про 

те, щоб послатися на слабкість людських чуттів і розуму: ні, проблеми 

виникають у самому акті пізнання, у самому його осередді – внаслідок 

певного роду функціональної необхідності плин думки уповільнюється, 

наштовхується на перепони. Саме там відкриємо ми причини застою і навіть 

регресу, саме там виявимо ми причини своєї інертності, які назвемо 
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епістемолоґічними перешкодами. Пізнання реального – це світло, що його 

завжди відкидає якась частина темряви. Воно ніколи не буває безпосереднім і 

повним. Одкровення реального завжди мають рецидивний характер» [360, 

с. 127]
1
. 

Повертаючись у лоно мистецтва й оцінних категорій, наголосимо, що 

проблема естетичних і художніх цінностей визначальна як для самої 

літератури, так і для науки про неї. Воднораз питання настільки важливе, що 

при відносній малочисельності спеціальних розвідок про критерії художності, 

виникає парадоксальне враження, що про них пишуть усі, хто вивчає 

літературу. 

Багаторічну літературознавчу традицію дослідження критеріїв художності 

А. Степанова резюмує як декілька напрямів: парадигмально-історичний 

(С. Аверінцев, М. Гаспаров, О. Михайлов, В. Тюпа та ін.), що розглядає 

критерії художності в динаміці історичного розвитку літератури; семіотичний 

(Е. Кассірер, Б. Кроче, С. Лангер, Ю. Лотман, Ч. Морріс, Я. Мукаржовський, 

Ч. Пірс та ін.), що виокремлює як критерій художності знаково-символічну 

форму мистецтва; національно-культурні особливості феномену художності 

вивчали В. Бранський, Г. Гачев, І. Ільїн, А. Короцька та ін.; дослідженню 

естетики форми як ключового критерію художності (формалістський підхід) 

були присвячені наукові розвідки В. Виноградова, С. Віткевича, 

Б. Успенського, В. Шкловського, Б. Ейхенбаума, В. Ерліха, Р. Якобсона та ін. 

[400, с. 202]. 

Названі підходи представляють загальні літературознавчі тенденції, 

напрями наукових досліджень мистецтва слова. Якщо звузитися до 

предметного окреслення критеріїв художності, то картина буде однаково 

поліфонічною. Зупинимося, для прикладу, на кількох характерних позиціях, 

представлених у сучасній теорії літератури. 

                                                 
1
 Цитовано працю Ґ. Башляра Виховання наукового розуму (La Formation de 

l’Esprit scientifique, 1960). 
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П. Іванишин, спираючись на дослідження В. Татаркевича, припускає 

наявність трьох основних (атрибутивних) критеріїв художності: техне, 

пов‘язаного з оцінкою зовнішньої форми літературного твору; ейдологічність 

(образотворча майстерність письменника); духовнотворча телеологічність 

твору (основний) [165, с. 52–53].  

Ширше критерії художності описані в підручнику В. Іванишина. Основу 

художності становить образність, однак наявністю чи естетичною якістю 

образів вона не вичерпується, як і не визначається проголошенням значущих 

ідей чи порушенням важливих тем. Декларуючи інші підходи в пізнанні й 

оцінюванні художності, В. Іванишин все ж повертається до двох визначальних 

аспектів – естетичності й інтенціональності. Відповідно естетичний рівень 

представлений субрівнями зовнішньої і внутрішньої форм, інтенціональний – 

субрівнями змісту і сенсу (смислу) твору [164, с. 94].    

Виходячи з тези, що художність, яка є визначальною і субстанціональною 

ознакою мистецтва, не підлягає кількісному оцінюванню, дослідник виділяє 

атрибутивні, супутні й акцидентні критерії. Атрибутивні критерії покликані 

забезпечити об‘єктивність суджень про художність твору. До них належать: 

«техне» – «перший із неодмінних критеріїв оцінювання художності твору на 

субрівні зовнішньої форми», який утверджує досконалість «творчого ремесла» 

письменника (І. Франко); ейдологічність передбачає оцінювання художнього 

твору на субрівні внутрішньої форми (образотворча майстерність автора); 

духовнотворча телеологічність застосовується як критерій оцінювання 

художності твору на інтенціональному рівні. 

Супутні критерії художності, на думку В. Іванишина, – якості й ознаки, які 

не завжди усвідомлюються, однак їх характер впливає на сприйняття й 

оцінювання читачем рівня художності і твору загалом. До цієї групи критеріїв 

належать: цілісність твору (єдність його форми і змісту); художня правда; 

актуальність проблематики; експресивність форми; фантазія, візія, видіння-
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пересторога; оригінальність творчої манери, своєрідність стилю; художнє 

відкриття, інтрига; драматизм твору тощо.  

До акцидентних критеріїв художності належать суб‘єктивні, іноді 

випадкові фактори, які впливають на фасцинацію (привабливість), рецепцію й 

подальше оцінювання твору: літературна мода; популярність письменника чи 

твору; «живучість» твору в часі; авторитет, індивідуальність автора й симпатія 

чи антипатія до нього; стан тексту твору, в якому він потрапляє до читача 

(критика, редактора), – рукописний, машинописний, відредагований [164, 

с. 94–99]. 

Розмірковуючи про критерії художності, П. Іванишин зосереджує увагу на 

постмодерністському літературознавстві, апелює до загальномистецької 

післявоєнної ситуації. Говорячи про змінність трактувань основоположних 

понять у різні культурно-історичні епохи, П. Іванишин резюмує, що 

літературність «Іліади», «Слова о полку Ігоревім», «Дон Кіхота», «Тартюфа» 

чи «Паломництва Чайльд Гарольда» від цього не страждала [165, с. 51].   

Остання думка – яскравий приклад того, як теорія розминається з 

практикою. Глибоке знання естетики й основ наукового вивчення літератури 

парадоксальним чином поєднуються з вірою в існування позачасової 

об‘єктивної художності, представленої класичними творами. Насправді шлях 

кожного твору, який сьогодні здається безумовним шедевром і втіленням 

художності, був дуже непростим, часто через забуття й низькі оцінки вартості. 

Про того ж «Дона Кіхота» Сервантеса, як і про «Гамлета» Шекспіра чи 

«Божественну комедію» Данте, дослідники досі сперечаються й розходяться в 

думках саме щодо ознак художності. У цьому плані показовий аналіз роману 

Сервантеса «Дон Кіхот», здійснений В. Набоковим у гарвардських лекціях: 

формалістський зріз одразу виявляє масу недоречностей і навіть антихудожніх 

рис [див.: 312]. Визнання цього твору геніальним (за що саме його слід 

уважати таким) – надто суб‘єктивна версія Набокова. Очевидно, що жоден із 
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класичних творів, художність яких визнана культурою, насправді не може 

слугувати ні мірилом, ні зразком при оцінюванні художності інших творів. 

Тобто наше схиляння перед класиками, які стають мірилом художності, 

спокійно уживається з усвідомленням сумнівності будь-яких уявлень про 

художність. Тим часом саме ці взаємовиключні настанови, які зорієнтовують 

будь-якого літературознавця, засадничі у справі вивчення літератури. 

Узагальнюючи попередній досвід естетико-філософської думки, автори 

двотомної «Теорії літератури» виводять три закони мистецтва (художності). 

Закон умовності обґрунтовує необхідну умову мистецтва – створювати нову 

(художню) реальність світу.  Вигаданий «геретокосмос» (А. Ґ. Баумґартен) 

художнього твору повинен сприйматися як цілком завершене утворення й 

відповідно підпорядковуватися закону цілісності. Третім законом виступає 

оригінальність, де активно виявляється образотворча діяльність митця [416, 

т. 1, с. 51]. 

В іншому джерелі В. Тюпа доповнює перелік законами внутрішньої 

адресації та генералізації, які пов‘язані й випливають із трьох основних. 

Наприклад, внутрішня адресація зумовлена художньою цілісністю твору й 

полягає не в повідомленні певного готового смислу, а в приєднанні до певного  

способу смислотворення. Закон генералізації обернений до закону 

індивідуалізації (творчої оригінальності), його низка теоретиків трактує як 

«закон творчої типізації», тобто вбачає в художності межову міру 

узагальнення особистого досвіду присутністю людського Я у світі [55, с. 465–

466]. Незважаючи на атрибутивні якості мистецьких творів, варто пам‘ятати 

важливий аспект: «Мистецтво має власні закони, але не знає будь-яких 

всезагальних рецептів слідування цим законам. <…> Як будь-яка, навіть 

найяскравіша індивідуальність неминуче належить до якогось типу, так і будь-

який витвір мистецтва характеризується тим чи тим модусом художності 

(способом здійснення її законів)» [55, с. 468]. 
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Хоча процитована думка цілком слушна, варто усвідомити колізію, яка 

випливає з наведеного твердження. Чим насправді керується науковець, 

підносячи (чи, навпаки, що рідше, занижуючи) мистецьку вартість того чи 

того твору? Наскільки науковими можна вважати результати того, що в основі 

своїй є сумнівним? 

Критерії художності так чи так формують методології нового часу. 

Прихильники пізнавальної функції мистецтва поціновують насамперед 

«змістовий» аспект літературного твору, аніж сферу стилістики. Проблема 

пізнання засобами мистецтва означила напрямки розвитку естетики 

позитивізму, який довів суспільну потребу історико-літературних досліджень.  

Тривалі античні, ренесансні, просвітницькі традиції критики текстів у 

другій половині ХІХ ст. органічно поєдналися з історією літератури, 

сформувавши потужний філолого-історичний напрям літературознавчих 

досліджень. Це, своєю чергою, закономірно привело до формування 

культурно-історичної школи (І. Тен).  

Критика позитивізму стосувалася головно самого поняття науковості, 

породженого природознавством і натуралістичними теоріями культури й 

історії. Такі течії гуманітаристики, як «філософія життя», феноменологія, 

психоаналіз, антропологічні версії марксизму вплинули на формування 

провідних методологій у літературознавстві ХХ ст.  

Ідеї В. Дільтея, який уперше ввів поняття т. зв. наук про дух (нім. 

Geisteswissenschaft), мали значний вплив і на сучасні історичні науки, і на 

літературознавство. Засадничі стратегії конкретизуються в літературознавчих 

методах, зумовлюючи сприйняття твору як історичного явища (культурно-

історична школа), віддзеркалення біографії автора (біографічний метод), його 

внутрішнього світу (психоаналіз), проявлення змісту через форму (форма-

лізм), структуру (структуралізм) тощо.  
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Поступальний розвиток науки, термінологічне окреслення нових історико-

літературних явищ і на цій основі виведення теоретичних закономірностей 

приводить до переосмислення або уточнення певних позицій.  

Уже в античності сформувався погляд на ідеалістичну й матеріалістичну 

природу творчості, який підтримують і до сьогодні. Значний прогрес у 

методологічних шуканнях науки про літературу відбувся в період класичної 

німецької філософії, зокрема, завдяки введенню Геґелем у мистецтвознавчий 

обіг понять суб‘єкта й об‘єкта. Наприкінці ХІХ ст. видатний швейцарський 

мистецтвознавець Г. Вельфлін (1864–1945) вивів закономірність про стилі 

епохи як історико-типологічні утворення, що закономірно змінюють одне 

одного [див.: 60]. У 40-х рр. ХХ ст. Д. Чижевський (1894–1977) переніс ідею 

рівномірного коливання художніх стилів на український ґрунт, оформивши в 

теорію культурних хвиль [див.: 459]. Актуалізувавши проблему та пригадавши 

ключові моменти становлення понять, докладно розгортати питання не 

будемо. Підґрунтям подальших міркувань слугуватимуть усталені 

літературознавчі положення. 

А. Степанова звертає увагу на передумови формування критеріїв 

художності як результату взаємодії та взаємозумовленості таких факторів, як 

тип художньої свідомості, співвідношення категорій поетики й видів відносин 

у парадигмі естетика / поетика, що продукує кореляцію естетичного та 

художнього образів. Спираючись на попередні здобутки науковців, які 

виокремили традиціоналістський, або нормативний (епохи античності, серед-

ньовіччя та новий час до другої половини ХVІІІ ст.) та індивідуально-творчий, 

або історичний (з кінця ХVІІІ до другої половини ХІХ ст.) типи художньої 

свідомості, дослідниця новий різновид творчості, що сформувався у 1920-х 

рр., умовно позначає як експериментаторський [400, с. 203]. Свого часу 

С. Аверінцев, М. Гаспаров, О. Михайлов та ін., на яких покликається 

А. Степанова, визначили три ключові категорії поетики – стиль, жанр, автор, 

домінування котроїсь із яких у певні періоди розвитку літератури зумовлене 
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зміною типів художньої свідомості. Відповідно для традиціоналістського типу 

свідомості характерне домінування на рівні поетики стилю, для 

індивідуально-творчого – жанру, для експериментаторського – автора.  

У літературознавстві є й інші підходи до визначення типів художньої 

свідомості, переважно їх кількості. Традиційно основу художньо-стильового 

розвитку Європи складає взаємодія двох типів творчості – античного й 

середньовічного, класичного й романтичного
1
. Поряд із панівною дихотомною 

концепцією культурного розвитку пропонують й інші. Наприклад, 

Д. Наливайко виділяє класицистичний, реалістичний і романтичний типи 

художнього мислення. Щоправда, це поняття не завжди чітко корелюється з 

поняттям тип художньої творчості, фактично взаємно замінюючись. Учений 

спирається на запропоновану Б. Мейлахом концепцію класицизму, 

романтизму й реалізму як динамічних систем і водночас типів художньої 

творчості [317, с. 32].  

М. Моклиця визначає протистояння типів художнього світосприйняття 

як найважливішу опозицію літературного процесу. Тип художнього 

світосприйняття залежить від домінування суб‘єкта (авторський внутрішній 

світ) й об‘єкта (навколишній світ) у процесі творчості. Відтак окреслюються 

два типи – романтичний і реалістичний.  Реалізуючись у кожну епоху 

мистецького руху, вони (типи) утворюють художні – романтичні чи 

реалістичні – методи, які змінюють один одного послідовно, зливаючись у 

модернізмі воєдино. Структура модернізму неоднорідна, а романтичний і 

реалістичний типи художнього світосприйняття реалізуються відповідно в 

методи символізму та експресіонізму, сюрреалізму та футуризму. 

Застосувавши теорію К. Ґ. Юнґа про чотири психологічні типи (інтуїтивний, 

                                                 
1
 У європейській традиції розрізняють такі типи творчості (творчої 

особистості): наївний і сентиментальний (Шиллер), класичний і романтичний 

(Геґель), порівняльний (чоловічий) і дівінаційний (жіночий) (Шлеєрмахер), 

аполонійний та діонісійний (Ніцше), інтровертний та екстравертний (Юнґ). 

Докладно про це – у монографії М. Лановик Теорія відносності художнього 

перекладу: літературознавчі проекції (Тернопіль, 2006) [229]. 
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сенсорний, емоційний, розумовий) до структуризації психології модернізму, 

М. Моклиця обґрунтовує  формування модерністських стилів на основі 

психологічних векторів інтенційності: символіст на основі інтуїтивного, 

експресіоніст – емоційного, сюрреаліст на основі розумового,  футурист – 

сенсорного [299, с. 80–82]. Цю якість потрібно врахувати, оскільки очевидно, 

що імпресіонізм та експресіонізм вимагають від мистецтва різного. Крім того, 

у ХХ ст. критерії поціновування мистецтва декларуються в численних 

маніфестах. 

При всьому розмаїтті наведених концепцій, в основі яких лежать різні 

наукові методи, вони стосуються одного – спроб знайти універсальні 

парадигми для літератури. Водночас дослідники виділяють типи, які 

претендують на універсалізм, нехтуючи конкретикою історичної епохи. 

Безперечно, в розмові про критерії художності потрібно виходити з 

естетики часу, в контексті якої формується творча особистість. Варто звернути 

увагу на доробок схильних до рефлексії митців, спроектувати наукові 

висновки з середини творчості, наприклад, звернувшись до міркувань 

І. Франка чи Лесі Українки. 

У ХХ ст. відбувається ревізія всіх попередніх естетичних теорій і 

розвиваються нові напрями, пов‘язані саме з людським фактором. 

Феноменологічна й рецептивна естетика посилила пошук шляхів 

об‘єктивування суб‘єктивного.    

У проекції на літературу кожен її твір сприймається як інтенціональний, 

тобто як об‘єкт свідомості поза будь-якими реальними взаємозв‘язками. У 

концепції Р. Інґардена (1893–1970) предметом аналізу стає передусім «чисте 

буття» (онтологія) мистецького твору. Естетик розглядає кожен твір як 

«поліфонічну гармонію» розміщених на різних рівнях структурних елементів: 

словесного звучання, смислових одиниць, зображально-предметних і схема-

тизованих образів, які співвідносяться з естетичними цінностями [175, с. 141].  
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Проблема цінності посідає у феноменологічній теорії важливе місце. 

Р. Інґарден розділяє цінність естетичну й цінність художню. Естетичні 

цінності є завжди цінностями чогось і позначають такі якості предмета, як 

динамічність, експресивність, драматичність, ясність, витонченість, 

оригінальність. Художні цінності властиві самому творові, а не зводяться до 

емоцій, які виникають при його сприйнятті або суб‘єктивному переживанні. 

На думку філософа, краса притаманна творові мистецтва незалежно від того, 

скільки людей його розглянуло. Відтак із позицією спостерігача пов‘язана 

оцінка прекрасного, а не його наявність / відсутність. Художні властивості 

стимулюють відчуттєві переживання, створюючи основу для формування 

естетичних цінностей
1
.  

Якщо взяти до уваги аспект естетичного переживання, то можна 

припустити, що основні наукові напрями ХХ ст. розвивали ідеї феноменології. 

Погляди Р. Інґардена отримали своєрідний розвиток у німецькій рецептивній 

естетиці. В. Ізер (1926–2007) розмежував у літературному творі два полюси – 

художній та естетичний: «художній стосується тексту, створеного автором, а 

естетичний – вказує на його реалізацію, яку здійснює читач» [169, с. 263]. 

Концепція твору як інтенційного предмета постала також і в 

екзистенціалістській філософії. Зокрема, Ж.-П. Сартр (1905–1980) у роботі з 

промовистою назвою «Що таке література?» писав, що вона (література) існує 

доти, доки триває читання.  

Особлива роль інтерпретатора підтримує феноменологічний дух і в 

герменевтиці та структуралізмі. Художній твір як текст вимагає процесу 

читання, а поліфонічність читання породжує інтерпретаційний хаос. 

                                                 
1
 Інґарден міркує в руслі ідеалістичної філософської тенденції про роль смаку 

у формуванні естетичного  судження. Цю тенденцію виразно сформулював Кант, 

до нього визначити специфічні риси естетичного судження прагнули Гатчістон, 

Бьорк, Мендельсон, Вінкельман. Тезу про «незацікавленість» естетичного 

задоволення розділили наступники Канта – представники німецького 

об‘єктивного ідеалізму Шеллінґ і Геґель. Інґарден зосередив увагу на позиції 

читача. 
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Здійснювати своєрідний контроль над інтерпретаційним процесом покликана 

«трансактивна парадигма», яка поєднує читача й текст. Чи не найяскравіше 

вираження знайшла ця ідея в діалоговій теорії М. Бахтіна (1895–1975). Згідно 

з ідеями вченого, читач вступає з автором в уявний діалог, оскільки будь-який 

твір передбачає орієнтацію на читацьку свідомість. Водночас цей діалог 

непередбачуваний, оскільки текст не є закритою системою, а змінюється в 

часовому плині, наповнюючись новими смислами. Отже, актуалізація 

сприймання бере початок від платонівської традиції, трансформується в 

художнє переживання в XIX ст. та в плюралістичну картину інтерпретацій 

у ХХ. 

Фокусуючи погляд на бодай одному з критеріїв художності, можна 

простежити відмінність методологічних підходів. Продовжимо розмову про 

такий ніби безсумнівний і дієвий критерій, як цілісність, і розглянемо його в 

контексті науки ХХ ст. 

Будучи використаним у різних методологічних ситуаціях із відмінним 

смисловим навантаженням, поняття цілісність стало підставою для 

формування окремого методу. Як відомо, радянські науковці особливо 

активно сперечалися зі структуралістами, які розглядали художній твір 

насамперед як текст і структуру. Остання, своєю чергою, постає цілісністю, 

що визначається існуванням домінанти та ієрархії. Ідеї структуралізму 

проникали та плідно проростали на теренах радянського літературознавства, 

маючи під собою ще й ґрунт російського формалізму. Осередком структура-

лістського підходу до аналізу літературного тексту стала тартуська школа 

літературознавства. Коли радянських науковців почали спонукати до 

висунення альтернативного структуралізмові методу вивчення художнього 

твору, літературознавці Донецька, використавши ідеї структуралізму, але 

усунувши певною мірою його крайнощі та спираючись на вагомі здобутки 

вітчизняної науки, запровадили метод цілісного аналізу тексту. Відомий 

представник напряму М. Гіршман (1937–2015) визначає літературний твір як 
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напружену єдність матеріального й ідеального полюсів – художнього тексту 

та поетичного світу: «Поетичний світ – це ідеальний, духовний зміст. 

Художній текст, висловлювання – необхідна форма існування цього змісту» 

[89, с. 9]. Цілісність забезпечується феноменом стилю, що передбачає 

взаємозв‘язок усіх елементів форми та змісту, враховує здатність кожного з 

них нести інформацію про ціле. Стиль постає реальною характеристикою 

твору, який не може «відбутися», якщо не відбувся стиль як гармонійне 

вирішення суперечності між «організованістю та органічністю» [90, с. 90].  

В. Тюпа у двозначному трактуванні художнього цілого вбачає небезпеку: 

одні крайнощі полягають у тому, «що як художня цілісність розглядається не 

сам твір, а його складно організований носій – т е к с т; інші <…> – вбачання 

цілісності не в художньо створеному творі, а лише в його невловимому, 

―нерукотворному‖ п о е т и ч н о м у с в і т і» [428, с. 72]. На думку 

дослідника, онтологія літературного т в о р у як «естетичного об‘єкта» 

(М. Бахтін), який неможливо звести ні до семіотичного феномену тексту, ні до 

гносеологічного феномену свідомості (чим, зрештою, виявляється «поетичний 

світ»), все ще потребує методологічної розробки. 

Подолання онтологічної прірви у сприйнятті, трактуванні, аналізі 

літературного твору як змістово-формальної дихотомічної єдності є головним 

завданням реципієнтів різних рівнів – від звичайного читача до професійного 

критика. Дієвий рецепт для цього долання пропонує рецептивна естетика й 

феноменологія, пропонуючи як методологічний орієнтир концепції про 

естетичний і художній полюси твору. 

Художні практики кінця ХІХ–ХХ ст. демонструють найрізноманітніші 

прийоми організації тексту у творі, у тому числі й засоби незавершеності, 

фрагментарності, колажності тощо. Хоча згадані прийоми не нові, але, 

починаючи від доби модернізму, вони набувають статусу естетичних теорій, 
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як-от концепція non-finito. Естетика нон-фініто – важлива риса творчості 

багатьох першорядних митців ХХ ст.
1
 

Фрагментарна свідомість сучасної людини, яка бачить світ у строкатому 

калейдоскопі різноманітних інформаційних носіїв, виражена й у відповідних 

художніх формах. Але чи зникає при цьому відчуття незавершеності? 

Навпаки, звиклі до квапливості й уривчастості, ми все більше психологічно 

сприйнятливіші для фрагментарності.  

Як же бути з критерієм цілісності художнього твору? Для розуміння 

коректності його дії важливо розмежувати поняття завершеність / 

незавершеність, закритість / відкритість твору.  

Сформульована Арістотелем вимога формалістичної завершеності 

тривалий час сприймалася як ознака художньої довершеності. Особлива увага 

приділялася фіналові твору, його сюжетному завершенню: «кінець <…> – те, 

що по своїй природі йде або виникає за чимось іншим – чи то обов‘язково, чи, 

здебільшого, після нього ж нічого іншого немає» [15, с. 50–51]. Настанови 

античності щодо формотворчості надовго залишалися актуальними. Отже, 

поняття внутрішньої цілісності твору повністю визначалося його зовнішньою 

завершеністю, формуючи фактично канон закритості. У середньовічній 

естетиці, а особливо в поетиці бароко, вже проявлялися елементи порушення, 

не так на формалістичному рівні, як на смисловому
2
. Однак відродження 

класицизмом настанов античної естетики в інших суспільно-історичних 

умовах призвело до абсолютизації завершеної форми, яка екстраполюється й 

на закритість змісту. У період піднесення театру думки з цього приводу 

зосереджувалися в роботах про драматургію. Міркуючи про відмінність 

трагедії й комедії, Корнель однозначно вважав, що спільне для обох жанрів 

                                                 
1
 Про це докладно – у монографії О. Вісич Естетика нон-фініто у творчості 

Лесі Українки (Луцьк, 2014) [67]. 
2
 У. Еко говорить про середньовічну теорію алегорії, яка уможливила 

прочитання Святого Письма (а пізніше поезії) не тільки в дослівному значенні, а й 

у моральному, алегоричному, містичному [130, с. 85].  
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полягає в повноті й завершеності дії. Розвиваючи модель автора, який створює 

приємну художню ситуацію з урегульованими сюжетними пропорціями та 

модель задоволеного ними читача, апологет класицизму приділяв увагу саме 

фіналові: «глядач повинен настільки добре розуміти помисли персонажів, що 

мають будь-який стосунок до фінальної події, щоб міг піти з театру в 

спокійному стані духу, не відчуваючи ніяких сумнівів» [263, с. 367]. 

Радикальність класицистів щодо унормованості на всіх рівнях художнього 

твору спровокувала реакцію романтиків, які не тільки вдалися до активного 

використання фрагментарних жанрових форм, а й передбачили принцип 

відкритого твору.  

За суто формальною ознакою завершеності / незавершеності стоїть 

філософське розуміння безкінечності. Ф. Шеллінґ міркує над почуттям 

«безкінечного задоволення», яке дарує споглядання мистецького твору. 

Романтична незавершеність і класична завершеність передбачають безкінечну 

насолоду від вічного споглядання. За теорією рецептивної естетики твір 

взагалі не може бути завершений, адже кожен раз знову й знову вступає в 

контакт із реципієнтом, переживаючи пересотворення. Структуралізм, інтер-

текстуальність і постструктуралізм взагалі прирікають твір на «втілену 

множинність» (Р. Барт).  

Теоретики ХХ ст. розвинули запропоновані романтиками концепції 

художності, зокрема вияв цілісності через фрагментарність, однак не закрили 

питання естетичних цінностей, а тільки актуалізували його.   

У. Еко використав ідею відкритості художнього твору для ілюстрації 

радикальної відмінності класичного мистецтва від сучасного. На думку 

філософа, феномен відкритого твору постає в перехідні періоди, коли 

змінюються філософсько-світоглядні та наукові орієнтири й відбувається 

переворот у художньо-естетичній і комунікативній системі «автор – твір – 

читач». Позиція реципієнта мислиться настільки активною, що виводить його 

на рівень співавторства. Сутність відкритості полягає в специфічній поетиці 
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твору, загальним принципом і підґрунтям якої є невизначеність. Дослідник 

констатує, що «твір мистецтва – це завершена і закрита у своїй унікальності 

форма як збалансоване й органічне ціле, що водночас є відкритим продуктом 

з огляду на свою чутливість до великої кількості різних інтерпретацій, які не 

зазіхають на його неповторну специфіку» [130, с. 83]. Схожі висловлювання, 

парадоксальні на перший погляд, повсюдно трапляються в розвідках 

структуралістів. Осмислюючи феномен твору, Ю. Лотман стверджував: «Бу-

дучи просторово обмеженим, витвір мистецтва являє собою модель 

безмежного світу» [272, с. 204]
1
. Подібні сентенції розмикають суто 

літературознавчу позицію у філософський простір.   

Утвердженню нових естетичних практик, базованих на незавершеності чи / 

або відкритості художніх творів, сприяють філософські міркування про 

скінченність / безкінечність, які особливо актуалізувалися у ХХ ст. Якщо 

наприкінці століття глобальні проблеми стали очевидними для всіх, то на його 

початку відповідні настрої виникали в колі інтелігенції. Показовим є феноме-

нальний успіх книги О. Шпенґлера «Присмерк Європи» (Der Untergang des 

Abendlandes, 1918), пронизаної песимізмом стосовно майбутнього цивілізації. 

Доба воєн і геополітичних протистоянь, расових і національних розбратів 

незмінно викликала есхатологічні думки.  

В осмисленні феномену стикаються протилежні думки. Якщо М. Гайдеґґер 

утверджує поняття кінцевість (Endlichkeit), то Г.-Ґ. Ґадамер проголошує 

незавершеність будь-якого духовного досвіду. Філософи ХХ ст. дійшли 

висновку, що в основі художньої творчості «лежить фундаментальна 

незавершеність дійсності або навіть незавершимість дійсності» [280,       

с. 419–420].  

                                                 
1
 Праці Ю. Лотмана демонструють пильну увагу до питання кінця–фіналу, 

розглядаючи літературну проблему кінцівки адекватом смерті в житті. Дослідник 

розгортає аналіз від поняття рамка у витворі мистецтва до категорії межа в 

семіосфері. Див.: [273].  
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Короткий огляд такого ніби достеменного й робочого критерію, як 

цілісність (чи не кожен дослідник конкретного твору переймається його 

цілісністю і використовує її як підтвердження високої художності), – це 

традиція, попри її глибину й широту, яка зазвичай ігнорує фактори 

незавершеності й відкритості. У дослідженнях структуралістів і семіотиків 

була виявлена така засаднича якість літератури нового часу (починаючи саме 

від романтиків), як її принципова незавершеність – наслідок усвідомлення 

цінності й пріоритетності процесу творчості над його результатом. Утверд-

ження романтиками самодостатності фрагмента відкриває перспективи для 

жанрів, які характеризуються, «з одного боку, зовнішньою ―незакінченістю‖, з 

іншого – якістю художньої цілісності й внутрішньої завершеності» [55, с. 446].  

Романтики виступили головними опонентами класицистів, які утвердили 

аспект завершеності твору як естетичну концепцію його смислової закритості, 

канонізувавши жанрові форми, що вичерпують підняту проблему, остаточно 

вирішують конфлікт, закривають сюжет. У ХХ ст. саме закритість стала для 

митців об‘єктом активного долання, започаткованого романтиками. Культура 

поступово узаконила те, що в класичні часи вважали неважливою периферією: 

фрагменти, версії, ескізи, незавершені твори тощо. Відкритість фіналу стає все 

більш важливою ознакою літератури вищого, елітарного ґатунку. Воднораз 

сучасний літературознавчий дискурс передбачає різні варіанти поціновування 

художніх творів, нехтуючи визнаними будь-якою добою критеріями: 

«…творіння – мистецький витвір, літературний твір, – ані закінчене, ані 

незакінчене: воно є» [41, с. 9]. 

Отже, критерій цілісності не можна використовувати беззастережно, 

знаючи, що ознакою високохудожнього твору можуть бути цілком протилежні 

якості, як-от завершеність / незавершеність, закритість / відкритість тощо. Про 

відкритість / закритість твору можемо говорити на смисловому рівні, 

завершеність / незавершеність – на формалістичному, про цілісність – на рівні 

естетичного сприйняття. 
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Обираючи ту чи ту методологію, дослідник літератури мусить чітко 

усвідомлювати, які саме критерії і чому він обирає як засадничі. Усвідомлення 

відносності або суб‘єктивності всіх критеріїв йому не зарадить, адже наперед 

дисонуватиме з об‘єктивністю отриманих результатів. 

 

 

1.3. Ревізія естетичних засад як ознака літературного розвитку 

(досвід шістдесятництва) 

 

Кожна епоха позиціонує себе щодо попередньої критичним ставленням до 

її засадничих естетичних настанов. Концепція мистецтва певного періоду 

завжди формується внаслідок перегляду традиційних засад, часто – тотальної 

ревізії чинних уявлень про мистецтво. Кардинальні зміни щодо середньовіччя 

і його містичної версії мистецтва внесли митці доби Відродження, митці 

бароко розгорнули свою програму в протилежний від соціальних настанов 

Ренесансу бік – до внутрішньої людини; класицисти повністю скасували 

барокове розуміння мистецтва, романтики дискредитували всі настанови 

класицистів тощо. 

Перманентні ревізії домінантних уявлень про мистецтво властиві й історії 

української культури. Найбільш відомі – естетична теорія модернізму супроти 

просвітницько-народницької тенденції ХІХ ст., європеїзм неокласиків на 

противагу хуторянству фольклорно-національної традиції. У радянські часи 

утверджували концепцію соціалістичного реалізму, опозиційного щодо модер-

нізму. Радянський канон суттєво підважили шістдесятники. Саме їхнє 

уявлення про мистецтво й літературу окреслює ті параметри культури, які 

сприймаються як сучасні, незважаючи на постання постмодерну. Утім, 

критичні настанови постмодерністів у вітчизняній історії – це переважно та 

сама критика соцреалістичного припису, яку було досить повно (може, не так 

відверто й сатирично) сформульовано в доробку шістдесятників.  
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Явище шістдесятництва як естетичний, соціальний і психологічний 

феномен давно оформилося в самостійний дискурс. Різноаспектне 

дослідження його концепцій маємо в працях В. Дончика, Г. Касьянова, 

Ю. Коваліва, І. Кошелівця, Е. Соловей, Л. Тарнашинської, Олі Гнатюк, 

О. Пахльовської, А. Погрібного, О. Рарицького. Осмислення покоління 

найперше відбулося в розвідках його представників – І. Дзюби, Б. Гориня, 

М. Ільницького, М. Коцюбинської, Є. Сверстюка та ін. 

Осягаючи явище з висоти власних культурологічних видноколів і часової 

дистанції, Є. Сверстюк писав: «Шістдесятники – велике явище другої 

половини ХХ століття, дивне своєю появою в непевну пору відлиги і стоїчним 

протистоянням неосталінізмові та живучою енергією в пору лібералізації. 

Може, найвидатніше явище в Одіссеї нашого відродження» [368, с. 24].  

З установленням соцреалістичного диктату в художній творчості та 

вульгарно-соціологічного підходу в літературознавчій науці до основних 

критеріїв художності одностайно віднесли різні вияви ідеологічної 

пропаганди – народність, класовість, партійність. Відповідно форма, яка 

вміщала такі смисли, мусила бути простою та зрозумілою. Щодо формалізму 

в усіх проявах, то боротьба з ним на різних рівнях – характерна ознака 

соцреалізму. Абсолютизація ідейності й функційності літератури вела до її 

збіднення та примітивізації. 

Методологічна ситуація радянського періоду, зазначає М. Наєнко, 

розвивалася в межах марксистсько-ленінської вульгарної соціології з 

проривами наукової думки в сторону деідеологізації. Зміни почалися з висту-

пів О. Довженка про «розширення творчих меж соціалістичного реалізму» 

(1954, 1956), вчорашнього неокласика М. Рильського про необхідність 

«естетичної оцінки мистецьких явищ» (1956). З‘являлися поодинокі статті (як-

от «Про красу мистецтва» А. Трипільського, 1959), однак потужний прорив із 

полону вульгарно-соціологічного догмату відбувся тільки на початку 60-х рр. 

у контексті руху шістдесятництва. Критичний потік натрапляв на природний 
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«рух творчої сили» (О. Білецький), на неминучі спалахи художньої 

оригінальності. Саме на цьому аспекті наголошували Л. Новиченко в 

передмові до першої збірки І. Драча «Соняшник» (1962) та С. Крижанівський 

у післямові до збірки В. Симоненка «Тиша і грім» (1962)
1
. Згодом думка про 

те, що цінність літератури полягає не в ілюструванні суспільних ідей, а в 

глибині естетичних відкриттів, поширилася в академічних роботах.  

Концептуальні зрушення в методологічному полі українського 

літературознавства ознаменовано появою розвідок Р. Гром‘яка, І. Дзюби, 

В. Іванисенка, М. Ільницького, М. Коцюбинської, А. Макарова, І. Світличного, 

Є. Сверстюка, В. Фащенка та ін. Аналіз літературних явищ з естетичних 

позицій не тільки давав змогу говорити про іманентну специфіку мистецтва, а 

й змушував повернути увагу в бік основного матеріалу літератури – слова.  

Оновлення наукової сфери відбивали тенденційні зрушення в художній 

практиці. У період політичної відлиги митці здійснили спробу реанімувати 

піднесені модерністами критерії оригінальності та словесної образності. 

Новаторство шістдесятників проявилося на різних рівнях, але найперше – на 

формалістичному, образно-мовленнєвому. Процес оновлення насамперед 

торкнувся поезії, а згодом і прози, у якій також поглиблювалося особистісне 

начало. 

 «Іван Драч приніс вірші, незвичні і незрозумілі, так наче його ніколи не 

вчили, про що і як треба писати... 

Микола Вінграновський тривожно заговорив про свій народ, і метафори 

його зазвучали апокаліптично. 

Василь Симоненко заговорив з Україною в тоні недозволеної одвертости. 

Ліна Костенко зрідка виступала з віршами, але то були вірші такого 

звучання, наче вся радянська поезія до неї неістотна... 

Велерій Шевчук писав блискучі психологічні новелі ‗ні про що‘. 

                                                 
1
 Докладно про ситуацію у вітчизняній науці в 1960-х рр. див.: Наєнко М. 

Українське літературознавство: Школи, напрями, тенденції [313, с. 261–312]. 



70 

Євген Гуцало естетично животворив образи поза межами ‗соціальної 

дійсности‘, а Володимир Дрозд відкривав цю соціяльну дійсність з 

недозволеного боку» [368, с. 26]. Важко точніше описати неповторні творчі 

індивідуальності шістдесятників, ніж це зробив сучасник – літописець доби 

Є. Сверстюк.  

В офіційному літературознавстві того часу, як і в 1930-ті рр., 

оригінальність разом із поняттям формалізм трактовано однозначно 

негативно. У розвідці «Між літературою і політикою», що окреслює вплив 

політики на культурну ситуацію в Україні, Оля Гнатюк згадує один із 

продуктивних «літературних жанрів» періоду 1970-х – слідчу рецензію, яка 

прийшла на зміну не менш популярному в 1930-ті рр. «жанру» доносу. 

Дослідниця наводить приклад справи І. Калинця, у якій рецензенти голову 

зламали, але таки знайшли спосіб відшукати в любовній ліриці львівського 

поета бодай слід «антирадянської агітації, що має на меті повалити державний 

лад». У висновку лексико-стилістичної та літературознавчої експертизи 

схарактеризовано «ідейно-художню спрямованість» творів І. Калинця як 

«націоналістичну за змістом» та «антирадянську за політичним напрямком» 

[93, с. 39]. Навіть якщо випустити з уваги, що йшлося про любовну лірику, то 

висновки про художню форму звучать абсурдно й на той час. Це були не 

безневинні стилізації «під фольклор», які робили твори поетів «народними», а 

зовсім інша художня форма. Форма – ось що лякало найбільше навіть тих, хто 

кілька десятиліть тому сам дивував формалістичними знахідками – П. Тичина, 

М. Бажан, М. Рильський.  

Є. Сверстюк відзначає, що «у повітрі 60-х років гостро стояло питання 

батьків і дітей: смілива, радикально настроєна молодь не хотіла приймати 

прикладу батьків, які жалюгідно згасали в офіційних почестях. Молодь воліла 

долю розстріляного Косинки чи саморозстріляного Хвильового, аніж долю 

радянського поета-лавреата-академіка...» [368, с. 210]. Критик не полишає 

проблему різних поколінь, звертається до неї щоразу, однак розділяє 
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батьківське покоління за моральним принципом: «Довженко вмирав від 

смертельних ран, з тугою до рідного краю, Рильський і Тичина мовчали під 

тягарем вини, а припутень Корнійчук і дрібні К
0 
об‘явились батьками, що, 

продавши спадщину, лукаво вимагали до себе любови» [368, с. 224].   

Та потрібно віддати їм належне, названі «батьки»
1
 багато зробили для 

підтримки «зміни», вочевидь і зі власних гірких уроків. Однією з 

«батьківських вимог» спілчанських функціонерів був естетичний критерій: 

«писати так, як писали їхні попередники» [163, с. 3].  

До проблем художньої форми партійні критики поверталися постійно, 

використовуючи дражливе питання традиціоналізму /  новаторства у 

прагненні розколоти гурт молодих. Зокрема показовим є протиставляння 

«формалістичним вивертам» І. Драча, М. Вінграновського чи Л. Костенко  

простоти поетичних збірок В. Коротича чи В. Симоненка. Є. Сверстюк у 

першу річницю смерті Симоненка згадував: «Під час нової кампанії в галузі 

літератури можна було припустити, що Симоненка протиставлятимуть 

―формалістам‖. Сам він теж побоювався цього і саме тому виступав так, що 

наглядачі над поезією воліли б уже краще чистий формалізм» [369, с. 32].  

Найбільше лякали систему націоналізм і формалізм. І саме ці аспекти 

парадоксально поєднували калинові верлібри Калинця, сонячні оказіоналізми 

Драча, вербальний еротизм Вінграновського.  

Інтелектуалізм, елітарність, європеїзм визначили основні вектори 

шістдесятництва [334, с. 75]. У 1990-ті О. Пахльовська доводить, що 

шістдесяті роки не тільки продовжують бути сучасністю, а власне 

«генетичний код України був створений шістдесятниками» [334, с. 65]. Роз-

глядаючи явище шістдесятництва в контексті європейської філософської 

думки, зокрема екзистенціалізму, культуролог зауважує докорінні зміни в 

                                                 
1
 Оля Гнатюк окреслює стосунки старшого й молодшого літературних 

поколінь як складну проблему, самі ж взаємини поділяє на три типи: «батьки і 

діти» (за заголовком статті М. Рильського), «заблукані овечки й пастирі», 

«прокурори та підсудні». Див.: [93, с. 16]. 
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естетичній свідомості. Відчуття екзистенційної незалежності включало в себе 

й незалежність естетичну. З-поміж визначальних рис оновлення 

конституюючих рис українського модернізму О. Пахльовська виділяє й 

формалістичне новаторство. Шістдесятники повертали літературі органічне 

право на вишуканість, навіть ускладненість мистецьких форм. 

Оригінальність художнього мислення проявляється насамперед в образній 

системі. Як не парадоксально, але традиційна словесна образність становить 

найчисленніший шар поетичного словника шістдесятників. Їхнє новаторство 

виявилося в конструктивному поєднанні усталених народнопоетичних 

словообразів із незвичними для ліричного контексту ноологізмами космічно-

атомної епохи, а також творенням різноманітних авторських оказіоналізмів із 

загальновідомою кореневою основою. Наприклад, у віршах рафінованого 

лірика М. Вінграновського поряд з органічними для його стилю новотворами 

(літо-зимота, дощосіч, перечекаяність, сивоснивий, многозикий, небозвіддя) 

сусідять атомні гриби, воднево-ядерна пітьма, модерні привиди. Але навіть 

таке зіткнення в художній площині генетично протилежних словообразів не 

викликає відчуття колажності, штучності, а навпаки, «умовність поетичних 

реалій переходить у конкретність життєвих аналогій чи ситуацій» [366, с. 31]. 

Творча біографія М. Вінграновського, як і багатьох «незгодних» [див.: 182], 

демонструє жорстке втручання партійних функціонерів у творчий процес. На 

звинувачення ідеологів у формалізмі поет відповів формально-фігурально:  

Я – формаліст? Я наплював на зміст? 

Відповідаю вам не фігурально: 

– Якщо народ мій числиться формально, 

Тоді я дійсно – дійсний формаліст! [66, т. 1, с. 127]. 

Нав‘язлива тавтологія дійсно – дійсний у контексті злагодженого 

ритмомелодійного стилю поета наочно демонструє ефект нехтування формою.  

Загалом мистецькі почерки шістдесятників були різними, але мали й 

спільні тенденції. Поети вдавалися до ускладнення ритміки, наближуючи її до 
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розмовних інтонацій за рахунок енжамбеманів, неточних рим, пробували себе 

у верлібрі. Прозаїки ж, навпаки, вдавалися до ритмізації прози, її ліризації аж 

до зникнення сюжету. Естетичні пошуки знайшли вираження й у жанрових 

новаціях, які зафіксували інтермедіальний характер стилістичної організації, – 

пастелі, акварелі, скерцо, рондо, симфонії тощо.  

В умовах ідейної і художньої регламентації шістдесятники вдавалися до 

високої мистецької гри, поєднували етнічне з технічним, національне зі 

світовим. Намагаючись бути нонконформістами і в політиці, і в естетиці, 

шістдесятники визначили етичні й естетичні пріоритети власного життя і 

творчості: йдучи «дорогою несамовитих» (В. Стус), вони зробили Слово 

«альтернативою барикад» (Л. Костенко).   

Окреслюючи явище шістдесятництва, Є. Сверстюк виділяє три його 

ознаки: «ю н и й  і д е а л і з м, який просвітлює, підносить і єднає», 

«ш у к а н н я правди і чесної позиції», «н е п р и й н я т т я,  о п і р,  

п р о т и с т о я н н я  офіційній літературі» [368, с. 25]. Й у контексті такого 

виразного та цілком вмотивованого соціологічного погляду критик 

проголошує формалістичну ідею: 

Такий був час: кругом – шакали, 

У колі – жменька нас жива, 

А ми феноменів шукали 

І спотикались об слова [368, с. 25].  

У такий спосіб Сверстюк-поет корегує Сверстюка-критика, акцентуючи на 

визначальних засадах літератури: слово, яке шляхами одивнення творить 

феномен словесності.   

Водночас образність твориться й «безобразними словами», як зауважує 

М. Коцюбинська у відомій праці «Література як мистецтво слова. Деякі 

принципи літературного аналізу художньої мови» (1965). Вона разом із 

попередньою книгою «Образне слово в літературному творі» (1960) стала 

проривом у літературознавстві радянсько-соціологічного штибу.  
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Дослідження М. Коцюбинської своєрідно реанімували шукання 

формалістів і структуралістів у контексті марксистської ідеології. В умовах 

ідеологічно-соціального догмату прихильники структурально-семіотичного 

аналізу або шукали ліберальних умов для творчості (Ю. Лотман), або 

знаходили компроміс у використанні цілісно-системного аналізу 

(М. Гіршман). Такі вчені, як В. Виноградов, Г. Винокур, М. Кожина, 

В. Тимофєєва, В. Топоров, О. Чичерін, Л. Щерба, які провадили дослідження в 

галузі стилістики, не відмовляли літературознавству у вивченні художнього 

слова. Покликання на згадані імена в розвідках М. Коцюбинської 60-х рр. 

вимагало мотивування. Залучення точних методів у сферу гуманітарних наук 

відкриває нові перспективи, однак, стверджує М. Коцюбинська, мусить бути 

доцільно використане. «―Моделі‖, ―правила‖, ―схеми‖ можуть дати... 

стилістичний ―кістяк‖ твору, поетичної індивідуальності. Але жива художня 

плоть – це щось таке, що неможливе без порушення правил, без ламання схем, 

без невпинної реконструкції моделей» [214, с. 33]. 

Зрозуміло, що М. Коцюбинська спиралася на «легальні» практики відомих 

творців яскравих індивідуальних стилів так само, як і на праці «офіційних» 

теоретиків. У тогочасній ситуації вона аж ніяк не могла згадувати імена ряду 

дослідників формалістичних особливостей художнього тексту. Саме слово 

поетика  в радянській науці асоціювалося з формалізмом. Тим часом такий 

аналіз має давню історію в українському літературознавстві. Увібравши в себе 

традиції часів Київської Русі через піїтики Київської академії та класичні 

праці М. Максимовича, І. Франка, О. Потебні, В. Перетца, Ф. Колесси, 

М. Сумцова, М. Рильського, О. Білецького, основні теоретичні положення 

однієї з найдавніших частин літературознавства, які розроблялися в 

післяреволюційних дослідженнях І. Айзенштока, М. Доленги, 

О. Дорошкевича, Д. Загула, М. Зерова, Г. Майфета, Ю. Меженка, 

Б. Якубського, у період наукового відродження 1960-х рр. були використані 

І. Дзюбою, В. Дончиком, В. Іванисенком, М. Коцюбинською, Н. Кузякіною, 
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А. Погрібним, І. Світличним, Є. Сверстюком, Г. Сивоконем, а за кордоном – 

Г. Грабовичем, М. Ласло-Куцюк, Я. Розумним, Б. Рубчаком, Ю. Шевельовим, 

І. Фізером та ін. [див.: 342]. 

Не абсолютизуючи лінгвістичного підходу до мови художнього твору в 

аспекті літературознавчого аналізу, М. Коцюбинська все ж обстоює плідність 

ідей структуралістської «лінгвістичної критики» художнього тексту, широко 

розповсюдженої у тогочасній закордонній філологічній науці [214, с. 22]. 

М. Коцюбинська полемізує з Р. Якобсоном, який вважав поетику 

«інтегральною частиною лінгвістики». Для адепта лінгвістичної критики 

погляд на поезію як вид мови є органічним, М. Коцюбинська ж трактує 

художнє слово не тільки як мовну одиницю, але й як явище естетичне, спосіб 

мистецького вираження думки.  

Дослідниця проводить лінію спадкоємності ідей структуральної 

лінгвістики від формалізму, яких ріднить «абсолютизація слова, коли життя 

слова ототожнюється з життям складного, багатопланового організму – 

літературного твору» [214, с. 25].  

У розрізненні лінгвістичного та літературознавчого поняття структури 

М. Коцюбинська солідарна з Ю. Лотманом: «У мові структура виникає 

історично стихійно і виступає як засіб передачі інформації. У літературі 

структура народжується в результаті творчого акту і являє собою зміст 

інформації, її мету» [214, с. 28]. 

Теоретичні міркування М. Коцюбинська ілюструє глибоким аналізом 

художніх текстів. Одним із улюблених поетів літературознавця був В. Стус. 

Роздуми про світогляд митця й аналіз його поетичної майстерності складають 

більшу частини розвідок М. Коцюбинської про «незабутні шістдесяті» у 

двотомнику «Мої обрії» (Київ, 2004). Дослідження творчості Стуса тривало 

впродовж десятиліть. Наприкінці 1990-х М. Коцюбинська доводила тезу про 

сучасність Стуса в контексті проблеми новаторства і традиційності (Стусівські 

читання в Інституті літератури 1998 р.). Навіть поточний літературний процес 
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виробляє канон, пропонує взірці і, як не парадоксально, формує класику. 

Поезія Стуса, яка, безперечно, є сучасною, належить до золотого фонду ХХ ст. 

 Аргументами дослідниці з-поміж інших став аналіз образотворчих засобів 

поезії В. Стуса: «І поетична герметика, і символічна закодованість ―простого 

слова‖, і химерний синтез іронія-гротеск-ліризм, і прагнення до театральності, 

поєднання з поетикою абсурду – все це властиве Стусові і органічно 

вписується в параметри сучасної поезії» [213, с. 20]. 

 На думку М. Коцюбинської, поезію Стуса не можна міряти модними, але 

неглибокими критеріями експериментаторського «зухвальства».  «Глибинний 

зрілий Стус – поет елітарний, далеко не завжди зрозумілий з першого 

прочитання, звернений до втаємничених у Поезію. І це при тому, що він 

вповні володіє мистецтвом ―простого слова‖. Це не та ―ледача простота‖, яку 

відкидав колись молодий Драч ―Балади про соняшник‖ і ―Крил‖, це 

пастернаківська ―нечувана простота‖, кристалізація слова й образу» [213, 

с. 20]. 

М. Коцюбинська чи не перша звернула увагу на словесне багатство віршів 

Стуса, його винахідливість: «Стус культивує свій словник, активізує певні 

словоформи, зокрема не унормовані в літературній мові словникові скарби. 

Йому властива інтонаційна неповторність, смислове і емоційне 

переосмислення ―вичерпання‖ тих або тих елементів слова – творення на 

основі їх своєрідних впізнаваних стусівських неологізмів» [213, с. 20]. 

Мистецький феномен віршів Стуса досягається «ваговитою дозрілістю 

речей» у поєднанні з «лагідною округлістю форми» (вислови самого поета). 

Нічого кардинально нового його поезія не відкриває, а вкотре по-своєму 

демонструє закон мистецької оригінальності – щоб бути художньо 

довершеним, зміст мусить бути адекватний формі. 

Естети М. Коцюбинська й В. Стус, для яких мистецькими авторитетами 

були поети 1920-х рр. – епохи естетизму, мусили звернути увагу на поезії 

П. Тичини. Згадану працю «Література як мистецтво слова» М. Коцюбинська 
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починає розлогим філософсько-пейзажним описом: «...Вечір міняв свій колір з 

багряного на сизо-фіалковий. Світилась водяно-зелена хмара. Сніг відсвічував 

синім, і тому здавалось, що від оркестру, який грав реквієм на похороні 

загиблого бійця, лине ―синій оркестровий плач‖, він ―припадав зеленим до 

ялин, що зверху червоніли при дорозі‖» [214, с. 3]. У цитованому прозовому 

переказі легко вгадується відома віршована поема П. Тичини «Похорон 

друга». Дослідниця прагнула відзначити майстерність поета, який за 

посередництвом синестетичних образів зумів передати складність сприйняття 

розмаїтого світу людиною. Щоправда, М. Коцюбинська не вживає термін 

синестетичний, натомість вона використовує слово синтетичний. 

Про синестезію в поезії Тичини писав і В. Стус: «Тичина цілком відповідав 

тим вимогам, які ставив до поета великий Гете: він музикував і малярстував» 

[407, с. 10]. У статті «Феномен доби» (1971) Стус замахнувся на майже святе – 

принцип партійності в радянській літературі, один із визначальних критеріїв її 

художності.  

Літературознавчі дослідження шістдесятників руйнували рамки радянської 

псевдонауки, підважували ідеологічні критерії, переосмислювали ті, які 

залишали внаслідок перегляду. Наприклад, критерій правдивості, 

реалістичності. Книга І. Дзюби «―Звичайна людина‖ чи міщанин?» (1959) 

виявляє принципову позицію в неприйнятті неправдивого образу ідеального 

героя радянської літератури. Названа праця належить до раннього періоду ді-

яльності критика, однак уже тоді сформувалися тенденції, які стануть 

провідними у зрілій творчості. І. Дзюба ретельно аналізує навіть другорядні 

твори соцреалістичної літератури, і, здавалося б, не надає належної уваги 

естетичній насолоді як критерію оцінки. М. Павлишин із цього приводу 

зауважує: «Це не означає, що ранній Дзюба не вдається до оцінок, які б 

відбивали рівень його читацького задоволення чи, частіше, незадоволення. 

Про естетичні критерії мова починає йти тоді, коли твір їх явно не 

задовольняє» [333, с. 18]. Дослідник не пов‘язує Дзюбині негативні оцінки 
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художньої вартості творів ні з усталеною системою естетичних цінностей, ні з 

громадсько-політичними ідеалами, а розглядає їх як «суб‘єктивні судження, 

захищені авторитетним стилем та невиголошеною апеляцією до здорового 

глузду та природного смаку» [333, с. 19].  

Навіть у ранній критиці І. Дзюба на рівні концепції літературного героя 

демонструє дію такого критерію художності, як правда, скерованого у бік 

національної самосвідомості. Значною мірою такий пріоритет зумовлений 

контекстом шістдесятництва з його моральними імперативами свободи, 

гуманізму, націоцентризму. Новітній на той час соціологізм виправдовується 

суспільно-політичною атмосферою. Праці І. Дзюби 1960-х рр. дають підстави 

стверджувати, що в оцінках художності твору етичне якщо не домінувало над 

естетичним, то принаймні частково ототожнювалося. Найпереконливіше 

обґрунтував таку зумовленість сам критик: «Бувають епохи, коли вирішальні 

битви відбуваються на площині моралі, громадянської поведінки, коли навіть 

елементарна людська гідність, опираючись брутальному тискові, може стати 

важкою, бунтівничою, революційною силою. До таких епох, на мою думку, 

великою мірою належить і наша доба» [122, с. 155]. Ці слова з виступу на 

вечорі, присвяченому 30-літтю від дня народження В. Симоненка 1965 р., 

можна без перебільшення зарахувати до громадянських учинків (а в контексті 

того часу – й подвигів) І. Дзюби. Він не тільки відмовив представникам влади 

в праві на спадщину Симоненка, а й звинуватив у спекуляціях ім‘ям поета. 

Найгострішим моментом виступу було твердження про Симоненка як поета 

національної ідеї.  

Талант Дзюби-критика в 1960-х рр. розвинувся у всій повноті його 

принциповості й естетичного смаку. З позицій власних переконань і 

майстерності І. Дзюба ставив завдання й перед літературною критикою того 

часу в напрямі вироблення нової якості. Критичні виступи І. Дзюби 

вирізнялися ерудицією, інтелектуалізмом у поєднанні з простотою та ясністю 

висловлювання. Такими є і літературні портрети визнаних класиків, і студії 
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про поетів оригінального стилю – В. Голобородька, В. Свідзінського, М. Він-

грановського та інших, твори яких неохоче публікували.  

Критики-шістдесятники мали мистецький смак, були естетами, навіть 

формулювали обернені критерії: «Це цікавий поет – його не друкують…». 

Те, як уявляли «справжнє» мистецтво теоретики соцреалізму, і те, що 

теоретично й практично утвердили шістдесятники, – протилежні естетичні 

системи. Попри прив‘язаність соцреалістичних доктрин до конкретного часу, 

це протиставлення показове й характерне для всієї історії культури. Так чи 

так, формування естетики відбувається в царині змагання між мистецтвом і 

життям. Життя прагне нав‘язати мистецтву свої потреби й вимоги, 

підпорядкувати його собі, зробити зброєю в розв‘язанні соціальних проблем. 

Мистецтво, відчуваючи в цьому загрозу власному існуванню, періодично 

чинить спротив. І тоді з‘являються апологети естетизму, або чистого 

мистецтва. Ці протилежні естетичні настанови, утім, не завжди ворогують – 

частіше змішуються (залежно від історичного контексту). У будь-якому разі 

формування розгорнутої системи уявлень про мистецтво та літературу, їхні 

місце й роль у житті – ознака поступу та вияв самодостатності, зрілості 

культури. Але органічним складником цієї зрілості мусить стати 

усвідомлення, що жодна теза не остаточна. 

 

 

1.4. Вигаданість versus літературність 

 

Чи не найдавніша й безсумнівна ознака літератури – вигаданість. 

Спробуємо простежити її функціонування як критерію літературності в 

історичній динаміці. Найбільш утверджений, улюблений і поширений 

літературний жанр, базований на вигадці, – казка. Чарівна казка стала першим 

«художнім» зразком словесного мистецтва, тобто вигаданим, навмисним, 
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нефункційним, точніше, з функцією естетичного задоволення. Вигадка в казці 

стає усвідомленою та цілеспрямованою.  

Народна казка не тільки попередниця відповідного літературного жанру, а 

й усієї художньої літератури, – насамперед як найдавніша оповідь про 

захопливі події, як універсальна модель завоювання слухача / читача 

майстерністю словесного відтворення подій. «Казкову» інтенційність 

літератури вмотивовано багатьма чинниками. Зупинимося на трьох дуже 

виразних, на наш погляд, моментах.  

Момент перший: генетично-історичний. Збираючи казки, письменники 

навчилися їх писати. Часом вони й не знали, що самі здатні творити. Так 

сталося з братами Ґрімм – Якобом і Вільгельмом. Німецькі лінгвісти, 

представники Гейдельберзької школи, вони стали відомими у світі завдяки 

побічному заняттю – збиранню казок. Брати Ґрімм почали збирати народні 

казки 1807 р. під впливом загального інтересу до фольклору. 1812 р. вони 

опублікували збірник із 86 німецьких казок під назвою «Дитячі й сімейні 

казки» (Kinder- und Hausmärchen). Книга видавалася сім разів. У виданні 1857 

р. міститься вже 211 казок. Супроводжені науковими коментарями, ці видання 

є серйозними дослідженнями німецького фольклору.  

У братів Ґрімм були попередники в європейській традиції збирання казок, 

варто згадати французькі колекції М. О. Ненашева 1697 р., німецьку колекцію 

Й. К. А. Мусауса 1782–1787 рр. Однак саме Якобу та Вільгельму Ґріммам 

вдалося закласти філософські підвалини міфологічної школи в європейській  

фольклористиці та літературознавстві. Видання «Німецької міфології» (1835) 

сприяло усвідомленню етнічної сутності багатьох європейських спільнот – 

еллінів, германців, романів, кельтів, слов‘ян. Дослідники переконували, що 

фольклор має божественне походження, адже втілює колективну несвідому 

душу. Використовуючи принципи порівняльно-історичного мовознавства, 

Брати Ґрімм віднаходили спільні ознаки в уснопоетичній творчості багатьох 
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народів, тому за аналогією з прамовою висували гіпотезу спільного праміфу. З 

міфу при його занепаді неминуче виникають казка, епос, легенда тощо. 

Однак важливо, що для забави дітям (та й дорослим) усього світу вони 

навчилися писати казки. Фактично «олітературювати» фольклорні сюжети, 

але настільки майстерно, що сьогодні ніхто не піддає сумніву їхню писемну 

природу. Найвідоміші казки братів Ґрімм – «Хлопчик-Мізинчик», 

«Білосніжка», «Спляча красуня», «Рапунцель», «Червоний капелюшок», 

«Попелюшка», «Вовк і семеро козенят», «Бременські вуличні музиканти», 

«Шість лебедів», «Гензель і Ґретель», «Розумна Ельза», «Дурень Ганс» та інші 

– увійшли в золотий фонд світової літератури, багато сюжетів стали 

мандрівними. 

Чимало європейських авторів збирали народні казки чи створювали 

літературно-авторські на основі фольклорних. Варто згадати таких 

професійних казкарів, як Ш. Перро (Франція), Г. К. Андерсен (Данія), 

К. Коллоді (Італія), П. Бажов (Росія). Тривалу історію має українська 

казкарська традиція. Збирали казки Є. Гребінка, П. Гулак-Артемовський, 

М. Цертелєв, М. Максимович, І. Срезневський, Л. Боровиковський, 

М. Костомаров, О. Бодянський, А. Кримський, В. Юзвенко, П. Іванов, 

П. Лінтур, І. Березовський. Із жанром літературної казки пов‘язана творчість  

І. Франка, С. Руданського, Ю. Федьковича, Панаса Мирного, Марка Вовчка, 

Лесі Українки, М. Коцюбинського, Н. Забіли, В. Сухомлинського, О. Іваненко, 

В. Нестайка та ін.  

Отже, входження фольклорної казки до писемної традиції зумовило 

стрімкий розвиток оповідних жанрів, зокрема й роману, який майже два 

століття залишається найбільш затребуваним жанром літератури. 

Момент другий: методологічний. Інший важливий внесок казки у світову 

словесність пов‘язаний із вивченням цього жанру. Методологічні засади 

дослідження фольклорного жанру (і фольклору загалом) стали визначальними 

для літературознавства. Найавторитетнішими працями світового рівня 
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вважаються дослідження фінського казкознавця А. Аарне, американського 

вченого С. Томпсона, російського дослідника В. Проппа. Останній підійшов 

до вивчення казки з формалістського боку й розробив цілий напрям – 

морфологію жанру. В. Проппа справедливо визнають основоположником 

порівняльно-типологічного методу в фольклористиці, одним із засновників 

сучасної теорії тексту, попередником сучасних структуралістів.  

На широкому матеріалі В. Пропп обґрунтовано порушив питання методів 

вивчення словесних жанрів, які б не поступалися методології фізико-

математичних наук. Видатний філолог-фольклорист поставив за мету 

створити морфологію казки, насамперед чарівної, тобто казки «у власному 

сенсі слова» [345, с. 5]. В. Пропп спирається на дослідження І. Больте і 

Г. Поливки, Ж. Бедьє, А. Аарне, О. Веселовського, В. Вундта та ін., які 

здійснювалися переважно в історичному аспекті. Науковець вважав за 

потрібне вибудувати класифікацію казок, бо це один із перших і 

найважливіших ступенів вивчення. Одиницею класифікації у В. Проппа 

виступає функція дійової особи, що нею можуть бути замінені мотиви 

О. Веселовського або елементи Ж. Бедьє. Дослідник зауважує, що повто-

рюваність функцій при різних виконавцях уже давно помічена істориками 

релігії в міфах і віруваннях, але не відзначена істориками казки. В. Пропп 

виділяє тридцять одну функцію персонажів чарівної казки. При великій 

кількості персонажів така мала кількість функцій свідчить про «двояку якість 

чарівної казки: з одного боку, її вражаюче різноманіття, її строкатість і 

барвистість, з іншого – її не менш вражаюча одноманітність, її повторю-

ваність» [345, с. 19]. 

Основними положеннями теорії В. Проппа є розуміння функцій дійових 

осіб як стійких елементів казки, кількісної обмеженості цих функцій та їхньої 

однакової послідовності, внаслідок чого всі чарівні казки однотипні за своєю 

будовою [345, с. 20–22]. Однак головна ідея, яку винесло з праці В. Проппа 
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літературознавство, така:  будь-який твір – це структура, і, щоб дослідити її, 

потрібно розкласти на елементи та вивчити кожен із них. 

Ідеї Проппа опанувала та розвинула наратологія другої половини ХХ ст. 

Знання про структуру казки стало загальним, поширилось і серед 

письменників. Деякі з них, як-от У. Еко, Дж. Р. Р. Толкін, Дж. К. Ролінґ, 

майстерно використали казкові матриці для створення захопливої літературної 

гри постмодерного ґатунку. Структура казки стає структурою постмодерного 

роману.     

Момент третій: типологічний. Казка є перехідним явищем між міфологією 

(вірою, правдою) та літературою (вигадкою). Але навіть народна казка не 

завжди вигадка. Функції первісних мисливських казок зовсім не дитячі й не 

розважальні. Та й у пізніших зразках (чарівних, соціально-побутових казках) є 

багато життєподібного. В. Пропп переконаний, що «казка народжується, 

звичайно, з життя» [345, с. 232]. Окремі казкові персонажі мають прототипів. 

Наприклад, всесвітньо відомий образ Синьої Бороди списаний Ш. Перро з 

історичної особи – французького барона Жиля де Ре, який жив у ХV ст. За 

однією з гіпотез прізвисько пішло від кольору бороди барона – чорної аж до 

синього відблиску, інші ж дослідники, навпаки, доводять, що «синіми 

бородами» в той час називали чоловіків начисто поголених – до «синьої 

шкіри». Барон де Ре був освіченим аристократом, брав участь у Столітній 

війні, отримав звання маршала Франції. Після відставки Ж. де Ре раптом 

захопився окультизмом, некроманією, спіритизмом, зібрав у своєму замку 

найвідоміших алхіміків, магів, чорнокнижників і щедро фінансував їхні 

експерименти. Таке «хобі» вплинуло на свідомість барона – є свідчення 

договору між ним і сатаною.  

Інквізиційний трибунал висунув Ж. де Ре звинувачення із сорока семи 

пунктів, серед яких – людські жертвоприношення домашньому демонові, 

відьмацтво та використання чаклунської символіки й багато іншого. Окрім 

усього, згадувалося в документі й про «таємну кімнату» в підвалі, у якій були 
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намальовані магічні знаки та відбувалися жертвоприношення (звідси, певно, й 

образ підвалу, в якому Синя Борода тримав тіла вбитих дружин). 

Після тривалих допитів де Ре визнав себе винним, і його спалили на 

вогнищі. А 1992 р. французьким сенатом був створений трибунал, який 

довів… невинність барона й реабілітував його. Однак вердикт судової комісії 

вважається незаконним, тому що переглядати справи ХV ст. трибунал не мав 

права. Більшість дослідників до реабілітації Ж. де Ре ставиться скептично. Чи 

наводив барон страх на сучасників лише своїм незвичайним захопленням, а чи 

справді вчинив страшні злочини – у народній свідомості він перетворився на 

кровожерливого персонажа, цілком казкового. 

У французькому фольклорі імена Ж. де Ре та Синьої Бороди були 

синонімами. Однак Ш. Перро «задокументував» лише друге – Синя Борода – і 

відтоді цей персонаж став незмінним героєм багатьох творів містичної 

тематики аж до сьогоднішніх фільмів-трилерів. 

Казка перенесла міфологічне знання в літературу у вигляді мотивів та 

образів. Найпереконливіше обґрунтував міфічне походження казки 

Є. Мелетинський. Свої докази вчений ілюстрував міфологічними сюжетами в 

казках про тварин і чарівних казках.  

Казка постає внаслідок десакралізації міфу. Вилучення етіологічного 

стержня призводить до заміни характерної міфічної кінцівки на «мораль» у 

казках про тварин і стилістичних формул у чарівних казках. Традиційні 

казкові формули постійно нагадують про відмінність казки від міфу, вказуючи 

на невизначеність часу та місця, недостовірність. Є. Мелетинський наголошує, 

що саме на рівні поетики чарівна казка формалізує певні важливі жанрові 

показники, які й протиставляють її міфові як художню вигадку: «казка у 

відношенні до міфу при максимальній сюжетно-семантичній близькості й 

незважаючи на усне побутування представляє ―художню літературу‖ в її 

специфіці» [286, с. 262]. 
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Вигадка – продукт людської фантазії й необхідна умова творчості. 

Незважаючи на те, що вигадку асоціюють із літературою, вона далеко не 

завжди є ознакою художності. Незначний вміст вигадки простежуємо в 

глибоко суб‘єктивованих творах, переважно ліричних. Такими є й твори, 

писані на документальній основі. Однак однозначно віднести і ті, й інші до 

таких, де вигадки немає, ми не можемо. У ліричному вірші поет надягає маску 

ліричного героя або й прибирає іншу роль. 

Ще складніше відділити вигадку від факту в розповідній літературі. 

Сучасний американський філософ Джон Р. Серль констатує, що деякі твори, 

основані на художньому вимислі, є літературними творами, деякі – ні. Він 

зауважує історичну зумовленість частотності художнього вимислу в 

літературі, стверджуючи, що сьогодні таких випадків більше. Серль відносить 

до позбавлених художнього вимислу твори на основі документальних фактів, 

наприклад, «Холоднокровно» Т. Капоте. На його думку, потрібно розрізняти 

поняття художній вимисел і література, враховуючи момент багатозначності 

обох понять [529].  

Величезна кількість творів ґрунтується на реальних фактах, однак це не 

означає, що вони не є художніми. Серед таких – визнані шедеври світової 

літератури, наприклад, роман Стендаля «Червоне і чорне». Поштовхом до 

написання роману стали реальні події, а прототипом Жюльєна Сореля відразу 

двоє молодих людей – син сільського коваля Антуан Берте й червонодеревник 

Андрієн Лафарг. У цьому випадку можна опертися на дефініції реалізму як 

методу, що передбачає правдоподібне відтворення дійсності, й типізації як 

прийому перетворення побутових фактів на художнє узагальнення. Однак 

навіть відверто документальні твори можуть мати цілком художній вигляд і 

містити вимисел. Зокрема Т. Капоте в романі «Холоднокровно» (в рос. 

перекладі «Обыкновенное убийство», англ. In Cold Blood, 1965) мусив 

домислити подробиці й деталі злочину двох молодиків. 16 листопада 1959 р. 

газета The New York Times опублікувала замітку про вбивство в селищі 
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Голкомб сім‘ї фермера-методиста із чотирьох осіб: батька, матері та двох 

дітей. Прочитавши замітку, Т. Капоте зацікавився подіями та виїхав на місце 

для власного розслідування, під час якого зібрав близько восьми тисяч 

сторінок інформації. Незважаючи не те, що письменник ретельно збирав 

факти в штаті Канзас, це не означає, що він ходив слідом за очевидцями, 

записуючи кожне слово та фільмуючи їхні дії. Але події та прототипи 

відображені у творі досить правдоподібно. Отож, автор мусив багато моментів 

домислити, змоделювати, використовуючи не лише знання людської психіки, 

а й уяву, фантазію.  

Американський письменник творив у руслі «нової журналістики», яку 

називають також нон-фікшн-журналістикою, паражурналістикою, літературою 

факту, прозою ідей чи наративною журналістикою. У стилі нової 

журналістики писали Т. Капоте, Г. Томпсон, Н. Мейлер, Р. Крістгау.  

Засновник нового стилю Т. Вульф визначив чотири основні літературні 

прийоми: кінематографізм – побудова тексту зі сцен, що швидко змінюють 

одна одну, не обов‘язково в хронологічному порядку; динамічність – після 

прочитання тексту в читачів має з‘явитися відчуття, ніби вони переглянули 

фільм; діалогізм – насичення тексту якомога більшою кількістю діалогів. 

Читачі повинні почути голоси героїв; ракурс третьої особи або прийом 

хамелеона – автор намагається втілитись у свого героя, щоб його вустами 

розповісти про подію; увага до деталей – слід багато уваги приділяти деталям, 

що характеризують героїв матеріалів і їхню поведінку; зовнішній вигляд, 

манери, міміку тощо [352]. 

Якби О. Кобилянська чи Панас Мирний проживали в Америці ХХ ст., то 

їхні твори «Земля» та «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» однозначно віднесли 

б до «нової журналістики». Тим більше, що й стиль письма був би теж іншим. 

Водночас твори відверто умовного (містичного) характеру, якщо вірити 

авторам, теж мають реальну основу. Данте переконував, що все, описане ним 

в «Божественній комедії», відбувалося з ним насправді. В основі твору Данте 
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лежать його видіння. Подібними свідченнями рясніє світова писемність, а в 

середньовіччі вони оформилися в окремий жанр – видіння. І все ж основна 

маса таких свідчень залишилася за межами художньої літератури, на рівні 

документальних свідчень епохи, як і зразки приватного листування. На 

відміну від видінь Данте, який завдяки талантові зумів зробити з них шедевр 

мистецтва, ці записи середньовічних видінь не сягнули тієї міри узагальнення 

й образного втілення, яке могло б перетворити їх на літературу. Крім того, 

досвід боговидіння для людини є настільки особистим і сокровенним, що 

далеко не кожен наважується розповідати про нього.  

Для Данте його твір був правдою внутрішнього життя, для багатьох 

поколінь читачів – шедевром світової літератури зі значним умістом вигадки й 

уяви. Не можна не погодитися з міркуваннями Джона Р. Серля про 

конвенційність літературних творів: чи є той або той твір літературою, 

вирішують читачі, а от чи є твір художнім вимислом, вирішує автор.  

Часто створені уявою образи ґрунтуються на реальності, навіть відверто 

фантастичні. Дж. Р. Серль із позицій біологічного натуралізму стверджує, що 

свідомість є реальним суб‘єктивним досвідом, викликаним фізичними 

процесами в мозку [529]. Отже, якими б фантастичними не були образи, вони 

мають реальний ґрунт – мозок творця, який існує, а вже що він продукує, то 

інша справа.  

Результатом художнього вимислу є різні форми умовності. Унаслідок 

численних дискусій літературознавці здійснили розмежування первинної та 

вторинної умовності: перша характеризує образну природу мистецтва загалом, 

друга позначає настанову на свідоме уникнення життєподібних форм.  

У дослідженні поетики незвичайного О. Ковтун дотримується 

розмежування первинної та вторинної художньої умовності, ототожнюючи її з 

вимислом, який теж тлумачиться у широкому й вузькому значенні: перше 

означає специфіку літератури як одного з видів мистецтва (образність), друге 

– власне вимисел, фантастичне, незвичайне (порівняймо вимисел у «Війні і 
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мирі» Л. Толстого та у «Війні світів» Г. Веллса). Аналізуючи поетику 

незвичайного в європейській літературі першої половини ХХ ст., О. Ковтун 

виділяє шість самостійних типів художньої умовності: раціональна 

фантастика і fantasy, казкова, міфологічна, сатирична й філософська 

образність, які більшою чи меншою мірою пов‘язані з такими стійкими 

жанровими структурами, як літературна чарівна казка, утопія, притча, 

міфологічний, фантастичний, сатиричний роман і т. п. [198, с. 9].  

Першорядні письменники вдавалися до елементів казковості (О. Вайльд, 

М. Метерлінк, К. Чапек, К. С. Льюіс, Т. Манн та ін.) або ж просто писали 

казки (Р. Кіплінг, Дж. Р. Р. Толкін, П. Треверс, Є. Шварц та ін.). Казка ввійшла 

в метажанрові структури, активізувала розвиток фантастики та фентезі. 

«Серйозна» література звертається до казковості тоді, коли безпосередньо 

сказати щось неможливо чи з ідеологічних причин, чи за браком виражальних 

можливостей інших способів відображення. 

Літературна казка, як і її попередниця – народна, має неоднозначну 

адресацію. Як у казці про семилітку (або про розумну дівчину чи мудру Галю: 

не гола й не вбрана, не взута й не боса, з подарунком і без нього) вона може 

бути і для дітей, і для дорослих. Для першої категорії – переважно в 

адаптованому варіанті, наприклад: «Ґарґантюа й Пантаґрюель» Рабле, 

«Мандри Гуллівера» Свіфта, «Аліса в країні чудес» Керрола, «Крихітка 

Цахес» Гофмана та ін. 

Форму казки всебічно застосовують письменники різних естетичних 

систем. Частка вимислу в них різна. По-різному використали художній 

потенціал казки соцреаліст А. Гайдар і постмодерністка О. Забужко.  

«Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твѐрдом слове» 

російського військовика й письменника – авторська з використанням казкових 

формул. Твір виконаний у руслі типової радянської пропагандистської 

ідеології з виховною метою. Твір А. Гайдара зберігає численні ознаки 

народної казки, а дійсність намагається показати радянську. Від казки тут – 
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міфічні числа три та сорок, назви земель, словесні формули типу «жил да 

был»; казкова мовностильова поетика, представлена інверсією, тавтологією, 

деталізацією. Письменник використовує образ оповідача, актуалізуючи в 

такий спосіб одну з провідних засад казки – вона живе в розповіді. Натка 

переказує казку краще, ніж її автор Алька. Витриманий формально як казка, 

твір усе ж скерований на показ дійсності, точніше, бажаної дійсності. Героями 

казки є діти-жовтенята. У Радянському Союзі навіть діти воюють, захищаючи 

країну. Використання дитячої праці, особливо в часи війни, справді 

практикували. Можна згадати й особистий досвід Гайдара, який у 16 років 

командував полком. У контексті радянської дійсності, яка декларувала намір 

«сказку сделать былью», твір Гайдара сприймали як казку про дійсність, як 

романтизовану, спрощену до дитячого рівня правду життя. Сьогодні читачі 

бачать у творі ідеологеми, що набули привабливості завдяки казковому 

оформленню. Матриця казки зумовила тривалу популярність твору Гайдара, 

але не врятувала від великого випробування часом. Загалом соцреалізм 

цурався відвертого вимислу й фантастики, але охоче залучав жанр казки, 

часто дуже вдало (згадаємо казки Ю. Олеші, К. Чуковського та ін.), 

користуючись її морально-дидактичним потенціалом. Тут важлива межа між 

вигадкою, що працює як властива мистецтву умовність, і вигадкою як 

способом «задурювання» читача, маскування життєвої правди.  

Повість О. Забужко «Казка про калинову сопілку» – переспів народної 

казки із залученням біблійних і фольклорних ремінісценцій. Незважаючи на 

різні генологічні окреслення (притча, міф, метафора тощо), твір письменниці 

міцно тримається жанрової матриці. Основними механізмами 

«олітературення» фольклорного першотвору стали психологізм та яскравий 

авторський стиль.  

Чарівна казка сама по собі вже є літературою, де вигадка відіграє провідну 

роль. Однак, якщо казка чарівна, це не означає, що все в ній – неправда. Не 

забуваймо, що казка несе в собі міфічні знання, правдиві для їх творців і 
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випробувані тисячоліттями. «Казка про калинову сопілку» містить виразно 

фантастичний лише один момент – сопілка розмовляє людським голосом, усе 

інше – традиційне для українського життя: в умовах економічної потреби 

вдови сходилися з удівцями й діти, відповідно, ставали вороже 

налаштованими зведенюками; у народі ретельно зберігалася черговість у 

заміжжі дочок; виконувалася воля батьків; діяли суспільні стереотипи тощо. 

Фантастичні елементи й сьогодні не сприймають як фантастику, коли люди 

вірять у відьом чи вроки. Персонажами твору і О. Забужко, і фольклорної 

казки рухають загальнолюдські механізми: заздрість, компенсація втрачених 

можливостей та сподівання на їхню реалізацію в дітях. Можна сказати, що 

«Казка про калинову сопілку» стоїть на межі чарівної та соціально-побутової.  

О. Забужко використала фольклорний казковий сюжет, який, хоч і 

належить до чарівних, тобто вигаданих, усе ж ореол достовірності зберігає: і 

завдяки пам‘яті жанру, і завдяки відтворенню реалій українського життя. 

Художня література й досі зберігає інтенційність, задану їй казкою ще в 

середньовіччі. Виконуючи функцію перехідної ланки між міфологією й 

письменством, казка перенесла головний атрибут міфу – уявний світ – у 

літературу, але змінила його функцію: вигадка стає усвідомленою та ігровою, 

засобом творення позірного світу, позбавленого звичних координат, 

наділеного чарівними можливостями і здатністю захоплювати, розважати, 

дивувати, скеровувати, змушувати. 

Завдяки «щепленню» казкою література поступово зруйнувала межі між 

вигадкою і правдою, між фантазуванням і наслідуванням, між грою і 

документом. Казка вкотре в історії захитує критерії розмежування художньої і 

нехудожньої літератури, щоб відкрити нові горизонти для творчості. Сьогодні 

очевидно, що, попри посилення вигаданого компонента літератури, активізації 

«казковості» літературної творчості, вигадка не є ознакою безумовної 

літературності. Першорядні твори ХІХ–ХХ ст. і не лише ті, які мають 

документально-біографічну основу, містять психологічну достовірність, 
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утілюють реально пережите, а отже, є засадничо антиказковими. Більше того, 

виглядає так, що межу між белетристикою і документалістикою остаточно 

стерто. Утім, про інші ознаки літературності варто поміркувати на основі 

самої літератури. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Вироблення критеріїв художності певною епохою визначається 

трактуванням естетичних категорій. Історично зумовлену змінність 

естетичних категорій та їхній вплив на літературний розвиток можна 

простежити на прикладі будь-якого критерію художності. Найбільш давній і 

дієвий критерій – принцип цілісності. Зміна його трактування впродовж 

літературного розвитку визначила шляхи методології літературознавчих 

досліджень, особливо у ХХ ст. Корелюючи з такими поняттями, як заверше-

ність / незавершеність, закритість / відкритість твору, критерій цілісності 

сприяв формуванню парадигми трактування твору від закритої змістово-

формальної єдності (античність) до текстово втіленої інтерпретаційної 

множинності смислів (постмодернізм).  

 Не менш контраверсійним виявився такий розмежувальний критерій, як 

вигаданість художньої літератури. Простежуючи зміну епох, можемо дійти 

висновку про відносність вигаданого: сьогодні вимисленим вважаємо таке, що 

в інші часи здавалося безсумнівним, навіть істинним. Яскравий приклад – 

середньовічні видіння, подорожі у потойбічний світ, виразні картини пекла та 

раю, які ввижалися палко віруючим людям, що були переконані у їхній 

достовірності. Очевидно, з цієї ж причини фантастичні картини Дантового 

пекла вражають реалістичністю. Але змінюється світогляд, розширюється світ 

пізнання, і межі вигаданого й достовірного також змінюються. Тому кожна 



92 

епоха починається з ревізії чинних естетичних засад. Інколи таку ревізію 

здійснюють митці, залежно від запитів свого історичного періоду.  

Як може лише одне покоління митців повністю переформатувати систему 

цінностей, переконливо показали українські шістдесятники. У різний спосіб 

вони намагалися вирішити проблеми літературності й у непростих умовах 

ідеологізованої (перед тим репресованої) культури дати відповідь на питання, 

яку літературу вважати справжньою, високохудожньою. Аби зробити це 

переконливо, шістдесятники здійснили аналіз усіх важливих засад соц-

реалізму, вказали на оманливі, хибні, шкідливі для мистецтва критерії, 

відновили задекларовані українськими й європейськими модерністами 

естетичні засади.  

Будь-який критерій, залишаючися відносно сталим у глибинному 

філософському наповненні, змінює принцип дії в історичні епохи відповідно 

до естетичних засад кожної. Тому завдання літературознавця полягає в 

чіткому узгодженні критеріїв, які висновують митці, напрацьовують науковці 

і корелюють читачі. Утвердження кількох критеріїв як непомильних і 

позачасових (до цього схильна наука) обертається при аналізі конкретних 

творів антинауковістю. 



 

РОЗДІЛ 2. 

ХУДОЖНЯ І НЕХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА:  

МЕЖОВА ФУНКЦІЯ ЖАНРІВ 

 

2.1. Естетичний вимір жанру 

 

На побутовому рівні ідентифікація художньої літератури відбувається за 

допомогою жанрів. Ніхто не буде сумніватися, чи належить до художніх 

творів роман, вірш, балада. У літературознавстві завжди чітко простежувалася 

лінія розмежування між жанрами документальними, публіцистичними і власне 

літературними. У процесі функціонування жанри набувають усе чіткіших 

ознак, а отже, їх можна використовувати як сигналізатори своєї сфери. Тому 

видається, що жанри, за всіх суперечок про природу літератури, залишаються 

твердим орієнтиром для її дефініцій. Але це оманлива певність. Насправді 

саме жанр найчастіше розхитує межі між художньою й нехудожньою 

літературою, які в той чи той період установлює культура. 

Зріз сучасних жанрових концепцій представила Т. Бовсунівська в 

монографії «Основи теорії літературних жанрів» (Київ, 2008). Очевидне 

розмаїття інтерпретацій жанру, дискусійність переважної більшості позицій, а 

також їх доповнювальний характер. Річ у тім, що жодна з найбільш полемічно 

загострених концепцій не заперечує жанрології як такої, швидше вказує на 

сталу (принципову) незавершеність усіх уявлень про природу жанру й 

жанрову систему кожної епохи. Це, з одного боку, найбільш яскраве свідчення 

феноменології жанру, чітко усвідомлене наукою про літературу, з іншого – 

упродовж останнього століття відбувається неймовірне розростання жанрової 

системи. У пошуках оригінальної форми письменники продукують нові 

жанрові модифікації в геометричній прогресії. Перелік лише жанрових 

означень складе сьогодні чималий словник термінів. Разом із появою на 

початку ХХ ст. знаменитої антижанрової концепції Б. Кроче почався особливо 
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активний процес творення нових жанрів, який триває й досі, а самі дефініції 

жанру сповнені парадоксів.  

До жанрового оформлення тяжіють усі функціональні стилі мови й усі 

дискурси культури. Тривалі суперечки про безпідставність жанрового поділу 

корегує саме життя. Мовознавці й науковці зі сфери соціальних комунікацій, 

які досліджують дискурси, описують і вводять в обіг нові й нові жанрові 

визначення. Теоретики літератури, своєю чергою, знаходять досить узгоджену 

систему жанрів у тих сферах культури, які нібито не потребували жанрових 

дефініцій (жанрову систему реклами, наприклад, дослідила А. Сажина [364]). 

Водночас усе частіше йдеться про недоцільність вивчення жанрів. Сучасна 

література, на думку деяких дослідників, сама сприймається як метажанр, 

який «намагається усталитися у своїй сутності, руйнуючи будь-які 

розрізнення і межі» [41, с. 207]. Відповідно, і потреба досліджувати жанри 

зникає. Активними прихильниками такої концепції (фактично її авторами) є 

Г. Брох, Б. Кроче, М. Бланшо. З-поміж численних опонентів такої позиції 

зупинимося на постаті Ц. Тодорова, який гостро полемізує з названими 

авторами в есе «Походження жанрів». Аргументи Тодорова лаконічні й 

переконливі: «коли читаєш навіть праці Бланшо, де стверджується це 

зникнення жанрів, бачиш у дії категорії, схожість яких із жанровими 

відмінностями важко заперечувати. Зокрема, один розділ ―Майбутньої 

книжки‖ присвячений особистим щоденникам; інший – пророцтву» [423, 

с. 23]. І далі: «вся його (Бланшо. – Т. Л.) книжка базується на відмінності між 

двома фундаментальними, можливо, не жанрами, а способами – оповіданням і 

романом, причому оповідання характеризується впертим пошуком своєї 

власної вихідної точки – яку стирає і ховає роман» [423, с. 24]. У полеміці 

Бланшо – Тодорова привертає увагу опозиція старий – новий. Зникнення 

жанрів М. Бланшо розглядає як тенденцію нового пошуку мистецтва, 

Ц. Тодоров стверджує, що зникають не жанри взагалі, а застарілі, яких 

замінюють інші.  
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За біологічною теорією Ф. Брюнетьєра, жанри народжуються, живуть, 

досягають свого розквіту й умирають подібно до істоти (L’Évolution de la 

poésie lyrique, 1894). Такий підхід підтримала більшість дослідників і чи не 

найпослідовніше М. Бахтін. Жанр, на його думку, «відроджується й 

оновлюється на кожному новому етапі розвитку літератури й у кожному 

індивідуальному творі даного жанру» [28, с. 142]. Метафоричне уподібнення 

живій субстанції зафіксувало рухливість, змінність, функційність, 

подразливість жанрової системи загалом і кожного її елемента зокрема. Такий 

розвиток неодмінно передбачає стадії аморфності й стабілізації. 

Чи не найвиразнішою ілюстрацією хвилеподібного розвитку певного 

жанру може слугувати історія роману, який вже не раз опинявся в загроженій 

ситуації, але водночас залишається найзатребуванішим жанром навіть у 

літературі постмодернізму. Побутування жанру саме в цей період викликає 

найгостріші генологічні дискусії. Проте і художня практика, і наукові 

дослідження демонструють непогамовний інтерес до жанру. «Думки про 

роман» (Х. Ортеґа-і-Ґассет) продовжують активно висловлювати сучасні 

науковці. Як засвідчує доробок Н. Бернадської про історію й теорію 

українського роману, жанр розвивається, трансформується, розгалужується, 

але це не загрожує його генеричним засадам. Зокрема, у розвідці 

«Постмодернізм і ―пам‘ять жанру‖» дослідниця окреслює ознаки руйнування 

класичної жанрової парадигми роману в постмодернізмі, тенденцію до 

жанрового еклектизму, але водночас зауважує активне вивчення 

постмодерного роману в останнє двадцятиліття та вказує на чисельність його 

модифікацій, налаштованість на запозичене від модернізму 

експериментаторство. Більше того, Н. Бернадська говорить про 

постмодерністське нав‘язування думки про «безжанровість» твору в контексті 

ігрової поетики, коли ж насправді роман активно використовує усі попердні 

надбання. Численні аргументи з письменницької та критичної практики 

вмотивовують категоричність висновку: «Сьогодні зникла суперечність між 
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основними постулатами постмодернізму і такою категорією, як жанр, котрий 

став полем експериментів, позначених відштовхуванням від традиції і 

водночас плідним її використанням» [34, с. 77].   

Складається враження, що розмивання меж жанрів усуває потребу 

генологічного підходу до вивчення літератури. Але ця сама міжжанрова 

дифузія, зв‘язки літератури з іншими видами мистецтва, здатність жанру до 

численних модифікацій і метафорфізму стали родючим ґрунтом для 

жанротворення. «Жанр – це місце зустрічі загальної поетики та фактичної 

історії літератури; з цієї точки зору він є предметом привілейованим, і завдяки 

цьому він може стати головним персонажем літературних досліджень» [423, 

с. 30]. 

Поняття жанр досі активно розробляє світова наука. Жанрологія налічує 

численні дослідження, основою яких стали роботи відомих теоретиків 

літератури ХХ ст. Вагомий внесок у теорію жанрів зробили представники 

російської формалістської традиції (М. Бахтін, Б. Томашевський, Ю. Тинянов, 

О. Фрейнденберг, Р. Якобсон), структуралізму (Р. Барт, Ж. Женетт, 

Ц. Тодоров, Ю. Лотман, У. Еко) та ін. Не поступається зарубіжному внесок 

вітчизняних науковців − від неокласиків і О. Білецького до І. Денисюка, 

Т. Бовсунівської, Н. Бернадської, Н. Копистянської, М. Ткачука, Г. Штоня та 

багатьох інших сучасних дослідників. Можна стверджувати: жанрологічний 

аспект домінантний у вітчизняному літературознавстві.  

Н. Копистянська в монографії «Жанр, жанрова система у просторі 

літературознавства» (Львів, 2005) звернулася до відомих концепцій жанру й 

жанрової системи, вибудувавши цілісну генологічну картину. Узгодити стале 

та змінне в межах жанру дослідниця намагається за допомогою моделі 

чотирьох взаємопов‘язаних і взаємозумовлених сфер спіралі, у якій перша 

окреслює жанр як поняття найбільш абстрактне, загальнотеоретичне, друга − 

як історичне, обмежене в часі та «літературному просторі», третя − як явище 

конкретної національної літератури і четверта − як явище індивідуальної 
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творчості [203, с. 32–34]. Власне, ці аспекти жанру враховуємо в наступних 

підрозділах. 

Послідовними прихильниками генологічного поділу літератури були 

автори відомого підручника Р. Веллек й О. Воррен «Теорія літератури». 

Літературний жанр – це не фікція; літературними жанрами, на їхню думку, 

можна вважати установлені правила, які одночасно визначають і визначаються 

манерою письменника. Дослідники порівнюють літературні жанри з 

інститутом у соціальному розумінні. У жанрових межах можна працювати 

тривалий час, не змінюючи встановлені норми, а можливо й самовиражатися; 

зрештою, можна приєднатися до врегульованої практики, а в результаті її 

змінити [549, с. 235]. На думку американських науковців, теорія жанрів 

представляє певну впорядкованість, що допомагає класифікувати 

літературний процес не за допомогою категорій часу й місця (періодизація та 

мова), а за допомогою власне літературних категорій, які є визначеним 

різновидом організації та структури писемного твору. Питомо літературною 

категорією постає й жанр. Як літературну структуру його можна 

застосовувати при критично-оцінному підході до художнього твору, на 

відміну від історичного, коли подібних структур не враховують.  

Суголосну думку висловлює американський літературознавець 

Г. Грабович: «Жанр – література в мікрокосмі: це й сукупність конкретних 

текстів, і динаміка співвідношень вартостей, норм, впливів, читацьких 

виповнених чи не виповнених очікувань. <…> Жанр також стає носієм 

естетичного осягнення, що є суттю літератури як мистецтва, і таким чином 

стає позачасовим» [101, с. 27].  

Художня література тисячоліттями формувала жанрову систему в різних 

родових площинах. Аксіоматичне на сьогодні твердження, що роман, повість, 

оповідання – жанри епосу; трагедія, комедія – жанри драматичного роду; 

елегія, послання, романс – жанри лірики. Однак це «чисті» літературні жанри, 

а крім них є й інші, які або прийшли в художню літературу з інших сфер, або 
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постали на стикові різних видів людської діяльності. Мабуть, найбільше 

запозичених жанрів в епосі, що зумовлено його тяжінням до прози. Тільки в 

новочасному епосі маємо такі межові жанри, як есе, мемуари, щоденник, 

нарис, памфлет, фейлетон, а якщо простежити хоча б побіжно історичну 

динаміку, то розповідних змістоформ збільшиться в рази, причому в різні 

епохи – різний жанровий репертуар.  

Жанри виокремилися вже тоді, коли мистецтво ще було інтегрованим у 

філософію, науку, політику. З розвитком культури різні види духовної 

діяльності людини диференціювалися, жанри при цьому збереглися, 

виступаючи в різних контекстах і стаючи носіями певних уявлень про людину 

чи світ. 

Чітку жанрову систему запропонувала антична література. Можна 

стверджувати, що самé літературне мислення було жанровим: автор від 

початку знав, на який зразок має орієнтуватися у власному творі будь-якого 

змісту. Уся подальша європейська література перейняла принцип жанрового 

втілення художнього змісту. Окремі ж античні жанри або трансформувалися, 

або занепали, або продовжили термінологічне життя в інших іпостасях. Для 

прикладу: ямбом стали називати лише віршовий розмір, елегія з голосіння 

через стадію елегійного дистиха переросла в ліричну поезію сумного 

звучання.  

У добу античності корпус літературних жанрів становили 

найрізноманітніші вираження словесної майстерності – від ораторської до 

пісенної. Під вплив «культу живого слова» (О. Білецький) потрапили різні 

прояви суспільної діяльності. О. Білецький у статті «Античні літератури» 

(1934) простежив, зокрема, вплив діалогів Платона (420−348 рр. до н. е.) на 

формування нового жанру – літературного діалогу, «що культивувався як в 

античності (після Платона в грецькій літературі – Плутарх, Лукіан та ін.; у 

римській літературі – Ціцерон), так і в новій Європі – у гуманістів епохи 

Відродження (Петрарка, Лоренцо Валла, Еразм Роттердамський, Ульріх фон 
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Ґуттен), у французів епохи класицизму й освіти (Паскаль, Фенелон, Фонтенель 

та ін.), у поетів XIX віку (від Леопарді до Оскара Уайльда та ін.)» [38, с. 27]. 

Аналізуючи композицію «сократичних» діалогів Платона, дослідник 

приходить до висновку, що це «мистецтво думки», яке стоїть на межі «поезії» 

і «прози».  

Міцну традицію античності щодо жанрового розподілу творів закріплено в 

європейській літературі фактично до ХХ ст. Щоправда, змінювались і 

репертуар, і домінанти. У добу середньовіччя на передній план поступово 

виходить периферійна для античної літератури розповідна проза, яка 

поєднувала історичний переказ, чудесну подію або дивовижний випадок, 

побутовий елемент і моральну настанову. 

Середньовічна література почалася з християнських євангелій, релігійних 

гімнів, творів Августина Блаженного, перекладів Біблії латинською мовою. 

Літописи, хроніки, проповіді, богослужбові жанри мали виразну функційну 

спрямованість і були далекі від розважальної, ігрової чи естетичної ролі, але 

омивали літературу з усіх боків, часто поповнюючи її сюжетами, персонажами 

та засобами висловлювання.  

Розвиток середньовічної літератури визначає взаємодія трьох основних 

чинників: традицій народної творчості, культурних впливів античності та 

християнства (не можна, звичайно, нехтувати й дією інших світоглядних 

систем). Поряд із лицарською та міською чільне місце посідала релігійна 

література, представлена пісенною лірикою, прозою проповідей, житій і 

драматургією обрядових дій. Чисельна лицарська література, репрезентована 

героїчним епосом, куртуазною лірикою, лицарським романом, поступалася 

перед ідейністю творів релігійного змісту. 

Новий містичний досвід середньовіччя, його посилена заглибленість у 

внутрішній світ людини, відкриття перипетій душі на шляху її становлення – 

усе це вербалізувалося та розширювало лектуру середньовічного християнина, 
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який прагнув чуда й відгукувався на всі свідчення, що його підтверджують. 

Прикладом трансформації містично-релігійного досвіду в художній є видіння.  

Візіонерство віддавна існує у вигляді культурних практик, які мають 

справу з безпосереднім переживанням надчуттєвої реальності. Саме такий 

вияв візійного досвіду зафіксований у текстах Старого Завіту (книги Даниїла, 

Єзекіїля, Ісайї), західній середньовічній літературі («Діалоги» Григорія 

Великого, записане Хейтоном «Видіння Веттіна»), писемних свідоцтвах 

містиків (Якоб Беме, св. Тереза Авільська, Маргарита Марія Алякок), житіях 

православних святих тощо. 

Водночас візії пов‘язані з художньою практикою, коли первинні 

візіонерські переживання опосередковуються й репрезентуються у творах 

мистецтва, зокрема літератури. Набуваючи ознак вторинної умовності, візія 

стає засобом художнього моделювання. Наприклад, літературні описи видінь 

містяться в «Одіссеї» Гомера, творах Платона, Вергілія, Плутарха.  

Епоха середньовіччя «без жодної матеріяльної бази, а завдяки містичним 

настроям людности» [183, с. 30] представила численні зразки і публіцистично-

дидактичних візіонерських свідчень, і власне художніх візій. У середні віки 

видіння набуло ознак літературного жанру, вершинним досягненням якого 

стала «Божественна комедія» Данте. Саме із цим твором співвідноситься 

канонізація жанру видіння в художньому вимірі.  

Починаючи з епохи Відродження, жанр припиняє активне існування, хоча 

й у літературі ХІХ–ХХ ст. видіння залишається продуктивним на рівні засобів 

і прийомів. До онірично-візійної поетики зверталися і романтики, і реалісти: у 

німецькій літературі – Е. Т. А. Гофман, Т. Манн («Чарівна гора»), Г. Гессе 

(«Степовий вовк»), С. Гермлін («Лейтенант фон Гартбурґ»); в англійській – 

Дж. Байрон («Тьма»), С. Т. Колрідж («Кубла хан, або Видіння вві сні»), 

Дж. Фаулз («Хробак»); в американській – Е. А. По, Н. Готорн, А. Бірс 

(«Випадок на мосту через Совиний струмок»), Дж. Лондон («До Адама»); у 

французькій – Ґ. Флобер («Спокуса святого Антонія»), Ш. Бодлер; у польській 
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– А. Міцкевич («Романтичність», «Дзяди»), Ю. Словацький («Поема Пяста 

Дантишка, герба Леліва, про пекло», «Кордіан»); у чеській – К. Чапек («Ма-

ти»); у молдавській – Й. Друце («Птахи нашої молодості»). Використання 

мотиву сну та прийому марення частотне у творах модерністів. 

Екстраполяція жанру видіння відбулася і в українській літературі. 

Аналізуючи тексти Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, 

М. Коцюбинського, Є. Маланюка, Юрія Клена, Михайла Ореста, М. Куліша, 

В. Дрозда, В. Шевчука та інших письменників, дослідники простежують і 

залучення візійного досвіду, і використання техніки та форм видіння.  

Формування жанру видіння відображає процес об‘єктивації суб‘єктивного 

досвіду, який у вербальному вираженні інші сприймають як фантазію. 

Спочатку суто документальна фіксація містичного досвіду поповнює культуру 

текстами, які розширюють межі свідомості, змінюють розуміння уявного, 

межі можливого й неможливого. Цілком нехудожні записи видінь (часто 

напівграмотними реципієнтами від неграмотних візіонерів) накопичувалися 

впродовж століть і нарощували безцінний матеріал, який кардинально 

змінював уявлення про людину. Окреслювалася внутрішня людина, яка 

потребувала для втілення не канонічних форм античного часу, а емоційно-

інтуїтивного процесу творчості, внаслідок якого народжуються нові форми. 

Сумніви в доцільності жанрів постали лише в ХХ ст., для попередніх епох 

жанр становив незаперечну даність. Факт існування різних жанрів і вимога 

їхньої генологічної «чистоти» − догмат класицизму. Однак якщо звернутися 

до теорії класицизму за визначенням жанру або спробувати довідатися про 

методику генологічного розрізнення, то виявимо, що ця проблема ніде 

докладно не викладена. Для багатьох класицистів саме поняття жанру 

поставало настільки самоочевидно, що вони не давали йому визначення.  

Перебудова жанрового мислення на початку ХІХ ст. (окремий твір 

перестає сприйматися лише як варіант жанру, як це було в епоху класицизму, і 

навпаки, жанр починає мислитися як елемент цілісного літературного твору) 
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відповідала загальній настанові романтизму на утвердження окремої творчої 

індивідуальності. Така зміна акцентів у жанрології – одна з найхарактерніших 

ознак переломного періоду в історії європейської літератури. 

Знаменита культурна війна романтиків і класицистів на рубежі ХVІІІ–ХІХ 

ст. − передовсім війна на території жанрів. Романтики скасували жанрову 

систему класицистів і тим самим вивели нормативність із критеріїв естетично 

вартісних. Використавши досвід середньовіччя й бароко, романтики ввели в 

культуру поняття літератури як мистецтва слова, народженого натхненним 

генієм. Те, що раніше не мало жодної естетичної вартості (наприклад, чорнова 

заготовка, імпровізація, незавершений уривок), у жанровій системі романтиків 

набуває ваги повноцінного мистецтва. 

Отже, в естетиці епох, дискурс яких започатковано в середньовіччі, 

особливо чітко вимальовується межова функція жанрів. Коли жанри 

здійснюють первинну обробку нового досвіду людства, вони ще не належать 

літературі й самі не видаються вартісними. Ставши виразним жанром, будь-

яка вербальна форма рано чи пізно посувається в царину мистецтва слова.  

Саме в такому аспекті доцільно розглянути яскраві зразки жанрів утопії, 

есе, біографії, заповіту. Виразно межова природа цих жанрів дасть змогу 

виявити роль жанру в становленні уявлень про природу літератури в різні 

епохи. 

 

 

2.2. Утопія / антиутопія: між ідеологією та літературою 

 

Універсальний жанр утопії яскраво демонструє вираження соціальних ідей 

у белетристичній формі. Твори утопічного спрямування завжди викликали 

інтерес і читачів, і дослідників. Філософські, літературознавчі, політологічні 

параметри універсального жанру стали предметом дослідження таких учених, 

як С. Батракова, І. Бестужев-Лада, П. Бонташ, О. Звєрев, Дж. Кейтеб, М. Ласкі, 
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Л. Мамфорд, Д. Мартинов, А. Мортон, Н. Фрай та ін. Питання жанрових 

особливостей творів утопічного спрямування порушує автор монографії 

«Літературна утопія від Мора до Хакслі: проблеми жанрової поетики та 

семіосфери. Знаходження острова» М. Шадурський [461]. У вітчизняному 

літературознавстві утопію розглядали О. Гожик [94], Г. Сабат [22; 361], 

Ю. Жаданов [136; 137] та ін. 

Метаморфози, які відбувалися з жанром утопії впродовж тисячоліть, − 

яскраве свідчення того, як вербальні структури (жанрові форми), 

зароджуючись у надрах життєвого процесу, дають поживу для власних 

пошуків і здобутків художній літературі, формують нові, власне художні 

жанри.  

Науковий інтерес до жанру утопії посилився в другій половині ХХ ст. 

разом із поширенням жанру антиутопії. Антиутопію розглядають переважно в 

порівнянні з утопією як її протилежність, як похідний від неї жанр або ж 

антижанр. Зокрема, на таких позиціях стоять Є. Баталов, Ж. Габель, О. Звєрев, 

К. Кумар, Г. Морсон, О. Сабініна, В. Чалікова. 

Стаття Лесі Українки «Утопія в белетристиці» (1906) започаткувала 

вивчення утопії у вітчизняному літературознавстві. До цієї статті зверталися 

Г. Сабат, С. Кочерга, М. Моклиця, аналізуючи її у відповідному контексті 

власних розвідок.  

Перша утопія (тобто твір під такою назвою, бо ж тексти утопічного змісту 

були й раніше) з‘являється 1516 р. Її автор – відомий англійський філософ, 

державний діяч, лорд-канцлер Т. Мор (1478–1535). Запропонований ним 

неологізм – утопія – дав термінологічне означення белетристичному жанрові 

й суспільній теорії. Етимологія синтетичного греко-латинського терміна 

утруднена, очевидно, самим Мором, знавцем грецької мови та майстром 

ребусів і каламбурів. Латинська транскрипція приховує двозначність: саме по 

собі слово «топія» (грец. ) означає «місце» (). «Утопія» – це 

«місце» з доданою грецькою прикладкою «у» (або , або ). У першому 
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випадку маємо «місце, якого немає», у другому – евтопію, «хороше місце». 

Власне морівський острів Утопія був і тим, й іншим. Якщо зупинитися на суто 

грецькій версії, то слово буквально означає «не місце» (όu – не і тόπος – 

місце). На це вказує й Леся Українка, перекладаючи назву як «―безмісцевість‖, 

―не-країна‖ (себто край, що ніде не існує, окрім фантазії автора)» [431, т. 8, 

с. 168]. Саме уява дала змогу Морові, зображаючи свій край, вийти на 

загальнолюдський рівень, тобто автор використав типізацію й узагальнення як 

прийоми моделювання художнього світу. 

Через сто років після твору Мора з‘явилася утопія італійського філософа, 

теолога та поета Т. Кампанелли (1568–1639) «Місто Сонця» (La citta del Sole), 

написана 1602 р., опублікована 1623. 

Автор наступної значної утопії – «Нова Атлантида» (The New Atlantis, 

1626) – англійський політик, філософ і есеїст Ф. Бекон (1561–1626).  

Кількість утопій велика, і навіть назвати їх усі (у певних випадках навіть з 

огляду на непопулярність) важко. Безсумнівно, що всі утопії зазнали впливу 

першотвору – «Утопії» Т. Мора, однак кожна книга утопічного змісту 

вирізняється з огляду на світоглядні позиції авторів та історичний момент. 

Класичну утопію репрезентують твори Т. Мора й Т. Кампанелли. Саме до них 

найчастіше звертаються дослідники. Доповнивши цей ряд «Новою 

Атлантидою» Ф. Бекона, отримаємо повноцінний матеріал для теоретичних 

узагальнень. 

Порівняння творів Мора, Кампанелли, Бекона дасть можливість окреслити 

жанрові параметри утопії не тільки як явища індивідуальної творчості та 

певної національної літератури, але і як поняття конкретно історичного, 

загальнотеоретичного.  

Вибір творів цілком умотивований – вони представляють етапні зразки 

белетристичної утопії. У цій дефініції спираємося на статтю Лесі Українки 

«Утопія в белетристиці», що, як уже зазначалося, започаткувала наукове 

вивчення цього жанру в українській науці. 
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Леся Українка робить загальний огляд текстів, які містять утопічний 

елемент. Простягаючись від міфології до літератури, утопія пройшла стадії 

теологічної, пророчої, апокаліптичної, історичної, політичної. На думку Лесі 

Українки, саме англієць Т. Мор вивів жанр утопії на новий, власне 

літературний, рівень, започаткувавши в такий спосіб еру «белетристичної 

утопії новітнього типу». Однак серед послідовників Мора ХVІІ–ХVІІІ ст. мало 

хто досягнув його рівня, навіть Кампанелла та Бекон. Слушне трактування 

Лесі Українки (та й інших дослідників), що наступні утопії зазнали впливу 

першотвору, але варто відзначити й риси індивідуальності в кожному творі. 

Класичні зразки утопій ХVІІ–ХVІІІ ст. не є художніми творами в повному 

сенсі цього слова, однак якісно відрізняються від античних джерел. Вони 

посідають проміжне місце між публіцистикою та белетристикою. Усі три 

твори написані латиною – мовою тогочасної науки. Утопічні твори найперше 

політичні. «Утопію» Мора визначають як суспільно-політичний трактат, 

«Місто Сонця» Кампанелли – як утопічний трактат, «Нову Атлантиду» Бекона 

– як філософський утопічний соціальний твір.  

Названі тексти водночас містять значний публіцистичний, а почасти й 

художній компонент. Уповні проявитися останньому не давала тогочасна 

традиція. «Форма красної прози була мало вироблена в ті часи, і їй ледве 

признавано самостійне значення», – справедливо відзначає Леся Українка 

[431, т. 8, с. 169]. 

Порівняльний аналіз текстів неможливий без зіставлення особистостей 

їхніх авторів, зокрема якщо йдеться про твори, які виражають світогляд.  

Юрист у поколінні, політик, лорд-канцлер сер Т. Мор власним життям 

демонстрував взірець порядного християнина та громадянина. Це, зрештою, 

зіграло з ним парадоксальний трагічний жарт. Т. Мор ретельно виконував 

покладені на нього обов‘язки, чим привернув увагу короля Генріха VIII. Мору 

неодноразово доручали важливі державні справи, а 1521 р. він вступив у 

полеміку з М. Лютером, імовірно написавши від імені короля Генріха VIII як 



106 

відповідь маніфест «На захист семи таїнств». Також Т. Мор написав відповідь 

Лютерові під своїм власним ім‘ям. Король Генріх VIII був удостоєний титулу 

«Захисник віри», а Т. Мор за «заслуги перед королем і Англією» 1521 р. стає 

сером. А вже 1535 р. через незгоду з розлученням монарха (що суперечило 

канонам церкви) Т. Мор був ув‘язнений та обезглавлений. Ще через 400 років 

(1935 р.) за вірність католицизмові Мора канонізувала римо-католицька 

церква, увівши до лику святих.  

Т. Мор залишив літературні праці різного характеру, найвидатнішою серед 

них стала «Утопія» (Utopia), твір, завдяки якому його вважають 

основоположником утопічного соціалізму. 

Автор наступної утопії, уроджений Джованні Доменіко в чотирнадцять 

років, захопившись розповідями про традиції ордена Святого Домініка, про 

стовпів католицького богослов‘я Альберта Великого та Тому Аквінського, 

пішов у монастир, вступив у духовний орден домініканців і прийняв чернече 

ім‘я Томмазо Кампанелла. 

Двадцятирічним Кампанелла понайомився з євреєм Авраамом, великим 

знавцем окультних наук і прихильником учення Телезіо. Коли у світ вийшла 

праця юриста Дж.-А. Марти «Заперечення Арістотеля принципам Бернардино 

Телезіо», Кампанелла написав спростування – книгу «Філософія, заснована на 

відчуттях», як зробив колись і Т. Мор. Головна теза апології Кампанелли 

полягала в тому, що природу варто пояснювати, виходячи не з апріорних 

суджень старих авторитетів, а на підставі відчуттів, отриманих у результаті 

досвіду. За книгу Томмазо поплатився гоніннями. Після неодноразових 

звинувачень у крамолі Кампанеллу оголосили «серйозно запідозреним у 

єресі» і відлучили від церкви. 

Мрії про вільну республіку спонукали Томмазо до організації руху 

непокори. Пройшовши випробування вигнанням, в‘язницями й катуванням, 

Кампанелла встиг написати численні трактати, але найвідомішим його твором 

стало «Місто Сонця». 
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Ще один із творців класичних утопій Ф. Бекон народився в сім‘ї лорда-

хранителя Великої печатки Англії, отримав ґрунтовну освіту й уже з 

шістнадцяти років виконував відповідальні дипломатичні доручення. 

Поінформованість у соціально-економічному, політичному, релігійному, 

придворному житті Німеччини, Італії, Польщі, Данії, Франції, Швеції, висока 

освіченість, проникливий розум і підтримка впливових батькових друзів дали 

можливість Беконові заявити про себе в політиці, філософії та природничих 

науках. 

Лорд, верховний канцлер і пер Англії Ф. Бекон пережив і грандіозне 

звеличення, і не менш ганебне падіння. Засуджений за хабарництво й 

звільнений з усіх державних посад, Бекон тим самим отримав змогу 

зосередитися на філософії. Відсторонений від державних справ, мислитель усі 

сили й час віддавав дослідному (експериментальному) пізнанню природи та 

став основоположником емпіризму – філософського напряму, який стверджує, 

що головне – власний досвід. Порівняймо: головна теза книги Кампанелли 

полягала в тому, що природу варто пояснювати, виходячи не з апріорних 

суджень старих авторитетів, а на підставі відчуттів, отриманих у результаті 

досвіду. Поряд із науковими розвідками Бекона всесвітньо відома і його «Нова 

Атлантида». 

Як бачимо, усі три автори – люди, далекі від власне літературних 

зацікавлень. На першому місці в їхньому житті навіть не наукові роботи, а 

громадська, політична, релігійна діяльність. Моделі ідеальної держави – 

продукт поглядів і переконань, набутих досвідом активної участі в суспільних 

процесах. Три утопії більш чи менш белетризовані (для охоплення ширшої 

читацької аудиторії), але в кожному разі виконують насамперед політичну чи 

ідеологічну роль. І все ж саме цим діячам культури довелося суттєво вплинути 

на розвиток власне літератури.  

Жанрова матриця утопії, безсумнівно, сформувалася завдяки творові Мора. 

На думку укладача бібліографічного довідника «Літературна утопія» 
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В. Бістерфельда, вона ґрунтується на таких смислових акцентах: географічне 

положення, природні умови; контакт зі зовнішнім світом; політичний устрій; 

сім‘я й мораль; праця; виховання; освіта; побут і спілкування; мова, 

мистецтво, релігія [509, с 16–22]. 

Незважаючи на різноманітність моделей жанру, Ф. Аінса виділяє очевидні 

постійні риси утопії: просторова ізольованість, позачасовість (відсутність 

історичного часу), автаркія (відсутність зовнішніх економічних відносин), 

урбанізм, регламентація (виявляється головно в колективізмі) [8, с. 23–27]. 

Названі жанрові вимоги стосуються змістового аспекту. Щодо формальних 

вимог, то більшість дослідників указує на дотримання діалогової форми, яка 

продовжує традиції платонівських творів і мандрівничих записок. Власне, такі 

жанротворчі чинники
1
 виділяє й Леся Українка, підкреслюючи, що для 

зображення ідеалу Мор вдався до «особливо популярної за його часу форми 

подорожі» [431, т. 8, с. 168].  

Аналізуючи становлення поняття утопії в ХVІ–ХІХ ст., Д. Мартинов 

виділяє три періоди в семантичній еволюції терміна та його похідних: 

1. ХVІ–ХVІІ ст. Термін утопія виступає тільки як власне ім‘я – Утопія, 

тобто як означення ідеальної держави, що описана Т. Мором, або аналогічного 

суспільного ідеалу. 

2. ХVІІІ ст. Попереднє значення доповнюється родовим поняттям утопія, 

що набуває політичного значення. 

3. Перша половина ХІХ ст. Термін утопія набуває політизованої конотації, 

його використовують у політичній та соціальній боротьбі соціалістів, 

                                                 
1
 Леся Українка у статті «Утопія в белетристиці» зауважує імагологічний 

аспект утопій (на це звернула увагу С. Кочерга: Рецепція культурософських 

стратегій зарубіжного письменства в літературно-критичній спадщині Лесі 

Українки [219]). Серед жанротворчих чинників утопії домінує поняття місця, 

однак функція героя не атрофована. Осмислення людського фактору відбувається 

саме в імагологічній площині. Див.: Левчук Т. Топос Іншого як жанротворчий 

чинник утопії [253].  
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лібералів і консерваторів. Поняття остаточно вбудовується в картину 

історичного часу
1
. 

Дослідник припускає можливі розгалуження всередині кожного періоду, а 

у зв‘язку з глибокою трансформацією гуманітарного знання – розширення 

семантичного поля у ХХ ст., однак незмінними залишаються дві сторони 

поняття – новий літературний жанр (Просвітництво) і нова структура 

суспільної свідомості (ХІХ ст.). У «золотий вік» утопізму почалося й 

осмислення утопії як літературного жанру, а розвиток соціалістичних ідей 

пришвидшив літературознавчі студії. Одним із перших почав досліджувати 

новий літературний жанр німецький державознавець Роберт фон Моль (1845) 

(Die Staatromane. Ein Beitrag zur Litteraturegeschichte der Staats-Wissenschaften, 

1845) [281, с. 167]. 

На думку А. Л. Мортона, зображаючи ідеал держави, твори відрізняються 

насамперед манерою її опису, яка залежить від смаку того чи того автора. 

Водночас за цією різноманітністю завжди помітні ті «неперервні зміни в її 

(утопічна країна. – Т. Л.) описі, які відображають природний хід історичного 

розвитку» [305, с. 15]. 

Погоджуючись із міркуваннями англійського дослідника, зауважимо: 

відмінності в описовій манері виявляються на найбільш формалістичному 

рівні. Загалом організація текстів аналізованих утопій укладається в жанрову 

форму опису кожної з уявних держав. Для творів Мора, Кампанелли та Бекона 

характерною є деталізація, зосередженість на предметно-побутовому 

зображенні, дистанціювання оповідача. Безсумнівно, названі твори формально 

відрізняються. Наприклад, оповідь в «Утопії» Мора ведеться від третьої 

особи, чітко поділена на частини, заголовки яких окреслюють предмет 

розповіді. Таку функцію в «Місті Сонця» Кампанелли виконують питання 

ченця та відповіді генуезця, поділені на підрозділи, значна частина яких 

                                                 
1
 В основі періодизації лежить концепція німецького дослідника утопії, 

філолога Х. Ґ. Функе. 
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починається однаково («Про...»). У «Новій Атлантиді» Бекона розповідь іде 

суцільним текстом, а власне опис дому Соломона увиразнений анафорою «Є у 

нас...». І це тільки один із аспектів формальних відмінностей утопічних 

текстів. Однак, скільки б їх не було, усі вони підпорядковані змістовим 

чинникам. В утопіях інакше бути не може, оскільки цей жанр ґрунтується 

винятково на ідеї (змістовий чинник сам по собі) ідеального суспільства. І 

шукати відмінності потрібно насамперед у структуруванні цього суспільства 

кожним із авторів. 

Орієнтуючись на «Утопію» Мора як джерело, кожен із наступників 

привносив своєрідні нюанси в моделювання «власного» ідеального 

суспільства. Питання про полеміку першотвору Мора й наступних зразків 

цього жанру порушив М. Шадурський, прогнозуючи її розгортання «з кожним 

новим припливом часу, залишаючи непорушною лише першооснову уявлень 

про ―найкраще влаштування держави‖, виявлене ―людиною на всі часи‖» [461, 

с. 37]. 

Зробити конкретні висновки про позицію кожного з авторів допоможе 

порівняльний аналіз усіх трьох утопій у певних аспектах. Першою – 

відправною – засадою є бачення держаного ладу. Це цілком виправдано, 

зважаючи на саму природу утопії як мрії про ідеальне суспільство.  

Утопія Мора є державно організованим суспільством, політичний устрій 

якого ґрунтується на засадах свободи, рівності, демократизму. Всіх основних 

посадових осіб держави, у тому числі верховного правителя, обирає народ, 

громадяни звітують перед ним і зобов‘язані діяти в його інтересах. Правитель 

обирається пожиттєво, але може бути усунутий із посади через прагнення до 

тиранії. Решта посадових осіб і сенат, який складається зі старших за віком і 

досвідчених громадян, обираються щорічно. Найважливіші справи в Утопії 

правитель вирішує з участю сенату й народних зборів. Як бачимо, симпатії 

Т. Мора на боці своєрідної змішаної форми державного правління, яка по-
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єднує в собі демократичний, аристократичний, монархічний елементи. Керівна 

роль у громаді належить інтелігенції (мислителям).  

Подібний лад установлено й у Місті Сонця. Там відсутня приватна 

власність, праця має обов‘язковий характер, громадяни забезпечені всім 

необхідним. Причому, на відміну від Т. Мора, Кампанелла вводить суспільну 

власність навіть на предмети особистого вжитку. У Місті Сонця все детально 

регламентоване, навіть особисте життя кожного громадянина. 

Система публічної влади в Місті Сонця складається з трьох гілок: 

військової, наукової і відтворення населення (через створення необхідних 

предметів споживання і виховання громадян). Кожною з гілок влади керує 

окремий правитель, відповідно − Сила, Мудрість, Любов. Увінчує 

управлінську піраміду верховний правитель, якого іменують Сонцем або 

Метафізиком. Він вирізняється вченістю, досвідом, умінням. Посаду 

верховного правителя обіймає не пожиттєво, а лише до того часу, доки серед 

громадян не з‘явиться достойніший. Верховний правитель Міста Сонця та 

його найближчі помічники – Сила, Мудрість, Любов – не можуть бути усунуті 

з посад із волі народу, решту посадових осіб обирають громадяни. Усі 

представники влади − священики, тому провідна роль у державі належить 

духовній аристократії, а пожиттєве правління Сонця (за сприятливих умов) − 

ознака монархії. Такі особливості державного устрою дають підстави 

розглядати Місто Сонця як теократичну республіку, організовану за зразком 

чернечого ордену.  

Найменше інформації про політико-суспільну організацію уявної держави 

отримуємо з утопії Ф. Бекона, із чого вже можна зробити попередній 

висновок, що такої мети він не ставив. Побіжно й принагідно в тексті згадано 

короля, однак реальна влада в руках (точніше – умах) отців дому Соломона. 

Державний устрій поєднує монархію й аристократію.  

Як бачимо, у визначенні політичної системи всіх трьох утопій немає 

однозначності. І справа, припустимо, не в різному баченні предмета 
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дослідниками. Автори вочевидь самі чітко не уявляли структуру ідеального 

суспільства. Кожен із них поставив на чільне місце те, що було цінним для 

нього особисто або ж актуальним для його часу.  

Так, наприклад, Т. Мор убачав у розкоші панівного класу (до якого сам 

належав) причину зубожіння решти населення. Його роздратування із цього 

приводу дослідники трактують як особисту образу [305, с. 34]. Як наслідок, у 

його Утопії багатство гротескно занижене.  

Чи не найяскравіше особисті вподобання виражено у творі Т. Кампанелли. 

Автор конструює Місто Сонця з позицій симпатичних йому астрономічних 

теорій, деталізуючись в улюблених астрологічних розрахунках. Усі події 

сонячного міста – від владних рішень до вибору дати народження дитини та її 

професії – відбуваються за гороскопом. 

Поряд із астрологічною пристрастю в утопії Кампанелли яскраво 

проступає його містицизм. Друге ім‘я Сонця-правителя – Метафізик. 

Містичне світосприйняття Кампанелли вбачається навіть у конструюванні 

Міста Сонця. Воно «складається з семи великих поясів, або кілець, які мають 

назви семи планет» [302, с. 132] (відповідно до тогочасних астрономічних 

уявлень). У культурологічному часопросторі число сім давно стало магічним, 

навіть священним, божественним. Сім будь-яких об‘єктів − закінчений цикл; 

сім днів складають тиждень; у спектрі сім кольорів, у звукоряді сім нот, сім 

прохань у молитві Господові; сім смертних гріхів; сім отворів у людській 

голові тощо. 

Семиярусне розташування Міста Сонця організовується хрестоподібно: «З 

одного пояса до іншого можна пройти однією з чотирьох брукованих вулиць 

крізь чотири брами, звернені на чотири сторони світу» [302, с. 132]. Отож, 

Місто Сонця мало форму кола з вписаним хрестом. Хрестоподібне січення 

прямокутного простору з орієнтацією на чотири сторони світу було провідною 

ідеєю побудови «священних міст». Подібне планування мали столиця ацтеків, 

середньовічний Багдад, а також небесний град Єрусалим в апокаліптичному 
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одкровенні. На основі такого планування будували імператорські столиці 

Камбоджі та Китаю, символізуючи центр Всесвіту, а в Єгипті й Китаї 

хрестоподібні чотирисегментні ієрогліфи позначали місто як таке [349].  

Значення перехрестя в конструюванні міста посилювалося розташованим у 

його центрі храмом. Центральний храм Міста Сонця містився на просторому 

майдані на вершині гори – ще одному символічному топосі. Космічний проект 

Кампанелли навіяний теоріями Коперника. 

Нова Атлантида Бекона збудована засобами науки й техніки. Його твір 

близький до наукової фантастики, а висловлені ідеї майже всі зреалізувалися. 

У белетризованому творі Ф. Бекон спробував якнайповніше продемонструвати 

власне дослідницьке гасло: «Знання – сила». 

Усвідомлюючи, що знання не тільки цінні, а й дають владу, правителі 

Бенсалема докладали всіх зусиль для пошуків знань та інформації за межами 

країни, не шкодуючи при цьому засобів. Отже, уся Нова Атлантида працювала 

на колегію Соломона. Привілейованість наукової олігархії простежується й у 

питаннях виховання та освіти. Якщо в Мора й Кампанелли виховання було 

справою громадською та колективною, спрямованою на збагачення народного 

інтелекту, то в Бекона цією діяльністю займалася ізольована від громади 

колегія спеціалістів, яких щедро винагороджувала держава.  

У «Новій Атлантиді» Ф. Бекон виступає представником свого часу, коли 

розвиток науки й промисловості складав суттєву основу успіхів буржуазії. На 

відміну від Мора та Кампанелли, «ідеальне» суспільство він вибудовує на 

історично підтвердженому, міцному фундаменті приватної власності, а не на її 

усуспільненні, як пропонували великі попередники утопічного соціалізму та 

комунізму. Англійський філософ і дослідник бачив те, що не могли побачити 

охоплені романтичним ентузіазмом гуманісти та геніальні мрійники 

попереднього сторіччя. Бекон був свідком підйому промисловості, 

потенційної підприємницької та політичної енергії нових соціальних верств, 
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їхньої зацікавленості науками, невгамовності в пошуках каналів 

упровадження наукових знань у практику. 

У реальному житті Бекон сподівався на підтримку власних ідей на 

найвищому рівні. Утративши наприкінці життя статки та владу, він плекав 

проект створення наукового коледжу, який би мав повернути йому 

королівську милість. Однак короля Якова І мало цікавили науки. Тільки 

1645 р. проект Бекона отримав скромне практичне втілення у вигляді 

філософського коледжу, засновники якого визнавали натхнений Новою 

Атлантидою почин. Коли коледж 1660 р. реформували в Королівське 

товариство, його члени заявили: вони тільки виконують беконівський проект 

колегії Соломона. Вплив Бекона визнавали навіть французькі енциклопедисти. 

Відтак утопії здійснюють свій вплив кожна у своєму руслі. Не можна не 

погодитися з думкою Ф. Аінси, що більшість утопічних конструкцій 

спирається або на ідеї Платона й Т. Мора з їх підвищеною увагою до правової 

організації суспільства, або на ідеї Ф. Бекона з його вірою в безмежні 

можливості науки [8, с. 8].  

Автори найвідоміших утопій будували ідеальні держави відповідно до 

особистих уподобань та ідеалів, водночас реагуючи на тогочасні обставини. 

Жанрові вимоги утопії зосереджені переважно на змістовому рівні, оскільки 

відправною тут виступає ідея ідеального суспільства.  

Відповідно до жанрової матриці в утопіях Мора, Кампанелли, Бекона 

ідеальні держави характеризуються такими рисами: захищеність та 

ізольованість від зовнішнього впливу; поєднання демократії, олігархії й 

монархії на рівні політичної системи; високий рівень соціалізації приватного 

життя; посилена громадська увага до виховання молодого покоління; 

подолання схоластики в освіті; полегшення спілкування завдяки спільній мові 

або знанню різних мов; толерантність у релігійних питаннях тощо. 

Зважаючи на домінантні аспекти в текстах, можна визначити твір Мора як 

соціально-економічну, Кампанелли − як теократично-астрологічну, Бекона − 
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як науково-технічну утопії. У кожному творі відсутні повнокровне життя й 

індивідуалізована людина. Літературність більшою чи меншою мірою 

виступає формальною ознакою утопії й не перевищує літературності будь-

якого утилітарного тексту. 

Отже, аналізовані твори, незважаючи на їхню присутність у 

канонізованому фонді світового письменства, усе ж залишаються поза межами 

художньої літератури. Водночас доречно відзначити, що прийоми белетризації 

автори використали досить успішно. Непростий шлях переходу утопії із 

соціально-політичних текстів у мистецькі та становлення в результаті власне 

художнього жанру антиутопії простежила Леся Українка в статті «Утопія в 

белетристиці» (1906). 

Праця стоїть хронологічно окремо від інших літературно-критичних 

розвідок, зокрема тих статей, які письменниця написала для журналу «Жизнь» 

у 1900−1902 рр. і з яких мала заробіток, та проливає світло на розуміння 

важливих складових світогляду Лесі Українки. Статтю «Утопія в 

белетристиці» Леся Українка вочевидь робила з власної ініціативи. 

Справедливо зауважує М. Моклиця, що означена праця стоїть осібно в 

літературно-критичному та публіцистичному доробку письменниці, вона 

котується як «професійна літературознавча розвідка: розтин жанру, 

починаючи від щонайглибшого дискурсу» [295, с. 19].  

1906 р. був для Лесі Українки «утопічним» у контексті появи 

різножанрових творів такого спрямування. В 11−12-му числі журналу «Нова 

громада» (1906) стаття Лесі Українки «Утопія в белетристиці» побачила світ, 

тоді ж надрукована окремим відбитком [431, т. 12, с. 620]. Першим варіантом 

праці була російськомовна стаття «Утопия в беллетристическом смысле», яка 

так і не була опублікована. Готуючи на її основі статтю до «Нової громади», 

Леся Українка розширила вступну частину та внесла значні редакторські 

зміни в матеріал про роман М. Чернишевського «Что делать?». Про характер 
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зроблених змін Леся Українка пише в листі до матері від 26 березня 1906 р. 

[431, т. 12, с. 160]. 

У першій половині 1906 р. Леся Українка переклала філософське есе 

М. Метерлінка «Оливне гілля» (Les rameaux d’olivier). В архіві письменниці 

зберігається автограф перекладу, частина якого переписана начисто. Довести 

справу до кінця їй, очевидно, перешкодили певні обставини, можливо, й 

робота над статтею про літературну утопію [398, с. 16]. У самій статті Леся 

Українка приділяє багато уваги творові М. Метерлінка в контексті 

тогочасного розвитку утопічних ідей у белетристиці. 

Того ж таки 1906 р. в художньому доробку Лесі Українки з‘являються 

утопічні твори, принаймні так їх означила О. Косач-Кривинюк. Це вірш «Не 

хутко те буде», прозові фрагменти «Утопія» та «А все таки прийди!» (в 

автографі − «Утопії»), прозова утопічна фантазія «Interview» [206, с. 784]. 

Близькими в ідейному та стильовому аспектах є вірші «Легенда» («Було 

колись в одній країні»), «Legende des siecles» («Легенда віків»). Та й інші 

поезії цього року (такі, як «Тиху задуму вечірню напрасна буря розвіяла», 

«Пророк», «В холодну ніч самотній мандрівець») пройняті мотивами 

пророцтва, візій, передчуття, сповнені стильової легендарності. 

Утопічні мотиви, вочевидь, взаємно посилювалися в художньому та 

публіцистичному виявах, і робота над статтею «Утопія в белетристиці» тільки 

сприяла цьому. Симптоматична поява 1906 р. сатиричних віршів Лесі 

Українки, опублікованих у журналах «Молода Україна» та «Шершень». 

Сатиричний елемент присутній і в згаданій поезії «Було колись в одній 

країні», написаній на роковини Т. Шевченка. 

На нашу думку, ці факти не випадкові. Перший рік після революції, 

сповнений «буйних надій і трагічних розчарувань, великих перемог і 

незагойних ран...», і особисто для Лесі Українки був непростим, переломним 

[431, т. 12, с. 157]. Леся Українка, можливо, не так ясно бачила, як 

передчувала й емоційно переживала суспільні катаклізми – зміни 
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обнадіювали, але не давали бажаних результатів. Припускаємо, що задовго до 

формування понятійної антиномії утопічний / антиутопічний Леся Українка 

відчувала її зародження на різних семантичних рівнях, і художній їй був 

найближчим. 

На час написання згаданої статті поняття утопія вже утвердилося і як 

категорія жанру, і як форма мислення. Леся Українка, як одна з найбільш 

освічених представниць свого часу, безсумнівно, була знайома з обома 

трактуваннями.  

Уже на початку статті «Утопія в белетристиці» Леся Українка розділяє 

поняття утопія в науковому й літературному значенні: «В науковому значенні 

це – якась така теорія впорядкування громадського життя, що не має ніяких 

шансів на здійснення і через те їй ―нема місця‖ в реальному світі. В 

літературному значенні це – образ прийдешнього життя людського 

громадянства, змальований на тлі якогось позитивного, а часом і негативного 

ідеалу» [431, т. 8, с. 155]. 

Ключове в цій цитаті слово образ. Контекстуально це антонім ужитого там 

само слова теорія. Перше виявляє художню природу, друге співвідноситься з 

науковим, суспільним контекстом як концепція. Однак в історії світової 

культури різні дефініції поняття переплелися, і часто це призводить до 

неточностей.  

Леся Українка розмежувала літературну й наукову утопію. До останньої 

вона зарахувала навмисні ідеалізації істориків Ксенофонта, Геродота, Таціта. 

Також до наукової (з огляду на тодішній стан науки) авторка відносить й 

філософську та релігійно-догматичну утопії. Межове місце в цій градації 

посідає Платон як творець першої філософської утопії, який «не був з натури 

белетристом, хоча межи вченими критиками розпросторена думка, ніби він 

був ―поетом в душі‖» [431, т. 8, с. 165]. Знаковим твором релігійно-
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догматичної утопічної думки є трактат Августина «Про божу державу»
1
 (De 

civitate dei). 

Спадкоємцем ідей «мудрого елліна й величного духом африканця» став 

англієць Т. Мор, який надав ідеям пластики й барви. Леся Українка вважає, що 

цей твір започаткував нову еру белетристичної утопії: «знакомита ―Утопія‖ 

передала не тільки свою назву, але й свою душу всім подібним творам 

наступних віків» [431, т. 8, с. 167]. 

Становлення й розвиток жанрів − цікавий і суперечливий процес, часто з 

несподіваним результатом. Саме це й приваблювало Лесю Українку в 

спостереженні за формуванням жанру утопії. Після розлогого вступу авторка в 

основній частині статті робить критичний аналіз творів Т. Мора «Утопія»,  

Дж. Свіфта «Подоріжжя Гуллівера», Мореллі «Погибель плавучих кораблів» 

(Le naufrage des îles flottantes), Е. Сувестра «Світ такий, яким він буде» (Le 

monde tel qu’il sera), Е. Кабе «Ікарія» (Le voyage en Icarie), М. Чернишевського 

«Что делать?», Е. Бульвера-Літтона «Прийдешня раса», Е. Белламі «За сто літ» 

(Looking Backward), В. Морріса «Вісті нізвідки» (News from nowhere), 

М. Метерлінка «Оливне гілля» (Les rameaux d’olivier), А. Франса «На білому 

камені» (Sur la pierre blanche). Утопії Т. Кампанелли, Ф. Бекона та Д. Вераса 

авторка згадує як невдалі наслідування першотвору Мора. Імена Фонтенеля, 

Шпронка, Моклера, Гелеві, Веллса згадуються принагідно.  

Список вочевидь не включає всіх утопій, які з‘явилися до 1906 р., та й 

серед названих є твори дискусійної жанрової природи. Припускаємо, що Леся 

Українка звернулася до тих книг, які були в її полі зору.  

Усі з названих творів Леся Українка піддає критичному аналізові з 

урахуванням ідейних і художніх особливостей. Розглядаючи їх у контексті 

утопічної літератури, авторка в кожному випадку уточнює жанрову 

специфіку. У перелік потрапили твори, які виходять за межі жанру утопії. 

Нерозробленість тогочасної термінологічної системи звужувала дефініції 

                                                 
1
 Тут і далі використовуємо назви творів, які вжила Леся Українка. 
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дослідника, однак Леся Українка внаслідок вдумливого аналізу майже точно 

окреслювала жанр із проекцією на сучасність. Одним із таких жанрово 

«проблемних» текстів є твір французького письменника та драматурга 

Е. Сувестра «Світ такий, яким він буде». Леся Українка вживає щодо нього 

визначення «утопічний роман», виводячи тим самим його з рамок власне 

утопії, і, зважаючи на зображені жахливі картини цивілізованого майбутнього, 

визначає як «песимістичну» утопію, якщо міряти сьогоднішніми мірками, − 

антиутопію. Її здогади підтверджують сучасні дослідники французької 

фантастики, які серед першопрохідців у цій галузі знаходять «не тільки 

приклади технічних новинок й описи космічних подорожей, але й зразки 

фантастики, яку ми зараз назвали б соціальною або навіть віднесли до розділу 

антиутопій» [316]. Саме таким і постає опублікований 1845 р. роман 

Е. Сувестра «Le monde tel qu‘il sera» (у сучасному російському перекладі – 

«Мир, каков он есть»). «Цей роман належить до найбільш ранніх спроб 

передбачити негативні сторони науково-технічного прогресу» [316].  

Ще одним «проблемним» у жанровому визначенні є твір А. Франса «На 

білому камені». Сучасні дослідники говорять про його жанровий симфонізм. 

Леся Українка також приділяє значну увагу композиції твору, зокрема 

аналізує роль платонівських ремінісценцій та двох вставних «оповідань» – 

«Галліон» і «Par la porte de corne, ou par la porte d‘ivoire» (переклад російською 

«Сквозь роговые врата или врата из слоновой кости»). Друге − утопія-сон, 

написаний і прочитаний уголос одним із героїв наприкінці твору. У сучасному 

літературознавстві такого типу композиційні елементи визначаються як 

жанри-вставки. У завершеному вигляді вони характеризуються 

локалізованістю, відносною автономністю в структурі літературного твору. Це 

жанр у жанрі.  

Окрім утопії-вставки, А. Франс наслідує й діалогічну техніку Платона, 

використовує його ж цитату-епіграф: «Ти неначе спав на білому камені, 

посеред народу снів». Епіграф виконує функцію обрамлення і, на думку Лесі 
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Українки, тільки увиразнює художню блідість утопії-вставки: «Дивно бринить 

ця красна антична фраза після оповідання, де нема ні легкості сну, ні 

фантастики видива, ні навіть жадного народу!..» [431, т. 8, с. 196]. З усього 

розлогого аналізу тексту Франса негативну оцінку отримала вставна утопія. 

Якщо взяти до уваги палкі дискусії героїв твору (французьких туристів-

інтелігентів й італійського археолога) про те, як потрібно писати утопії, то 

можна припустити, що Франс зробив її схематичною якраз з метою 

увиразнити художню убогість самого жанру утопії, а весь твір «На білому 

камені» має сатирично-пародійний характер. Тут погляди Франса й Лесі 

Українки могли б збігтися. 

Вона не могла знайти високохудожніх зразків утопії, але й припинити 

міркування про жанр теж не могла. «Таке враження, що їй шкода жанру, – 

робить висновок М. Моклиця. – Їй хочеться, щоб він розвивався. Щоб 

зійшлися разом ті аспекти, які ніяк зійтися не можуть: переконливі ідеї щодо 

впорядкування суспільного життя і переконлива художня форма, яка ці ідеї 

презентуватиме» [295, с. 21]. Унікальний закон існування будь-якого худож-

нього літературного жанру. Однак щодо утопії маємо справу не з власне 

літературним жанром.  

Кількастолітнє існування зразків утопічних творів довело факт їхньої 

нехудожності, хоча жанром утопія таки стала. Вона має досить стійкий набір 

змістово-формальних ознак. Жанрові вимоги утопії зосереджені переважно на 

змістовому рівні, оскільки відправною тут виступає ідея ідеального 

суспільства. Форма всіх утопічних творів теж «коливається» в межах очікува-

ного: подорож, діалог з очевидцем життя в досконалому суспільстві тощо. 

Саме ідейна домінанта й не пускає жанр утопії у сферу художньої літератури. 

Леся Українка вже в назві статті фіксує нехудожнє походження жанру 

утопії, а весь розгляд зразків робить під кутом виявлення їхньої мистецької 

вартості. Гостра критика окремих творів, які не досягли відповідного 
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літературного рівня, пояснюється тим, що засадами аналізу дослідниці стали 

естетизм і художність.  

Леся Українка нарікає на брак майстерності утопістів: «Якби Сувестр (тут 

можна поставити будь-яке інше прізвище. – Т. Л.) мав Свіфтів талант, він міг 

би створити із цього всього справді повну жаху картину – матеріал у нього на 

це був» [431, т. 8, с. 174]. «Зневага художньої правди» – основна вада 

невдалих белетристичних утопій. Художня правда, за Лесею Українкою, 

криється «не в реальності образів, а в вірному відношенні межи 

символізованими елементами дійсності» [431, т. 8, с. 171].  

Леся Українка з притаманним їй аналітизмом робить висновки про 

відмінності наукової та белетристичної утопії. Літературна утопія позначена 

психологізмом, образністю, емоційністю. І хоча в «Утопії» Мора не досягнуто 

художнього ідеалу, однак його твір ви кликав тривале наслідування, що в 

кінцевому результаті вилилося у формування нового, справді літературного 

жанру – антиутопії. 

У літературознавстві усталено думку про антижанрову природу антиутопії. 

Найпереконливіше це довів Г. Морсон. У книзі «Межі жанру» знаходимо 

цікаве спостереження дослідника про стосунки жанру / антижанру не тільки в 

межах художньої літератури. Комбінації можуть бути різні. Наприклад, жанр-

мішень може бути нелітературним, а пародія на нього – літературною [304, 

с. 233]. Саме так і сталося у випадку утопії / антиутопії: жанр-мішень (утопія) 

лежить поза межами художньої літератури, хоча й використовує прийоми 

белетристики, пародійний жанр (антиутопія) − уже абсолютно літературне 

явище. 

Леся Українка хронологічно не дочекалася зразків антиутопій, однак вона 

точно визначила мистецький механізм такого перетворення. Коли у творі 

стоятиме на першому місці не «модель громадського механізму», а людина, 

яка буде емоційно переживати всі позитивні й негативні дії цього механізму, 

тоді твір справді буде художнім. Саме це й відбувається в антиутопії. Протаго-
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ністом антиутопій завжди є психологічно складна людина (або просто людина, 

яка ще має почуття, на відміну від інших емоційно вихолощених «гвинтиків»), 

яка переживає власне життя, а не просто існує й виконує покладені 

суспільством функції. Утопія була позбавлена того психологізму, який 

гіперболізується в антиутопії.  

Утопії зображають розмірене життя громадянського суспільства. Однак це 

суперечить правді життя, сповненого найрізноманітніших позитивних і 

негативних ситуацій та відповідних їм емоцій. 

Леся Українка мала рацію, коли говорила про вади невдалих утопій. Однак 

сьогодні можемо використати її слова стосовно утопії взагалі як протожанру 

антиутопії. «Ті люди п‘ють, їдять, працюють, навіть любляться, все те 

робиться в них гарно, вибірно, але при тому життя справжнього нема. Нема 

б о р о т ь б и, цеї конечної умови життя, нема т р а г е д і ї, що дає глибінь і 

зміст життю» [431, т. 8, с. 185]. В антиутопії ж ця боротьба, трагедія стає 

ключовим конфліктом.  

Оцінюючи утопії Мора, Леся Українка аналізує природу жанру: 

белетристична вартість твору Мора дала «змогу добрати п р а в д о п о д і б н у 

форму своїй вигадці» [431, т. 8, с. 168], «правдоподібність аж переходила в 

містифікацію, але то не перечило тодішнім літературним звичаям» [431, т. 8, 

с. 169]. Це не суперечило не тільки звичаям, а й законам жанру утопії взагалі. 

Через сімдесят п‘ять років дослідник Г. Морсон вивів закономірність: утопія 

«часто представляється як місце, де ―фікція‖ і ―реальність‖ зливаються, де 

мімезис перевернутий і реальність імітує мистецтво», «утопічна література 

руйнує межі між образом і реальністю, тобто між художнім і нехудожнім» 

[304, с. 246]. Белетризована ж форма допомагає краще донести ідеї, тому її 

активно використовують утопісти. Про це говорить Леся Українка: «Томас 

Мор більше послужив своїй ідеї там, де він писав як чистий белетрист, ніж 

там, де він забував про картини й почуття та вдавався в сухі й холодні 

розумування» [431, т. 8, с. 169]. 
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В унісон цитованому твердженню звучать слова сучасних дослідників 

жанру про службову, але необхідну функцію художньої форми для утопії. Про 

це говорять і самі утопісти, пояснюючи використання умовних мистецьких 

прийомів прагненням доступності, популярності та наочності. «Мало було 

почути про Утопію, всім хотілося її побачити», – пише Т. Чернишева. 

Дослідниця також умотивовує претензії утопії стати частиною не тільки 

соціальної й філософської думки, а й складником художньої літератури. «Уто-

пія завжди була безпосередньо пов‘язана з проблемою ідеалу, ідеалу 

соціального в першу чергу. Однак будь-який ідеал, соціальний у тому числі, 

має й естетичну цінність. А інколи ідеал соціальний та естетичний зливалися» 

[458, с. 22].  

Леся Українка також зближує етичний та естетичний ідеал, цю думку вона 

неодноразово підтверджує. У невдалих художніх творах за «технічною 

марницею не бачимо ми ні людини, ні природи, не почуваємо ні правди, ні 

краси» [431, т. 8, с. 184]. Справді мистецькі твори показують «нові, справжні 

картини, повні художньої правди і нерозлучної з нею краси» [431, т. 8, с. 197]. 

Таке вдале поєднання, що веде до появи довершеного художнього твору, 

простежуємо в сатирично-фантастичному романі Джонатана Свіфта 

«Подоріжжя Гуллівера». Свіфтові був тісний простір і утопії, і антиутопії, щоб 

хоча б показати (не побороти) вади суспільства. Саме тому він звернувся до 

нищівної сили висміювання і його головний твір став зразком етико-

політичної сатири. 

У ХІХ ст., в «золотий вік» утопізму, сучасники не відразу усвідомили, що 

термін почав означати принципово різні явища. Ф. Знанецький, польсько-

американський соціолог, аж у середині ХХ ст. запропонував обмежити 

поняття утопії творами, автори яких конструюють системи довершеного 

суспільства, але не докладають жодних зусиль для їхньої реалізації. Він 

указує, що жоден із хрестоматійних авторів (Т. Мор, Т. Кампанелла, Ф. Бекон, 

Д. Гаррінґтон, С. Батлер) не були очільниками соціальних рухів. Натомість 
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ідеї А. Сен-Сімона, О. Конта, Ш. Фур‘є первісно були зорієнтовані на 

динамічну діяльність – поширення та реалізацію ідеалів [550, с. 492–493]. 

Слабкість усіх «літературних» утопістів у тому, що вони не пропонували 

жодних дій. 

Автори сатиричних творів, на відміну від утопістів, можуть хоча б 

дошкулити ганебному суспільству. Як справедливо зауважує Леся Українка, 

зображаючи «усю гидоту й жах застою, рабської культури, дрібного, 

позбавленого ідеалів, повного безглуздого егоїзму життя», Свіфт «не показав 

ніякого виходу з цього для людей, але хто не хотів затхнутись у важкому чаду, 

той мусив сам шукати виходу» [431, т. 8, с. 171]. Як не здолати, то хоча б 

посміятися над вадами, а це вже перший крок до нищення. Нищівну силу 

сатири відчула й Леся Українка, і її сатиричні твори не випадково з‘явилися 

1906 р., висміюючи лібералізм та політичну пасивність. Іронічний тон загалом 

притаманний публіцистиці Лесі Українки. «Рефлекси сміхових тонів» 

(М. Бахтін) тільки увиразнюють серйозні теми.  

Т. Чернишева висуває ще один аргумент уведення утопії в художню 

літературу. «До тих пір, поки ідея прогресу не заволодівала умами, а інколи і в 

пізніші часи Утопія
1
 сприймалася як прекрасна, але нездійснена мрія, в неї 

хотілося повірити, але вірилося з трудом» [458, с. 22]. Тобто утопія була 

вимислом, а вимисел – це вже мистецтво, тому належність жанру утопії до 

художньої літератури − явище закономірне. Тут варто зробити кілька 

уточнень. Вимисел, домисел справді належать до прийомів художньої літера-

тури, але не тільки вони роблять текст художнім. Висловлену думку 

Т. Чернишевої можна розвинути. Віра в утопію зникала, коли почалася 

реалізація цієї ідеї й людство переконалося, що це зробити неможливо. 

Унікальним зразком невдалого (в багатьох аспектах трагічного) втілення 

утопії є створення ідеальної держави на прикладі Радянського Союзу. Саме 

                                                 
1
 За А. Л. Мортоном, Утопія (з великої літери, але без лапок) – уявна країна; 

утопія (з малої) – твір про цю країну. 
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після перших років реалізації утопічної ідеї рівності (люди не можуть бути 

рівними вже від природи, хіба перед Богом) виявився реальний стан речей. 

Тоді й з‘являється антиутопія. Письменники мистецьким чуттям передбачили 

трагедію нівелювання людини в тоталітарному суспільстві. Не тільки 

громадянин СРСР Є. Замятін відчув реалії режиму, загрозу побачили й 

зарубіжні письменники.  

Тоталітарний устрій радянської держави відображений у політичній 

алегорії «Ферма тварин» і романі-антиутопії «1984» Дж. Орвелла. У повісті 

«Ферма тварин» (Animal Farm, 1943–1944) письменник показав переродження 

революційних принципів і програм, тобто поступовий перехід від ідеї 

загальної рівності та побудови утопії до диктатури й тоталітаризму. Прото-

типами персонажів твору стали Маркс, Ленін, Троцький, Молотов, Сталін, 

Гітлер. Антиутопія «1984» (Nineteen Eighty-Four, 1949) продовжує основні 

мотиви «Ферми тварин» – зраджена революція, небезпека обмеження 

особистих свобод людини, авторитарна диктатура; а також підтримує позицію 

прототипів (Троцький – Сніжок у «Фермі тварин», Голдстейн у «1984», Сталін 

– Старший Брат, Зінов‘єв, Каменєв і Риков – Джонс, Аронсон і Резерфорд − 

відповідно).  

Антиутопія виростає з утопії, це саркастично-пародійний жанр. Іронія стає 

головною рушійною силою в цьому перетворенні. Ще не спостерігши 

реальних суспільних деформацій від реалізації утопій, Леся Українка відчула 

їх інтуїтивно: «Справді, хіба ж не вживаємо ми таких виразів, як напр[иклад], 

―соціалістичний рай‖? І не чудно нам, що слова й розуміння, такі далекі межи 

собою на просторах віків, єднаються раптом в одно речення без жадних 

переходів, так, наче між правдивою легендою про рай і новітньою теорією 

соціалізму єсть якийсь кревний зв‘язок» [431, т. 8, с. 156]. Дослідницька 

інтуїція вивела Лесю Українку й на розуміння жанрових похідних утопії, 

зокрема негативної. 
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Сьогодні поняття негативна утопія функціонує на рівні жанрового 

означення й виступає синонімом терміна антиутопія. Зокрема, Ю. Жаданов 

вживає цей термін, аналізуючи різні критерії жанру. Підсумовуючи здобутки 

світового літературознавства, автор згаданої статті приводить низку синонімів 

терміна антиутопія, кожен із яких наголошує певний нюанс у характеристиці 

тих чи тих творів: негативна утопія як альтернатива утопії позитивної; 

какатопія, дистопія, контрутопія, утопія-попередження, квазіутопія, мета-

утопія. До цього переліку можна додати термін пантопія як контамінацію 

жанрових форм утопії й антиутопії [див.: 22]. Поняття негативна утопія 

фактично узагальнює всі інші жанрові різновиди антиутопій. Ю. Жаданову 

близька позиція відомої дослідниці утопічних творів В. Чалікової, яка розділяє 

негативну утопію на антиутопію та дистопію. Ця пропозиція дозволяє 

Ю. Жаданову вивести таку структуру: утопія: 1) позитивна; 2) негативна: а) 

антиутопія; б) дистонія [136, с. 164]. 

Така термінологічна жанрова полісемія засвідчує, з одного боку, активний 

розвиток теоретичної думки. Хоча тут є певні застереження щодо надмірного 

нагромадження термінів, інколи абсолютних синонімів. Таке собі теоретичне 

штукарство, вправляння у вигадуванні термінів. З іншого боку, активне 

термінотворення засвідчує незгасну увагу до проблем жанру утопії. 

Леся Українка також використовувала поняття утопія в кількох 

контекстах, зокрема утопія позитивного та негативного типу, песимістична 

утопія. На думку Лесі Українки, негативна утопія розвивалася фактично 

одночасно з позитивною. Розповіді про антипод раю знаходимо і в давніх 

легендах, і в писемній літературі середньовіччя (Дантове «Пекло» в 

«Божественній комедії»).  

Факт появи утопії засвідчує певні зміни в парадигмі історичного часу 

порівняно із середньовічним християнством. «Золотий вік», перенесений з 

ідеальної в матеріальну сферу, втрачає в утопії суто християнський смисл і 

зображується в поняттях та реаліях земного життя як ідеальна організація 
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суспільства. Ставши земною, «небесна» утопія втрачає для вірянина свою 

ціннісну орієнтацію, в основі якої – подвиг віри, ідея доступності вічного 

щастя, а отже, надія та віра. Утопія ж соціальна орієнтує на винятково земні 

прагнення й активність. 

Усвідомлюючи ці процеси, Леся Українка робить широкий огляд біблійної, 

пророчої, апокаліптичної утопії у вступній частині статті й умотивовує їх 

занепад у часи середньовіччя. Авторка акцентує, знову ж таки, на естетичних 

якостях. Порівняння первісної теологічної утопії-легенди з пророчою утопією 

йде на користь другої. Простота легендарного стилю поступається художній 

палітрі запальної пророчої поезії, яка використала всі можливі засоби впливу 

на реципієнта – емоційність, виражальність образів, сугестивність синтаксису. 

Мета палких проповідей одна – пробудження віри в прийдешнє царство будь-

якими засобами. Запалити інших власними ідеями неможливо без горіння, 

сильної емоції, пристрасті, «буйної утопічної фантазії». Для Лесі Українки 

утопія співзвучна фантазії, а тій вона надавала величезного значення. Для 

письменниці фантазія – синонім творчості, життєдайна сила. Де безсила наука, 

там володарює фантазія.  

Розлогий аналіз дохристиянської й ранньої християнської утопії увиразнив 

міркування Лесі Українки про затьмарення людської думки (у науковому сенсі 

слова) в часи середньовіччя: «Тільки фантазія росла й буяла, а думка спала або 

тяжко боролося з важкою зморою» [431, т. 8, с. 168]. 

Припускаємо, що саме розкутість думки в поєднанні з бурхливою 

фантазією спонукали Лесю Українку до аналізу есе М. Метерлінка «Оливне 

гілля», яке «виходить поза стислі межі» утопічної теми. Описуючи жанрову 

природу твору бельгійського автора, Леся Українка вживає різні дефініції, але 

загалом їх можна звести до такого: це філософська поема у прозі. Авторка 

докладно та не менш поетично, ніж сам Метерлінк, переказала зміст есе й, 

вочевидь, це принесло їй естетичне задоволення. У самій манері вона бачить 

перспективи белетристичної утопії. Урівноважується дві частини статті, 
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нібито, на перший погляд, зайві (принаймні у такому обсязі) – вступна про 

біблійні утопії та про не-утопію Метерлінка. Леся Українка переконана, що 

«безмежність кругозору, тверда свідомість невпинності і поступовості 

людського розвитку» повинна витіснити зі свідомості сучасного белетриста 

примітивний поділ життя людськості на рай і пекло. Світ не можна поділити 

тільки на дві «одрубні половини», він багатогранний, різнокольоровий. Примі-

тивний дуалізм первісних релігій повинен змінитися етико-естетичною 

розмаїтістю. Якраз у цьому текст Метерлінка дає надію – важливі серйозні ідеї 

можна одягнути в довершені художні форми. «Белетристична утопія єсть або 

принаймні повинна бути тим ―барвистим деревом життя‖, що помагає нам 

оцінити психологічну вартість ―сірої теорії‖ для часів прийдешніх» [431, т. 8, 

с. 155]. 

Стаття Лесі Українки «Утопія в белетристиці» має виразні жанрологічні 

тенденції. Тогочасна термінологічна невиробленість сковувала, однак 

дослідницька інтуїція та багатий читацький досвід вивели письменницю на 

прогностичні міркування в руслі утопічної літератури. У статті вжито кілька 

дефініцій на її позначення, які згодом отримали термінологічний статус: 

утопія апокаліптична (негативна) в сучасному трактуванні окреслена як 

метажанр релігійного письменства – апокаліптика; утопія песимістична 

позначає майбутній жанр антиутопії; власне утопія, або позитивна утопія, що 

як жанр белетристики бере свій початок у творчості Т. Мора.  

З притаманною їй прозірливістю Леся Українка окреслила обриси жанрів, 

які не мали ще на той час стійкого термінологічного означення. В аналізі 

утопій авторка керувалася естетичним критерієм. Вірність художній правді й 

поєднання етичного та естетичного ідеалів вирізняють справді художні твори. 

Таких серед відомих Лесі Українці виявилося мало. Однак міркування про 

жанр утопії глибокі та прогностичні – Леся Українка в очікуванні нового, 

власне художнього жанру антиутопії. 
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Отже, утопія, прорісши з філософсько-політичної традиції, тривалий час 

цьому дискурсу й належала, лише частково белетризуючи оповідь заради 

більшого впливу на читача. Але поступове накопичення суб‘єктивізму та його 

подальше осмислення, приєднання сатиричних елементів, покликаних 

відтіняти досконалість утопічного від недосконалості дійсного світу, які 

своєю чергою посилюють суб‘єктивізм і літературність творів, поступово під-

штовхували утопію до власне художніх жанрів. Зміна функції з ідеологічної 

на художню відбулася тоді, коли до усталеної матриці було прищеплене 

реальне людське життя, коли до зображення суспільного устрою додалося 

зображення унікального шляху окремої особистості. Утопія як нехудожній 

жанр перетворилася на антиутопію як суто художній, водночас 

відмежувавшись від сатири тим, що об‘єктом критики постала не стільки 

недосконала реальність, скільки віра людства в можливість побудувати 

ідеальне суспільство.  

Історія утопії й антиутопії наочно демонструє межову природу жанру. Є 

жанри, які постійно сигналізують про відносність межі, про умовність (чи 

домовленість) нашого уявлення про те, що саме можна вважати справжньою 

літературою. 

 

 

2.3. Есе: наука плюс література 

 

Есе від початку перебуває на перетині наукового (понятійного) й 

мистецького (образного) типів світосприйняття. Обидва різновиди 

пізнавальної діяльності людини впродовж культурного розвитку намагалися 

дистанціюватися один від одного. І наука, і мистецтво розробляли власні 

способи відображення життя, розгалужувалися в дисциплінах і видах. Однак 

первісна синкретичність міфологічного світогляду людини проходить крізь 
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століття. Від зрощення в трактатах, діалогах, проповідях тощо вона 

еволюціонує до синтетичних жанрів нового часу, таких, як есе.  

Жанр есе тривалий час викликає суперечки. Він сформувався насамперед у 

межах філософської літератури, тобто належить до наукового дискурсу, але 

відразу ж як його «неправильне» відгалуження. На відміну від жанрів, що 

поступово мігрують із наукових чи документальних у художні, есе завжди 

перебувало на межі між наукою й літературою. З одного боку, есе найперше 

відображає процес мислення, а тому впродовж тисячоліть його переважно 

залучали (відповідно припасовуючи до потреб думання) філософи або ж 

загалом науковці, з іншого − звільнення від норм і догматів, які 

супроводжують розвиток власне наукового дискурсу (всі жанри тут значно 

жорсткіше формалізовані, ніж літературні), дало жанру змогу еволюціонувати 

в бік актуалізації суб‘єктивного компонента. Свобода висловлювання, своєю 

чергою, посувала жанр у царину образного слова. Коливання на межі науки й 

літератури – головна причина дискусійності природи цього жанру.  

Теоретико-методологічною базою дослідження есе можуть слугувати 

численні жанрологічні праці (зокрема розвідки М. Бахтіна, О. Галича, 

Р. Гром‘яка, М. Епштейна, Н. Копистянської, Г. Маркевича, І. Франка, 

В. Халізєва, Л. Чернець, В. Шкловського та ін.). Водночас специфіка цього 

жанру стоїть на заваді спеціальним розвідкам. З одного боку, труднощі 

становить межова природа, що безпідставно ставить під сумнів його мистецькі 

потенції (про це йтиметься далі), з іншого, тяжіння жанру до свободи у різних 

проявах сковувало дослідників та й самих есеїстів у тоталітарній державі 

(маємо на увазі простори колишнього СРСР).  

Проте теоретичні дослідження есе активно провадилися в радянському 

літературознавстві. В одній із перших присвячених есе праць – статті 

«Літературна спроба (―essai‖) в її формальному оточенні» (1927) – 

В. Шкловський простежив античні корені есе, з‘ясував сутність і можливості 

жанру, запропонував засновану на зовнішніх формотворчих чинниках 
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типологію. Інтерес до проблем есеїстики у 60–70-х рр. ХХ ст. пов‘язаний із 

відомою дискусією про нарис, своєрідним підсумком якої стали ґрунтовні 

праці Н. Глушкова і В. Канторовича. Зацікавленість феноменом есе, прагнення 

виявити його жанрову сутність засвідчують роботи 1970–1980-х рр.: оглядово-

аналітичне дослідження І. Щербакової та Є. Плоткіної «Есе. Деякі проблеми 

жанру» (1974), розвідка Є. Зикової «―Досліди‖ М. Монтеня і проблема 

зародження жанру есе» (1980), ретельна стаття М. Епштейна «Закони вільного 

жанру (Есеїстика та есеїзм в культурі Нового часу)» (1987).  

На відсутності цілісної теорії есе у вітчизняному літературознавстві 

наголошують самі ж його дослідники: Н. Іванова, Н. Мирошкіна, Ю. Осадча, 

Ю. Торговець, Г. Швець, О. Шебеліст. Їхні розвідки засвідчують активне 

вивчення есе в останні роки. Але й у попередні десятиліття з‘являлися 

різноаспектні дослідження жанру, як-от: праця С. Єрмоленко «Мова сучасної 

української есеїстки» (1989), розвідки О. Багана, Олі Гнатюк, І. Булкіної, 

Л. Стефанівської; вивчення іншомовної есеїстики в роботах В. Березкіної, 

К. Брандес, Л. Садикової, З. Торкут тощо.  

Сама українська есеїстка, історію розвитку якої простежують «від 

формування окремих рис у бароковій релігійній прозі через щоденникову 

(Т. Шевченко), художньо-публіцистичну (Марко Вовчок), літературно-

критичну (І. Франко) есеїстичну прозу ХІХ століття до повноцінного 

функціонування жанру в рефлективних за характером і пристрасних за 

оцінками писаннях вісниківців (Д. Донцова, Є. Маланюка, Ю. Липи, 

Л. Мосендза)» [463, с. 14], потужно розгорнулася в останні десятиріччя, 

фіксуючи динамічні зміни соціально-філософських підвалин життя на рівні 

особистісного осмислення. Серед численних українських есе останніх 

десятиліть М. Балаклицький виділяє наукову есеїстику (М. Рябчук, Я. Грицак, 

Г. Грабович, Н. Зборовська, Ю. Канигін), есеїстику на межі публіцистики й 

красного письменства (В. Неборак, В. Медвідь, Ю. Андрухович, 

К. Москалець, О. Забужко, Є. Баран, Т. Гаврилів, Т. Прохасько, Р. Семків, 
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І. Андрусяк, І. Бондар-Терещенко, О. Бойченко) та есеїстичні публікації 

(Ю. Винничук, С. Жадан, Ю. Іздрик, О. Ірванець, Ю. Покальчук, 

О. Ульяненко, О. Шкляр, В. Цибулько, А. Бондар, І. Ципердюк та ін.) [19, 

с. 24].   

Будь-які розвідки в напрямі розробки вітчизняної теоретичної моделі есе 

актуальні. Звернемо увагу на мистецькі потенції жанру, які дозволили йому 

бути з-поміж інших і в контексті художньої літератури. Проаналізувавши 

особливості межової форми та її жанрово-стильові модифікації в доробку 

М. де Монтеня, А. Моруа, Г. Гессе, Ц. Тодорова, спробуємо показати, як есе 

«захоплює» територію художньої й наукової літератури, залишаючись при 

цьому послідовно межовим жанром. 

Складність жанрової ідентифікації есе виявляється в кількох аспектах:  

1) надто широке використання терміна (есе називають твори від 

подорожніх записок до літературних маніфестів); 

2) помилкове жанрове означення творів інших жанрів у часи популярності 

есе; 

3) уживання терміна в різних значеннях на сучасному етапі (вид наукової 

роботи, жанр художньої літератури, жанр учнівського чи студентського твору, 

журнальна стаття, позначена суб‘єктивністю авторської манери); 

4) кореляція зі спорідненими жанрами – нарис, сповідь, портрет, бесіда, 

листи; 

5) історична трансформація жанрів загалом та есе зокрема; 

6) семантика поняття в контексті його перекладів. 

Остання позиція, на перший погляд, може видатися несуттєвою, але варто 

простежити лінгвістичну історію слова есе, щоб побачити своєрідність жанру 

навіть у цьому. М. де Монтень назвав свою книгу «Les Essais» (1580). Через 

майже двадцять років слово входить в активний англомовний обіг, 

завдячуючи праці Ф. Бекона «Essayes» (1597–1612). 1609 р. Б. Джонсон ужив 
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слово essayist. У 1860-ті рр. завдяки Г. Ґрімму слово der Essay приходить у ні-

мецьку мову. 

Однак справжня інтрига простежується в російськомовній та 

україномовній рецепції. Російською мовою праця Монтеня, починаючи з 

1762 р., традиційно перекладається як «Опыты», відкриваючи широке поле 

для смислового нюансування. У сучасній російській мові лексема опыты має 

потрійне значення: випробувані (пережиті) події та переживання; наукові 

експерименти; намагання, проби, зокрема літературні. Смислове поле фран-

цузького іменника essai, як і відповідного йому дієслова essayer – ‗намагатися, 

пробувати‘, обертається навколо ядра спроба − чи житейська, чи літературна. 

І, на думку О. Жолковського, жодним чином не пов‘язана з інтелектуальним 

осмисленням або емоційним переживанням чогось, що приводить до 

накопичення досвіду, чи в розумінні досліду наукового [141].  

Однак це лише мовознавчий бік трактування поняття, хоча такий екскурс 

проливає світло на літературні проби Монтеня, призначені для рідних і друзів. 

Російська версія заголовка книги Монтеня виправдовується тим, що в ній 

автор ділиться власним досвідом. 

Ще більшої плутанини в трактуванні заголовка викликав україномовний 

переклад «Les Essais» Монтеня. Тривалий час побутувала назва «Досліди», що 

аж ніяк не в‘яжеться з оригіналом. Дослід, експеримент, дослідження – слова, 

що використовують у науковій сфері на означення дії, спрямованої на об‘єкт 

(або спостереження за об‘єктом) і реєстрування отриманого результату. Хіба, 

якщо хоч трохи розгорнути лексему експеримент у значенні «намагання, 

спроба здійснити щось яким-небудь способом» [382, т. 2, с. 461]. Справа 

прояснилася, коли А. Перепадя знайшов відповідник, − у його перекладі 

українською книга отримала назву «Проби». 

Зрозуміло, можна було залишити монтенівське «Les Essais», але не 

забуваймо, що він ужив це слово не в термінологічному значенні, а тому 

залишати без зміни заголовок теж було б не дуже виправдано. Та й сама книга 
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за жанром не була есе. На думку Л. Кесселя, жанр «Проб» Монтеня 

наближається до римських satura (суміш) – зібрань коротких заміток про 

найрізноманітніші речі, часто абсолютно не пов‘язаних і об‘єднаних 

випадковим заголовком [187, с. 63]. Інша річ, що власна назва багатотомної 

книги дала життя поняттю й термінові (це теж не випадково). Навіть на цьому 

етапі проявляється особливість цього жанру. 

На сьогодні існує багато визначень есе, хоча це не розв‘язало проблему 

жанрових дефініцій. Спільною точкою для більшості визначень є визнання есе 

як межового жанру. Всі інші ознаки вимагають уточнень, кореляції, пояснення 

тощо.  

Не вдаючись до хрестоматійного матеріалу з генології, зауважимо, що 

стоїмо на позиціях А. Ткаченка, який обґрунтував чотирирівневу 

характеристику твору: рід, вид (проза або вірш), жанр, жанровий різновид 

[417, с. 63].  

З першими двома рівнями зрозуміло. Есе епічне за способом викладу; в 

основі лежить розповідь; за видом – проза. Навіть четвертий рівень 

класифікації не проблемний. Залежно від домінування певних елементів 

виділяють філософські, публіцистичні, науково-популярні, літературно-

критичні есе. Дискусійним залишається третій рівень генологічної 

характеристики есе – рівень жанру, точніше, його жанрових ознак. 

Загальновизнане тлумачення жанру як єдності змістової домінанти й 

певної історично виробленої форми. З‘ясовуючи жанрові ознаки есе, вкотре 

актуалізуємо питання генологічних пошуків. Як зазначали вище, останнім 

часом усе частіше лунають думки про недоцільність вивчення жанрів. На 

захист правомірності дослідження жанрів активно виступає Ц. Тодоров. В есе 

«Походження жанрів» він простежує механізм постійного творення жанрів: 

«Новий жанр завжди є трансформацією одного чи кількох старих жанрів: 

через інверсію, через переміщення, через комбінування» [423, с. 25]. Ще одна 

думка прочитується зі сторінок літературознавчого есе Ц. Тодорова: жанри 
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виникають завдяки порушенням норми, але для цього вихідною умовою є її 

існування.  

З якого ж матеріалу постало есе? Якщо взяти відправною точкою «Проби» 

Монтеня, то вони мають мало спільного з есе в сучасному розумінні, хоча як 

жанр унікальні. Безпосередніми попередниками «Проб» у жанровому плані 

були популярні в ХVІ ст. різноманітні компілятивні твори дидактичного 

характеру, які містили практичні повчання, що стосуються поведінки людини 

в приватному та громадському житті. Іншим джерелом есе були знову ж таки 

компілятивні збірки висловлювань та описи вчинків видатних людей 

античності.  

Дотримуючись традиції компілятивних творів, М. Монтень змінив шлях. 

Назви глав часто не відповідають їхньому змістові (автор відволікається від 

теми), важливі філософські чи політичні теми співіснують із «легковажними». 

Моралізаторський тон відсутній, роздуми подані від першої особи, хоча й 

пересипані цитатами. 

Факт цитування обґрунтовується існуванням точного словесного 

вираження власної ще не сформованої думки іншою особою, яка блискуче 

зробила це до вас. «Є багато способів використовувати чужі ідеї. І цей – не 

найгірший» [275, с. 168]. Приведене спостереження О. Любинський висловив 

дещо з іншого приводу – написання дисертацій про стиль есе. Аналізуючи 

стилістичну окресленість есе, дослідник, з одного боку, звертає увагу на 

можливість вільного поводження з будь-якою думкою, акцентує на розмовній 

інтонації, яка ні до чого не зобов‘язує, з іншого ж − саме ці якості дають 

можливість наслідувати, копіювати, розмножувати сам стиль есе. Ключове 

слово в цьому процесі, вважає дослідник, − свобода. 

Отже, час почати розмову про змістові жанротвірні чинники есе. Зміст есе 

– про все. Так, саме про все, якщо говорити не лише про жанр загалом, а й про 

окремі аспекти «всього» в конкретних творах. Глави монтенівської книги так і 

починаються «Про...», а далі про що завгодно. М. Епштейн із цього приводу 
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писав: «Оскільки автор тут не теолог і не політик, не психолог і не історик, 

<…> а просто людина, яка пробує себе у всьому, то саме ―все‖ або ―дещо‖, 

всезагальність або невизначеність, можуть слугувати найкращим визначенням 

цього жанру: ―дещо про все‖» [495, с. 128]. Відтак головною змістотвірною 

ознакою жанру есе є тотальна свобода.  

Більшість дослідників так чи інакше наголошують на цьому. Самі майстри 

жанру, зокрема блискучий англійський есеїст В. Гезлітт (хоча серед його книг 

жодна не містить слова есе в заголовку) провідними жанровими ознаками есе 

вважає принципову свободу від усталених поглядів, неочікуваність, 

сміливість, новизну [див.: 450]. 

Саме авторська свобода висловлювання впливає на всі інші чинники есе. 

Відзначаючи розходження з генетикою та функцією жанру, В. Шкловський 

жанровим осердям есе вважає прагнення передати  осмислення вибраної 

проблеми читачеві як «особисте переживання автора» [481]. Очевидно, що 

саме суб‘єктивізм, індивідуалізація, своєрідна сокровенність сказаного дають 

змогу дослідникам говорити про місце есе між епосом і лірикою. Однак у це 

твердження варто внести певні уточнення. Неправомірно розглядати есе як 

міжродове або суміжне родове утворення, яке передбачає поєднання ознак 

кількох родів. Незважаючи на те, що в основі і лірики, і есеїстики лежить 

рефлексія, вони суттєво різняться. Основна властивість лірики – 

урівноважувати особисте й чуже – в есеїстиці не спрацьовує. Есе ніколи не 

стане «чужим», тобто своїм для читача як проекція на власні міркування. І не 

тільки тому, що несе на собі авторську печать. Так, ми можемо, з одного боку, 

знайти суголосні думки, спостерегти типологію емоцій, але сам процес 

мислення, відображений в есе, – неповторний, індивідуальний. З іншого боку 

− формальним осердям есе залишається розповідь – чи то ліризована 

(найперше емоційно, у вигляді тональності), поетизована (майже всі різновиди 

жанру), з елементами діалогу (тут уже формально проглядається драматизм) 

тощо. Варто принагідно зауважити, що твори ХХ–ХХІ ст. розмивають рамки 
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епічної оповіді. У класичні епічні жанри проникають різні елементи, у тому 

числі й есеїстичні. В українській літературі сьогодні маємо роман-есе 

(«Романи Куліша» В. Петрова, «Марія Башкирцева» М. Слабошпицького, 

«Микола Гоголь» М. Поповича, «Під чужою тінню» А. Содомори, 

«Президент» В. Чемериса), повість-есе («Тричі мені являлася любов» 

Р. Горака, «Дараби пливуть в легенду» С. Пушика, «Запах жовтих гвоздик» 

М. Зобенко), есе-біографія («На чорній ріллі» Р. Горака). Зауважимо, що всі 

згадані твори є белетризованими біографіями. 

Процес проникнення есеїстичного типу мислення в інші жанри художньої 

літератури, а також (ширше) типи творчості М. Епштейн назвав есеїзацією. 

Він також пропонує термін есеїзм на позначення синтезу різноманітних форм 

культури на основі самосвідомості особистості; термін есема (за аналогією до 

міфологема) − для маркування мислеобразу, «складники якого перебувають у 

рухливій рівновазі, частково належать одне одному, частково ж відкриті для 

нових поєднань, входять у самостійні мисленнєві та образні ряди» [495, 

с. 132].  

Свободі думання, яка визначає зміст есе, мусить відповідати така сама 

свобода оформлення. Тому есе – засадничо неканонічний жанр, цілком 

звільнений від приписів висловлювання. Із жанротвірних ознак форми сталою 

лишається прозова розповідь. Жанр есе творить насамперед поєднання 

раціоналізму й суб‘єктивізму. Перше тягне жанр у бік науки, друге – у бік 

мистецтва. 

Для ілюстрації поєднання в есе наукового (мислительного, раціонального) 

й мистецького (образного, інтуїтивного) способів відображення звернемося до 

трьох прикладів. Літературознавче (наукове) есе Ц. Тодорова «Походження 

жанрів» вже цитовано вище. Мисленнєві процеси в ньому формально 

виражені риторичними питаннями, автор використовує формули як на мене, 

видається, мабуть; імперативи на зразок перечитаймо, поглянемо. Образи 
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використано ілюстративні (ними послуговується наука), наприклад, «Іліада» 

Гомера, що вже стала символом-знаком світової культури.  

Розгляд біографічного есе А. Моруа «Монтень» важливий не тільки з 

огляду на уточнення жанрових параметрів, а й позицій суголосності 

предметові розмови. У першому абзаці з дванадцяти рядків сказано про місце 

народження Мішеля Ейкема де Монтеня, етимологію його прізвища (montage 

– французькою ‗гора‘), спосіб життя письменника-дворянина, поіменно 

окреслено вплив «Проб» на світову думку й узагальнено значення його 

спадку. «Проби» Монтеня він називає «кладезь премудрості для всіх». 

Таке лаконічне все есе Моруа. Про стиль есе митця можна сказати його ж 

словами, коли він аналізує творчу манеру Монтеня: «дивиться на речі прямо і, 

використовуючи слова звичайні, ретельно добирає ті з них, що точно 

передають його думку» [306, с. 25].  

Така оцінка підходить взагалі жанрові есе, де думка має бути прозорою, 

ілюстрації яскравими й доцільними, виклад стислим. Окрім названих, есе 

Моруа про Монтеня містять й інші стильові ознаки жанру: вільна, однак 

логічна побудова, відсутність покликань на цитоване джерело, увиразнення 

мови тропами та фігурами. Власні спостереження Моруа стверджує цитатами 

з першоджерела. 

Третій приклад – ліричне есе Г. Гессе «Обтрушування книг». Уже перша 

фраза есе (як це часто буває) інтригує читача: «Останні вісім днів не давало 

мені перепочинку чудесне заняття» [86, с. 139].  

На трьох сторінках майстер нанизування слів розгортає непереобтяжений 

сюжет: перебираючи тисячі книг власної бібліотеки, автор натрапляє на 

окремі, які пробуджують ностальгічні спогади молодості. «Присмерк Європи» 

Шпенґлера з‘явився в письменника-початківця завдяки англійській студентці 

Блейкенай: вона просто дала почитати книгу Шпенґлера взамін на перше 

видання однієї із книг Гессе. Ця побутова зачіпка викликала різноманітні 

роздуми автора. Але вони постають не в моралізаторській формі, а як живий 
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мисленнєвий процес. Про книгу Шпенґлера Гессе сказав лише частиною 

складного речення, висловивши в ньому власне враження від прочитаного: 

дратуючись на марнославний і схоластичний тон передмови, прийшов у 

захоплення від глави про магічну культуру. Далі есеїст жалкує з приводу 

руйнівного впливу часу на книги, причому книги видаються спустошеними не 

тільки зверху, а й усередині, тобто змістовно. З відстані часу змінилося 

ставлення бібліофіла до прочитаного раніше. Була ще одна обставина, яка 

змушувала переглянути моральні й естетичні позиції Гессе-читача та Гессе-

громадянина. Написане 1931 р. есе фіксує факти емоційної пам‘яті автора 

двадцятих років. Навіть ця часова відстань дала змогу читачеві зробити 

висновок про розгубленість молодих німецьких письменників і мислителів 

міжвоєнного періоду, чого тоді Гессе не помічав, або помічав мимохідь. Гессе 

теперішній (наративний час есе) переконався у резонності своїх минулих 

передчуттів, а водночас, як і кожен талановитий митець, інтуїтивно 

передбачив долю німецької нації: «німецький дух, здавалося, збанкрутів так 

само, як і німецька політика, і мені не залишалось нічого, крім самотності, 

очікування і віри в Німеччину» [86, с. 140]. 

І так невелике за обсягом есе автор поділяє на частини, а мірилом поділу 

стають частини власної бібліотеки: найбільший і найкращий – розділ 

колишньої німецької літератури (славнозвісна світова класика), непогано 

представлена й література сучасності (цей розділ постійно поповнюється), 

досить повний розділ східної літератури, твори якої дуже збагатили Гессе, а до 

їхніх авторів він звертається як до оракулів. Наприкінці есе письменник знову 

повертається до «Присмерку Європи» (стилістичний прийом кільця), щоб 

зробити висновок про цінність такого типу книг як знаків своєї епохи, хай і 

неактуальних для сучасності. 

Есе Г. Гессе сповнене алюзіями, паралелями, воно емоційне, у ньому 

пульсує нерв митця. Аналізоване есе викликає аналогії з «Грою в бісер», 

точніше з трьома оповіданнями Йозефа Кнехта. В єдності з основною 
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частиною роману ці оповідання відображають чотири основні функції 

людського духу: відчуття (заклинач дощу), інтуїцію (індійське життя), почуття 

(сповідник) і думку (Magister Ludi).  

Написані у ХХ ст. есе різного жанрового різновиду (науково-

літературознавче Ц. Тодорова, біографічно-культурологічне А. Моруа, 

художньо-ліричне Г. Гессе) демонструють надзвичайно широкі синтезувальні 

можливості жанру. На ідейно-змістовому рівні есе поєднує різні форми 

свідомості, на формальному – використовує виражальні можливості 

художнього слова. 

Есе – метаморфний жанр, який відображає спосіб мислення з залученням 

мистецьких засобів. Спектр змістового наповнення жанру буде неухильно 

зростати, оскільки збільшується кількість культурних явищ, придатних для 

есеїстичного осмислення.  

Есе, як жоден інший жанр, змушує дослідників знову і знову ставити 

питання про межі власне літератури (художньої літератури). Науковець, який 

блискуче володіє науковими жанрами, прагне залучити форму есе тоді, коли 

перебуває в стані особливо напруженого пошуку, формулює несподівані, 

парадоксальні запитання, намагається знайти цілком новий ракурс бачення. 

Письменник, який має у своєму творчому арсеналі чимало добре опанованих 

літературних жанрів, раптом полишає звичні «вигадані» форми й розповідає 

про щось простою мовою, наголошуючи на біографізмі спостереженого чи 

передуманого. Вивчаючи творчість письменника, розмістимо його есе поруч із 

короткою прозою, а есе науковця процитуємо з тією самою метою, що й інші, 

більш науково легітимні його праці. Учений вільно входить у сферу 

літератури, а письменник залюбки перетворює літературу на об‘єкт наукової 

рецепції. Есе, що ближче до сьогодення, усе більше стає літературним 

жанром, усе частіше належить власне літературі. Наука про літературу й 

література розмивають із двох боків межу, яка має їх різнити. 
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2.4. Біографія: паралітература чи література? 

 

Будь-яка біографія посідає межове становище між документалістикою 

(щоденник, мемуари, епістолярій) та художньою літературою. Біографію 

реальної людини можна подати з різним ступенем вимислу й домислу. 

Біографія – це опис життя або ж записане / описане життя. Це органічна 

частина історичного дискурсу. Втім, словесні втілення реальних біографій на 

диво різножанрові: автобіографія як документ, літературно-критичний нарис 

життя і творчості, біографічний роман тощо. Відтак біографія має і доку-

ментальне (історичне), і художнє втілення, а процес трансформації історичної 

правди в мистецьку, естетизація фактів дійсності продовжують викликати 

інтерес під впливом методологій, які постійно змінюються. 

Світова словесність налічує величезну кількість біографій із різним 

ступенем достовірності, тому розрізняють науково-художні, белетризовані, 

есеїстичні біографії і власне художні твори повістево-романної, 

драматизованої та віршованої форми. Класифікації й поняттєві дефініції 

біографічної творчості різноманітні, як і сам предмет. 

Серед визнаних майстрів світової біографістики – А. Моруа, С. Цвейґ, 

І. Стоун, Ю. Тинянов та ін. Українська біографічна проза теж має і глибокі 

традиції, і численне представництво: Л. Смілянський, С. Васильченко, 

В. Врублевська, О. Іваненко, Р. Іваничук, Н. Рибак, М. Слабошпицький, 

Р. Горак, В. Петров, С. Процюк, С. Пушик та ін.  

Б. Мельничук у своїй дисертації (1997) систематизував теоретичні 

положення про художню біографістику, а також простежив її тривалий 

український шлях. Міркування науковця про співвідношення історичної й 

художньої правди актуальні й на сьогодні та викликають бажання продовжити 

розмову. Врахувавши основні тенденції в трактуванні визначальних категорій 

біографії як різновиду історичної прози, Б. Мельничук уточнив поняття 

художній вимисел та художній домисел. За першим він залишив право на 
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фактично повне придумування, зокрема й істотного у творі, а за другим – 

право дофантазовувати, додавати до наявного потрібні деталі. «Домисел у 

порівнянні з вимислом, що має, так би мовити, стратегічне значення, виступає 

в ролі допоміжного інструмента, стосується деталей, штрихів – тобто менш 

істотного, хоч і не малозначного, як і все в достеменному мистецькому творі» 

[287, с. 11]. 

Зіставивши документальне й вигадане, Б. Мельничук диференціював 

історико-біографічну літературу та біографію наукову (науково-популярну), 

науково-художню (белетризовану, есеїстичну) й художню [287, с. 11]. 

Стосовно останнього з названих ґатунку прози дослідник традиційно 

вживає означення історична, наголошуючи тим самим на достовірності 

зображуваного: об‘єктами біографічних творів є історичні постаті. Однак 

біографічна проза в активному розвитку все більше вивільняється зі сфери 

історичних творів. 

Поєднання в біографічній прозі фактів і домислу – вираження 

концептуальної дихотомії життєвої та художньої правди. У радянському 

літературознавстві поняття життєва замінювалося на історична, хоча 

існували обидва означення, а перше охоплювало ширші функції. З-поміж 

багатьох ідеологічних чинників, які призвели до такої заміни, можна 

припустити, що офіційне літературознавство вчувало у слові життєва 

екзистенційний підтекст. Не все було прийнято виставляти на показ. Окрім 

цензури, спрацьовувала культивована мораль (або псевдомораль), поведінкові 

стереотипи. 

Історичну правду, з одного боку, розуміли як правду «життя видатної 

особистості в найтісніших зв‘язках із середовищем, з якого вона вийшла та в 

якому діяла, і з часом, на який те життя припало» [287, с. 7]. Однак, як 

засвідчує та ж історія і життя, правда часто виявляється неправдою або 

з‘ясовується, що існує дві (три і більше) правди («У кожного своя правда»). 
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З іншого боку, узгодження художнього вимислу з історичною і ширше – 

життєвою правдою − слугує критерієм вірогідності. Якщо створене 

письменницькою уявою не суперечить логіці реальності (життєва правда), то 

вимисел виправданий. Однак він може розходитися з історичною правдою, 

тобто не відображати того, що відбувалося насправді десь і колись. Багатьох 

фактів просто неможливо перевірити, нам залишається довіритися письмен-

никові-біографістові або сприймати твір як цілком художній, тобто такий, що 

створює іншу реальність, яка з позатекстовою реальністю може мати зв‘язки, а 

може й не мати.  

У недавньому дослідженні табірної прози Н. Колошук, яка окреслила 

методологічні межі вивчення «літератури факту», натрапляємо на висновок: 

«достовірність роману підтверджується лише його художньою цінністю, а не 

відповідністю документальній основі» [201, с. 99]. Із цього випливає, що 

правда в художньому творі може бути тільки одна – художня.  

Ще один напрям досліджень біографічної прози представлений 

дисертацією О. Галича (1984), який обстоює термін документально-

біографічна проза. Полемізуючи з традиційним означенням «історико-

біографічна проза», яку тривалий час трактували як різновид історичної прози 

(І. Ходорківський, Л. Александрова, А. Філатова), дослідник одночасно й 

підтверджує це, визнаючи існування специфічної прози, героями якої є 

реальні історичні особистості. Усе логічно: й історичні особи Яків Сомко чи 

Іван Брюховецький (персонажі роману П. Куліша «Чорна рада»), й історичні 

постаті Марія Башкирцева (персонаж однойменного роману 

М. Слабошпицького) чи Катерина Білокур (героїня повісті-есе 

М. Кагарлицького «Квіти мої, діти») тощо. Однак «Чорна рада» – історичний 

роман, інші названі твори – біографічна проза різних жанрів. Очевидне 

існування інших (окрім наявності історичного прототипу) критеріїв у 

розрізненні цих видів літературних творів, зокрема особливості нарації та 

конструювання сюжету.  
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Світова художня література має чимало текстів, сконструйованих за 

принципом біографії: «Історія Тома Джонса, знайди» Г. Філдінґа, «Рене» 

Шатобріана, «Джейн Ейр» Ш. Бронте, «Життя Клима Самгіна» Максима 

Горького, «Доктор Живаго» Б. Пастернака, «Волинь» У. Самчука. Однак, 

незважаючи на наявність біографічного (у багатьох моментах – 

автобіографічного) елементу, названі твори не належать до біографічної 

прози, оскільки представляють життя вигаданих героїв, зрозуміло, з 

необхідною для художнього твору мірою узагальнення й типізації. 

Важливо розрізняти біографічну форму як художній прийом 

конструювання тексту й біографічний жанр як різновид прози. У першому 

випадку маємо справу з певною побудовою художнього твору за принципом 

послідовного викладення життєвих подій головного персонажа, в іншому – 

«охудожнення» біографії реальної людини за допомогою різних прийомів і 

способів.  

Крім того, у масиві біографічної прози вважаємо за потрібне розрізняти 

форму роману-біографії (повного викладу життя) й творів біографічного 

характеру (коли описуються лише окремі події чи аспекти життя та 

діяльності). Прикладом першого ґатунку можуть бути романізовані біографії 

Байрона, Шеллі, Гюґо, Бальзака, Жорж Санд, Шопена, Франкліна та ін. 

авторства А. Моруа. 

У виборі окремих моментів життя історичної особи спрацьовує і 

суб‘єктивний чинник, і суспільний запит. Так, В. Домонтович у творах 

«Романи Куліша» й «Аліна і Костомаров» зобразив любовні історії 

українських діячів (романи про романи); В. Шевчук в оповіданні «Постріл» 

розповів про останні дні А. Метлинського в Криму; Ю. Косач у «Запрошенні 

на Цитеру» − про європейські мандри вільного художника Антона Лосенка. 

В українському літературознавчому обігу активно вживається поняття 

художня біографія (А. Костенко, Г. Грегуль, Т. Черкашина), що передбачає 

відтворення в наративі життєписної канви.  
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Життєписання – одна з найдавніших форм літератури, що сягає корінням 

первісної свідомості, зокрема поминального обряду. Тривалий час публічна 

біографія зазнавала потужного впливу, а то й контролю з боку духовної та 

світської влади, оскільки була дієвим фактором ідеології. Упродовж двох 

тисячоліть біографія переважно розвивалася в історіографічному й агіографіч-

ному напрямах, що представляли світську та релігійну сфери. Риторичний і 

морально-етичний аспекти повністю поглинали художній, і лише на початку 

ХХ ст. біографія стала «живою» завдяки психологізації та суб‘єктивізації 

викладу. Зміни, що відбулися в художній біографії з початком ХХ ст., не 

могли залишитися непоміченими. Власне, можна сказати, що художньої 

біографії до ХХ ст. не було. 

Ще 1928 р. в кембриджських лекціях А. Моруа окреслив риси сучасної 

біографії: вторгнення наукових методів у галузі психології та моралі; 

прагнення до зображення складності та різноманіття людської особистості; 

одержимість сучасної людини тривогою. Ширшого цитування вимагає третій 

пункт: на відміну від людини епохи класицизму, скутої релігійними й 

моральними доктринами, яка в трактатах на моральні теми та біографіях у 

дусі Плутарха шукала підтвердження власних поглядів, сучасна людина зде-

більшого позбавлена сильної віри, «яка допомогла б їй побороти інстинкти, її 

роз‘їдає рефлексія, і тому, яку б книжку вона не читала – белетристичну чи 

історичну, – насамперед вона бажає знайти собі таких же неспокійних 

побратимів по духу» [307, с. 411]. 

Інтелектуальний та емоційний тип змінюється навіть у межах десятиліть. 

Письменник зображає людей минулого з позицій сучасної йому психології, і 

тому постаті зазвичай складніші, оскільки втілюють іншу, складнішу епоху. 

Великі люди часто стараннями біографа набувають психологічних рис людей 

іншої доби, однак такі зрушення виправдані тільки в художніх творах.  

Одним із ефективних засобів романізації біографії стало поширення 

концепції внутрішнього діалогізму М. Бахтіна. Проникнення у внутрішній світ 
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персонажа – це галузь власне художньої творчості. Інтерес до біографії як 

літературного жанру живиться загальнолюдським інтересом до себе самого. І 

тут спрацьовує не тільки благородне прагнення самовдосконалення: вивчаючи 

біографії великих людей, піднімаємося «сходами гігантів» (Л. Костенко). 

Художня біографія дає можливість простежити й негативні, суспільно 

неприйнятні, але не чужі людській природі якості.  

О. Пушкін залишив цікаві спостереження стосовно непогамовного, а відтак 

і не завжди здорового інтересу звичайних людей до життя геніїв: «Одна з 

причин жадібності, з якою читаємо записки великих людей, – наше 

самолюбство: ми раді, якщо схожі з чудовою людиною чим би то не було, 

думками, почуттями, звичками – навіть слабкостями і вадами. Ймовірно, 

більше схожості знайшли б ми з думками, звичками і слабкостями людей 

зовсім нікчемних, якщо б вони залишали нам свої зізнання» [347, т. 3, с. 449]. 

Людина не відчула б радості від такої подібності. Однак якими б вадами не 

була наділена певна особа, це ніяк не компрометує людської природи загалом. 

Інтерес до життя тиранів і злочинців підтверджує, з точки зору психології, 

здорові основи людської природи: люди справді можуть бути людьми, лише 

дізнаючися правду про страхітливі вчинки собі подібних. Окрім того, 

зображення потворного в художній формі має велику катарсисну силу. 

Об‘єктами художньої біографії стають люди відомі, насамперед митці 

(найчастіше – письменники), державні діячі, визначні науковці та інші видатні 

особи.  

У відображенні життя видатних людей не так важливо відтворити сферу 

їхньої діяльності, як передати унікальність генія на особистісному, 

загальнолюдському рівні. Писати художню біографію – це насамперед 

творити портрет живої людини. Роль документальної основи полягає в 

осягненні особистості ученого, громадського діяча, митця в традиційному 

аспекті. Відкриття фізичних чи хімічних властивостей матерії аж ніяк не 

зумовлене особистими якостями їх автора. Вивчення формул і теорем нічого 
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не дадуть для розуміння складного внутрішнього світу вченого. У такому разі 

документальні матеріали – мемуари, спогади сучасників, листи, щоденники 

тощо – стануть незамінним джерелом інформації про особистість. Дії 

громадського діяча, політика певною мірою зумовлені його характером і 

безпосередньо виражають особистісні риси (поміркованість чи деспотизм). 

Документальні свідчення дають можливість зрозуміти логіку поведінки 

публічної людини, а в окремих випадках навіть проясняють певні вчинки. 

Творіння митця залишаються визначальними для розуміння психології їх 

автора, його глибинного характеру. Навіть у сповідальних документах він не 

буде настільки відвертим, як у творах.  

Водночас у використанні такого джерела біографічних фактів, як 

творчість, криється небезпека. Незважаючи на численні запевнення, що 

персонажі близькі, а то й тотожні їхнім творцям, не слід забувати: у текстах 

знаходимо відображення різних, інколи й цілком негативних характерів. 

Фантазія митця творить неймовірні образи і часто сублімує неприйнятні 

потяги чи стани. Для біографа важливо не перейти межу ототожнення автора з 

його творінням
1
,  щоб свобода пошуку не стала свавільним накиданням 

конкретній особі домислених якостей.  

Автор біографії в будь-якому разі не байдужий до об‘єкта зображення. Ці 

стосунки можуть бути інколи досить складними, а часто й драматичними. З 

одного боку, важливо виявляти стриманість і не моделювати власний 

психологічний портрет у відтворенні характеру героя, з іншого – письменник-

біографіст мусить ревізувати фактичний матеріал і дотримуватися ідеї в 

концепції особистості, про яку пише. У цьому він зобов‘язаний бути 

правдивим.  

                                                 
1
 Проблему автор−наратор−персонаж у біографічній прозі розроблено в 

дисертації Т. Черкашиної, яка виділяє тексти з непрямим авторським впливом 
(нейтральний наратор із необмеженою перспективою бачення у формі третьої 
особи однини) й тексти з безпосереднім авторським впливом (уторгнення до 
фабульного простору художнього життєпису). Див.: [455].  
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Сумнівно, що знайдеться хоч один письменник, який би не замислювався 

над тим, яким він постане перед майбутніми поколіннями, як сприймуть його 

слова нащадки. Існує велика віра в те, що головна справа їхнього життя 

переживе тлінне тіло.  

Кожна людина, а особливо публічна, формує свій образ або, як прийнято 

говорити сьогодні, імідж. Більшою чи меншою мірою її поведінка у 

громадських місцях відрізняється від поведінки вдома, а людина намагається 

показати себе якомога краще (буває й навпаки). Понад півстоліття тому образ 

митця формувався ним у листах, мемуарах. В умовах сучасних технологій 

популяризація власного образу (піар) має безліч шляхів. У прагненні бути зна-

менитою публічна особа сама відкриває частину власного життя.  

Трапляється, що письменники (чи інші публічні люди) вигадують 

захопливі історії для власної біографії. Досліджуючи художню форму 

біографії, насамперед мусимо звернути увагу на поєднання в ній факту й 

вимислу як бінарної опозиції біографічного наративу. 

Література відображає дійсність, у центрі якої стоїть людина. Коли митець 

конструює власний твір, він повинен вибудувати сюжет, наділити 

життєподібними рисами й почуттями персонажа або ліричного героя. Для 

цього письменник поєднує в різних пропорціях факти і домисли. Однак є 

такий життєвий матеріал, який підходить для художнього зображення майже в 

готовому вигляді. Це біографії видатних людей.  

Біографія кожної людини має власний сюжет, який може видаватися 

цікавим чи нудним. Життя історичних особистостей буває то насиченим 

інтригами, то позбавленим цікавих фактів (як один із варіантів – людина 

напружено працює й часу на інші справи не має), тоді біограф мусить 

вдаватися до різноманітних прийомів моделювання художнього тексту − 

насамперед вигадки. «Нема добрих, поганих, вищих і нижчих сюжетів, доки 

вони не виведені в творі…», – писав М. Рудницький [359, с. 437]. 
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Одна й та сама біографія може бути по-різному втілена в белетристиці й 

сприйматися по-різному. Але ж біографія залишається незмінною, однак 

інтерпретатори біографій роблять так, що вона або подобається, або не 

подобається. Принаймні літературні біографії однієї ж і тієї самої особи, але 

різних авторів очевидно відрізняються, збігаються хіба дати, географія, імена. 

Ці відмінності зумовлені багатьма чинниками. Наприклад, написання 

біографії може бути наснажене ідеологічною настановою: численні 

белетризовані біографії громадських діячів чи митців продержавницького 

ґатунку радянського періоду були створені так, щоб викликати щире 

захоплення предметом зображення.  

У зарубіжній біографістиці теж знаходимо біографії, позначені симпатією 

чи антипатією виконавця. Приміром, відомий майстер белетризованого 

життєпису С. Цвейґ гостро висміяв біографів-апологетів засновниці релігійної 

секти «Християнська наука» М. Бейкер-Едді у створенні міфу про 

авантюристку, описавши її життя з власного критичного погляду. Водночас 

інші історичні постаті Цвейґ описав із симпатією.  

Певна річ, кожен біограф творить міф про обраного об‘єкта. Однак 

існують й інші механізми зближення / відштовхування біографа і біографії 

(об‘єкта біографії). 

У будь-якому разі матеріал для художньої біографії вже визначений – це 

факти життя видатної особистості. Автор не має можливості для тотального 

вигадування: усі основні – фабульні – події вже відомі. Що ж залишається 

біографістові? О. Галич обґрунтував положення про два типи документально-

художньої прози, один із яких можна умовно назвати традиційним, або сю-

жетно-подієвим; інший – асоціативно-психологічним, в основі якого лежить 

осягнення внутрішнього світу історичної особистості [див.: 78]. Ще раніше 

Ю. Манн говорив про два типи характерів конкретно-історичної особистості в 

документально-біографічній прозі: об‘ємний і плаский. Дослідник поставив 

питання про право письменника на власне бачення героя документально-
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біографічної прози: «Думається, що хороша художня біографія завжди 

повинна бути внутрішньо полемічна, навіть якщо автор ні з ким не полемізує. 

Адже він обстоює своє бачення історичного героя, переконуючи в ньому 

читачів» [цит. за: 78, с. 4].  

Прикладами моделювання зовнішньої і внутрішньої біографії та 

балансування між історією і белетристикою можуть бути життєві історії 

Марка Вовчка та О. Кобилянської. 

Марко Вовчок була єдиною жінкою-письменницею, яка в   50-х рр. ХІХ ст. 

разом із Т. Шевченком представляла українську літературу на міжнародному 

рівні. Псевдонім дібрано (є варіант, що його сконструював П. Куліш) 

традиційно чоловічий. Українська Жорж Санд роками жила в атмосфері 

різноманітних інтриг. Сюжет життя Марка Вовчка насичений подіями: 

виховання в тітки, заміжжя проти волі родини, фольклорні експедиції з 

чоловіком, рання слава, прихильність Шевченка, любовні романи, у тому 

числі й з молодшими чоловіками, подорожі Європою, друге офіційне заміжжя, 

скандал із плагіатом, тривале відлюддя. Такої життєвої історії вистачить на 

кілька біографічних романів. 

Життя і творчість Марка Вовчка стали предметом як наукового та науково-

популярного осмислення (Б. Хоменко, М. Тараненко, Б. Лобач-Жученко, 

Н. Крутікова, Є. Брандіс та ін.), так і художнього відображення (знову 

Є. Брандіс, Ю. Тис, А. Шепелєв, О. Іваненко).  

Роман О. Іваненко «Марія» (1973) відображає найбільш плідний період у 

творчості Марка Вовчка – з кінця 50-х та 60-ті рр. ХІХ ст. Як і належить 

історико-біографічному творові радянського періоду, у ньому постає широка 

панорама культурно-суспільного життя. Розповідаючи про М. Вілінську, 

авторка роману більшою чи меншою мірою торкається біографій її сучасників. 

Текст роману рясніє відомими іменами: Т. Шевченко, О. Герцен, М. Добролю-

бов, І. Тургенєв, М. Огарьов, М. Салтиков-Щедрін, П.-Ж. Етцель, М. Сєченов, 

М. Некрасов, М. Костомаров, В. Білозерський, Ф. Тютчев, П. Куліш та ін. 
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Юрист О. Пассек і літературний критик Д. Писарєв виступають активними 

героями твору.  

О. Іваненко керується принципом зображення видатної особистості в 

тісних зв‘язках із середовищем, а численні ділові та дружні контакти Марка 

Вовчка надавали таку можливість. Про необхідність суспільного контексту 

говорив ще І. Стоун. Він наголошував, що авторові біографічного твору, який 

є одночасно дослідником і митцем, «належить ознайомитися з соціальною, 

психологічною, духовною, естетичною, науковою й міжнародною 

атмосферою, в якій його герой жив і під впливом якої вироблялася лінія його 

поведінки» [404, с. 336]. 

Відтворення широкого культурного контексту простежуємо й у 

біографічних творах про О. Кобилянську. Однак тут цілком інший колорит 

суспільності – буковинський і галицький. Персонажами книг стали 

представники відомих українських родин Устияновичів, Морачевських, 

Окуневських, Озаркевичів. Поважні національно-родинні цінності глибоко 

закорінені в українській культурі. «Родинні конгломерати» (І. Денисюк) мали 

не тільки власні ритуально-звичаєві традиції і світоглядні засади, але й обій-

мали певну професійну сферу та територіальне поле діяльності. Саме родинна 

атмосфера галицько-буковинських інтелігентів стала тлом для біографічних 

творів «Емансипантка» (1989) та «Шарітка з Рунгу» (2007) В. Врублевської. 

О. Кобилянська творила в той час, коли в українській, а тим більше в 

європейській літературі жінки вже завоювали право на письменницьку працю. 

Однак в умовах патріархальної родини особисто їй здобути це право було 

нелегко, на відміну від, скажімо, подруги Н. Озаркевич (у заміжжі 

Кобринської), чиї батько й дід сприяли розвитку її письменницьких 

здібностей. Талант буковинської письменниці, як це часто буває, утвердився 

не завдяки, а всупереч. 

Життя О. Кобилянської було позбавлене бурхливих подій, вона фактично 

не виїжджала за межі рідної Буковини, навіть мрія про море так і залишилися 
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пляшечкою солоної води на письмовому столі. Любовні історії розгорталися 

переважно на сторінках епістолярію й інтимного щоденника. Пишучи 

щоденник, письменниця часто позувала перед імовірними читачами, 

створюючи своєрідний роман про себе. 

Роман О. Іваненко про Марка Вовчка швидше віднесемо до сюжетно-

подієвого типу біографічної прози, ніж до асоціативно-психологічного, хоча, 

як і належить реалістичному творові, він містить психологічну напругу, 

зумовлену, знову ж таки, зовнішніми подіями – смертю спочатку одного, а 

потім іншого коханого Марії. Марко Вовчок щоденника не вела, мало 

листувалася. Водночас стосовно особистого життя тримала повну інтригу: 

ніколи не заперечувала вигадок про себе й не спростовувала привселюдно 

помилок відносно її біографічних даних. Письменниця була впевнена, що 

біографію людини варто писати тільки після її смерті, навіть ніде не 

друкувала свого портрета до 1902 р. 

О. Кобилянська ж сама виписала сюжет біографії у власному щоденнику, 

акцентуючи на особистих почуттях і переживаннях. В основі спонукальних 

механізмів його ведення лежить потреба самовираження. У процесі писання 

формується цілий функційний комплекс, який убирає в себе механізми 

сповідання, компенсації, самоувічнення, психотерапії. Особливість письмен-

ницьких щоденників зумовлена поглибленою саморефлексією та непогамов-

ним прагненням писати.  

Зрозуміло, що письменник використовує всі можливі джерела інформації 

для створення біографії. Однак залишається дискусійним питання, наскільки 

допомагає існування щоденників. Авторові літературної біографії потрібно 

докласти чимало зусиль, щоб не «переписати» щоденник об‘єкта зображення.  

Багато залежить від типу щоденника. В українському літературознавстві 

неодноразово здійснювалися спроби класифікувати щоденники. Наприклад, 

Г. Костюк виділяє три типи: «з розрахунком на публікацію»; «нотатки глибоко 

особисті, виповнені інтимними фактами»; сухі записи «тільки для себе» [212, 
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с. 13]. Існування чистого типу буває рідко, власне й «Щоденники» 

В. Винниченка, у передмові до яких і здійснено принагідно класифікацію, 

поєднують елементи всіх «вищезгаданих ґатунків». Крім того, Г. Костюк 

говорить про особливі письменницькі нотатки, які є «літературно-мовним бан-

ком» митця слова. 

Керуючись критеріями призначення, функції й ролі щоденника в житті 

автора, К. Танчин виокремлює щоденник-свідчення, щоденник – документ 

самоаналізу й самонавчання, щоденник – пам‘ять про себе, щоденник, 

породжений нарцисичними мотивами, щоденник як засіб психічної 

самотерапії. Певна річ, окремі зразки щоденників поєднують кілька видів, 

наприклад, щоденник О. Кобилянської дослідниця відзначає як нарцисичний 

та як психотерапевтичний. 

Щоденник О. Кобилянської містить таку кількість інформації (щодо 

зовнішнього і внутрішнього життя), якої вже достатньо для конструювання 

біографічного твору. Власне, цим шляхом пішла В. Врублевська – авторка 

повісті «Емансипантка» та роману «Шарітка з Рунгу», у яких зображено 

юність і роки становлення буковинської письменниці. Саме цей привабливий з 

емоційного боку період життя О. Кобилянська й зафіксувала у своїх щоден-

никах, які стали джерелом не тільки її художніх біографій, але й своєрідним 

«конспектом» власних творів. 

Загальновизнаним фактом літературної творчості О. Кобилянської є 

«списування з себе». У текстах письменниці особливою формою персональної 

нарації стало відкриття власного Я. «Мої особисті переживання відігравали 

немалу роль в моїх писаннях» [195, т. 5, с. 236]. Подібні висловлювання часто 

трапляються в епістолярії та щоденниках авторки, лейтмотивом звучать ця 

думка й у біографічній прозі про неї. На думку Т. Гундорової, дослідження 

якої розвивають запозичені зі студій Г. Арендт і Ю. Крістевої ідеї оповіді, або 

наративізації життя, така егоцентричність у творах О. Кобилянської 

наповнюється соціальним і національним змістом [110, с. 13]. 
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Декотрі факти власної біографії белетризовано О. Кобилянською у 

художніх творах. У поєднанні з особистими світоглядними орієнтирами вони 

формують ієрархію визначальних текстових образів. Так, у романі «Апостол 

черні» змальовано ідеалізований образ матері та дружини: «Мати, поважна, 

маломовна і терпелива, була зразкова газдиня в обширній, хоч низькій хатині» 

[193, с. 9]. Загалом патріархальна родина Цезаревичів із суворим і 

справедливим трудівником-батьком, покірною  дружиною та чотирма дітьми, 

серед яких батько найбільші надії покладав на сина, змодельована 

О. Кобилянською з власної сім‘ї. Образ типової патріархальної родини часто 

трапляється у творах письменниці. Іноді домінанта любові до сина подається 

О. Кобилянською з образою, яка перейшла в художній текст із реального 

життя. 

У будь-якому випадку твори О. Кобилянської фіксують її враження та 

переживання – у ранніх творах безпосередньо, у творчості періоду «Землі» – 

це зрушення внутрішнього світу під впливом зовнішніх факторів, навіть у 

пізній творчості: «Апостол черні» демонструє насамперед хвилювання 

письменниці про власну національну самоідентичність і вибір національності 

героями роману – проекція її внутрішніх проблем. Питання національної 

ідентичності й вибору національності проходить через усю творчість 

письменниці, знаменуючи їх актуальність для неї особисто.  Герої твору 

«Апостол черні» декларативно обирають національність (Ева – польську, Дора 

– українську), так само вибрала національність й О. Кобилянська, причому 

задекларувала це неодноразово (в автобіографіях: «Я любила народ, і люблю 

його до сьогоднішньої хвилі», «Може, рідко хто з письменників працював так 

над собою, щоб вивчитись як слід своєї мови, як я»,  в оповіданні «Ідеї» – «Мої 

ідеали були: бачити свій народ сильним, на рівні з іншим народом, 

культурним»). 

 На сторінках щоденникових записів О. Кобилянської раз-по-раз 

подибуємо вислови на кшталт «Се був ідеал моєї молодості» (цей висновок 



155 

зробила щодо наміру вийти заміж за старшого й незнайомого їй професора з 

метою освіти). Парох-поет М. Устиянович назавжди залишився для 

О. Кобилянської «як ідеал духовного отця». Поєднання розумового та 

емоційного начал у формуванні орієнтирів засвідчено самою письменницею: 

«З наймолодших літ почала я писати дневник», вписуючи окрім щоденних 

подій і те, що займало «ум і душу» [195, т. 5, с. 214].  

Отже, у мемуарній літературі О. Кобилянська чітко формує життєві ідеї, 

які прочитуються у творчості. Певні ідеї стають постійними, а то й 

настирливими, так званими ідеями-фікс
1
. Серед них виокремимо такі: ідеальне 

кохання, прагнення до гармонійних стосунків чоловіка та жінки, відтак – мета 

ідеальної сім‘ї; емансипація жінки, як зрештою емансипація людини, українця, 

освіченої особистості, яка тяжіє до вершини надлюдини; природа як зразок 

вищої гармонії, впорядкованої системи, тому суспільство, на думку 

О. Кобилянської, мусить бути влаштоване за законами природи (звідси – 

сестринство). Кожній програмовій ідеї протиставлено негативний зразок. 

Ідеальне кохання – відсутність любові; зразкова сім‘я – родина з обмеженнями 

прав її членів; рівність між людьми – узурпація свобод людини на всіх рівнях 

– суспільному, національному, ґендерному; природа – цивілізація, людська 

спільнота. 

Підтвердження викладених спостережень – у творах самої письменниці. 30 

серпнем 1903 р. датоване цитоване оповідання «Ідеї». Літературознавчі 

дослідження, присвячені автобіографічності творів О. Кобилянської, чомусь 

несправедливо не приділяють йому уваги. Водночас згаданий текст – 

унікальний з точки зору «писання з себе». Якщо у попередніх творах 

О. Кобилянська наділяла окремими автобіографічними рисами власних 

героїнь, сублімуючи різні стани, у тому числі й таке бажане заміжжя, то в 

цьому оповіданні маємо сукупний внутрішній портрет самої авторки, 

                                                 
1
 Див.: Левчук Т. Ідея-фікс у концепції особистості та творчості Ольги 

Кобилянської [242]. 
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зроблений з позицій часу і поданий у формі власних світоглядних міркувань. 

Часто ці міркування набувають характеру виправдання. На час написання 

твору О. Кобилянській доходив сороковий рік. Вона відбулася як 

письменниця, визначилася як українка, здобула досвід непростих любовних 

стосунків, але  незреалізованою залишилася ідея партнерського заміжжя.  В 

оповіданні чітко простежуються змістово-формальний та світоглядно-

моралізаторський аспекти автобіографізму. Перший становлять насамперед 

персонажі твору, головними серед яких є сама О. Кобилянська та О. Маковей. 

Авторка зобразила себе в подобі «немолодої вже дами», у домислених фактах 

біографії якої проглядається сублімація бажаного авторкою стану. «Се була 

вдова по однім редакторові, удержувалася виключно з праці пером і 

визначалася великою інтелігенцією та енергією» [195, т. 3, с. 392]. 

О. Кобилянська наділяє образ головної героїні фактами власного життя: «Про 

неї говорено, що хотіла в своїм найкращім дівочім віці, саме в вісімнадцятім 

році життя, виходити заміж за одного старого вченого, не бачивши передом 

ані разу, лише тому, що чула, що він посідав величаву бібліотеку, відбував 

великі подорожі і міг їй дати нагоду виобразуватися. Вона написала йому 

лист з такою пропозицією, і лише завдяки чистому випадкові сей лист не 

дійшов його рук» [195, т. 3, с. 392]. Подано у творі й інші факти власної 

біографії. Постать Маковея окреслено чітко: «Один літератор, названий в 

крузі своїх товаришів жартом за свою прямість, фізичну силу і шорсткість 

“медведем”, сидів мовчки, підкручуючи спокійним рухом вус» [195, т. 3, 

с. 390]. 

Інший – світоглядний – аспект автобіографізму твору звучить у 

висловлюваннях його персонажів, виражаючи думки прототипів (у випадку 

О. Кобилянської – однозначно). Ключовий монолог героїні (цитований вище) 

суголосний текстам автобіографій, особливо з написаною того ж таки 1903 р.  

В оповіданні з промовистою назвою «Ідеї» О. Кобилянська окреслює коло 

важливих для інтелігенції питань: «Ведено дискусії про літературу, про 
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штуку, театр, про містику, яка втискалася чимраз більше в північне 

письменство, а вкінці і про тон, який панував в українській журналістиці і 

молодіжі. Балакано про жіноцтво і мужчин, а вкінці зійшло на “подружжя”» 

[195, т. 3, с. 388]. 

Ольга Кобилянська сама розставила власні ідеї-фікс у тому порядку, який 

вона вважала за потрібне демонструвати загалу. Таке підлаштоване 

розташування демонструє прагнення узгодити емоційне его та раціональну 

життєву настанову. М. Павлишин висловлює міркування про розбіжність 

образу життя й зацікавлень О. Кобилянської, який постає з автобіографій, й 

«образу, який можна побачити в щоденнику і в листах – джерелах нібито 

інтимніших та безпосередніших» [332, с. 49]. Дослідник приводить 

незаперечні аргументи з цього приводу, аналізуючи офіційні та емоційно 

легітимні автобіографії та писані для особистого вжитку щоденники й листи. 

Принагідно М. Павлишин піднімає питання «остаточної» автентичності 

висловлювань у щоденниках та епістолярії, справедливо зауважуючи: 

«Стабільного пункту, з якого починається ―справжня‖ Кобилянська, нам, 

мабуть, не осягнути» [332, с. 49]. 

Критик будує теорію, що пояснює «розбіжності між автобіографіями та 

іншими джерелами як наслідок наміру Ольги Кобилянської унапрямлювати 

свою власну рецепцію» [332, с. 50]. Свідоме націлення на змалювання 

власного портрета гідного репрезентанта національного літературного 

пантеону. 

Припускаємо, що й у інтимних писаннях (епістолярій і щоденники) 

О. Кобилянська намагалася показати себе з потрібного боку. Щодо листів, то 

це й закономірно, бо вони здебільшого адресувалися відомим людям, а в 

такому випадку листування колись та стане публічним. У щоденникових 

записах, які вже однозначно мали б бути інтимними (на відміну від мемуарів), 

О. Кобилянська іноді моделювала різні форми майбутнього використання: 

його читатимуть її діти («Я пишу цей щоденник для своїх дітей. Які вони 
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будуть? Такі як я?», – запис від 18 квітня 1884 р.); невизначена загальна 

публіка («Люди добрі, що читатимете все це», – запис від 21 квітня 1884 р.); 

конкретна особа, наприклад товаришка А. Кохановська («Я хочу віднині все 

записувати для тебе, люба Густо», – запис від 22 вересня 1885 р.). 

Зауважимо, що всі цитовані записи – ранні, до 1891 р., чим дорослішою 

ставала О. Кобилянська, тим рідше робила нотатки. Загальна настанова на 

позитивне позиціонування себе як особистості спрацьовувало й у інтимних 

писаннях. Однак щоденник – документ, який фіксує багатоманітну 

інформацію, насамперед на рівні свідомості. Людина щомиті різна. Щоденник 

документує настрої, часто невмотивовані зміни в поглядах, суперечливі 

міркування. О. Кобилянська усвідомлює власну непослідовність: «Я добра й 

лиха, гарна й бридка, палка й холодна, але більше нещасна, як щаслива» [194, 

с. 110] або «в мене, як у Гайне, в серці завше живуть одночасно глум, плач і 

сміх» [194, с. 146]. Вироблена самоосвітою звичка до міркувань, з одного 

боку, спонукає до аналізу проявів ірраціонального, імпульсивні прориви якого 

вкотре свідчать про переважання емоційно типу; з іншого боку, – це виявляє 

поєднання емоційного та раціонального в самому психотипі. 

Активно розробляють у сучасному літературознавстві й питання 

літературної вартості та жанрового визначення документального матеріалу – 

щоденників, спогадів, листів, нотаток тощо. Серед дослідників – Д. Гаранін, 

О. Галич, Д. Затонський, Н. Колошук, Г. Костюк, Л. Оляндер. 

Зокрема, К. Танчин на широкому матеріалі проаналізувала не тільки види 

щоденників як різні форми самовираження письменника, а й окреслила їхню 

психологічну вмотивованість та художні можливості: «хоча щоденники не 

творять, щоденники пишуть, але для письменника будь-яке письмо буде 

близьким якщо не до вигадки, то бодай до компонування й узагальнення» 

[411, с. 10]. 

Сучасна українська дослідниця актуалізувала давню позицію Л. Гінзбург 

про художню вартість документалістики: явищем мистецтва документальну 
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літературу робить не вимисел, а естетична організованість – «відбір і творче 

поєднання елементів, відображених і перетворених словом» [88, с. 10]. На 

думку вченої, яка простежила співвідношення факт дійсності – художній 

образ, для вираження важливої ідеї, певного узагальнення митець може вільно 

сконструювати художній образ, узагальнивши й перетворивши в ньому факти 

дійсності. Мемуарист має справу з конкретними, даними йому подіями та 

явищами, у яких він силою власного хисту повинен виявити історичну чи 

психологічну енергію, простеживши шлях від факту до значення. Якщо 

схематизувати ці співвідношення, то можна дійти висновку, «що у сфері 

художнього вимислу образ виникає в напрямі від ідеї до втілення її в 

одиничному, у літературі документальній – від даного одиничного й 

конкретного до узагальнюючої думки» [88, с. 11]. 

Приведене твердження не можна сприймати беззастережно, навіть з огляду 

на той факт, що імпульсом до створення масштабних художніх образів є факти 

дійсності. Очевидно, мався на увазі сам механізм розвитку художнього 

узагальнення: митець, запалюючись фактом, не викладає його голим, а 

окреслює ідею, формує мисленнєвий образ і тоді реалізує його текстово. 

Мемуарист може фіксувати миттєві враження, не трансформуючи їх, не 

прикрашуючи. Однак і тут усе дуже індивідуально. Загальновідомі численні 

випадки, коли щоденники для особистого користування (навіть ті, які 

зводилися до нотування поточних побутових справ, як-от у Т. Мана), ставали 

згодом літературним фактом з огляду на ім‘я самого письменника, знати про 

якого хотілося все до найменших деталей.  

Міркування Л. Гінзбург щодо дії механізму факт–ідея в мемуаристиці 

(документалізм) і художній літературі (мистецтво) прислужаться в 

обґрунтуванні художньої природи романізованої біографії. Художня біографія 

(якщо вона справді художня) створюється за законом мистецьким: від ідеї до 

фактів. Численні задокументовані біографії не є популярними, викладені в 

художньому творі, вони відразу ж привертають увагу, однак інтерес до них 
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потрібно постійно оживлювати новими сучасними ідеями. Про будь-який 

предмет безупинно накопичується новий матеріал. І не тільки зовнішній – 

знаходять нові документальні матеріали (втрачені листи, закриті справи), а й 

змінюється сприйняття сучасних людей, тому об‘єкт потрібно повсякчас 

наближати до сучасника. Письменник щоразу мусить вловити той нерв 

сучасності, у давно відомій біографії знайти аспект, який ще не розглядали. 

Кожен наступний художньобіографічний твір про відому особу пишуть із 

певною метою. 

Отже, письменник-біографіст, послуговуючись щоденниками, спогадами, 

листами об‘єкта зображення, має справу з матеріалом, який треба 

скомпонувати й узагальнити. В іншому разі він творить або моделює уявний 

світ, у якому переважає саморефлексія.  

У будь-якому випадку особа, яка стала об‘єктом художньо-біографічного 

зображення, є співавтором твору. Письменники часто самі «дбали» про 

фактичний матеріал для майбутніх біографічних творів, залишивши численні 

спогади, щоденники, листи, автобіографічні твори тощо. Будучи 

«документами», ці джерела все ж містять вимисел. Дізнавшись про втрату 

автобіографічних записів Байрона, О. Пушкін висловив задоволення із цього 

приводу, оскільки був переконаний, що великий поет у прозаїчній розповіді 

про самого себе, не контрольований творчими міркуваннями, піддасться 

спокусі перебільшити чи применшити власні чесноти або ж недоліки.  

Становлення характеру, що відповідає певній культурній епосі, 

відбувається поступово й на початках розмите. Однак наступні покоління 

чітко усвідомлюють потребу моделювання характеру. Особливо яскраво 

проявилася така тенденція в романтиків, для яких реалізація мистецького 

закону нетиповий характер у нетипових обставинах типологічно 

закономірна. Показовим прикладом є життя Байрона й розвиток байронізму в 

європейських літературах із хвилями піднесення та занепаду. Наприклад, 

піддаючись моді, молодий М. Лермонтов, будучи від природи веселим і 
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життєлюбним, прийняв образ меланхолійного юнака. Поет-романтик – це не 

тільки виняткова особистість, трибун, а й людина з оригінальною зовнішністю 

та винятковою біографією – бунтар, вигнанець, маргінал. Часто фактичну 

біографію містифікували самі романтики, які не вбачали в цьому нічого 

забобонного, оскільки були охоплені всепоглинаючою потребою в тотальній 

творчості знаходити ідеал. 

Саме на полі біографії відбувається дискредитація ролей і масок 

романтиків модерністами. У конструюванні образів Костомарова й Куліша 

В. Домонтович удається до гротеску, пародіювання, контрасту, фактично «б‘є 

ворога його ж зброєю». Перебуваючи в стані романтичної закоханості, 

Костомаров наслідує в стосунках з Аліною героїв Новаліса – теоретика 

романтичної іронії. 

В. Агеєва в передмовах до впорядкованих нею романізованих біографій 

простежила модерністську іронію стосовно «пишновеличного» романтизму. 

Вона справедливо віддає першість у становленні жанру модерністської 

романізованої біографії В. Петрову-Домонтовичу, який «і своє власне 

життя…, здається, теж вибудовував, дбаючи про певну сюжетну 

довершеність» [5, с. 3].  

Наведені міркування ще раз переконливо підтверджують тезу про 

життєвий сюжет історичної особистості, яка й сама задля інтриги привносить 

у нього вигадані колізії та перипетії. Містифікація власного життя посилилася 

в радянську добу, коли люди просто змушені були створювати «легенди» про 

себе, або ж їх створювали за них, фальсифікуючи реальні біографії. Чи 

можливо написати достовірну сюжетно-подієву біографію В. Свідзінського, 

Б. Шульца, О. Довженка?.. Вочевидь, однак без асоціативно-психологічних 

алегорій і художніх припущень не обійтися. То й же В. Домонтович (він же 

Бер, він же Петров – алюзії з фільмом про Отто фон… так і просяться на язик) 

змушений був «жити на вістрі повсякчасної небезпеки, у ситуації, коли життя 

стає грою, а ставкою у грі є саме життя» [5, с. 3]. Його біографія стала б 
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вдячним предметом для романізації, але яка б була її історична вірогідність? 

Залишається чекати тільки художньої. На сьогодні В. Андреєв реконструював 

«інтелектуальну біографію» цієї непересічної особистості [див.: 12].  

Можливо, викладений вище факт почасти пояснює збільшення частки 

вимислу в модерністській романізованій біографії. Водночас ілюструє свідому 

опозицію до піднесення зовнішньої біографії в статус істинної реальності. І 

авторів, і їхніх біографів усе більше цікавить не фактична, зовнішня, а 

внутрішня біографія. «У період модернізму навколо біографії автора 

формується найбільше зіткнень традиційного і новаторського, – вважає 

М. Моклиця, – автор з його рефлексією над власним життям стає Деміургом 

творчого процесу. Модерніст пише один твір упродовж життя – роман про 

самого себе. Це метароман, який відрізняється від епічних саг характером 

жанротвірної біографії: вона внутрішня. Позірна дискредитація зовнішнього 

біографізму збіглася в часі з поширенням психоаналізу, який переконливо 

довів активну роль біографічних фактів для творчості. Біографія автора, 

особливо свідомо міфізована чи легендарна, стає текстом у культурі, гіпер-

текстом, з якого виростають усі інші жанрові форми» [296, с. 73]. 

Модерністи, як і романтики, теж грали ролі та носили маски, однак коли у 

романтиків вона була універсальна, ніби одна на всіх, то в модерністів їх було 

багато, що відповідало кожній окремій індивідуальності.  

Микола Євшан, який чи не найпослідовніше з українських критиків 

розвінчував романтичні маски та ролі, наголошував здатність 

М. Коцюбинського до повного розчинення в художньому світі: «І ката, і героя 

він любить як артист. Зриває з них останню заслону, всі сили напружує, щоб 

заглянути в безодню їх душ, побачити їх нагими, такими, якими вони є перед 

самими собою і своїм сумлінням, а поза тим нехай життя їх судить. Він артист 

– чоловіка нема» [132, с. 474]. Це засвідчує не тільки гармонійну 

самореалізацію творчої особистості, а й говорить про роль, яку взявся 

виконувати Коцюбинський – естета, артиста, європейця. 
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Живучи в провінційному місті, Коцюбинський постійно виривався в 

ширший простір – знав дев‘ять мов, об‘їздив усю Європу; працюючи клерком 

у статистичному відділі, на роботу ходив із неодмінною квіткою в бутоньєрці, 

одягався, як денді. 

Здавалося б, що й сюжет власного життя Коцюбинський робив цікавим. За 

дружину обрав неординарну особистість − В. Дейшу, дворянського 

походження, з активною життєвою позицією, освічену, зі знанням мов і 

вмінням грати на фортепіано. Громадська діяльність і звела Віру з 

Коцюбинським. У цьому союзі вона була не тільки дружиною, а й 

соратницею. Інтерес до постаті М. Коцюбинського привертав роман 

письменника з колегою О. Аплаксіною. Незважаючи на введення 

Коцюбинського в канон радянської літератури, цей факт був оприлюднений 

1938 р. після публікації листів письменника до коханки. 335 листів і записок 

М. Коцюбинського до Аплаксіної – цілий любовний роман у листах! 

Коцюбинський власноруч дав матеріал майбутнім авторам біографічних 

творів. Роман Барбари Редінґ «Безумці: З історії кохання Михайла 

Коцюбинського та Олександри Апласкіної» (2012) відроджує інтерес до 

забороненого кохання класика української літератури.  

Вираження внутрішнього світу у власній творчості в модернізмі 

посилюється, і насамперед це стосується біографії. Чи не найвиразнішим 

прикладом рефлексії є творчість В. Стефаника, яка рясніє лірично-

автобіографічними зразками. Крім того, Стефаник залишив величезне 

листування, яке має не менше літературне значення, ніж новели («Моя 

література, – писав він, – у моїх листах»).  

Життєтворчість (саме цей широко вживаний у радянському 

літературознавстві вислів тут доречний) Стефаника стала благодатним 

ґрунтом для біографічної прози. При цьому розповідь про життя 

буковинського письменника втілилася в різні, навіть протилежні наративні 

форми, як-от в есе-біографії Р. Горака «Кров на чорній ріллі» (2010) та 
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психобіографічному романі С. Процюка «Троянда ритуального болю» (2010). 

Незважаючи на відмінний тип, згадані твори перегукуються колористичною 

символікою в самих назвах. Не називаючи червоної барви, автори 

використали назви предметів, які визначаються нею. 

В останнє десятиліття у вітчизняному літературознавстві біографічний 

метод замінюється психобіографічним
1
. Протиставлення цих методів зробив 

З. Фройд у світлі власної теорії психоаналізу. На думку вченого, традиційний 

біографічний метод ідеалізує об‘єкта життєписання, позбавляючи його 

людських слабостей і вад. У процесі міфологізації нівелюються результати 

боротьби особи з внутрішніми й зовнішніми перешкодами, схематизується 

сама особистість. Психобіографічний метод дає змогу «проникнути в дивні 

таємниці людської природи» [150, с. 65], простежити динаміку розвитку 

психіки й з‘ясувати (або хоча б припустити) істинні джерела провідних 

мотивів творчості. 

Психобіографічний роман С. Процюка про В. Стефаника можна всуціль 

потрактувати з позицій фройдизму. У тексті присутні визначальні атрибути 

психоаналітичної теорії: опозиційні кольори – біле й чорне, що своєю чергою 

символізують світлі та темні сили, архетипний образ коня, звіра із червоною 

пащею, застосування прийому сновидіння як виявлення витіснених бажань чи 

пригнічених страхів, мотиви едіпового комплексу.  

С. Процюк зображає дитячий світ Стефаника як джерело комплексів, 

маючи достеменні свідчення самого «потерпілого». Дитяча травма від 

публічного знущання професора Вайгеля із селянського «хама» й події, що 

слідували за ним – розрада старої жебрачки, батькова скарга директорові та 

справляння нової «панської» одежі – описані Стефаником у двох 

автобіографіях. 

                                                 
1
 Метод (від грец. μέθοδος – шлях дослідження) – принцип пізнання в науці й 

відображення в мистецтві. У випадку біографічної прози обидва шляхи необхідні. 



165 

Значна кількість образів неначе перетікає з епістолярію й новел Стефаника 

в текст Процюкового роману. Зокрема це стосується колористики. Білий, 

чорний, червоний домінують у художніх творах і мемуаристиці письменника
1
. 

Назва роману «Троянда ритуального болю» також випливає з епістолярію 

Стефаника. У листі до О. Кобилянської від 01.10.1898 р. він пише: «Я люблю 

червону рожу. З неї, як зі скали, спливає червоність і по світі розходиться – 

ріки грубі і масні». «Ще люблю жовту рожу. Вона, як дідько, сміється з 

червоної, з грубої і масної. ―Хоть ти їх тілько годуй, – каже, – тих людей, 

своїм червоним смальцем любовним, то вони не понажираються, все будуть 

облизуватися!‖» [401, с. 412]. 

Інші образи роману позбавлені безпосередніх перегуків з оригінальною 

творчістю й епістолярієм Стефаника. Наприклад, наскрізний у творі мотив 

кривавого звіра, що символізує то внутрішній конфлікт («моторошний звір 

всередині мене» [346, с. 6], «Все моє життя є лише боротьбою із тим звіром 

всередині, що вимагає жертовної крови» [346, с. 39]), то міжособистісні 

суперечності («Добра мама Оксана і розлючений неньо Семен, а помежи ними, 

коли неньо покрикував на маму, кровожерна рись із червоною пащею» [346, 

с. 37]). 

Порушуючи проблеми психології творчості, автор біографічного роману 

виражає й власні глибинні почуття, особливо коли вони стосуються процесу 

творчості. Будь-який біографічний твір інформує читачів не лише про об‘єкт 

біографії, а й про самого автора.  

Звернення до постатей модерністів укотре підтверджує посилення 

значення «внутрішньої» біографії. Притаманний модернізмові суб‘єктивізм 

допоміг «витягнути» людину з масиву фактажу. Образ людини під силу тільки 

художньому творові з його можливостями припускати, моделювати й 

домислювати. Хоча з успіхом це робили й самі митці, створюючи власний 

                                                 
1
 Про символічну колористику Стефаника в контексті експресіоністської 

поетики докладно див.: Левчук Т. «Крові запраг зболений аркуш…»: укотре про 

муки творчості [245]. 
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імідж. Сучасна художня біографія тільки посилює інтригу – який же митець 

насправді? 

Отже, біографістика посідає все вагоміше місце в сучасній художній 

літературі, перетворює імена класиків, опосередкованих численними 

чинниками, на імена персонажів захопливих історій. Так дедалі більш 

послідовно затирається межа між літературою факту і літературою вимислу, 

літературознавство стає органічною часткою літератури.  

 

 

2.5. Заповіт: історична зміна функції 

 

Проаналізуємо ще один межовий жанр − заповіт. На перший погляд, це 

узвичаєний жанр художньої літератури, але його сповнена перипетій історія 

засвідчує інше. Сформувавшись ще в давньогрецькі часи, заповіт пережив 

чимало метаморфоз і змін функцій, у кожну епоху створюючи навколо себе 

особливе рецептивне поле. 

У генологічному аспекті заповіт найчастіше трактують (згідно із жанровою 

системою античності) як різновид жанру «пам‘ятника», але, оскільки у творі 

присутній і адресат – нащадок або нащадки, це дає підстави трактувати зразки 

таких поезій також як послання. «Пам‘ятник», у свою чергу, розглядають як 

особливий різновид хвалебної оди або ж своєрідний панегірик собі від себе. 

Фактично маємо ілюстрацію до теоретичних міркувань про механізм 

жанротворення, коли новий жанр є модифікацією старих жанрів або виникає 

як порушення норми.  

Ода (жанр уже означений) під назвою «До Мельпомени» була тридцятою в 

третій книзі Горацієвих творів цього жанру, але лише вона зажила найбільшої 

світової слави й зазнала численних наслідувань. Саме переспіви та 

використання провідного мотиву – спорудження пам‘ятника самому собі – й 

утворило новий жанр. Отож, «пам‘ятник» став жанром тільки тоді, коли його 
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почали наслідувати. Важливим складником є суб‘єктивне начало. Горацій 

говорить не про когось іншого (як і має бути у класичній оді), а про себе, про 

особистий внесок у розвиток римської культури, про усвідомлення власної 

ролі поета. Відтак саме приватне стало осердям нового жанру, який, аби 

канонізуватися, мусив знайти численні підтвердження в зразках світової 

літератури.  

Жанрове новаторство Горація (що усвідомилося тільки згодом, коли 

канонізувався жанр «пам‘ятника») розвинулося в пізнішій поетичній традиції 

(В. Шекспір, Й. В. Ґете, П. Ронсар, А. Міцкевич). Якщо зважити на тяглість 

традиції, то можна без перебільшення сказати, що Горацій вступив у діалог із 

багатьма світовими поетами наступних поколінь.  

Численний корпус текстів, так чи інакше пов‘язаних із твором Горація, 

можна розділити на дві групи: наслідування й переклади, які, своєю чергою, 

поділяються на академічні (передача іншою мовою змісту оригіналу з 

максимальним збереженням його форми) та художні (відтворення іншою 

мовою змісту оригіналу у формі, яка відповідає естетичним уявленням 

перекладача). 

Найближче до першотвору стоять тексти із цитатами й ремінісценціями з 

Горацієвої оди. Наприклад, П. Ронсар (Франція, XVI) свій вірш «До Музи» 

починає рядком «Я пам‘ятник собі воздвиг…»; польський поет XIX ст. 

А. Міцкевич деформує перший рядок першоджерела, і «Exegi monumentum» 

(«Я воздвиг пам‘ятник...») перетворюється на «Exegi munimentum» («Я 

воздвиг споруду...»). 

Класичні вірші-«пам‘ятники» характеризуються композиційно-

тематичною сталістю. Мотив самовихваляння поетичних заслуг утілюється в 

тексти, де перша частина представляє перифрастичну екфразу – опис 

пам‘ятника через порівняння його з великими спорудами: піраміди у творі 

Г. Державіна, олександрійський стовп у поезії О. Пушкіна, склеп Костюшки у 
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вірші А. Міцкевича. Варто зауважити: використані мотиви трансформуються, 

адаптуючись до нової художньої дійсності. 

Комплекс жанротвірних мотивів, структурованих в оді Горація, виявився 

затребуваним у подальшій поетичній практиці, однак генерував різноманітні 

жанрові форми з домінуванням у них того чи іншого змістового мотиву свого 

літературного першозразка. Так виникають вірші-«пам‘ятники» із жанровими 

ознаками екфрази («Кінна статуя Доміціана» давньоримського поета Стація), 

«останнього вірша» («Ось завершивши мою працю» – фінальні вірші 

«Метаморфоз» Овідія), епітафії («Про пам‘ятник, споруджений Бернсом на 

могилі поета Роберта Ферґюссона» шотландського поета XVІII ст. Р. Бернса, 

«Exegi monumentum» польського поета XX ст. Ю. Тувіма). Мотив 

«пам‘ятника» простежується в багатьох ліричних жанрах елегійного звучання.  

Особливо плідною традиція пам‘ятника була в російській літературі, у якій 

вона пережила періоди класичного наслідування у ХVІІІ–ХІХ ст. і 

трансформації у ХХ. Саме цей мотив об‘єднує наслідувальні пам‘ятники 

періоду «рефлективного традиціоналізму» (С. Аверінцев), до яких відносять 

зразки М. Ломоносова, Г. Державіна, О. Пушкіна, В. Брюсова
1
.  

Згодом функція збереження цілісності твору переходить із жанру на стиль, 

який представляє широкий діапазон авторського ставлення до традиції: 

іронічне (Вл. Ходасевич, М. Генделєв), полемічне (В. Каменський, 

В. Маяковський, В. Висоцький), ігрове (Й. Бродський, Л. Виноградов, 

М. Сухотін, В. Шендорович) [див.: 139]. У стилізованих зразках залишається 

«пам‘ять жанру», що завершує літературне життя класичного «пам‘ятника» й 

утворює антижанри або ж нові жанри. 

                                                 
1
 Активний розвиток жанру «пам‘ятника» в російській літературі зумовлений 

контекстом класицизму, який мав потужну імперську підтримку. Через політичні 

та культурні обставини в українській літературі класицизм не оформився в цілісну 

систему, а вилився у різноманітні «низові» жанрові форми. Відтак «споруджати» 

словесні «пам‘ятники» в українській культурі не було органічної потреби. 
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Установкою автора на майбутню актуальність власних поетичних заслуг 

на функційному рівні «пам‘ятник» близький до вірша-заповіту. Однак заповіт 

має значно ширше використання, і ця лірична форма в сучасному вигляді 

являє крайній еволюційний етап розвитку жанру.  

Як самостійний літературний жанр заповіт бере початок у дохристиянську 

еру, фіксуючи останні слова видатних людей. Структура звернення, фактично 

визначена вже в книзі Буття, доповнювалася за рахунок елементів історичних 

розповідей, екзегези й апокаліптики, а пізніше – елементів античного роману.  

У середньовіччі словесна форма юридичного заповіту (зачин, формули, 

композиція, заключення) використовували для розроблення дидактичної або 

сатиричної тематики. Остання була особливо поширена у французькій 

літературі пізнього середньовіччя. У передмові до антології «Книга заповітів: 

Французькі поетичні прощання та заповіти ХІІ–ХV століть» (Москва, 2012) 

Я. Старцев висловив спостереження, що використання структури поетичного 

заповіту в сатиричному ключі, зокрема у Ф. Війона, убиває жанр, залишаючи 

простір для стилізацій: від різкого політичного памфлету чи соціальної сатири 

з домішками побутової іронії – до цілком блазнівських текстів [399, с. 10–11]. 

Вочевидь, ідеться про зміну модусу жанру заповіту – від останніх слів, з 

одного боку, чи юридичного документа − з другого, через стадію 

пародіювання до майбутньої художньої форми. Жанрові межі заповіту як 

ліричного вірша сформувалися в добу романтизму, а його літературознавчі 

дефініції продовжуються.  

Тривалий час вірш-заповіт не мав теоретичного визначення як 

літературний жанр. Б. Іванюк чи не вперше у вітчизняному літературознавстві 

фіксує термін у «Жанрологічному словнику: Лірика» (Чернівці, 2001). До 

цього жоден літературознавчий словник не подає визначення такого жанру, не 

знаходимо його й у підручниках із теорії літератури. Водночас цей художній 

різновид духовного заповідання давно отримав право бути самостійним 



170 

жанром лірики, поряд із такими геноформами, як монолог, сповідь, молитва, 

інвектива, медитація.  

Для ліричних жанрів головною типологічною ознакою є провідний мотив, 

наприклад, для елегії − це мотив суму, журби; для гімну, оди, пеана – мотив 

возвеличення, прославляння; для буколічної поезії – мотив ідеалізації 

природного життя. Саме на цій підставі, тобто з огляду на домінантний мотив, 

можна говорити про жанр заповіту. Тим більше, що світова поезія нараховує 

багато зразків цього жанру. 

Б. Іванюк вважає, що вірш-заповіт імітує структуру заповітного 

розпорядження, яке містить у собі «предмет», «виконавця» і «суб‘єкта» 

волевиявлення, із суто риторичною метою [168, с. 25]. Дослідник наводить 

зразки жанру у світовій ліриці, називаючи твори Р. Геррика, Д. Донна, 

Д. Гурамішвілі, Ю. Лапера, Ю. Словацького, Х. Ботева, В. Незвала, Ф. Гарсія 

Лорки, П. Пазоліні. Тексти названих авторів (окрім «Прощання» Лорки) 

містять у назві слово заповіт, указуючи на його жанрову природу. Низку 

поетичних заповітів демонструє російська література (вірші О. Пушкіна, 

М. Лермонтова, О. Жемчужникова, І. Анненського, М. Гумільова, 

М. Заболоцького, Г. Поженяна, О. Кузнецова).  

Твори згаданих авторів різняться як змістовим наповненням, так і 

формальним утіленням. «Заповіт Робіну-ріполову» англійського поета 

ХVІІ ст., анакреонтичного лірика й майстра епіграм Р. Геррика побудований 

на грі слів, що не перекладається. Англійською слово robin значить 

‗малинівка‘. Його омонім Робін − зменшена форма імені Роберт. Поет часто 

називав себе Робіном, обігруючи цей каламбур.  

«Заповіт» англійського поета-містика ХVІІ ст. Дж. Донна тісно вплетений 

у контекст його творчості, яка має світовий культурний резонанс. Творчість 

Донна, представлена любовними віршами, елегіями, сонетами, епіграмами, а 

також релігійними проповідями, позначена тематично-образними й 

стильовими міжжанровими перегуками. Образи-емблеми вівтаря, дзвону часто 
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трапляються в духовних віршах поета. Зокрема, рядки «Медитації ХVIІ» з 

книги «Звернення до Господа в годину нужди й лиха» (Devotions upon 

Emergent Осcasions..., 1623) стали епіграфом до книги Е. Гемінґвея «По кому 

подзвін» (For Whom The Bell Tolls, 1940):  

Немає людини, що була б мов острів, 

сама по собі, кожна людина – грудка землі, часточка суходолу; 

і якщо  море змиє хоч би скалку материка, 

поменшає Європа, 

і те саме буде, якщо змиє мис, або оселю друга твого,  

а чи твою власну; 

від смерті кожної людини малію і я,  

бо я єдиний з усім людством; 

тому ніколи не питай, по кому подзвін – 

він по тобі [445, с. 5].  

Творчість Донна вплинула на становлення стильової манери 

Й. Бродського, який розпочав літературну діяльність із перекладів його віршів 

і присвятив йому «Большую элегию Джону Донну» (1963).  

У контексті нашого жанрологічного дослідження елегія посідає помітне 

місце. Видається слушною думка Н. Лейдермана, який, звертаючись до 

лірики, головним предметом власної уваги робить елегію. На його думку, саме 

цей жанр яскраво виражає притаманну ліриці суб‘єктивність.  Елегія, у 

розумінні дослідника, «старший жанр» (або метажанр), що впливає на всі інші 

ліричні жанри. Теоретик трактує елегію як жанр від початку глибоко драма-

тичний, який утілює вічну екзистенційну колізію всього життєвого шляху 

особистості – людина і смерть [260, с. 349].  

Н. Лейдерман розвиває теорію «гніздування» ліричних жанрів у їхньому 

історичному розвиткові, що полягає в зближенні окремих жанрів, споріднених 

за характером світовідчуття. Покликаючись на Ю. Тинянова, який 

запропонував контамінації «старшого» та «молодшого» жанрів, дослідник 
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окреслює структуру метажанрового утворення, або гнізда. Ю. Тинянов у 

дослідженні «Ода як ораторський жанр» емпірично виділяє такі «старші» жан-

ри, як ода, елегія, балада. Для запобігання термінологічної плутанини 

Н. Лейдерман пропонує окреслювати тенденції всередині метажанрових 

утворень – «одичність», «елегійність» і т. п. 

Узагальнюючи теоретичні дослідження, можна виділити жанрові гнізда 

«старших» жанрів оди й елегії, які сформувалися в античній культурі та мають 

численні наслідування й модифікації. У площині перетину полів оди та елегії 

перебуває заповіт. Відтак створюється певна літературознавча суперечність. 

Ода й елегія – у канонічному вигляді жанри протилежні. У трактовці 

Ю. Тинянова ода й елегія представляють опозиційну пару в аспекті 

ораторсько-декламаторської та мелодично-наспівної мовленнєвої установки
1
.  

В історичному розвитку жанри проходять періоди піднесення й занепаду, 

що зумовлено, зокрема, стильовим контекстом доби. Наприклад, ода активно 

виступає як жанр (та й тенденція) в класицистичному дискурсі, елегія – у 

романтичному.  

Заповіт, як більшість жанрів, пройшов шлях трансформацій. Історія 

світової культури має цілу традицію біблійних заповітів (останні слова Іакова, 

Мойсея, Ісуса Навина, Давида). Мотив заповіту став одним із провідних у 

середньовічній поезії. Зберігаючи зв‘язок з античною та християнською 

традицією, перегукуючись із фольклорними поминальними плачами й 

піснями, поетичні заповіти стають самостійною темою міської поезії вульгар-

ними мовами у ХІІ–ХV ст. Середньовічна літературна традиція заповітів 

розгортається у двох напрямах – дидактичному й сатиричному, причому 

другий більш розвинений і представлений творами першорядного поета 

Ф. Війона.  

По суті, «Великий заповіт» і «Малий заповіт» французького поета − 

антижанри, згідно з уже згадуваною концепцією Г. Морсона, який розглядає 

                                                 
1
 Див. статтю Ю. Тинянова Ода как ораторский жанр [426, С. 227–252]. 
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антижанр як особливий вид літературного жанру (зазвичай пародійного), що 

характеризується відповідністю його зразків певній традиції та набором 

конвенційних способів їх інтерпретації [304, с. 233]. При цьому дослідник 

припускає можливість існування нелітературних жанрів-мішеней та 

літературних пародій − і навпаки.  

У світлі такої теорії можна було б розглядати літературний сатиричний 

заповіт як пародію на позалітературний факт – юридичний документ. Як 

сатиричний жанр заповіт особливо продуктивний в епохи, коли форми 

станової юрисдикції (церковне право, феодальний суд) виразно суперечать 

класовій свідомості інших суспільних прошарків. У такій функції 

гумористичні заповіти постають як сатира на дійсність. Окрім того, активний 

розвиток пародійних жанрів середньовіччя є реакцією на релігійну й 

лицарську літературу.  

Література розвиненого класицизму ігнорувала жанри позалітературного 

походження. Відродження заповіту в оновленому тематичному ключі 

відбулося в добу романтизму (включаючи передромантизм). Говорячи про 

популярність жанру заповіту, Н. Лейдерман наводить приклади творів саме 

романтиків: «Установка на звернення до адресата, задана формою послання, 

привела до актуалізації та осучаснення таких архаїчних обрядових жанрів, як 

заповіт, заклинання, молитва» [260, с. 361]. У трактуванні Н. Лейдермана, 

заповіт – це така форма елегії, сюжет якої покладає виконання обов‘язку на 

адресата. «У заповіті завжди є певна аура сакральності, оскільки зобов‘язання 

того, хто покидає цей світ, набуває містичної сили» [260, с. 361]. 

Усередині жанру заповіт утворює різновиди: за стильовим інтонуванням 

він може бути патетичним або жартівливим; адресатом заповіту може бути 

одна людина або цілий народ і т. д. 

Цікаве в цьому аспекті порівняння «Заповіту» Т. Шевченка й «Завещания» 

М. Лермонтова. Будучи однолітками, обидва створили свої вірші в 

передсмертний (як їм бачилося) час: Шевченко – у період гострої невиліковної 
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хвороби, Лермонтов – перед бойовими діями на Кавказі. На щастя, хвороба 

Шевченка минула, а Лермонтова через рік було вбито на дуелі. Романтичні за 

світосприйняттям, поети залишили прощальні слова. Обидва замислюються 

про майбутню смерть. Лермонтов у вірші звертається до уявного побратима й 

просить передати уклін рідному краєві, слова прощання батькам і сусідській 

дівчині, а кожному, хто спитає про нього, що «умер честно за царя». Крізь 

іронічний тон вчувається передчуття близької загибелі та розуміння 

безглуздості обов‘язку перед державою (царем). 

У вірші Шевченка останні слова звернені до всього народу, головне 

бажання поета − звершення боротьби в ім‘я державності України і прагнення 

залишитися в пам‘яті вільних співвітчизників через власну творчість.  

Шевченків «Заповіт» сьогодні не просто легендарний твір української 

літератури, а й символ національного відродження. Національно-масове 

сприйняття, за спостереженням В. Скуратівського, справді «зміфологізувало» 

цей твір [378, с. 5]. 

Зважаючи на весь ореол святості «Заповіту», залишаються відкритими 

літературознавчі проблеми, зокрема визначення жанру. Звісно, не самого 

вірша Шевченка, а всіх поетичних творів такого звучання. 

Композиційно «Заповіт» – це звернення ліричного героя до народу. Поезія 

написана у формі монологу, в якому, за спостереженнями Г. Нудьги, над 

елегійними настроями панує пафос суспільно-політичної боротьби. Уже ці 

зауваження покликані пролити світло на жанрову природу «Заповіту» 

Шевченка. Жанрові дефініції мали місце ще при житті Шевченка: у першому 

виданні вірш вийшов під заголовком «Думка». Свої твори Шевченко часто 

називав думками, думами, що виявляє глибоку медитативну природу його 

поетичних роздумів, обґрунтовує їх монологічну форму.  

«Заповіт» був уперше надрукований у безцензурному виданні «Новые 

стихотворения Пушкина и Шевченки» (Лейпциг, 1859) разом із відомим 

віршем-«пам‘ятником» російського класика. Особливо цікаво порівняти твори 
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О. Пушкіна й Т. Шевченка як чільних представників національних літератур 

свого часу.  

О. Пушкін за власну заслугу визнає прославлення свободи, заклики до 

милості в жорстокий вік, але провідний мотив поезії наслідує Горація:  

Нет, весь я не умру – душа в заветной лире 

Мой прах переживет и тленья убежит – 

И славен буду я, доколь в подлунном мире 

Жив будет хоть один пиит. 

У творі Пушкіна звучать імперські мотиви: 

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 

И назовет меня всяк сущий в ней язык, 

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой 

Тунгуз, и друг степей калмик [347, т. 1, с. 586]. 

На відміну від поетичних заповітів («пам‘ятників») російських сучасників, 

Шевченко у відомій поезії не висловлює мрії про особисту славу, а заповідає 

своїм землякам боротися за державну незалежність, насамперед − від 

московського імперського гніту. Для поезії ХІХ ст. традиційне використання 

алегорії Музи як творчого натхнення. Цей образ трапляється у творах Пушкіна 

й Шевченка. У вірші «Мое завещание. Друзьям» російський поет вкотре 

звертається до Музи – дарительки натхнення, ставить її в ряд міфологічних і 

культурних персонажів: Ерот, Анакреонт, Ахерон, Вакх, Темір, Аполлон. 

Образ Музи постає й у творчості Шевченка, однак у «Заповіті» цього 

традиційного для жанру мотиву немає. Для народного поета важливо 

прийняти славу не з рук Музи (культурологічний контекст), а від рідного 

звільненого народу (життєва стихія). 

Близьким до Шевченкового розуміння творчості був ще один представник 

слов‘янського світу – Ю. Словацький. У вірші «Мій заповіт» польський поет 

заповідає нащадкам: 

Оповісте ви тільки, друзі милі, 
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Що я отчині молодість оддав, 

Був корабель в бою – я при вітрилі,  

Пішов на дно – і я з ним потопав  

(переклад М. Рильського) [354, т. 1, с. 204].  

На відміну від Ю. Словацького, Т. Шевченко не скоряється обставинам, а 

й по смерті стежитиме за виконанням духовного заповіту: душа поетова 

витатиме над рідними горами й ланами, допоки народ не визволиться, і аж 

тоді вона полине «до самого Бога / Молитися...». 

Глибоке відчуття єдності з народом простежуємо і в прагненні бути 

похованим «на могилі», тобто на козацькому кургані, а не в могилі на 

цвинтарі, що означало − розділити долю захисників рідної землі, прилучитися 

до козацької слави. Відчуття органічного злиття поета з рідним краєм 

вибудовується, за словами І. Франка, у формі градації через пряму асоціацію 

від частини до цілого: «Вже слово ―поховайте‖ будить в нашій уяві образ 

гробу: одним змахом поет показує нам сей гріб як частину більшої цілості – 

високої могили; знов один змах, і ся могила являється одною точкою в 

більшій цілості – безмежнім степу; ще один крок – і перед нашим духовним 

оком уся Україна, огріта великою любов‘ю поета» [438, т. 31, с. 68–69]. 

У функційному аспекті заповіт близький до «пам‘ятника», і багато 

літературознавців саме так трактує цей жанр. Зокрема, і вірш Шевченка 

неодноразово згадували в такому контексті (В. Смілянська, Т. Чернишова).  

П. Одарченко пише: «За жанровими ознаками вірш ―Як умру, то 

поховайте‖ належить саме до заповіту: автор заповідає, щоб його поховали на 

Україні, він закликає своїх земляків постати проти поневолювачів і скинути 

кайдани неволі, здобути свободу й у вільній державі згадати його добрим 

словом» [327, с. 31]. Дослідник указує, що «поетичні заповіти, ліричні 

прощання поета з світом» існували здавна у світовій поезії, і наводить приклад 

оди Горація «До Мельпомени», у якій античний поет проголошує: «Я не умру 
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цілком: єства мого частина / Переживе мене...» (переклад М. Зерова). 

Творчість поета стане йому вічним пам‘ятником, міцнішим від міді. 

Однак є й інакші думки. Ю. Івакін, говорячи про традицію літературних 

заповітів у світовій поезії (він називає оду Горація, наслідувальні вірші 

Державіна, Пушкіна, «Малий заповіт» і «Великий заповіт» Війона, 

«Прощання» Беранже, «Во весь голос» Маяковського), наголошує, що 

Шевченко «не скористався якоюсь традиційною формою чи певним 

літературним зразком. Він створив цілком оригінальний і неповторний твір, 

поява якого, проте, була закономірною і підготовленою всім розвитком Шев-

ченка – поета селянської революції» [161, с. 368].  

П. Одарченко також дотримується думки про новаторство Шевченка, 

вважаючи, що поет створив цілком оригінальний твір, у якому відбилися ідеї 

його політичних поем і віршів, зокрема творів періоду «трьох літ». Цей вірш 

справді органічно вписується у контекст Шевченкової творчості, зокрема 

згаданого періоду. У «найбільш загадковий» (О. Дорошенко) 1845 р. за 

останні три місяці було написано такі шедеври, як «Єретик», «Великий льох», 

«Наймичка», «Кавказ», «І мертвим, і живим...», «Холодний Яр», «Давидові 

псалми», «Маленькій Мар‘яні», «Заповіт». Дослідники припускають, що поет 

за період від січня до жовтня працював над чернетками творів, а потім лише 

переписував, але, безперечно, усі твори Шевченко написав під свіжими 

враженнями від перебування в Україні. «Записаний останнім в альбом ―Три 

літа‖, ―Заповіт‖ є неначе епілогом до поезій 1843−1845 рр.», – пише Ю. Івакін 

[161, с. 367]. Він своєрідними нитками-мотивами пов‘язаний з іншими 

творами «трьохлітнього» періоду. «Посланіє» до українців також спри-

ймається як духовний заповіт: 

В своїй хаті своя й правда, 

І сила, і воля. 

............................................. 

Схаменіться! будьте люди, 



178 

Бо лихо вам буде. 

............................................. 

І чужому научайтесь,  

Й свого не цурайтесь [468, с. 283–289]. 

«Заповіт» у двадцяти чотирьох рядках узагальнює досвід попередньої 

творчості Шевченка, зокрема його грандіозної «над-осені» (В. Скуратівський), 

мабуть, єдиного аналогу болдинської осені в українській літературі. 

Говорячи про оригінальність Шевченка, дослідники насамперед мають на 

увазі ідейне осердя поезії – заклик до боротьби за визволення усього народу. 

Однак нове і трактування жанру.  

Повертаючись до запропонованої Н. Копистянською концепції чотирьох 

взаємопов‘язаних і взаємозумовлених сфер спіралі у структурі жанрової 

системи, наголосимо на особливій ролі видатних митців у формуванні жанру. 

Саме на прикладі заповіту виразно простежується не тільки ревізування 

жанрових ознак чи злам у напрямі розвитку, а й докорінний поворот у 

функціонуванні жанру. Висока поетична майстерність письменників 

уможливила перехід заповіту з утилітарної сфери в мистецьку.  

Заповіт яскраво демонструє й інший аспект функціонування жанрів – 

комунікативний. Розробляючи культурно-діалогічну концепцію літератури, 

М. Бахтін особливу увагу приділяв поняттю адресата, особливого відчуття й 

розуміння свого читача. Зверненість, адресованість висловлювання вчений 

визначив як його конститутивну особливість, без якої висловлювання взагалі 

неможливе
1
. У творах різної жанрової природи імпульс звернення 

відрізняється силою, наприклад, у посланні чи присвяті він найпотужніший. 

Переважно твори згаданих жанрів адресовані певній особі. Наскільки ж 

посилюється емоційна напруга адресованості в концентрованій формі 

звернення до всього народу.    

                                                 
1
 Див. працю М. Бахтина Проблемы речевых жанров [29, С. 159–206].  
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«Заповіт» Шевченка демонструє дивовижно органічне злиття глибоко 

особистого й колективного. У цьому вірші «відображено складну гаму 

почуттів − від спокійних особистих роздумів автора до полум‘яних закликів 

боротися за ідеали волі» [467, с. 231].  

Г. Нудьга, автор цитованої статті про «Заповіт» із «Шевченківського 

словника» та фундаментальних праць про пісенний фольклор, неодноразово 

порушував проблему жанрів Шевченкових творів у відповідному контексті. 

Окремі розвідки присвячені «Заповітові» як пісенному шедеврові (зокрема 

фаховий аналіз музичних інтерпретацій подає відома музикознавець О. Цалай-

Якименко [451]
1
). Покладений на музику, «Заповіт» розширив власні жанрові 

обрії: він став не просто популярною піснею, а справжнім національним 

гімном українського народу. 

Традиційно поетичні заповіти передають глибоко особисте переживання 

власної смерті в проекції на загальнолюдські цінності, вони проголошують 

насамперед унікальність людського життя, утверджують духовність. 

Найбільшою втіхою для ліричного героя «Заповіту» Д. Гурамішвілі буде 

благодійність у його честь, вірша під такою ж назвою О. Жемчужникова – 

поява нових поетів громадянського чину. «Заповіт» І. Анненського має конк-

ретного адресата, але містить загальнолюдські настанови молодим людям. 

Бажання бути спаленим на лоні первозданної природи надає «Заповітові» 

М. Гумільова язичницького звучання. Влитися в природу, щоб залишитися 

назавжди, прагне й герой М. Заболоцького. Вірші-заповіти Г. Поженяна та 

О. Кузнецова відбивають загальну тенденцію післявоєнної елегійної лінії 

радянської поезії. Віршовані заповіти поетів-учасників громадянських і націо-

нальних рухів (Х. Ботев, В. Незвал) набувають статусу політичних творів. 

Революційний ореол має й «Заповіт» Т. Шевченка. Радянське 

літературознавство часто наголошувало на цьому аспекті твору, прив‘язуючи 

                                                 
1
 Також див.: [472]. О. Шевчук розглядає прочитання «Заповіту» Г. Гладким, 

К. Стеценком, Л. Ревуцьким, С. Людкевичем, В. Сильвестровим.  
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його до подій 1917 р. й ігноруючи той факт, що будь-яка докорінна зміна − 

революція.  

Органічно сприймається Шевченків «Заповіт» у контексті української 

літератури, історія якої відбиває трагічну історію народу, змушеного постійно 

боротися за свою державність. Ідеї вірша вплинули на творчість багатьох 

українських письменників ХІХ та ХХ ст. У цьому ряду − І. Франко, Леся 

Українка, В. Сосюра, В. Симоненко та багато інших. 

Про спадкоємність традицій в українській літературі Леся Українка 

писала: 

Ті вічні пісні, ті єдинії спадки 

Взяли собі другі поети-нащадки 

І батьківським шляхом пішли [431, т. 1, с. 174]. 

Наступні покоління поетів успадковували не «лавровії віти», а терни й 

кайдани. Сама поетеса здобула слави поета-лірика як продовжувачка 

Шевченка. «Від часу Шевченкового ―Поховайте та вставайте, кайдани 

порвіте‖ Україна не чула такого сильного, гарячого та поетичного слова, як з 

уст сеї слабосилої, хворої дівчини», – писав І. Франко [438, т. 31, с. 265–266]. 

Принагідно порушуючи питання традицій та спадкоємності, дослідник 

застерігає від неминучого епігонства в наслідуванні таких творів, як 

«Заповіт». Критикуючи «пережовування не так думок, як поетичних зворотів і 

образів великого Кобзаря» численними епігонами, Франко відзначає 

самобутність голосу молодої поетеси: «Леся Українка не силкується на Шев-

ченків пафос, <…> у неї є свій пафос, своє власне слово» [438, т. 31, с. 266].  

Леся Українка, як і Шевченко, сприймає слово як зброю, заповідаючи його 

нащадкам: 

Слово, моя ти єдиная зброє, 

Ми не повинні загинуть обоє! 

Може, в руках невідомих братів 

Станеш ти кращим мечем на катів [431, т. 1, с. 143]. 
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Своє продовження геніальна поетеса вбачала у житті своїх творів: 

Будуть приходити люди, 

вбогі й багаті, веселі й сумні, 

радощі й тугу нестимуть мені, 

їм промовляти душа моя буде [431, т. 5, с. 292]. 

Українська література пошевченківського періоду має безпосередні й 

опосередковані алюзії Шевченкового «Заповіту». Другим заповітом 

української літератури Юрій Шерех назвав поему І. Франка «Мойсей». 

Слідами Шевченкового генія пішли поети ХХ ст. «Від діда Тараса» виніс 

В. Симоненко усвідомлення національного як особистого: 

Не шукаю до тебе 

Ні стежки, ні броду – 

Ти у грудях моїх, 

У чолі і в руках. 

Упаду я зорею, 

Мій вічний народе, 

На трагічний і довгий  

Чумацький твій шлях [376, с. 197].  

«Незлим тихим словом» озвався в наступних поколіннях духовний заповіт 

Шевченка, продовження його традицій у сучасній українській літературі 

відбувається послідовно й переконливо.  

На прикладі заповіту можна зробити висновки, що жанрова матриця через 

розгалуження видової модальності в процесі розвитку літератури та зміни 

історичних умов її функціонування постає в низці похідних, але цілком 

самостійних жанрів. Жанр «пам‘ятника» започатковується трансформацією 

оди й розвивається в переважно елегійній тональності заповіту, послання, 

автоепітафії, «останніх віршів». 

Численні зразки світової поезії та виразні змістові концепти дають 

підстави говорити про заповіт як самостійний ліричний жанр, який має давнє 
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коріння, тривалу історію розвитку і трансформацій. Поряд із молитвою, 

епітафією, клятвою, сповіддю заповіт може існувати і як жанр-вставка.  

Семантичні інтенції жанру заповіту різновекторні, а поетичні форми 

розмаїті. Якісно оновленим постає жанр заповіту в українській літературі у 

творчості Т. Шевченка, який у формі особистого прохання виразив волю 

народу.  

Досліджуючи жанрову історію заповіту, не можна забувати, що термін має 

те саме значення, що й юридичний документ, який у юриспруденції 

тисячоліттями зберігає чітко визначену функцію. І хоча літературний заповіт 

далеко відійшов від юридичного, первинне призначення словесного 

розпорядження щодо своїх здобутків і майна залишається незмінним. Ф. Війон 

пародіював юридичні заповіти, а заодно й античні «пам‘ятники», перемарко-

вуючи шкалу цінностей із матеріальної на духовну. У згоді з середньовічними 

уявленнями про душу і її життя після смерті Війон залишає друзям частку 

себе, а ворогам – те, що вони все життя прагнули здобути в гонитві за 

статками. Кожна епоха обертається навколо віри (різної інтенсивності чи 

палкості) й невіри в потойбічне життя. Людина завжди переймалася сенсом 

життя і тим, що вона залишить нащадкам після своєї смерті. Заповіт юри-

дичний – крайня точка матеріалістичного розуміння життя, заповіт 

романтичний (типу Шевченкового) – гранична межа в протиставленні 

духовних цінностей матеріальним. Те, що юридичний заповіт ще в давні часи 

ліризувався, вплинув на кілька ліричних жанрів, − приклад того, як 

змінюється функція жанру залежно від того, які саме ціннісні орієнтири 

плекає у своєму осерді та чи інша епоха. Античність пропонує залишати по 

собі «пам’ятник нерукотворний», тобто славу й возвеличення, середньовіччя 

піддає сумніву ці настанови, а романтизм, продовжуючи дискурс середньо-

віччя, заново актуалізує питання духовного спадку людини. Не пам‘ятник собі 

у вигляді уславлених творів (творці літературних пам‘ятників – духовні діти 
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античності, вони не зовсім органічні в романтичному контексті), а недаремно 

прожите життя, присвячене вищим цілям. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Простеживши історію утопії / антиутопії, есе, біографії, заповіту, 

переконуємося, що категорія жанру не може слугувати беззастережним 

критерієм художності. Зауваживши генологічні дискусії в доцільності 

вивчення жанрів, спираємося на позицію активного жанрового розвитку 

літератури, що засвідчує і письменницька практика, і наукові дослідження.   

Існування міжродових і «чистих» жанрів – незаперечний факт 

літературного розвитку. Однак побутування жанрів на межі між художньою й 

нехудожньою літературою викликає методологічні труднощі в оцінці їхньої 

літературності на фаховому рівні. Здатність змінюватися в постійному 

оновленні виявляє витоки жанрової феноменології.  

Тисячі років, включно з класицизмом, парнасизмом і неокласицизмом, 

відповідність жанровому припису була одним із головних орієнтирів при 

оцінюванні твору. Жанри рухаються й видозмінюються не хаотично, а з 

певною закономірністю.  

Оглянувши панораму довгочасного розвитку жанрів, вкажемо на певні 

закономірності. Кожна епоха формує власну жанрову систему, а це означає, 

що жанри в сукупності складають арсенал потрібних для відображення життя 

епохи мистецьких форм. Античність потребувала однієї системи жанрів, 

середньовіччя – цілком іншої.  

Ще одна закономірність проявляється боротьбою традицій і новаторства 

саме в жанровій сфері. Навіть самі поняття традиційного (усталеного, 

класичного) й новаторського найяскравіше виявляють себе в жанрі. Культура 

стоїть на межі між канонізацією й деканонізацією жанрів. Античність і 
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споріднені з нею епохи Відродження, класицизму, Просвітництва (плюс 

неокласики ХХ ст.) тяжіють до жанрової канонізації. В осерді цих культурних 

моделей увиразнюється розуміння жанру як наслідування класичних зразків, 

вияв спадкоємності культури, її міцних коренів, глибинних першоджерел 

тощо. Література епох реалістичного світосприйняття відбиває орієнтацію на 

правила та норми, що виокремлюють певну жанрову форму й чітко 

окреслюють її функцію. Натомість середньовіччя започаткувало цілком 

протилежне ставлення до жанрів. Нуртування суб‘єктивності відкрило браму 

оновлення, дало змогу скасувати чи переформатувати всі відомі на той час 

форми культури й відкрити цілком нові. Так само досвід деканонізації 

продовжили епохи бароко та романтизму. Естетичні засади названих епох 

сформували основні орієнтири жанрового новаторства, якими культура 

послуговується й досі. 
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РОЗДІЛ 3. 

ФОРМАЛІСТИЧНА ПОЕТИКА 

В ПРОЦЕСІ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ПОНЯТТЯ ЛІТЕРАТУРИ 

 

3.1. Формалізм: три значення одного поняття 

 

Окреслившись у філософії, дихотомія змісту й форми в мистецькому 

ракурсі стає виразнішою. Для творів мистецтва, які найперше сприймаються 

відчуттями, а вже потім доходять до розуму, форма (тобто те, що впадає в око, 

вловлюється вухом) має першорядне значення. У тисячолітній боротьбі за 

пріоритет змісту й форми останнє слово сказали формалісти: «Зміст – це 

форма, а форма – це зміст». Такою формулою вони утвердили головне пра-

вило реципієнтів різного ґатунку (від читача-любителя до критика): щоб 

зрозуміти зміст, потрібно осягнути форму. 

Сучасне трактування дихотомії змісту й форми походить з «Естетики» 

Ґ. В. Ф. Геґеля, хоча ще Арістотель розглядав літературний твір як формально-

змістову єдність. Попри звичність й активне використання понять, їхня 

наукова рецепція супроводжується особливо гострими сутичками та 

розходженнями саме в царині розуміння, якою повинна бути література 

(літературний твір). Досконалість форми тисячоліттями була непохитним 

критерієм при віднесенні словесного тексту до мистецьких творів. Але 

аксіологічний зміст означення досконала форма в різні часи тлумачили зовсім 

інакше.  

Взаємовідповідність змісту та форми була й залишається непорушним 

критерієм художньої досконалості будь-якого мистецького твору. С. К‘єркеґор 

наполягав на нерозривності форми та змісту художнього твору, бо саме вона 

забезпечує його безсмертя. Він уважав, що в процесі аналізу твору й 

виявляється злитість змісту та форми, їхня взаємозалежність: «Коли ми 

говоримо про тему, то з‘ясовується, що ми насправді говоримо про щось 
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зовсім відмінне, а саме про процес, що утворює форму. З іншого боку, якби ми 

почали з процесу, що утворює форму, і стали б наголошувати лише його 

значення, то відбулося б дещо подібне» [227, с. 488]. Видається, що поза 

ідеологією панує давня аксіома –  форма відповідає змістові – й навпаки, яка 

вже ніби не потребує доведення
1
. Але насправді ця теза належить до чи не 

найбільш абстрактних тез літературознавства, адже, як довели прихильники 

формалістського аналізу, зміст дорівнює формі, а отже визначити лінію 

розмежування неможливо, а тим більше неможливо встановити, що саме й 

чому саме має відповідати в багатоплощинному й багатовекторному світі 

словесного тексту.   

Сучасна дослідниця О. Червінська, розмірковуючи над «аргументами 

форми», зауважує: «Форма завжди чимось аргументована. В онтологічному 

значенні, як така, вона не має права на статус самодостатньої речі, хоча, 

безсумнівно, зумовлюється логічним ланцюжком, що об‘єднує задум і 

творіння в справжню цілісність, об‘єктивно-суб‘єктивну знакову монаду, мета 

якої – наша свідомість і наша реакція» [453, с. 7]. У контексті рецептивної 

естетики чітко виявляє себе вразливість форми саме з боку формалізації 

елементів. Досконала форма все більш віддаляється від дослідників як 

об‘єктивована даність, частіше нагадує недосяжний на практиці ідеал чи 

наївне романтичне мріяння.  

На сьогодні терміном формалізм позначають такі явища, як метод, 

методологію, світогляд [283, с. 9]. У сучасній свідомості поняття формалізм 

насамперед асоціюється з етапом модернізму (російська формальна школа) й 

радянською боротьбою з формалізмом, розпочатою в 1920-ті рр. нібито 

принциповою дискусією й завершеною в 1930-ті відправленням на Соловки 

                                                 
1
 З-поміж численних висловлювань про нерозривність змісту й форми 

зупинимося на думках зі сфери філософії та психології. Геґель: «Зміст є не що 

інше, як перехід форми у зміст, а форма – перехід змісту у форму» [80, с. 298]. 

Л. Виготський центральною проблемою психології мистецтва вважає «здолання 

матеріалу художньою формою» [72, с. 17]. 
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всіх «запеклих формалістів». Офіційне літературознавство наполягало на 

верховенстві змісту, а надмірну увагу до форми тлумачило як буржуазне 

естетство – мистецтво для мистецтва, а не мистецтво для народу, як 

пропонували радянські ідеологи. Отож термін формалізм набув відверто 

негативного маркування. У пострадянський період науковці швидко 

позбулись упереджень стосовно формалізму як методу дослідження 

літератури, хоча теорія й досі розходиться з практикою. А формалізм як якість 

літературних (і загалом мистецьких) творів увійшов у нову стадію (чи не 

апогей) експериментів із постмодерністським ухилом у бік компіляцій і 

комбінацій забутих чи півзабутих надбань, отже теж утратив негативний 

маркер.  

Формалізм як літературознавча стратегія ґрунтується на загально-

філософських засадах. Принципова позиція І. Канта про безкорисливість 

естетичного сприйняття прекрасного, неодноразово висловлена ним на 

сторінках його праць з естетики
1
, покликала до життя теорії кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. Німецький естетик К. Фідлер (1841–1895) уважав, що 

справжньою сферою мистецтва є царство видимих барв, формальних 

співвідношень світла й тіні за повної байдужості до категорій змістовності. 

Теоретик й історик мистецтва Г. Вельфлін (1864–1945) убачав у формі творчу 

першопричину, зумовлював художню індивідуальність історичним баченням. 

Наприклад, у малярстві ренесансний стиль характеризують такі риси, як 

лінійність, площинність, замкнутість форми, ясність і деталізація (Рафаель, 

Дюрер); бароковий – глибинна побудова композиції, відкрита форма, 

мальовничість, підпорядкування частин цілому, затемнення ясності (Рубенс, 

Рембрандт). Власне літературознавчі концепції запропонував французький 

                                                 
1
 Кант говорив, що «прекрасне те, що всім подобається без [посередництва] 

розуміння» [179, т. 5, с. 222]. Згодом В. Шкловський писав: «…―художнє‖ 

сприйняття – це таке сприйняття, за якого переживається форма (може, і не тільки 

форма, але форма неодмінно)» [480, с. 36–37.].   
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критик Ф. Брюнетьєр (1849–1906), а розвинули німецькі дослідники 

О. Вальцель (1864–1944) і В. Дібеліус (1876–1923). 

Такі потужні предтечі впливали на російський формалізм, представлений 

ОПОЯзом (Б. Ейхенбаум, В. Шкловський, Л. Якубинський, Б. Томашевський, 

Ю. Тинянов) і Московським лінгвістичним колом (М. Трубецькой, Р. Якобсон, 

О. Брік). Саме російські науковці-філологи зважилися піднести слово 

формалізм на прапорі власних досліджень. Жорстоко придушений радянською 

ідеологією, за кордоном формалістський
1
 метод вплинув на появу 

структуралізму й постструктуралізму, активізував розвиток семіоти-

ки / семіології. Повернення формалістських досліджень відбувалося і в 

радянський період, а особливо після нього. Відтак формалізм міцно 

тримається як провідний напрям літературознавства, який покликаний 

глибоко аналізувати літературне явище з боку форми. 

Серед численних визначень і розвідок, присвячених формалізмові як 

науковому методові, виділяємо дефініцію сучасного лінгвіста, семіотика та 

антрополога В. Іванова: «Формалізм – це система прийомів аналізу 

літератури, поезії та прози, яка базується на припущенні, що це справжнє 

мистецтво слова, а якщо це мистецтво, то ми повинні зрозуміти, як саме в 

цьому мистецтві слово перетворюється, чому воно відрізняється від звичайної 

мови» [158]. Безперечно, що такого типу судження розвивають започатковану 

формалістами початку ХХ ст. концепцію поетичної мови. Її, як зазначає 

З. Мітосек, трактують як систему правил художнього виразу: «У цьому сенсі 

це була категорія ширша від мови поезії, адекватна ―літературності‖, себто 

комплексу прийомів, що обертають мовне висловлювання на художній твір» 

[291, с. 208]. За витоків формалізму мову поезії трактували як своєрідний 

діалект, що відрізнявся від буденної мови. Згодом Я. Мукаржовський і 

                                                 
1
 В. Жирмунський у статті К вопросу о «формальном методе» розмежував 

поняття формальний / формалістський метод досліджень [140, с. 98]. 
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Р. Якобсон переосмислили цю теорію, доводячи, що поетична функція є 

художнім застосуванням засад загальної мови [див.: 539]. 

Об‘єктом формалістського аналізу може бути будь-який твір літератури, 

однак найперше під такий погляд потрапляють художньо досконалі тексти. 

Проблема мистецької вартості творів завжди була гострою для 

літературознавства, численні методики її виявлення логічно й часто 

приводили до абстрактних результатів. Осягнення естетичної довершеності 

літературного твору (як і будь-якого витвору мистецтва) найперше 

відбувається інтуїтивно, а вже потім слідує «розкладання» на полички 

змістових і формальних елементів. Хрестоматійну істину, що вдалим є твір, де 

зміст ідеально пасує формі (або навпаки), фактично неможливо використати 

за практичного застосування навіть як загальнометодологічну настанову. 

«Огонь в одежі слова» (І. Франко) теж буває різним, як і «одежа». 

Безсумнівно, що шедеври світової літератури творилися на подиху 

божественного генія, але є твори, позначені копіткою працею, сидінням над 

словом, майструванням. Власне, ці два типи творчості й алегоризувалися в 

образах Генія й Майстра.  

Окрім того, рівень формалістичності у творах художньої літератури теж 

різний. Вживаючи термін формалізм, маємо на увазі також певну функційну 

установку, перспективу закладеного у творі взірця, коли продуманість форми 

підкоряє стихійність творення. Виразно цей аспект проявляється саме в поезії, 

яка «обтяжена» нормами віршування.  

«Поезія – царина тих наскрізь особистих вражень, що їх не можна 

передати безпосередньо за допомогою ідей. Там, де мова з усіма своїми 

засобами вирізьбленого слова – вишліфованого в лабораторіях філософів і 

учених і витертого з усіх боків у щоденному суспільному обігу – почуває себе 

безсильна передати те, що відчуває одиниця, саме нині, в такім-то середовищі, 

під впливом таких-то зовсім своєрідних спонук, саме там починається світ 

поета» [359, с. 455]. На думку М. Рудницького, розвідку якого «Між ідеєю і 
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формою» цитовано, умовності форми творять самі поети: «Віршобудові 14-

рядкового сонету, розмірові гекзаметра або александрина не відповідає ніяка 

зовнішня дійсність; усі закони поетики – це виведені ex post узагальнення на 

підставі якоїсь кількости творів, що своєю раз вибраною формою 

розбуджували впродовж якогось часу враження своєрідної екзотики, 

завішеною, наче міст зідхань, над каналом буденщини» [359, с. 456]. 

Форма – це пріоритет будь-яких мистецьких пошуків. Виробленість форми 

(попередньо – увага до форми, настанова на її шліфування) – ознака 

літератури, її важлива якість. Нарешті, слово формалізм варто вживати й у 

третьому значенні – як оцінну категорію естетики, синонімічну до естетства 

(чистого мистецтва). При цьому наголосимо: формалізм у третьому значенні 

синонімічний також антично-класицистському розумінню відшліфованої 

(виробленої) форми. Дві протилежні традиції – естетство й функційність – 

рівною мірою плекали форму й саме форму використовували як мірило 

цінності літературного твору. Особливо чітко це простежується в поезії. 

 

 

3.2. Формалістична тенденція європейської поезії 

 

Як відомо, засади віршувальної традиції в європейській поезії мають два 

потужних джерела: античну поетику й середньовічну поезію трубадурів. Коли 

антична поетика розтеклася прийомами всією літературою (це 

продемонструємо в наступних параграфах), то творчість трубадурів 

започаткувала досить тривалу європейську тенденцію. Наведемо міркування 

М. Мейлаха про роль куртуазної лірики в конспективному викладі 

І. Качуровського: «Не буде перебільшенням сказати, що поезія трубадурів 

зробила початок усій наступній ліричній поезії Європи. Поезія провансальців 

лежить біля джерел італійської лірики, їй багато в чому зобов‘язаний Данте, 

вона впливала і на формування поезії французьких труверів і німецьких 
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міннезінгерів. Через творчість Петрарки і поетів-петраркістів трубадури далі 

впливали на дальшу поезію Європи» [183, с. 200]. Концепцію М. Мейлаха, 

який спирається на когорту зарубіжних дослідників літератури Провансу, 

підтримали російський формаліст Б. Ярхо й уже згаданий український 

теоретик І. Качуровський. Поезію трубадурів вирізняє послідовний формалізм, 

оскільки, як і античні поетики,  він найперше плекає вимоги до віршованої 

форми.   

Слово трубадур, як уважає більшість істориків, походить від 

окситанського дієслова trobar – ‗вигадувати, винаходити нове, знаходити‘. На 

думку М. Мейлаха, ця лексема пов‘язана й із вузькоспеціалізованим 

пізньолатинським дієсловом (con)tropare зі значенням ‗творити тропи‘, тобто 

неканонічні вставки в літургічні гімни [285, с. 508]. У будь-якому разі, вона 

якнайвлучніше характеризує вміння дібрати точне слово або риму.  

Поетична функція мови, що набула в трубадурів виняткового значення, 

визначає структуру досить давнього дослідження М. Мейлаха. Вказавши, що 

крайні точки трактування ролі трубадурів як секретарів багатих сеньйорів або 

еквілібристів словами не виправдані, дослідник доводить незаперечну роль 

куртуазних віршів у становленні літературно-поетичної мови. Лінгвістичні 

експерименти трубадурів актуалізувалися й у сфері рими. 

Трубадури створили своєрідну культуру любові – Fin’Amors (куртуазна 

любов), яка протистоїть Fals’Amors (несправжня любов). Нормальним стало 

поклоніння трубадура Дамі, яка, зазвичай, була недосяжною для 

шанувальника
1
. Однак мета куртуазної любові – не володіння об‘єктом 

поклоніння, а постійне вдосконалення куртуазної особистості. Куртуазна 

любов із притаманним їй елементом гри не є об‘єктивним змістом творів 

                                                 
1
 Міф про недосяжну в усіх аспектах любов знайшов поетичне вираження у 

творі Джауфре Рюделя «Дальняя любовь» (у перекладі А. Неймана). В його 

основу лягла середньовічна легенда про менестреля (імовірно, й самого Рюделя), 

який закохався в принцесу, котру ніколи не бачив. Ставши хрестоносцем, він 

вирушив на її пошуки, але захворів смертельною хворобою та помер на руках 

принцеси, яка з горя зреклася світу в монастирі. 
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трубадурів, але ототожнюється із самим актом поетичної творчості, з удоско-

наленням поетичної майстерності. 

Трубадури приділяли багато уваги характеристиці досконалого або 

«лояльного» закоханого: він мусив догоджати забаганкам обраної ним Дами; 

виявляючи скромність і терпіння, задовольнятися найменшими знаками уваги 

з її боку; ні за яких обставин не переступати певних меж. У рівні поезії 

трубадури перемістили поняття зі сфери феодальних відносин сеньйора й 

васала у сферу куртуазних стосунків лицаря і Дами. Любовний кодекс 

визначав цілий уявний світ, у якому перебували ліричні герої.  

Поетичне кредо трубадура й кодекс лицаря Дами висловив Арнаут Даніель 

– один із провансальських бардів, чиї вірші стали апогеєм «вишуканого 

стилю»: 

Гну я слово и строгаю 

Ради звучности и лада, 

Вдоль скоблю и поперек 

Прежде, чем ему стать песней, 

Позолоченой Амором, 

Вдохновленной тою, в ком 

Честь – мерило поведенья [цит. за: 285, с. 200]. 

Цитована строфа кансони демонструє засадничий принцип праці 

трубадурів над словесним матеріалом. Піднесений ідеал куртуазної любові, 

відповідно до середньовічної естетики, вимагав довершеніших способів 

вираження, що найперше утруднювало форму. В окремих моментах зумисне її 

утруднення призводило до герметичності віршів. 

Творчість трубадурів сформувала досить тривалу традицію. Їх 

спадкоємцями на французьких землях стали трувери – північнофранцузькі 

поети-лірики кінця XI – початку XIV ст. Деякі дослідники пропонують не 

розділяти понять трубадур, жонглер, трувер, об‘єднавши загальним 

менестрель. 
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Під впливом романських менестрелів склалася куртуазна лірика німецьких 

мінезингерів XII–XIV ст. Висока любов і служіння Дамі залишилися 

головними темами німецького мінезанга (нім. Minnesinger – той, що оспівує 

кохання). Хронологічним продовженням мінезанга став мейстерзанг (нім. 

Meistersang, Meistergesang) – музично-поетична творчість мейстерзінгерів (від 

нім. Meistersänger – майстерний співак), членів професійних цехових 

об‘єднань поетів-співаків із-поміж середнього та дрібного бюргерства в 

Німеччині XIV–XVI ст. Світ мейстерзінгерів барвисто й загалом вірогідно 

зображений в опері Р. Ваґнера «Нюрнберзькі мейстерзінгери», створюючи 

яку, композитор використав книгу Й. К. Ваґензайля «Про солодке мистецтво 

мейстерзінгерів» (Von der Meistersingern holdseligen Kunst, 1697). 

Означення солодкий тут не випадкове. Воно суголосне рухові  

європейської поезії, яке отримало назву dolce stil nuovo («солодкий новий 

стиль») і представлене творчістю італійських поетів ХІІІ ст., здебільшого 

флорентійців. Сонети, канцони, балади поетів цього руху прославляють 

духовний вид любові й жіночої вроди щирою, делікатною, позбавленою 

грубих розмовних слів мовою. Як і провансальські трубадури, які розвинули 

наддіалектний мовний стиль, поети нового стилю облагородили італійський 

діалект, що згодом ліг в основу літературної мови. 

Поета Ґвідо Ґвініцеллі вважають попередником стілновістів («поетів 

нового стилю»), а найблискучішими поетами цього стилю стали 

Ґуідо Кавальканті та Данте Аліґ‘єрі. Цей рух дуже вплинув на італійську 

поезію в період до творчості Петрарки. Данте Аліґ‘єрі й Франческо Петрарка 

навічно залишаться у світовій літературі співцями платонічної любові, а імена 

оспіваних ними дам – символами жіночого ідеалу.  

Популярне жіноче ім‘я Беатріче Данте увіковічив у власній творчості. 

Співзвуччя з латинським словом beatus (благословенний), що має виразні 

християнські конотації, згодилося Данте в «Божественній комедії», де його 

кохана стає провідником у раю. Ім‘я Беатріче трапляється у творчості 
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провансальського трубадура Раймбаута де Вакейраса, який жив на сто років 

раніше за Данте, навіть перші рядки їхніх поетичних присвят суголосні. У 

численних творах наступних століть образ Беатріче постає символом 

ідеального кохання. 

Петрарка теж не першим опоетизував ім‘я Лаура, яке походить від жіночої 

форми латинського слова лавр (laurus). Провансальський трубадур 

Маркабрюн уперше обіграв це ім‘я, протиставляючи l’aura freida / l’aura 

doussa. Один із наступних трубадурів використав слово l’aura (повітря – вітер) 

як умовне ім‘я дами з Вентадорна, причому топонім також пов‘язаний із 

вітром (vent). Арнаут Даніель багаторазово обіграв слово, використовуючи 

його в значенні лавр, вітер, трудитися (laurar). Гіраут де Калансо наслідував 

Арнаута в пісні «Si tot l‘aura s‘es amara» [285, с. 52]. 

Гру слів трубадурів підтримав Петрарка. Поет використав ім‘я Лаура в 

поєднанні з мотивами золота (наприклад, Laura – l’aurea, тобто «золота»; 

l’aureo crine – «золоте волосся»), лавра (італ. lauro – ‗лавр‘), повітря (l’aura 

soave – «приємне повівання»), збігання часу (італ. l’ora – ‗час‘). Саме завдяки 

Петрарці ім‘я Лаура стало символом платонічного кохання. 

Наслідування Петрарки в оспівуванні об‘єкта неземної любові вилилося в 

потужну течію поезії, яка з руки Ніколо Франко отримала назву петраркізм. 

Напрям зародився у ХІV–ХV ст. в Італії та поширився на інші європейські 

країни. Завдяки численним наслідуванням відбулася канонізація 

«Канцоньєре» як взірця поетичного стилю. Поети-петраркісти відтворювали 

переважно платонічні переживання у витончених віршових формах, 

продовжуючи цим самим традиції поезії менестрелів. 

Цей культ духовної й формалістичної краси підхопили французькі поети 

«Плеяди» (La Pléiade) XVI ст., продовжили преціоністи XVII (від фр. precieux 

– дорогоцінний; витончений, манірний) і маніфестично оформили поети 

«Парнасу» (Parnasse) в ХІХ ст. Однією з визначальних рис розвитку 

французької літератури в контексті європейської в часи абсолютних монархій 
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стала відмова митців від національно-народного коріння, що привело до 

аристокритизації мистецтва на рівні змісту й форми. Так, наприклад, загальна 

настанова «Плеяди» полягала в ігноруванні традиційних національних форм, 

ставленні до поезії як до клопіткої праці та в оспівуванні духовного 

аристократизму. У такому контексті підноситься роль поета, який повинен 

прагнути до краси. У сфері поетичної мови поети «Плеяди» вдавалися до тво-

рення неологізмів і запозичень латинських та грецьких зворотів. Як і 

провансальці та петраркісти, «плеядівці» активно розвивали літературну мову 

– маніфестом групи став трактат «Захист та прославлення французької мови» 

(La Deffence, et Illustration de la Langue Française, 1549).  

Найвидатнішим законодавцем стилю серед «плеядівців» був П‘єр де 

Ронсар. Умовність сформованої ним доктрини вимагала складати штучні оди, 

у яких поезія приглушувалася вченістю, але в цій кузні майстерності вірш 

набував надзвичайної гнучкості. Ронсар буквально селекціонував ліричні 

форми високої краси та звучності, привніс у французьку поезію різноманіття 

віршових розмірів, гармонізував вірш. У його творчості відгукується петрар-

кізм, який поєднується із чуттєвістю зображення природи. Ронсар 

захоплювався новаціями в царині орфографії та словотворення, широко 

користувався відсутністю твердо встановлених граматичних правил, 

уважаючи, що поет має право на вольності. Він активно використовував 

enjambement, алітерацію, сміливо вживав розміри з непарним числом складів 

(9, 11); відродив олександрійський вірш, забутий із часів середньовіччя. До 

рангу великих поетів Ронсара можна віднести як творця багатої ліричної 

форми, нових віршових розмірів, насамперед ронсарівської строфи у шість 

рядків із римуванням aabccd. Трактат Ронсара «Короткий виклад поетичного 

мистецтва» (Abrege d'аrt poetique, 1565) відіграв значну роль у формуванні 

французького класицизму. 

Поезія класицизму продемонструвала виразні явища не просто 

функційності літератури, а приклади життєвого пристосовництва. Зародження 
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класицизму пов‘язують з ім‘ям Франсуа де Малерба (1555–1628). Походячи із 

незаможної родини, він намагався за допомогою віршованих творів, що 

прославляли королівську родину, зробити собі кар‘єру й добитися запрошення 

до королівського двору. Згодом став придворним поетом короля Генріха IV. 

Інший бік французької поезії ХVІІ ст. – преціонізм, представники якого 

вимагали від мистецтва максимального віддалення від «низької» дійсності в 

доборі сюжетів, системі поетичних образів і художній мові. Аналогічні 

літературні рухи існували й в інших країнах (маринізм – в Італії, гонгоризм 

або культизм – в Іспанії; евфуізм – в Англії). Витончений літературний стиль 

преціоністів поєднувався з відвертим підлабузництвом. Оноре д‘Юрфе (1568–

1626), як і Малерб, улещував монарха Генріха IV вихвалянням його діянь на 

користь Європи та власного благополуччя. Літературним відображенням 

салонного життя були численні мадригали, сонети, рондо, послання, позначені 

вибагливими зворотами, словесною грою, поетичними загадками, 

каламбурами. Загалом преціозна поезія європейських літератур має риси 

кастової аристократичної замкненості й формалістичної витонченості.  

На рівні теоретичного осмислення формалістична тенденція європейської 

поезії окреслилася у творчості поетів-парнасців. Позиція самодостатності 

митця, яку обґрунтував Т. Ґотьє в передмові до власного роману 

«Мадемуазель де Мопен» (Mademoiselle de Maupin, 1835), отримала 

концептуальний статус «чистої поезії» (фр. poésie pure). Основоположною 

засадою концепції стала кантівська теза «Прекрасне виправдовує свою назву, 

коли нікому не служить». Розуміння повної іманентності мистецтва не було 

новим, воно лише актуалізувалося в ХІХ ст. Ґотьє фактично виокремив 

поетичну лінію в положенні «чистого мистецтва» або «мистецтва для 

мистецтва», яке запропонував Г. Е. Лессінґ («Лаокоон», 1766), а сформулював 

– l’art pour l’art – В. Кузен.  

Продовжуючи традицію трубадурів, Ґотьє був придворним поетом 

принцеси Матильди, але в очах багатьох залишався бунтарем у червоному 
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жилеті. Так само й у концепції «мистецтва для мистецтва» він став сполучною 

ланкою між романтичними уявленнями про суверенітет митця з його 

творінням і розумінням потреби праці та обов‘язку перед творчістю. Один із 

улюблених образів Ґотьє – порівняння праці поета та скульптура: «Мармур і 

вірш – це два матеріали, однаково складні для обробки, але водночас тільки 

вони здатні навічно зберегти довірену їм форму» [402, с. 27]. Високохудож-

ньою ілюстрацією цією тези є програмний вірш французького поета-парнасця 

«Мистецтво» (L’Art, 1857).  

Так, утвір тим красніший, 

чим взятий матеріал  

трудніший: 

вірш, мармур чи метал
1
. 

Динамічний ритм вірша визначає різностопний ямб у строфічній формі 

катрена. Третій рядок імітує трискладник, який ніби призупиняє злітання 

перших двох версів (перший рядок на один склад довший за другий). Така 

діалектика ритму, що поєднала нерівномірність і неочікуваність у гармонії, 

ілюструє творчий порив. 

Sculpte, lime, cisele;   

Que ton reve flottant  

Se scelle  

Dans le bloc resistant!  

 —  —  —          ЯЯЯн 

 —  —  —             ЯЯЯ 

 —                            Ян                      

 —     —             ЯПЯ     

Перекладачі відомої поезії Ґотьє зберегли віршовий розмір, унісши 

подекуди лексичні зміни. Зваживши на те, що слово flottant – дієприкметник 

чоловічого роду, у прямому значенні – ‗той, що тріпотить‘ (наприклад 

прапор); слово résistant дослівно – ‗той, що чинить опір‘, можна підрядково 

                                                 
1
 Переклад М. Драй-Хмари [128, с. 314]. Поезії Ґотьє українською перекладали 

П. Грабовський, В. Щурат, М. Драй-Хмара, Юрій Клен, М. Рильський, 

М. Терещенко, М. Литвинець. Вдалі зразки перекладів вірша Ґотьє «L‘Art» 

зробили естети: в російській літературі – М. Гумільов, в українській – М. Драй-

Хмара. 
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перекласти ключову строфу вірша так: «Ліпи, шліфуй, чекань (різьби), / Щоб 

твоя мрія нерішуча / Укріпилася / У брилу непорушну!». 

Наказові дієслова першого рядка частково відтворив В. Брюсов у 

російському перекладі («Ваяй, шлифуй, чекань медали!») та М. Драй-Хмара в 

українському («Різьби, карбуй гордливо»). Наведемо переклад М. Гумільова: 

Чеканить, гнуть, бороться, – 

И зыбкий сон мечты 

Вольется 

В бессмертные черты [106]. 

У такому звучанні строфа перегукується з віршами трубадурів (зокрема 

Арнаута Даніеля – «Гну я слово и строгаю»), для яких характерний підхід до 

слова як до матеріального засобу творення на зразок каменю чи металу. 

Стиль Ґотьє-поета визначає раціональний підхід до творчості, а пластична 

краса його віршів ґрунтується на точному підборі слів-образів. «Матеріальна» 

образність творів Ґотьє – наслідок його ставлення до слова загалом: «Для 

поета слова самі по собі й окрім смислу, який вони виражають, володіють 

власною, лише їм притаманною красою і цінністю, як дорогоцінні камені, ще 

не відшліфовані і не вставлені в браслети, кольє або персні <…>. Є і серед 

слів алмази, сапфіри, рубіни, смарагди й інші, що світяться, як фосфор від 

тертя, і чимало праці вартує їх вибрати» (стаття «Шарль Бодлер», 1868)  [100]. 

Саме таким шліфуванням й ограненням займався Ґотьє.   

Концепція Т. Ґотьє стала визначальною не тільки для «парнасців», а й 

вплинула на творчість Ш. Бодлера, Е. А. По, стала поштовхом для формування 

символізму й раннього модернізму. Прикметно, що саме в цей час з‘являються 

поняття артист і художник як синоніми до слова поет. 

Розвиваючи ідеї Т. Ґотьє, один із перших французьких символістів 

С. Малларме проголошує «чисту поезію» єдиною можливістю проникнення до 

«чистих ідей». На практиці цей принцип реалізується у пошуках нового 

ритму, побудові оригінальних синтаксичних конструкцій із використанням 
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несподіваних слів. На думку П. Валері, Малларме створив у Франції поняття 

важкий поет, увів у мистецтво зобов‘язання інтелектуального зусилля. Як 

незаперечні вартості поезій Малларме Валері відзначав зв‘язок слів, рядків, 

їхнього руху з ритмом, що перебували в рівновазі іманентних сил і робили 

вірші зразками досконалості. «Блиск цих кристалічних систем, таких чистих і 

ніби огранених з усіх боків, мене заворожував. Вони позбавлені, звичайно, 

прозорості скла; але якщо якоюсь мірою розумові навички наші й ламаються 

об їхні грані, те, що називається їхньою темрявою, насправді є тільки 

заломленням» [54, с. 315]. 

Говорячи про поезію Малларме, Валері знову ж таки звертається до образу 

відшліфованого каменю. Сам П. Валері настільки майстерно володів словом, 

що, читаючи його есе, отримуєш насолоду не меншу, ніж від поезії. 

Французький поет і філософ порівняно недовго писав вірші, значний час він 

творив есе, де й виклав теорію «чистої поезії», яка не передбачає вираження 

почуттів або зображення зовнішніх реалій, самореференційна, вирізняється 

точністю думки та формалістичною досконалістю.  

У роздумах про чисту (або ж абсолютну) поезію П. Валері, як і всі 

попередники формалістського підходу, обстоює питання мовної доцільності та 

виробленості. «Мова – стихія буденна і практична; отже, вона неминуче 

повинна бути знаряддям грубим, бо кожен нею користується, застосовує її до 

своїх потреб, прагне переінакшити її на свій манер. Як би вона не вросла в 

нас, як би не вкоренилося в нашій душі мислення за допомогою слова, мова, 

однак, є продукт статистичної формації і чисто практичного призначення. 

Завдання поета повинне, таким чином, полягати в тому, щоб знайти в цьому 

знарядді практики засоби для побудови якоїсь реальності, органічно практиці 

чужій» [54, с. 295]. 

 Поетичну творчість П. Валері трактує як працю, яка у ХХ ст. значно 

ускладнилася. Такої думки дотримується й головний теоретик неокласиків 

М. Зеров, який у статтях циклу «Ad Fontes» виклав низку вимог до поетичної 
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праці.  Українські неокласики стали достойними спадкоємцями європейських 

формалістичних традицій. У жартівливому марші визначено дві сторони 

класичного взірця: антична класика та класика французького «Парнасу». 

Посилена увага до античності простежується й у творчості «парнасців», і 

неокласиків. Наприклад, назви збірок М. Зерова «Камена» та Т. Ґотьє «Емалі і 

камеї» мають античне коріння. Каменами римляни називали богинь – 

покровительок поезії, мистецтв, наук. Емаль (також – скли ця) – склоподібний 

матеріал, що використовується для художнього декорування й технічної 

обробки виробів із металу. У мистецтві має місце техніка емалювання. Свого 

розвитку емалювання зазнало в стародавній Греції. Каме я – вирізьблене з 

каменю рельєфне зображення. Мистецтво вирізання камей набуло особливого 

розвитку в стародавній Греції та Римі. На камеях найчастіше зображали богів, 

відомих осіб. Найпоширенішими каменями для вирізання камей були 

напівдорогоцінні: онікс, агат, сердолік.  

Цей момент фіксує не тільки увагу обох письменників до мистецтва 

античності, а й засвідчує ставлення до слова як до необробленого каменю, 

сирого матеріалу, який стараннями митця стає витвором мистецтва. Варто 

зазначити, що київські неокласики, подібно до європейських класицистів, у 

тому числі й «парнасців», надзвичайно шанобливо ставилися до слова, 

повсякчас дбаючи про чистоту та багатство української мови. 

У творчості українських неокласиків умовно розрізняємо засадничий 

(методологічно-ідейний) і образний (текстовий) рівень формалістичних 

традицій. Перший виявляється в увазі до деталі та художньої форми загалом, 

акцентуації на взаємозв‘язку в художньому образі естетичного й 

раціонального, орієнтації на вишуканість, «артистизм» твору, у виявленні 

впливу класичних джерел на подальший розвиток мистецької думки, у 

зваженому підході до новаторства в літературі, неприйнятті політизації 

мистецтва. 
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Текстовий рівень виявляє інтертекстуальний простір поезії неокласиків, де 

серед широковживаних образів європейської культури знайшлося місце й для 

трубадурів. Збірка Юрія Клена «Каравели» містить цикл «Прованс», де маємо 

чотири сонетних портрети трубадурів: «Бернар де Вентадур», «Бертран де 

Борн», «Жофруа Рюдель» (автор подає французький, а не провансальський 

варіант імені) та «Жофруа Рюдель Мелісанді». 

М. Рильський використав поетичний образ Провансу у вірші «Прочитавши 

містралеві спогади». Звернення до трубадурів на початку вірша відсилає до 

назви північно-західного вітру на середземноморському узбережжі Франції в 

долині ріки Рони, що значною мірою сформував ландшафт Провансу: 

Привіт, молоді трубадури,  

Привіт од гарячого духу містралю,  

Од свіжого моря, 

Од грон винограду,  

Од білих і чорних овець  

І від чорнявих та білих дівчат,  

Що рвуть виноград [354, т. 1, с. 152]. 

Наприкінці поезії Рильський вітає вже «гроно фелібрів», очільником якого 

став Фредерик Містраль. Головне завдання руху фелібрів – відродження 

провансальської літератури й окситанської мови. М. Рильський також 

поставив питання мови в центр вірша. За його художньою гіпотезою, мова, яка 

ввібрала і красу природи, і поважну культуру Окситанії, відроджується в 

умовах сучасності. У такий спосіб поет обіграв загальну й власну назви, 

поєднавши алюзійні поля географічно-природного та культурного простору 

Провансу. У контексті аналізованої поезії М. Рильського зринають й паралелі 

зі становищем української мови, яку він сам плекав і розробляв, як і загалом 

неокласики.  
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З-поміж загальних перспектив національної мови вимальовувалася 

проблема мови поетичної. Афористичний вислів М. Зерова зі сонета «Pro 

domo» –           

Класична пластика, і контур строгий, 

І логіки залізна течія – 

Оце твоя, поезіє, дорога [153, т. 1, с. 66]  

– стали не просто програмою для угруповання професорів-поетів, а й 

національним вираженням формалістичної тенденції. 

Отже, формалістична тенденція у європейській поезії вочевидь не 

збігається з певними епохами, напрямами, стилями, різнорідна за тематикою й 

жанровим репертуаром. Хронологічна динаміка розвитку формалістичних 

вимог така: трубадури (ХІ–ХІІІ) → dolce stil nuovo (ХІІІ–ХІV) → петраркізм 

(ХV–ХVІ) → «Плеяда» (ХVІ) → класицизм / преціонізм (ХVІІ–ХVІІІ) → 

«Парнас» (ХІХ) → символізм (ХІХ–ХХ) → неокласицизм (ХХ). 

Мотиви прагнення до формалістичної досконалості були різними. Для 

трубадурів, поетів нового стилю й петраркістів визначальним чинником став 

етикет; представники угруповань «Плеяда» та «Парнас», як і класицисти доби 

абсолютних монархій, орієнтувалися на раціоналізм античного естетичного 

ідеалу (що зумовило навіть назви угруповань); для символістів і неокласиків 

ХХ ст. засадничим критерієм стало естетство. Тисячоліття плекання 

формалізму класичного вірша завершилось у ХХ ст. деканонізацією 

віршування, тріумфом антиформалістичного верлібру. Досконалість такої 

поетичної форми не має визначених показників, що можуть бути використані 

для поціновування зразків. Сьогодні віртуозне віршування все частіше 

сприймають як віджилу традицію, що далеко не відповідає поняттю високої 

поезії. 
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3.3. Формалізм і гра: зорова поезія в європейській традиції 

 

З-поміж проявів формалістичної майстерності вищим досягненням є 

візуальна поезія. Хоча перші її зразки відносять до античної літератури 

(Фестський диск, 1700 р. до н. е.; Вавилонський акровірш, акровіршові 

псалми), можемо припустити, що її елементи або ж передформи існували й 

раніше – у перших графічних наскельних начерках людини. Очевидно, 

виникнення зорової поезії вмотивоване психологічним прагненням людини до 

прикрашання: із винайденням ужиткових речей їй забажалося їх прикрасити, а 

з появою письма – його урізноманітнити.  

Фактично одночасно з виникненням зорової поезії почалося і її 

осмислення. Спостереження стародавніх митців і мислителів за подібністю 

поезії та живопису виражалися міркуваннями на рівні теоретичних 

узагальнень. Плутарх приписував грецькому поетові Симонідові Кеоському 

(556–468 до н. е.) образний вислів «малюнок є німа поезія, а поезія – 

промовистий малюнок», перефразований Горацієм як «малюнок – та сама 

поезія» («Послання до Пісонів», вірш 361). Звичною для сучасного сприйняття 

зорова поезія стала від IV ст. до н. е. у творчості таких авторів, як Сіміас 

Родоський (фігурні вірші у вигляді сокири, яйця, крил), Теокріт (сірінга), 

Досіад (вівтар), Безантіній (вівтар). У поезії середньовіччя зорові форми 

набувають більш абстрактних ознак, цілком відповідаючи суті християнської 

релігії, що зверталася до сил невидимих, недосяжних, до Бога (вірш-квадрат, 

виділений вірш).  

Зорова (візуальна, графічна) поезія – мистецькі твори, які поєднують 

буквений текст й елементи інших знакових систем (зорових видів мистецтва – 

графіка, живопис, декоративно-прикладне мистецтво, архітектура; 

математичні й нотні знаки та ін.). Існування зорової поезії виправдане 

безупинним людським бажанням «поєднати зорові та літературні імпульси, 

пов‘язати надбання цих двох різновидів ув одне естетичне ціле» [534, p. 3]. 
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Психологічною основою візіопоезії є не просто гра, фантазія, а нестримне 

людське бажання гри заради гри, фантазії заради фантазії як «необхідна умова 

художньої, конструкторської, наукової, літературної, музичної і взагалі будь-

якої творчої діяльності» [326, с. 348].  

Гра як елемент культури давно перебуває в полі досліджень з естетики. 

Традиційно початок розроблення теорії гри в культурологічній площині 

пов‘язують з іменами Ф. Шиллера, Г. Спенсера, В. Вундта, які сполучали 

походження гри з виникненням мистецтва. У розумінні Шиллера гра є 

естетичною діяльністю, що породжена надлишком сил і зумовлена насолодою. 

Спенсер і Вундт також уважали гру джерелом насолоди, але перший ставив її 

в ширший еволюційно-біологічний контекст, а другий – у соціально-

історичний.  

Сучасний психолог і дослідник гри Д. Ельконін убачає її схожість із 

мистецтвом на підставі неутилітарного відтворення людської діяльності, коли 

виділяється її власне людська сутність, насамперед норми міжособистісних 

стосунків, які в мистецтві доповнюються осягненням смислу життя й мотивів 

діяльності. На основі етнографічних даних психолог приходить до висновку, 

що в дорослому житті сучасної людини розгорнуті форми гри витіснили й 

замінили, з одного боку, різноманітні види мистецтв, а з іншого – спорт [494, 

с. 20]. 

Власне культурологічну теорію гри запропонував нідерландський учений 

Й. Гейзінґа. Філософ визначає гру як дію, «що відбувається у певних рамках 

часу й місця, у видимому порядку, за добровільно прийнятими правилами й 

поза сферою необхідності чи матеріальної користі. Настрій гри – захват і 

цілковита поглиненість, і він може бути священний чи святковий, залежно від 

нагоди. Сама дія супроводжується почуттями піднесеності й напруги, а 

виливається в радість і розслаблення» [84, с. 152]. Гейзінґа вважає, що названі 

ознаки можуть слугувати й за визначення поезії. «Ритмічна чи симетрична 

організація мови, зумисне приховування смислу, штучна й мистецька 
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побудова фрази – усе це може бути виявами ігрового духу» [84, с. 152]. 

Визнання П. Валері поезії грою, у якій граються словами й мовою, виражає, на 

думку Й. Гейзінґи, не метафоричний, а буквальний смисл. Більше того, 

спорідненість між грою й поезією не обмежується зовнішніми ознаками – вона 

криється й у механізмах самої творчої уяви.  

Якщо поезію (мистецтво) загалом асоціюємо з грою, то творення зорової 

поезії – гра в її первісному вигляді – це розвага й насолода. Навіть коли маємо 

справу з надсерйозним наповненням візіопоезії, як у бароковій релігійній 

традиції, то сам процес творення форми винятково захопливий. Добирання 

слів у різноманітних раках чи лабіринтах схоже на процес складання пазлів чи 

розв‘язування ребусів, не кажучи про власне словесні ігри – нанизування слів 

у тематичному ланцюжку, моделювання слів зі слова, скрабл тощо.    

Зовнішня форма зорової поезії не просто фіксує звукове вираження, але 

водночас творить мистецький факт, який може мати цілком самодостатній 

зміст. Імовірно, ми не відразу вчитаємося в слова, будемо лише дивитися, що 

вони зображають або що ними зображається. У летризмі все зводиться взагалі 

до літер.    

Терміни на позначення цього мистецького різновиду відображають його 

синтетичну природу. Традиційними вже стали такі означення явища, як зорова 

поезія, візуальна поезія, візіопоезія, поезомалярство, фігурні вірші, конкретна 

поезія. Сьогодні в літературознавстві (й ширше – у культурі) з‘являються й 

інші терміни на позначення ракотворчості – поезографія, поезографіка, 

зорослов, які засвідчують саме синтез, поєднання різних видів мистецтва, 

оскільки у фігурних віршах словесна чи буквена гра набуває живописних 

графічних форм. Поєднання слова з новітніми формами зображення відбилося 

в означеннях графіка-текст, 3D-текст, фото-текст, шрифтова поезія тощо.  

Візуальна поезія творить словесно-зоровий образ. Залежно від того, що 

беруть в основу – графічний малюнок, слово, літера, цифра чи музичний знак 

– зорову поезію поділяють на види, «тобто лише формально виражені ознаки 
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дають підстави віднести той чи інший твір до певного класифікаційного виду»  

[393, с. 73]. Зорова поезія використовує виражальні можливості елементів 

писемності (слова, літери), малярства (лінія, колір), математики (цифри, 

знаки), музики (ноти) тощо. Зважаючи на співвідношення елементів і характер 

їх розміщення, М. Сорока поділяє зорову поезію на такі види: фігурна, 

кінетична, звуко-зорова, цифрова, музична [393, с. 73].  

У сучасній вітчизняній науці розроблено низку класифікацій візуальної 

поезії. У дослідженні М. Сороки про зорову поезію кінця ХVІ–ХVІІІ ст. 

наведено генезу європейської візіопоезії від античності до нового часу й 

обґрунтовано розпад епіграматичної поезії на власне епіграму та на курйозну і 

емблематичну поезію. Наступну спробу класифікувати курйозні вірші доби 

бароко здійснила О. Ткаченко, виділивши такі їх види: граматичні, шрифтові, 

графічні, музичні, арифметичні, астрономічні, риторичні [422, с. 8–9]. Укладач 

українсько-англійської антології «Поезографія» Т. Назаренко усталює поділ 

зоропоезії на курйозну й емблематичну. Різниця між ними полягає у 

відтворенні зорового образу: курйозна ґрунтується на словесному консепті, 

емблематична – на смисловому [339, с. 46].  

Назва консептизм на позначення барокового феномену походить від 

іспанського concepto, італійського conccetto, латинського conceptus. Також є й 

інші терміни, які виражають суть цього явища: acutum, akumen, argutiae, 

argutum, puenta та ін. [348, с. 160]. Консептизм як стильова тенденція бароко 

виникла для протиставлення натуралістичному прозовому мовленню, і, 

відповідно, його територія – вірш. Консепт тривалий час сприймали як 

синонім дотепу – основної ознаки епіграми.  

Курйозну поезію, яка в ранніх поетиках входила до розділу про 

епіграматичну поезію, у пізніших поетиках розглядали як окремий поетичний 

рід, що, на думку М. Сороки, виділився на основі одного з різновидів консепту 

– словесного. Оскільки слово має дві форми вираження – звукову й зорову, то 

й словесний консепт може бути звуковим і зоровим. Така постановка питання 
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якісно змінює трактування консепту, пов‘язаних із ним літературних явищ і 

дає підстави виділити додаткові пласти в поетичній структурі бароко. До 

жанрів зі звуковим консептом належать ті, які через такі поетичні засоби, як 

повторення, асонанс, алітерація, рима, луна та ін., створюють курйозний зміст 

(вірш-луна, асонансний, анафоричний, епіфоричний вірш). До другої групи 

належать жанри із зоровим консептом, які тією чи іншою мірою мають зорове 

вираження (фігурний вірш, акро-, мезо-, телевірш, вірш-лабіринт, абетковий 

вірш, піфагорійський вірш, хроновірш, кабалістичний, числовий вірш, 

співвідносний, онограматичний, квадратний, узгоджений, паромейський, з 

однаковим початком і закінченням, доповнювальний, сімплеогичний, 

японський, раковий вірш), що й становить зорову курйозну поезію [див.: 394; 

395]. 

Важливою ознакою курйозної поезії, що дає підстави трактувати її як 

різновид візуальної, є спосіб творення зорового образу – синтетичний, тобто 

утворений за рахунок самого тексту як будівельного матеріалу, на відміну від 

емблематичної поезії (аналітичний спосіб).  

Становлення зорової поезії в багатьох європейських літературах припадає 

на період Відродження. Однак найсприятливішим ґрунтом стало бароко з його 

особливою увагою до форми, синтезу, універсальності, декоративності, 

консептизму тощо. Зорова поезія у двох її різновидах – курйозна й 

емблематична – входила до латиномовних поетик, які вивчали у європейських 

вищих навчальних закладах. Крім релігійних, джерелами зорових образів 

слугували повсякденне життя (меч, прапор, спис, амфора, гаманець, дерево, 

птах), явища космічного масштабу (сонце, зірка, глобус), мотив кохання 

(серце, троянда, весільний келих), увічнення пам‘яті (піраміда, колона), 

визначні події, прославляння людських чеснот та ін. 

У вітчизняному літературознавстві зорову поезію традиційно вважають 

породженням стилю бароко (Д. Наливайко, Г. Сивокінь, В. Крекотень). 

Правильніше, на думку М. Сороки й Т. Назаренко, було б сказати, що зорова 



208 

поезія в українській літературі «збігається» з бароко. Якщо брати до уваги  

загальноєвропейський контекст, то зорова поезія взагалі не є бароковим 

утворенням. Наприклад, фігурні вірші, акровірші були відомі античній 

грецькій літературі, на етапі середньовіччя виникло вчення про емблематику 

та курйозний вірш. На теоретичному рівні курйозну й емблематичну поезію 

почали досліджувати у період Відродження в роботах із теорії поетичного 

мистецтва (М. Дж. Віда, Ж. Ж. Скаліґер та ін.).  

Водночас на українську літературу впливали зразки зорової поезії, що 

йшли іншим, візантійсько-південнослов‘янським шляхом, а також поширення 

писемності й вироблення власної естетики зорової образності в літературі. Ці 

обставини знайшли сприятливий ґрунт для розвитку візуальної поезії в період 

бароко, витворивши національну специфіку.  

Визначаючи передумови виникнення зорової поезії в давній українській 

літературі, М. Сорока вказує на такі фактори: «1. Природна естетична потреба 

у поєднанні літературних і зорових елементів, що, зокрема, виявилося в 

декоративному нанесенні знакових текстів на різні предмети, в написах-

графіті. 2. Візантійсько-південослов‘янський вплив, що, власне, приніс 

писемність в українську літературу, а також пов‘язані з цим традиція орнамен-

тики, використання різних зорових форм при оформленні книг і, можливо, 

конкретні зразки зорових поезій. 3. Греко-латинський вплив, який дав 

основний поштовх становленню зорової поезії в українській літературі ХVІІ–

ХVІІІ ст., принісши уже досить вироблену поетичну теорію, підкріплену 

конкретними творами. 4. Такі стильові особливості бароко, як формальна 

вишуканість, наочність, декоративність, пенегіризм, консептизм, літературна 

гра тощо» [396, с. 105]. 

У зоровій поезії відбилися декоративні риси бароко. Однак якщо одні вчені 

вбачають у зоровій поезії лише «словесно-декоративну орнаментику» 

(О. Білецький), то інші пов‘язують її з прагненням до найповнішого вияву ідеї 

твору (Є. Пеленський), до вияву «нової симультанної художності» 
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(А. Макаров). До теоретичних висновків авторитетів ми ще звернемося, а 

наразі зауважимо певні моменти розвитку українського поезомалярства.  

Яскравим проявом консептизму є творчість Лазаря Барановича. 

Політичний і церковний діяч, єпископ й архієпископ, викладач і ректор, 

засновник храмів і друкар, він знаходив час і для віршування. Його творчість 

складають переважно епіграми, а цілісним вираженням консептизму є збірка 

«Аполлонова лютня» (польс. Lutnia Appollinowa, 1671). Серед віршів 

богохвальної, морально-дидактичної, патріотичної тематики, написаних за 

правилами шкільної польської поетики (переважно одинадцятискладові вірші 

з цезурою посередині, обсягом від двох рядків до кількох сторінок, із парним 

римуванням, алітераціями тощо), збірка містить і фігуральні вірші 

завуальованого змісту. Формалізована словесна гра Л. Барановича стала 

приводом до наукових суперечок. М. Возняк називав його поезії 

«віршилищами», а поетичну творчість – «манією віршування». З ним 

полемізує В. Шевчук. Аналізуючи поезію Барановича, сучасний медієвіст 

відзначає її тонку, вигадливу й своєрідну поетику, яку зовсім не зрозумів 

М. Возняк, бо «міряв ту поезію мірками свого часу» [469, кн. 2, с. 137]. Давній 

український поет вдається до різноманітних утруднених тропів і стилістичних 

фігур, усіляко грається словом, звуком, римою. 

 Тенденційним видається намагання літературознавців «виправдати» 

Л. Барановича у використанні таких «іграшок». Р. Радишевський ще в 

радянський період переконував, що консепт був найвищим виявом образності 

ораторського (усного) й художнього (писемного) слова Барановича, 

виражений в навмисно риторичній декларативній формі [348, с. 165]. Поет 

удавався до численних загадок, ребусів, парадоксів, гри слів тощо. Однак 

означені прийоми «не були для Барановича тільки оздобленням, вони творили 

словесні дотепи, які через консепт мали доносити до читача смисл» [348, 

с. 167].  
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Ще переконливіші аргументи знаходимо в діаспорного науковця 

Ю. Шевельова. Він говорить про неоднозначну громадянську позицію й 

видатну особистість Барановича загалом, а однією з причин несприйняття 

його різноаспектної творчості визначає нерозуміння форми творів. «Форма ця 

– бароккова, але водночас досить індивідуальна. Баранович супроти своїх 

сучасників суворіший і в формі. В проповідях він уникає всього стороннього: 

анекдот, історій, наукових даних. Він зосереджений на одній темі. В поезії так 

само – емблематична поезія йому за малим винятком чужа й далека; суто 

формальних кунстштюків (раки, чаші і т. п.) він майже не знає. Барокковість 

його поезії виявляється в іншому, насамперед в алегоріях» [465, с. 41–42]. 

Переважно дослідники трактують звернення Барановича до фігурних 

віршів як данину тогочасній стильовій тенденції. Українське літературне 

бароко формувалося під загальноєвропейським впливом. За спостереженням 

Д. Наливайка, «з‘являється свідоме й наполегливе прагнення до художнього 

збагачення рідної літератури досягненнями європейських літератур, їх 

жанрами й формами, віршовими розмірами й стилістичними фігурами» [319, 

с. 69].  

Виразно це прагнення висловив Іван Величковський. Зазначивши, що інші 

народи, «звла ща в нау ках обфитуючіє, мно го ма ють не ты лько ораторських, 

але і поетицких, чу дне а мисте рне, природным їх язы ком, од высо ких ра зумов 

составленных трудолю бій», поет-реформатор заявляє, що він «з горли вості 

моє и ку милой отчи знѣ , призва вши бога и божію ма тку и [святых], 

умы слилем, иле зможность подлого [довцѣ ]пу моє го позволя ла, нѣ кото рыє 

значнѣйшыє шту ки поети цкіє ру ским язы ком вы разити, не з якого языка на 

рускій оныє переводячи, але вла сною пра цею моє ю но во на подобенство 

інородных составля ючи, а нѣ кото рыє и цѣ ле русскіє спо собы вынайду ючи, 

кото рыє и иншым язы ком анѣ  ся могу т вы разити» [59, с. 70–71].  

Твори І. Величковського найяскравіше ілюструють курйозну поезію 

українського бароко. Його збірку «Млеко, от овцы  па стыру нале жноє» (1691) 
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можна класифікувати як спробу теоретичного окреслення курйозної поезії та 

демонстрацію її зразків.  

Окрім «Млека…», до важливих поетичних досягнень І. Величковського 

належать панегірик «Lucubratiuncula» на пошану Л. Барановича і збірка «Зе гар 

з полузегарком» (1690). Писаний сапфірними строфами латино-польський 

панегірик «Lucubratiuncula», піднесений архієпископові чернігівському 

Лазареві Барановичу від «towarystwa kunsztu typographskiego» і надрукований 

у Чернігові приблизно в 1680–1683 рр., зберігся в єдиному дефектному (без 

титульного аркуша) примірнику; на останній сторінці його зазначено: 

«Lucubratiuncula Joannis Wieliczkowski». У названих творах І. Величковський 

прагне наблизитися до європейського літературного стилю, який, зокрема, 

сформувався в Польщі в XVI–XVII ст. і поширився в шляхетських колах 

України в другій половині XVII ст.  

У збірці «Млеко…» І. Величковський подає зразки т. зв. carmina curiosa 

або, за його висловом, «поетицьких штучок», тобто зразки текстів із технічно 

складними засобами версифікації: «ехо», різні форми «раків», вірш 

«чво рограни стый», «згожа ючійся», «поря дный непоря док», «єдиногла сный», 

«єдинопадежный», «азбучный», «акростихіс», «жарто вный», «анагра мма», 

«много премѣни тельный вѣ рш» «лябиринт», «столп», «пресѣ каемый вѣ рш». 

До кожного із цих видів письменник додає пояснення характерних його ознак. 

Отже, «Млеко…» становить ніби частину поетики, присвячену спеціально 

теорії carmina curiosa. 

І. Величковський – автор перших в українській літературі паліндромів 

(називав їх раками літеральними). І. Лучук спостеріг, що навіть рік виходу 

збірки є паліндромом: 1691 [274, с. 7].  

У збірці «Млеко…» вміщено три раки – літеральний, словний і 

прекословний. Наведемо приклад рака літерального, «єст вѣ рш, котóрого 

лѣ тéры, и вспáк читáючися, тóй же тéкст выражáют. 
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Менè рáди на рáдость богом міру дáнна 

Анна во дáр бо имя ми обрадовáнна, 

Анна дáр и мнѣ  сѣн ми ра дáнна,  

Анна ми мáти и та ми мáнна, 

Анна пита мя я мáти пáнна» [59, с. 73]. 

Поетичні твори, як задекларовано в передмові до «Млека», мають 

складатися «чу дне а мисте рне, природным їх язы ком, од высо ких ра зумов». 

В. Шевчук виділяє слова високих розумів, указуючи, що це «визначає, з одного 

боку, елітарність такої поезії, а з іншого – що вона є продуктом не чуття, а 

таки розуму, тобто її цінність в інтелектуальному наповненні та в речах, 

якими поети ‗самі тішаться і нащадків своїх уми гострять‘, тож ідеться про 

формальні речі» [469, кн. 2, с. 198]. 

У передмові до збірки «Зе гар з полузегарком» І. Величковський ще 

відвертіше висловлює прагнення до ускладненої незвичайної художньої 

форми, якої вимагав стиль бароко. Простеживши барочні елементи у творчості 

українського поета, О. Білецький прийшов до такого висновку: «Характерною 

ознакою його (стилю. – Т. Л.) є надзвичайно гіпертрофований розвиток сло-

весно-декоративного орнаменту: в художньому творі на перше місце 

висувається форма, змістові надається другорядного значення. Мета 

мистецтва за часів ―барокко‖ – вразити, зацікавити читача несподіваними 

стилістичними ефектами» [449, с. 254–255]. 

Формалістичний струмінь, а особливо панегіризм і курйозне віршування, з 

одного боку, створили погану репутацію бароковій поезії [167, с. 15]. З іншого 

– культура бароко висунула Київ на панівні позиції в тогочасному 

слов‘янському регіоні. Адаптовані європейські впливи трансформувалися й 

поширювалися далі. Зокрема, академік Д. Лихачов відзначає посередництво 

України й Білорусії в поширенні бароко на російському ґрунті [267, с. 387]. 

Європейський контекст української зорової поезії виявлявся й у діяльності 

окремих її представників, зокрема Симеона Полоцького. Загальновідомо, що 
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Полоцький – основоположник російського фігурального віршування. 

Богослов, поет, драматург – у різноманітних довідкових виданнях його 

позиціонують як одного з видатних діячів східнослов‘янської культури 

XVII ст. 

Білорус за походженням, який отримав освіту в Києво-Могилянській 

колегії і, за деякими припущеннями, у Віленській єзуїтській академії, 

Полоцький сформувався як особистість в українській культурі. Закінчивши 

курс наук, він прийняв у червні 1656 р. у греко-католицькому Полоцькому 

Василіянському монастирі (сучасна Білорусь) чернецтво під іменем Симеона й 

отримав посаду «дидаскала» – учителя в братській школі при тім же 

монастирі. Після переїзду 1664 р. до Москви він став Симеоном Полоцьким. 

Перший відомий вірш Полоцького «Акафіст Богородиці», датований 

самим поетом 1648 р., належить до часу його навчання в Києво-Могилянській 

колегії. Творчість Симеона Полоцького у ранній, т. зв. «білоруський» період 

проявляється в розмаїтості поетичних жанрів, тематичних мотивів, форм і 

містить у собі віршовані переклади літургічних текстів, декламації, діалоги, 

епіграми, оказіональну поезію, тобто вірші «на випадок», панегіричні вітання, 

написи до зображень, зразки курйозної поезії, серед яких загадки, акровірші, 

«луна», макаронічні з використанням декількох мов, фігурні у формі хреста, 

променів, «раки», «лабіринти» або, інакше, «скрижаль багатоколійна» із 

сакраментальною фразою, що прочитується багаторазово, та ін. Написані 

польською, латинською, старобілоруською та староукраїнською мовами твори 

раннього періоду засвідчують засвоєння автором норм «шкільної» поетики 

свого часу, а також те, що світоглядно-стильові основи його творчості 

формувалися всередині тривалої європейської риторичної традиції. 

Своїми різнобічними знаннями й інтересами Симеон Полоцький утілював 

тип універсального просвітителя. При царському дворі він дістав визнання як 

мудрий «філософ», «витія» і «піїт». Полоцький брав участь у державних 

справах і займався вихованням та освітою царських дітей, організував низку 
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вищих навчальних закладів за типом польських, українських і західноєвропей-

ських університетів і вільну від церковної цензури друкарню. Новий тип 

культурного діяча в особі Полоцького представники традиційної московської 

свідомості гостро сприймали як чужорідний. Твори автора стали відомі світові 

лише через два сторіччя після його смерті. 

Симеон Полоцький залишив величезну літературну спадщину та суттєво 

оновив тогочасну російську літературу, у тому числі й у галузі віршування. У 

руслі європейських тенденцій Полоцький 1680 р. уперше в московській поезії 

переклав віршами одну з біблійних книг – Псалтир. «Псалтирь 

рифмотворная», яку Ломоносов назвав поряд з іншими книгами «вратами 

своєї вченості», стала початком багатої традиції перекладних віршованих 

псалмів XVIII–XIX ст. 

Оригінальні книги віршів «Вертоград многоцвѣ тный» (1676–1680) і 

«Рифмологіон» (1680) утілюють основні тенденції поетичної творчості 

Полоцького – просвітницько-дидактичну й панегіричну [365, с. 94]. Назва 

першого зі згаданих збірників ілюструє давню традицію поетичних садів, 

вертоградів, які в бароковій інтерпретації набули не тільки декоративного, але 

й смислотворчого характеру. Поєднані способом мозаїки жанрово різнорідні 

вірші морально-дидактичної тематики утворюють органічне ціле. За 

зовнішньої енциклопедичної строкатості книга має внутрішню цілеспрямова-

ність, зумовлену цілісністю авторського задуму: «Його ―Вертоград‖ постає як 

багатоманіття в єдності, як світ, розглянутий по частинах» [365, с. 94].  

Три рукописні списки книги дають змогу простежити рух тексту, який в 

остаточному парадному варіанті має алфавітний порядок розміщення віршів. 

Для цього авторові довелося дописати твори на певні літери, у такий спосіб 

навіть коригуючи первинну ідейну настанову. Це дає підстави зробити 

висновок, що він свідомо рухався до формалізованості. Воднораз алфавітний 

принцип слугував формотворчим началом тогочасним українським авторам. 

Ним керувалися І. Галятовський при створенні «Алфавіту єретиків» (1681), 
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І. Максимович у книзі «Алфавіт собраний, рифмами сложений» (1705), 

К. Зіновіїв у збірнику прислів‘їв (1700–1709). Порядок латинського алфавіту 

використав Л. Баранович у книзі «Вінець Божої Матері» (1680). Ця виразна 

барокова традиція актуалізувала біблійну символіку, зокрема уявлення про 

Христа як початок і кінець усього сущого: «Я є Альфа і Омега» (книга 

одкровення 1.8). Сам спосіб розміщення віршів навіював читачеві думку, що 

твір є образом світу, який розуміється як християнський універсум.  

Найбільш характерною рисою літератури та ідеології бароко 

Д. Чижевський визначає його універсалізм, прагнення авторів «охопити 

безкінечну різноманітність світу» водночас із намаганням «намалювати <…> 

вичерпні картини окремих відрізків світового цілого» [460, с. 408]. Керовані 

ідеєю всеохопної єдності, письменники бароко створювали величезні цикли 

віршів і прози. Отож творчість Симеона Полоцького виявляє одну з 

фундаментальних ідей українського бароко – уявлення про світ як книгу і 

книгу як модель світу, модель усесвіту невичерпного смислу
1
. Окреслені 

тенденції українського бароко увінчує творчість Г. Сковороди. Його трактат 

«Розмова, звана алфавіт, чи буквар світу» (1774) представляє ще одну модель 

універсуму, а збірка «Сад божественних пісень» (після 1785 р.) завершує 

традицію садів, але є, на відміну від дидактичних вертоградів, ліричним 

циклом. 

«Рифмологіон» Симеона Полоцького демонструє розмаїття жанрів 

утилітарної поезії панегіричного звучання, у яких чільне місце посідають ідеї 

священнодержавності та громадянських ідеалів. Функційний характер таких 

творів зумовлює відповідні художні якості: урочиста репрезентативність, 

концентрованість барочних засобів вираження, поєднання ліричного й 

драматичного компонентів, використання елогіарного стилю, що допускає по-

двійне й потрійне прочитання тексту, курйозність. У підкресленій 

зображальності тексту простежується виразна тенденція до поетично-

                                                 
1
 Один із віршів «Вертограду многоцвітного» називається «Мир єсть книга». 
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малярського синтезу. Поєднуючи фактично у граничних проявах релігію й 

мистецтво, творчість Симеона Полоцького сприяла послабленню 

протистояння духовної та світської культури. 

А.  Макаров послідовно «реабілітує» зовнішню фігуральність барокової 

поезії, зокрема графем. Він припускає, що це робилося «для того, аби якось 

пом‘якшити враження від надто вже суворої зовнішності книжкової сторінки. 

Людей з тонким художнім відчуттям завжди відлякує холодна механічність 

книжкового відтворення тексту. Про що б у ньому не йшлося, він завжди має 

вигляд сірого прямокутника і нагадує вікно у якусь похмуру німу безодню» 

[277, с. 247]. Окрім того, дослідник говорить про містифікаційні можливості 

несподіваної друкарської графіки. Наприклад, вписуючи ім‘я Л. Барановича у 

форму хреста, художник І. Щирський наголошує на святості цієї постаті; 

молитву за царя і його родину Симеон Полоцький вписує у форму серця, 

очевидно вказуючи, що він вклав у неї всю душу. На жаль, прийдешні 

покоління не поцінували «барокові вправи з відтінком містицизму і 

присмаком елітарності» [277, с. 249].  

Наступний період популярності візуальної поезії припав на початок ХХ ст. 

завдяки експериментам футуристів, які задля посилення художньої виразності 

накладали ряди різних за своєю природою образів. Містика поступилася 

симультанній умовності. Український футуризм органічно вписався в 

європейський і активно вдався до модної тоді зорової поезії. Знакові витвори 

візуальної європейської поезії містять слов‘янський слід. 1913 р. виходить 

друком поема «Проза про транссибірський експрес і маленьку француженку 

Жанну», текст до якої написав швейцарський та французький письменник 

Блез Сандрар, а графічне втілення здійснила Соня Делоне – французька 

художниця-абстракціоністка єврейського походження, яка народилася в 

Україні на Полтавщині. 1914 р. з‘являється відома каліграма французького 

поета польського походження, художника, критика, провідника авангардної 

паризької літератури (член руху кубістів і футуристів) Гійома  Аполлінера 
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«Зарізана голубка і водограй» – справжній малюнок друкованим шрифтом. 

Згодом візіопоезії складуть збірку «Каліграми. Вірші війни та миру (1913–

1916)» (1918). Текст частини віршів книги утворює графічні малюнки. 

Словесний образ постає в просторі, поєднуючи «намальоване» словами з 

пропусками, з порожнечею, тобто з певним звучанням тексту. Такі 

експерименти своєрідно виражали потребу митця в синтезі вербального та 

графічного образів. Новаторство Аполлінера, на думку дослідників, криється 

не у винахідливості запропонованих малюнків – вони нескладні: сонце, зірка, 

голуб, мандоліна, фонтан, черевик, смужка диму, лінії дощу, а у потребі 

залишитися ліричним поетом і в експериментальній формі. 

Гійом Аполлінер не перший використав таку форму вірша. Ідеограми 

відомі ще з IV ст. до н. е., трапляються вони й у романі Ф. Рабле «Ґарґантюа і 

Пантаґрюель». Серед графістів популярна паризька тематика: 1889 р. Арман 

Бургад створив вірш у формі Ейфелевої вежі: у ньому було 300 рядків, 

причому довжина кожного відповідала контуру малюнка; в Аполлінера теж є 

графічний вірш у формі Ейфелевої вежі, але простішої конструкції; автором 

поезографіки «Ейфелева вежа» є й український поет із Франції Л. Госейко. 

На початку ХХ ст. традицію фігурного писання згадують і на вітчизняних 

теренах. Перші спроби футуристичної поезії українською мовою зробив 

російський поет Василіск Гнєдов. Із ранніх років Гнєдов захопився 

футуризмом, великий вплив на нього мали Олексій Кручоних, 

В. Маяковський, Ігор Сєверянін. До цього ж часу належать кілька поезій 

Василіска Гнєдова («егофутурні пісні») українською мовою, яку він знав із 

часів дитинства на Дону. С. Єфремов в «Історії українського письменства» 

навіть віддав Гнєдову пальму першості в українському футуризмі [134, с. 651]. 

Однак того ж самого року, коли вийшла збірка Гнєдова, а саме 1913, лідер 

українського футуризму Михайль Семенко видав збірку поезій «Prèlude», a 

1914 р. – «Дерзання» і «Кверо-футуризм»; за роки революції – ще вісім збірок. 

Активний організатор, він був засновником низки українських футуристичних 
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угруповань і журналів: «Фламінго» (1919–1921), «Аспанфут» (1921–1924) у 

Києві, а після переїзду до Харкова – журналу «Нова генерація» (1927–1930). 

Крім згаданих, існували ще й менші локальні гуртки футуристів: у Харкові 

«Ком-Космос» (1921), в Одесі «Юголіф» (з участю місцевих російських 

футуристів), у Москві «СІМ» («Село і місто», 1925), що об‘єднувало 

українських письменників у РРФСР. Друкованими органами футуризму в 

1920-х рр. були «Семафор у майбутнє», «Катафалк искусства» (російською 

мовою) і «Гольфштром».  

«Всебічний розгляд українського футуризму як літературного руху» 

зробив О. Ільницький [174, с. 13]. Канадський літературознавець скрупульозно 

виклав історію авангардного явища, аргументовано вказавши на серйозні 

перекручування фактів щодо національних здобутків. Наприклад, науковець 

наводить такий факт: в «Art et poesie russes» (1979, с. 219) першорядний 

український авангардний журнал та офіційний орган українських футуристів 

«Нова генерація» фігурує як «російське» видання [174, с. 12]. Давня історія 

часів бароко повторилася.     

Футуристи не мали такої видатної позиції в українській літературі, як 

свого часу символісти чи неокласики, проте вони активізували поезію новими 

темами й формами, а передусім – експериментаторством. Українські 

футуристи (як і європейські загалом), шукаючи нові засоби художньої 

виразності, знову звертаються до «видимого», або «мальованого» слова
1
. У 

відомій статті «Поезомалярство» Михайль Семенко визначає природу й ґенезу 

нового мистецтва: «Вона (зорова поезія. – Т. Л.) виникає на трупі до-

теперішньої поезії внаслідок нових масштабів ідеольоґічних вимог. Треба 

втілить у відповідну форму звільнену велетенську думку. Думку, котра оперує 

масивами синтезованих понять, а не поняттями первісними, індивідуальними. 

Думку, котра виробить свою ґраматику й власні закони зв‘язання речень – бо 

                                                 
1
 Михайль Семенко говорить про розкладання матеріальної одиниці поезії – 

слова на зорові й слухові елементи, але першочерговим завданням футуристів 
ставить розвиток його візуальної спроможності. 
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елементами речень будуть міста, тунелі, льодовики, гори, верховини, океани, 

вияви титанічного змагання велетенського людського колективу з природою. 

Таку думку не по силі виявити кволому людському голосу – вона втілюється 

або в динаміці мас, або в статиці велетенських полотен, на яких розкидані 

синтетичні поняття» [371, с. 289–290].  

Як перші зразки поезомалярства Семенко пропонує загалу цикли 

«Каблепоема за океан» (розпочата 1920 р., закінчена 1921) та «Моя мозаїка» 

(1922). Обидва скомпоновані з окремих «карток»: «Каблепоема…» – з восьми, 

«Моя мозаїка» – з десяти. Демонстрація поєднання різних медій, зокрема 

поліграфії й поезії, телеграфу й віршів, увиразнювалася формою рамок – 

окремих «картин» із назвою, підписом автора під ними, а в «Мозаїці» – й 

датою. Футуристи активно використовували технічні можливості друку, 

графічного оформлення. О. Ільницький трактує такі експерименти як 

прагнення підняти літературу понад семантичний рівень: «Текст набував у 

футуристів певних властивостей матеріяльної речі, що надавало їхнім творам 

нової онтології. Одиниця значення не зводилась до окремого слова: до уваги 

брали також сторінку й рядок, так само, як аби привернути увагу до власне 

технології письма та друку» [174, с. 354]. Дослідник зауважує, що 

футуристичну літературу взагалі творили в контексті багатьох мистецтв. 

Промовистий навіть той факт, що двоє з трьох співзасновників футуризму 

були художниками – В. Семенко й П. Ковжун. Рух підтримали діячі театру, 

кіноіндустрії, фотографії, видавничої справи. Футуристи не тільки текстово 

втілювали принцип трьох М – місто, маси, машини, а й практично 

використовували найновіші технічні досягнення.   

Творчість Михайля Семенка органічно вписувалася у європейський 

контекст формалістичних шукань початку ХХ ст. Неохоче, але Семенко 

визнавав своїми попередниками таких митців, як Ігор Сєверянін, К. Бальмонт, 

Андрій Бєлий, М. Чурльоніс. Загалом у критиці часто звучать мотиви 

паралелей, а то й наслідування Семенком чужоземних експериментаторів. 
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Його навіть називали українським Маяковським. Окремі твори й справді 

викликають миттєві паралелі, як-от «Сільський пейзаж», який графічно моде-

лює речення «Павло попаси корову», асоціюється з поемою В. Каменського 

«Танго з коровами» (1914). 

Попри все Михайль Семенко став чи не єдиним послідовним 

прихильником i проводирем футуризму. На довший чи короткий час до 

футуристичного руху приєднувалися В. Елан-Блакитний, Юліан Шпол, Олекса 

Слісаренко, Гео Шкурупiй, М. Терещенко, Олекса Влизько, М. Скуба, 

В. Полiщук, М. Бажан, Ю. Яновський, Леонід Недоля та інші, але вони 

здебільшого скоро відходили. Сам Семенко, на думку дослідників, також не 

виявив органічного розвитку. Почасти це можна пояснити атмосферою 

ідеологічного тиску, в якій доводилося творити футуристам. У книзі 

«Український футуризм (1914–1930)» О. Ільницький наводить численні 

приклади «глибоко вродженої радянської упередженості супроти авангарду» 

[164, с. 16]. Окрім того, явище йшло врозтіч із національною літературною 

традицією. З-поміж численних обґрунтувань неорганічності футуризму для 

української культури виокремимо висновок Юрія Шереха: «Течiя ця не була 

органічна в українській лiтературi. Футуризм, як правило, був зв‘язаний з 

урбанізмом. Але цієї перед-умови фактично бракувало в дореволюцiйнiй 

Україні. Великих міст було мало, а українська стихія в них не вибивалася на 

поверхню. Тому український футуризм мав переважно характер наслідування 

чужих, головне російських зразків, i не створив якоїсь школи» [476, с. 706].  

Окремо може йтися і про творчі можливості футуризму. Як показує 

світовий досвід, для багатьох талановитих митців захоплення футуризмом 

було короткочасним періодом або ж супутнім заняттям. Ще вужчим є 

поезомалярство. У того ж Семенка це лічені зразки. Однак творчі шукання 

Михайля Семенка залишили слід в українській поезії початку ХХ ст. й 

знайшли відгук через кілька десятиліть.  
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Наступний етап зорової поезії розгорнувся у світовому контексті у формі 

конкретної поезії (середина 1950-х рр.), оминаючи вітчизняні терени. 

Міжнародний рух офіційно виник під час виставки конкретного мистецтва в 

Сан-Пауло (Бразилія) в 1956 р., а 1958 був опублікований маніфест, який 

стверджував, що «конкретна поезія починається з усвідомлення графічного 

елемента як структурної одиниці» [547, p. 222–223].  

 Стосовно української візіопоезії виняток становила діяльність діаспорних 

митців (З. Бережан, Л. Госейко, Б. Дедора, А. Сукнацький, Ярс Балан). За часів 

СРСР творців візуальної поезії переслідували, оскільки їхні вірші були 

«кусючими», та й формою вибивалися з рамок соцреалізму. Тоталітарний 

режим не дозволяв інакомислення. Одним із небагатьох, хто епатажно 

експериментував із формою, був російський поет-шістдесятник А. Вознесен-

ський. За базовою освітою він – архітектор. Думаючи, що розпрощався з 

архітектурою словами: 

Прощай, архитектура! 

Пылайте широко, 

Коровники в амурах, 

Райкомы в рококо [68, с. 502]   

– митець змінив вид діяльності лише формально, зайнявшись архітектурою 

всередині слів. 

А. Вознесенський вибудовував свої композиції з букв, і ці вірші краще не 

читати, а розглядати, намагаючися зрозуміти, як це зроблено (тобто оцінювати 

як архітектурну конструкцію), знаходити в них несподівані та цікаві 

перетворення. Митець експериментував із художньою формою. Він створював 

«відеоми» («відухи», або «ізопи» – від російського «изобразительное 

искусство», як інколи називав їх сам автор), у яких вірші поєднувалися з 

малюнками, фотографіями, шрифтовими конструкціями. На його думку, така 

візуальна поезія з‘єднує зорове сприйняття з духовним. 
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В одному з інтерв‘ю поет наголосив, що «ніяке інше мистецтво не стоїть 

настільки близько до поезії, як образотворче, і найчастіше ті образи та 

метафори, які не можуть до кінця висловитися словами, виражаються в цьому.  

Коли з‘явилися відеоми, це стало своєрідною концентрацією поетичного. 

Тому в відеомах фігурують поети: Ахматова, Єсенін, Маяковський, 

Мандельштам. Це спроба метафорично, зображально прочитати поета» [69]. 

На думку українського поета-візуаліста М. Короля (теж архітектора за 

освітою), на А. Вознесенського вплинула американська візуальна поезія, адже 

саме після повернення зі США російський поет створив свої відеоми. 

Починання А. Вознесенського активно розвивають сучасні російські майстри 

зорової поезії. Складається враження, що в пошуках сучасних візіопоетів 

немає обмежень. Тут важко не розділити іронію російського автора й 

дослідника зоропоезії Є. Степанова, який каже, що в найближчому часі в 

словосполученні візуальна поезія слово поезія буде зайвим [53].  

Науковці одностайно відзначають інтенсивність зорової поезії в ХVІІ–

ХVІІІ ст. та відродження інтересу до фігурних віршів, який пригас у ХІХ ст., 

на початку ХХ. Узявши до уваги піднесення візіопоезії в бароко, футуризмі 

частково в 60-х рр., тобто етапах, що відрізняються стрімким розвитком усіх 

видів мистецтва та їх активним взаємопроникненням, М. Сорока робить 

висновок: «Очевидно, зорова поезія належить до аристократичних жанрів, які 

функціонують в момент суспільного піднесення і мають хвилеподібний 

розвиток» [393, с. 72]. Надзвичайна активність візуального віршування – друге 

необароко – відбувається в літературі постмодерну з її загальною настановою 

на гру, колаж, епатажність.  

Нині сучасне українське зорове віршування представляє плеяда 

талановитих поетів-експериментаторів, таких непересічних майстрів 

поетичних візій, як Н. Гончар, Т. Девдюк, В. Женченко, І. Іов, І. Кодлубай, 

М. Король, У. Краковецька, М. Луговик, В. Лучук, І. Лучук, В. Мельник, 

Р. Мельників, М. Мірошниченко, А. Мойсієнко, Неда Неждана, О. Нога, 
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А. Перерва, Б. Савицький, Р. Садловський, М. Сарма-Соколовський, 

М. Саченко, Волхв Слововежа, М. Сорока, В. Старун, А. Ткаченко, В. Трубай, 

Н. Чорпіта, В. Чупринін, К. Шишко, М. Шунь, М. Юрик; в діаспорі – Ярс 

Балан, Б. Дедора, А. Сукнацький. 

Творчість сучасних візіопоетів органічно продовжує й розвиває традиції 

бароко та футуризму – і на типологічному, і на історико-культурному рівні. 

Наприклад, ракотворчість М. Луговика містить барокові риси. Зокрема, у 

збірці «Графіті та фрески мого храму» вміщено цикл «Українське бароко», до 

якого ввійшли вірші, виконані в традиційному бароковому стилі, по-

бароковому розмаїті й тематикою. У віршах циклу відображено козацькі часи 

(«Козацька церква в Переяславі», «На спомин з дня 500-ліття Січі»), 

голодомор в Україні («Голод»), трагічна історія Бабиного Яру («Ми усіх 

пам‘ятаємо»). Син Михайля Семенка Роман подарував М. Луговику світлини 

свого батька на знак захоплення його зоропоезіями.  

Про розмах візуальної поезії в українській літературі свідчать численні 

факти. Наприклад, на Міжнародній конференції із зорової поезії «Eye 

Rhymes» в Альбертському університеті (1997) потужно заявила себе 

українська делегація  із семи (всього 50 учасників) українських поетів: І. Іов, 

М. Король, М. Луговик, І. Лучук, М. Мірошниченко, М. Сорока, В. Трубай. 

Окрім цього, з доповідями виступили ще п‘ять представників українського  

походження від Альбертського університету й авторка  дисертаційного  

дослідження  про  зорову  поезію  Т. Назаренко з Філадельфійського  універ-

ситету (США) [396, с. 104–105].     

Книга Т. Назаренко «Поезографія: сучасна зорова поезія українською 

мовою» (Київ, 2005) містить цікаві, навіть унікальні,  зразки сучасних 

паліндромів. Найповнішим на сьогодні зібранням літературних раків є 

антологія української паліндромії «У сузір‘ї Рака» (Тернопіль, 2011) в 

упорядкуванні І. Лучука та М. Мірошниченка. Постмодерна зоропоезія 

продовжує барокову традицію на ідейно-тематичному рівні, засоби та 
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прийоми використовує сучасні, як-от використання математичних знаків та 

енантіоморфний принцип зображення (М. Мірошниченко); шахопоезія 

(А. Мойсієнко); знаковий антропоморфізм (М. Луговик, М. Король, Ярс  

Балан). 

Дослідник й автор візуальної поезії А. Мойсієнко
1
 виділяє такі різновиди 

сучасної української візуальної поезії: силуетний вірш (М. Сарма-

Соколовський, «Дзвін гетьмана Івана Мазепи»; І. Іов, «Хрест»; 

М. Мірошниченко, «Куля земна», «Хіросіма»); силуетний вірш з елементами-

вкрапленнями (М. Мірошниченко, «Фенікс – птах із земель рустських»; 

М. Сарма-Соколовський, «Вітряк», «Кобзарям Коліївщини»; І. Іов, «Різдвяна 

ялинка»); контурний вірш (М. Луговик, «Запорізький курінь»; І. Лучук, 

«Вуха»; І. Іов, «Метелик»); силуетно-контурний вірш (М. Сарма-

Соколовський, «Найсердечніше серце») [293, с. 21–22].  

Примітно, що сучасну українську зорову поезію творять здебільшого 

«теоретики»: М. Сорока, А. Ткаченко, А. Мойсієнко, І. Лучук, Ю. Завадський. 

Як і в часи бароко, поезомалярство – «професорська» справа: викладання 

літературного курсу відразу ж супроводжують ілюстрацією віршувальної 

вправності. Для прикладу, викладач поетики М. Довгалевський залишив 

першу ґрунтовну теоретичну розвідку «Сад поетичний» (Hortus Poeticus, 

1736–1737), а як поет – унікальні зразки зорової поезії. Його відомий вірш-

лабіринт «Anna, potens mundi, saecula longa petas» («Анно, владарко землі, 

довгі роки царюй») можна сьогодні класифікувати як 3D-текст. Багатократне 

повторення слів у певному порядку створює своєрідний візерунок із літер, які 

вибудовуються в певні лінії та площини. Якщо придивитися пильно – бачиш 

текст, якщо сприймати цілісно – малюнок. 

                                                 
1
 Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри сучасної української 

мови Інституту філології Київського національного університету імені 

Т. Шевченка А. Мойсієнко  виступає як оригінальний автор і перекладач із 

німецької та слов‘янських мов, є членом Національної спілки письменників 

України (1988), одним із засновників гурту поетів-паліндромістів «ГЕРАКЛІТ» 

(1991).  
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Безперечно, описувати численні приклади поезомалярства можна довго, і, 

як бачимо, це вже неодноразово кваліфіковано робили. Ми ж прагнули 

звернути увагу на масштаб явища, розмаїття художніх практик і невичерпний 

інтерес із боку дослідників. 

Звертає увагу критичне опрацювання візіопоезії, яка до середини XIX ст. 

залишалася майже невідомою. Одним із перших про неї заговорив М. Петров, 

який у своїй роботі «О словесных науках и литературных занятиях в киевской 

академии от начала еѐ до преобразования в 1819 году» описав дев‘ять 

найцікавіших, на його думку, жанрів курйозної поезії, а також висунув 

гіпотезу про розвиток силабо-тонічного віршування під впливом леонінського 

вірша та про зв‘язок курйозної поезії з магією [387, с. 82]. За ним визнав 

самодостатність такої поезії Д. Чижевський («Історія української літератури», 

«Поза межами краси (До естетики барокової літератури)»). Міркуючи про 

зорову поезію, дослідник порушує проблему ігрової природи мистецтва, однак 

переконує, що «естетичні вартості гри лише в невеликій мірі спільні з красою: 

у грі сутні певна легкість, елегантність поруч з досягненням певної собі 

наперед поставленої мети» [460, с. 385]. 

У зоровій поезії гра стає конструктивним началом, поєднуючи, як у 

конструкторі, слова в різних графічних формах. Не дивно, що Д. Чижевський 

дав узагальнену назву такій поезії – літературні грашки, відзначаючи, що 

вони трапляються в різні поріоди історії літератури, а в добу бароко стають 

одним із «поважних жанрів, ґатунків літератури, і пишуть їх цілком поважні 

автори» [460, с. 385]. Грашки пробиваються навіть у церкву, ними «бавляться» 

святі отці, а за сумісництвом письменники. Д. Чижевський пояснює 

поширеність грашок в означений період, з одного боку, здатністю притягувати 

до себе увагу людини, «змученої, стомленої усіма подіями часу» [460, с. 385], 

з іншого – активне використання «грашкових» віршів, свідчить, на думку 

дослідника, про естетичну кризу химерного стилю, коли «поруч з ідеалом 
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краси в літературних творах бароко стояли й зовсім інші мистецькі цінності»  

[460, с. 389]. 

Незважаючи на ігровий аспект візіопоезії, вражає навіть перелік її 

авторитетних дослідників – С. Бірюков, О. Грузинський, А. Макаров, 

В. Маслюк, А. Мойсієнко, В. Колосова, А. Костецький, В. Крекотень, 

Т. Назаренко, Д. Наливайко, Л. Ушкалов, Г. Сивокінь, В. Соболь, М. Сорока, 

М. Сулима, А. Ткаченко, Є. Пеленський, В. Перетц та ін. 

Високої художньої вартості (зокрема літературної) зорова поезія, зазвичай, 

не становить. Мабуть, причиною є саме формалізм у тому значенні, яке 

надавала цьому поняттю радянська ідеологія. За намагання зробити форму 

максимально віртуозною з процесу творчості зникають глибинні мотивації, які 

надають формі сенсу. Процес творчості фактично урівнють із грою, навіть 

якщо автори мають більш серйозні цілі. Це означає, що віршування стає 

своєрідним словесним тренажером. Те, що до такого технічного 

віршотворення залучаються дослідники літератури, природно: саме такі твори 

виявляють мистецький потенціал слова на межі з іншими мистецтвами, не 

тільки демонструють професійність авторів, а й дають змогу їм глибше 

осягнути природу мистецтва.  

Зорова поезія, її неперервна традиція доводять важливість формалізму (у 

всіх трьох значеннях цього поняття) і посилюють феноменологію літератури: 

найбільш віртуозні у формальному плані твори не стають її найвищим 

здобутком. Отже, формальна досконалість не може бути ідентифікатором 

літературності. 
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3.4. Два вектори українського формалізму: Іван Франко й Леся 

Українка 

 

3.4.1. Прикладний формалізм (Іван Франко) 

 

На перший погляд словосполучення формалізм Франка виглядає 

оксимороном, адже хто як не суспільник і націоналіст у літературі має 

наголошувати пріоритет ідей і всього змістового плану! Але, як це не 

парадоксально, І. Франко в українській літературі чи не найперший заслуговує 

на визначення «формаліст» у другому значенні – як автор, що мав свідому 

настанову на копітке й цілеспрямоване вдосконалення форми, на безупинний 

пошук найбільш дієвих формальних засобів. Його формалізм – функційний, 

отже споріднений з антично-класицистським. 

Подиву гідні кількісні та якісні показники спадщини І. Франка, які 

засвідчують багатогранність й енциклопедизм його діяльності, неймовірну 

працездатність, стали підставою для хрестоматійних висловлювань на кшталт 

«академія наук в одній особі», «титан праці», «розум і серце нашого народу», 

«велетень думки і праці» й однозначно закріпили за ним ім‘я Каменяр. 

Незважаючи на спроби зруйнувати цей стереотип (сьогодні руйнування 

стереотипів уже теж стало стереотипом), він живучий, бо має ґрунтовні 

підстави. 

За два роки до смерті І. Франко писав: «Та скрізь і завсігди у мене була 

одна провідна думка – служити (курсив наш. – Т. Л.) інтересам мойого 

рідного народу та загальнолюдським поступовим гуманним ідеям. Тим двом 

провідним зорям я, здається, не спроневірився досі ніколи і не спроневірюся, 

доки мого життя» [438, т. 3, с. 282]. Слово служити виділене не випадково, 

воно визначає життєве кредо І. Франка.  Споріднені: робити, працювати, 

трудитися, які письменник густо вживає у власному письмі. 
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Був і другий, трагічний бік цієї універсальності. «Мені закидували, що я 

розстрілюю свою діяльність, перескакую від одного заняття до другого, – 

сказав І. Франко на 25-річчі власної діяльності. – <...> Може бути, що сей брак 

концентрації зашкодив мені як письменникові, але у нас довго ще будуть 

потрібні такі, як я, щоб розбуджувати інтерес до духовного життя і громадити 

матеріал, обтесаний бодай з грубшого» [438, т. 31, с. 309]. Слушне зауваження 

С. Єфремова, що різнобічність таланту була «ознакою великої драми, якої 

жертвами поробилось багато з наших письменників» [135, с. 203]. Можливо, 

така різносторонність й заважала повному вияву таланту в окремій діяльності, 

однак у певні періоди потреба в таких людях гостро необхідна. Завдяки 

всебічно освіченим діячам, таким як М. Грушевський, М. Драгоманов, 

Б. Грінченко, у ХІХ ст. було здійснено прорив у придушеній несприятливими 

умовами українській культурі. Значення діяльності І. Франка неможливо 

переоцінити в намаганні здолати перешкоди для українства у прагненні бути 

частиною світової культури.  

Своєю діяльністю І. Франко намагався заповнити значні прогалини в 

багатьох ділянках українського письменства. Обравши для аналізу доробок 

митця в контексті розвитку поетики української літератури, власне поезії, 

можемо уявити масштаби його особистого внеску в розбудову національної 

літератури, оскільки саме в поетичній творчості яскраво виявляється 

майстерство І. Франка. Маємо на увазі не майстерність, а саме майстерство 

– вироблювання, шліфування національного поетичного слова.  

Каменяр був одержимий такою діяльністю. Заклики до праці постійно 

звучать у листах І. Франка до молодих поетів. У тривалому листуванні 

видатного майстра слова й Уляни Кравченко переконливим аргументом у 

потребі настирливої щоденної праці стало покликання на факт з історії 

української літератури, яка після смерті Т. Шевченка «заснітилась» тому, що 

«кождий уважав, що поезії можна писати без студій», без аналізу того, що вже 

було написано іншими. «Тепер нам, молодому поколінню, треба зачати з 
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іншої бочки, треба настроїти ліру на новий лад, треба озирнутися по світі, о 

чім і як співають другі люди. Конечно, я через те ще не раджу наслідувати 

чужих, – я тільки раджу вчитись від них методи, форми, підглядати, відки 

вони черпають в своїм житті живущу воду поезії, і дошукуватись так само і в 

нашому житті подібних джерел» [438, т. 48, с. 369]. Виходячи з таких 

настанов, І. Франко радить читати твори кращих письменників, вивчати мови, 

поетику, з‘ясувати, що то є «ямби і трохеї, і дактилі, і амфібрахи, і всі прочі 

того роду дивогляди». Закінчуючи цього довгого листа, І. Франко резюмує: 

«Ні, не думайте, що коли-небудь без великої праці і без широко знання можна 

було написати що-небудь великого і вічно живучого!» [438, т. 48, с. 370]. 

І. Франко був професійним навчителем для багатьох молодих 

письменників. Окрім критичного розгляду їхніх творів, «практикних завдань», 

він визначає основоположні засади творчості – вчитися у великих майстрів 

слова. Бо, крім природного чуття слова, фантазії, творчої уяви, вправний 

письменник мусить багато знати, бути людиною високоосвіченою, а досягти 

цього можна лише важкою працею. 

Аналізуючи розвиток таланту Лесі Українки, І. Франко також зазначає, що 

талант її «вироблявся звільна», що вона доходила до опанування формою і 

змістом, мовою та ідеями шляхом «важкої, інтенсивної праці». Той факт, що 

письменниця порівняно швидко досягла в поетичній творчості «повного 

майстерства», І. Франко пояснює насамперед не якимись вродженими 

здібностями, а працьовитістю авторки. «Нема сумніву, – каже І. Франко, – що 

се було здобутком дуже інтенсивної духовної праці над власною освітою, над 

опануванням мови і віршової техніки» [438, т. 31, с. 262].  

Знаходимо у І. Франка й визнання «необробленого» таланту, коли не 

майстерність чи освіченість давали результати, а природна геніальність. Саме 

ця думка звучить у висловлюванні І. Франка про творчі стосунки П. Куліша та 

Т. Шевченка: «неосвіченому», невченому поетові майже без труду і без 

зусилля, самі собою, давалися такі речі, такі образи й ідеї, яких учений Куліш, 
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«узброєний розумом, не міг опанувати» [438, т. 33, с. 234–235]. Бо бракувало 

одного – «Шевченкового генія, Шевченкового гарячого чуття, яким він умів 

осяти, огріти все, до чого торкалося його перо. Даремно Куліш вишліфовував 

зверхню форму своїх віршів, щоб вона була ліпшою від ―занедбаної‖ форми 

Шевченкових поезій, – навіть найбільш занедбані, ескізні Шевченкові вірші 

виходили сто раз мелодійніші, натуральніші від Кулішевих гладко 

підгибльованих полін» [438, т. 33, с. 233].   

В одному абзаці Франко порушив кілька питань щодо Шевченкового 

таланту, один із них – віршувальний. Оманливо простий при першому 

зіткненні, вірш Шевченка демонструє розмаїття ритмомелодійних прийомів 

при уважному прочитанні (вслуховуванні). Узяти хоча б поліметрію. Один із 

найбільших творів Шевченка «Гайдамаки» структурований не лише зовнішнім 

поділом на 13 частин, а й архітектонікою вірша. За підрахунками Н. Гаври-

люк, у двох тисячах п‘ятистах шістдесяти дев‘яти рядках поеми прозові 

уривки поєднуються з вісьмома віршовими розмірами – 14-складовиком та 

його варіантами, 12-складовим віршем, 10-складовиком, 6-складовим віршем, 

шумкою та 4-стопним ямбом. Розмір у поемі змінюється сімдесят два рази. 

Така метрична подрібненість не руйнує будови вірша, а створює поліфонічне 

звучання твору [74, с. 82–83]. 

Загалом поліметрія у віршових творах Шевченка представлена 

конструкціями з використанням народнопісенних форм, силабікою книжного 

походження в поєднанні з силабо-тонікою в різних варіаціях, співвідноситься 

з поліжанровістю творів, полісемантичністю образів, полістрофічністю та 

поліфонією вірша, а в окремих творах і полілінгвізмом (рос. в «Великому 

льоху», пол. в «Гайдамаках»).  

Аналізуючи такий формальний чинник, як розмір, С. Людкевич ще 1902 р. 

виснував, що природа частих змін метрико-ритмічного ладу, будова творів не 

штучна, а «гармонізує з усім єством поезії і усім процесом творчості 

Шевченкового генія» [276, ч. 4, с. 125]. 
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Окрім питання віршувальної техніки, І. Франко мимохідь порушив тему, 

яка заслуговує на пильну увагу й стосовно його власної творчості, зокрема 

типу творчого процесу. Ще на початку ХХ ст. західноукраїнський теолог і 

літературознавець Г. Костельник на матеріалі творчості Т. Шевченка й 

І. Франка вибудував концепцію про два типи геніїв: власне генія та майстра. 

М. Ільницький прийшов до висновку, що критерієм такого поділу є те, чим 

керується письменник у процесі творчості [172, с. 18]. Т. Шевченкові 

Костельник приписує домінанту серця (інтуїції, натхнення), І. Франкові – 

домінанту раціонального мислення, хоча справедливо зауважує, що ні геній, ні 

геній-майстер ніколи не існують у чистому вигляді, а в окремих творах 

можуть проявляти протилежні особливості. Стосовно творчості Т. Шевченка 

теолог був переконаний, що «серце в поета є основою його ґенїя. Ним власне 

зближує ся поет до абсолюта» [208, с. 5]
1
. Митець безпосередньо реагує на 

події, а не прагне пояснити їх причини й наслідки. І. Франко «с в о ї х  

д у м о к  т а  п о ч у в а н ь  н е  м і р я є  о  А б с о л ю т а,  а л е  о  

з в и ч а й н е  с у с п і л ь н и ц ь к е  т л о. Хто тієї тайни не відкрив, сей 

ніколи не зможе належно оцінити вартостей поезій» [207, с. 55] письменника. 

Розвиваючи думки Г. Костельника, О. Слоньовська узагальнює: геній – 

природний, самодостатній, для нього характерна насамперед категорія 

глибини сказаного, оскільки це резонанс божественної підказки серцю такого 

митця; майстер – продукт школи, він свій талант реалізує конструктивно, 

шляхом дослідження, аналізу, відстоювання правоти якоїсь тези, розвиває свій 

талант «в ширину» [384, с. 45]. Мовою сучасної психології, припускає 

О. Слоньовська, Г. Костельник визнає Т. Шевченка екстравертом, а І. Франка 

– інтровертом. З огляду на сучасні досягнення психологічної науки питання 

екстраверсії / інтроверсії в структурі характеру потребують корекції та 

розвитку. Однак важливо, що автор актуалізувала проблему типу творчої 

особистості.  

                                                 
1
 Збережено правопис першовидання. 
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Звичайно, порушена тема актуальна та цікава і вимагає глибокого 

спеціального дослідження. Варто наголосити, що йдеться не про рівень 

обдарованості
1
, а про типи творчої особистості – Генія й Майстра. В 

європейській естетиці вони формувалися, починаючи з античності, в 

атмосфері полеміки – кожна наступна епоха ревізувала концепції попередньої 

й додавала нові. Нарешті митці та філософи романтизму остаточно 

актуалізували ірраціональне в процесі творчості. Несвідоме стихійне творення 

стали позначати поняттям геній, протиставляючи його позитивістським 

теоріям мімезису. Фактично відбулося зміщення акцентів із раціональної 

сфери на ірраціональну, а наукові досягнення в галузі психології сприяли 

потужній експансії ролі підсвідомого в процесі творчості. За таких умов 

виникла загроза зробити мистецтво способом збалансування психіки. Однак 

саме тоді, вважає дослідниця модернізму М. Моклиця, «коли трохи піднялася 

завіса над загадковою ірраціональною сферою внутрішнього світу людини, 

багато хто здогадався, що шукати витоки творчості не слід лише ―внизу‖. Але 

―верхом‖ був, як і раніше, розум, раціональне. Спробували знову підняти на 

поверхню надбання позитивістів, реабілітувати звання Майстра, протиставити 

його надміру розтиражованому стихійному Генію» [299, с. 109].   

Ці типи творчої особистості характеризують певні риси, власне й такі, про 

які говорив Г. Костельник. Окрім того, Генію притаманне інтуїтивне творення, 

Майстрові – продумане, що відбивається й на рівні образної системи та мови.  

                                                 
1
 Рівень обдарованості досліджують насамперед генетики, наприклад, 

В. Ефроімсон [496]. До проблем розрізнення таланту й геніальності зверталися 

Ґете, І. Кант, М. Бердяєв, Д. Овсянико-Куликовський. Геґель розмірковував про 

види й рівні обдарованості. Оригінальне образне розмежування здібності, таланту 

та геніальності дає А. Шопенгауер. Він уподібнює митців до небесних тіл: здібних 

порівнює з метеоритами, талановитих – із планетами, а геніїв – із нерухомими 

зірками. Перші створюють швидкоплинний ефект і назавжди зникають; другі 

здатні до більш тривалого та стабільного існування і навіть блищать, але 

«запозиченим світлом»; і лише треті виблискують власним світлом і належать не 

якійсь одній системі, а всьому світові. Див.: [292, с. 617]. 
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Одним із провідних образів Франкової лірики є робітник, каменяр. 

Художній образ, який певною мірою виражає етично-світоглядні засади 

письменника, постає в злитті життєвих реалій та чуття. Підтвердження цих 

міркувань – у текстах самого І. Франка. У статті про польський переклад 

поезії «Каменярі» письменник розкрив механізми творчого процесу, 

інтерпретував підтекст власного твору. 

За свідченнями автора, в основу вірша покладено конкретні враження, 

викликані працею робітників, що розбивали каміння на дорозі, та оповідання 

про будівництво залізничного тунелю в Карпатах. Ці конкретні образи 

слугували імпульсом до створення алегоричного образу громади робітників, 

які спільною працею ламають скелю для промощення дороги. Змалювати за 

допомогою конкретно-чуттєвого образу суспільно-психологічний факт – це й 

значить передати читачеві «глибший ідейний підклад даного живого образу», 

«виявити його глибше символічне значення». У такому механізмі знаходить 

своє втілення загальна закономірність поезії – абстрактні за своєю суттю 

поняття, духовні, психологічні факти передавати зримими художніми 

образами. І. Франко наголошує, що його вірші слід уважати «пластичною 

проекцією» того настрою, який у ту пору переживав не тільки він сам, «але, 

певно, й не один інший, хоч може, й не відчуваючи його так живо» (тут варто 

нагадати основний закон лірики – своє робити чужим, і навпаки). 

Своєрідність художнього відображення стає особливо відчутною, якщо 

його порівняти з науковим викладом ідейної суті твору. Життєвий та «ідейний 

підклад» «Каменярів» Франко-критик передає так: «Вірш був випливом 

тодішнього мого положення і настрою. Засуджений у процесі 1877 р., я 

вийшов із тюрми з тим почуттям, що всяка урядова кар‘єра, спеціально ж 

учительство, до якого я приготовлявся, ходячи на університет, для мене 

замкнена, а до того живо відчував ворожий настрій руської суспільності до 

тих ідей, задля яких мені довелося потерпіти більше як дев‘ятимісячне 

тюремне заключення <…>. З другого боку, я не менше живо відчував той 
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гарячий запал, з яким горнулася до нових ідей часть галицько-руської 

молодіжі, і се викликало в мене при всій невідрадності економічних відносин, 

той бадьорий, бойовий настрій, яким визначалося розпочате М. П а в л и к о м  

і мною видавництво зразу місячника „Громадський друг‖, яке по двох місяцях, 

систематично конфісковане поліцією, перемінилося на неперіодичні збірки 

„Дзвін‖ і „Молот‖» [438,  т. 39, с. 11]. 

Від поетичного тексту «Каменярів» цитована стаття відрізняється 

відсутністю прикрашальних засобів і віршового розміру. Але не це є  

визначальною відмінністю, І. Франко і в наукових текстах часто вживає 

метафори. Різниця двох текстів полягає у відсутності конкретно-чуттєвої 

картини в тексті статті, де про переживання й почуття розказано загально. У 

поетичному ж тексті «Каменярів» поривання, «чуття» оформляються в 

невипадковий образ робітників, образ, який стає для поезії І. Франка 

архетипним.  

Вибір конкретно-чуттєвого образу для передачі думок і почуттів у кожного 

поета індивідуальний. Українська громадянська лірика не може 

продемонструвати іншого такого зримого, фактурного образу трударя як 

виразника глибоких особистих переживань і переконань, та й, зрештою, 

такого «чистого» прикладу громадянської лірики. Цей ідейно-тематичний 

різновид постійно змушує замислюватися над питанням про родову – 

почуттєву природу лірики.  

І. Франко відзначає, що в кращих поезіях на суспільно-політичні теми 

«звичайно видно одно: силу чуття, котрим автор обіймає якийсь ряд 

соціальних явищ і котре позволяє йому сконцентрувати на них велику масу 

світла, зазначити різко їх контури, відрізнити ясно від ворогів і не раз 

розвернути перед читачем ширші перспективи, ніж би се міг учинити 

холодний політик» [438, т. 31, с. 402]. 

Зі сказаного можна зробити висновки: 1) художнє слово має більший 

вплив, ніж політичні гасла, відповідно, воно має виконувати функцію 
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політика, бо робить це ефективніше; 2) ідейність поетичного твору – це 

органічна єдність глибокої думки з не менш глибоким почуттям, причому 

почуття відіграє вирішальну роль, як і має бути в ліриці. 

Про клопітку працю при написанні поетичних творів свідчать спогади 

сучасників і рідних. Виношуючи ідею вірша, І. Франко неодмінно мав бути в 

русі: ідучи вулицею чи ходячи по кімнаті, наспівував наперед мелодію твору.  

За спогадами В. Щурата, І. Франко за допомогою пісенних схем осягав 

співність строфи, добирав для неї щораз «поправніших» рим, а вже потім – 

слова: «Гадка через рій мелодій добивалася до своєї форми. Форма 

зневолювала слова співати, слова аж по всім укладалися в ритм. Білий вірш 

мусив співати в два рази ліпше, ніж римований, щоб за співністю його не 

зауважувалося браку рим» [397, с. 281]. Отож початковий період творення 

поезій носив ритмічно-строфічне визначення майбутніх «мелодій». Цей 

момент й визначає значну кількість пісень у його поетичній спадщині. Роль 

пісенної мелодії у створенні поезій дуже важлива. Примат мелодії над 

майбутньою поетичною формою свідчить не тільки про музикальну 

обдарованість поета, а й про небайдужість до віршової форми. 

Зразки народної творчості й твори світового письменства  найчастіше 

ставали матеріалом обробки І. Франка і в аспекті сюжетно-тематичному, і в 

образно-поетичному. При цьому реалізувалася мета збагачення української 

скарбниці художнього слова. 

Якщо говорити про перенесення в писемну літературу форм народної 

творчості, то тут немає потреби ходити далеко. Українська література постала 

на фольклорі. Однак І. Франко з притаманною йому скрупульозністю 

обробляв і переносив поетикальні засоби народної творчості в писану поезію, 

наголошуючи на потребі наукового аналізу народних пісень. У безперечно 

пісенних за своїм характером поезіях циклу «Зів‘яле листя» знаходимо велику 

кількість засобів використання народнопісенної ритміки та інтонацій. 
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Повтори народних пісень, які створювали розгін для наступної фрази, 

І. Франко використовує для підсилення концептуальної риси образу, а потому 

переосмислює в алегоріях, які значно переростають уснопоетичні образи. 

Наприклад, поглиблюючи паралелізм у вірші-пісні «Червона калино, чого в 

лузі гнешся?», поет не копіює народнопісенні засоби, а підпорядковує їх 

власному стилю, загалом пристосовує до літературної творчості.  

Яскравим прикладом є пристосування жанру веснянок до громадянської 

лірики. Простежуємо використання розвинених літературних форм для 

зображення нужденного життя селянина, політичних гасел. Дуже часто поезія  

І. Франка доповнює його наукову й публіцистичну спадщину. 

Прикладна функція Франкової поезії виражається й у тематиці ars poetica. 

У розділі «Поет» циклу «Профілі і маски» (збірка «З вершин і низин») є три 

мініатюри – «Пісня і праця», «Чим пісня жива?», «Співакові» – про 

призначення поезії. Перший зі згаданих віршів закінчується словами, 

суголосними багатьом літературознавчим статтям Франка:  

Пісня і праця – великі дві сили! 

Їм я до скону бажаю служить; 

............................................................ 

Ними лиш зможу й для правнуків жить!  

[438, т. 1, с. 75] (підкреслення наше. – Т. Л.). 

Подібні факти настільки численні, що можемо укласти цілу хрестоматію 

художнього літературознавства за поетичними творами І. Франка. Класичне 

визначення сонета в «Епілозі» до «Тюремних сонетів»: 

П‘ятистоповий ямб, мов з міді литий, 

Два з чотирьох, два – з трьох рядків куплети, 

Пов‘язані в дзвінкі рифмові сплети, – 

Лиш те ім‘ям сонета слід хрестити [438, т. 1, с. 176]. 

У цитованому творі поет викладає й змістово-композиційні вимоги до 

канонізованої строфи – «конфлікт чуття» в катренах та його розв‘язка у 
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терцетах. У сонетарній формі І. Франко розповідає історію жанру – від 

майстерних форм Данте й Петрарки, Шекспіра й Спенсера, переосмислення 

змістових функцій канонізованої строфи німцями, які зробили з неї меча, і 

резюмує власне бачення ролі сонета в українській літературі: 

Нам, хліборобам, що з мечем почати? 

Прийдесь нову зробити перекову: 

Патріотичний меч перекувати 

 

На плуг – обліг будущини орати, 

На серп, щоб жито жать, життя основу, 

На вили – чистить стайню Авгійову [438, т. 1, с. 150]. 

В українській поезії дофранкового періоду сонет використовували 

М. Шашкевич, М. Устиянович, Ю. Федькович, але ніхто так широко. 

Прикметною рисою сонетів І. Франка є знову ж таки застосування цієї 

літературно-канонізованої форми до проголошення громадянських ідеалів або 

й для натуралістичних замальовок. Другий твір «Вольних сонетів» відбиває 

діалог-виправдання  (Франко не раз виправдовувався й перед собою, й перед 

читачем, наприклад, за декадентство «Зів‘ялого листя») за зраду «молоту 

каменярському» на користь «тонкого різця Петрарки». На що пафосно та 

риторично відповідає: «Ні, я не кинув каменярський молот...» [438, т. 1, 

с. 143].  

Політичні настанови поета, висловлені в незвичній для цього формі, 

зведення канонічної строфи з класичних «вершин» на «низини» дійсності 

роблять сонети І. Франка якісно новим явищем української літератури. 

Оригінальне й групування сонетів у тематичні цикли. Класичній поезії відома 

строго регламентована будова «вінка» сонетів. І. Франко ж не дотримується 

формального канону, натомість зв‘язує твори ідейно та композиційно. На-

приклад, у випадку своєрідного триптиха – «Розмови», «Пісня арештантська», 

«Хто її зложив» – він відливає у форму сонета народну пісню про засудженого 
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до п‘ятнадцяти років тюрми селянина, якого звільнили після десяти років за 

складену ним арештантську пісню.  

Не тільки сонети І. Франко робив прикладними, тобто такими, які 

з‘являються як відгомін певних суспільних потреб. У його жанровому 

арсеналі широко використовуються різні групи лірики: референсні (послання 

– «Товаришам з тюрми», «Данилові Млаці», присвята «Моєму читачеві», 

«Ляхам», «Зоні Юзичинській» та ін., епістола – «Лист до Стефанії», «Лист із 

Бразилії»), некрологічні (епітафія – «Амврозію Яновському», прощальне 

слово – «На смерть молодого поета», «На смерть М. Павлика. Дня 26 січня 

1915 р.», поминальник – «В ХХІІІ-ті роковини смерті Тараса Шевченка»), 

прикладні жанри, що мають умовного адресата (вірш-заклик, повчання). У цій 

класифікації спираємося на Ю. Клим‘юка [див.: 190]. 

Франкова поезія має й конкретних опонентів, наприклад, «Сідоглавому» 

(адресований лідеру народовців Ю. Романчуку), «Декадент» (відповідь 

В. Щуратові). Така поезія стає формою публічних дискусій, відповідно, знову 

активно функціонує. 

Винахідливим і неповторним був І. Франко в індивідуальній поетиці. Він 

широко користувався можливостями легенди, притчі, пісні, думи, афоризму 

тощо. Наповнюючи власну поезію алюзіями й ремінісценціями народної 

творчості, творів давньої літератури, світової класики, плідно працюючи як 

перекладач, письменник розвивав поетикальну систему української 

літератури. 

Доробок І. Франка в царині перекладу складає грандіозну антологію поезій 

різних епох і народів. Щоб збагнути титанічну перекладацьку працю  

Каменяра, досить зазначити, що довідковий том до зібрання його творів у 50 

томах фіксує понад 1260 перекладів лише поетичних творів, які збагатили 

духовну скарбницю України. І. Франко глибоко усвідомлював складні 

суспільно-політичні обставини розвитку української літератури. Саме тому, 

поряд із оригінальною творчістю, він активно заохочував переклад як одну з 
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активних форм творчої діяльності письменника. Переклади із чужих літератур 

дають змогу йти в ногу із загальносвітовим літературним процесом, вони 

засвідчують високий рівень розвитку національної літературної мови. 

Упродовж усього свідомого життя І. Франко невтомно перекладав 

художні, наукові, публіцистичні твори з різних мов, глибоко розуміючи їх 

велике ідеологічне й естетичне значення в розбудові культури рідного краю. 

Одну з найяскравіших праць із питань перекладу («Каменярі. Український 

текст і польський переклад. Дещо про штуку перекладання») І. Франко 

розпочинає словами: «Переклади чужомовних творів, чи то літературних, чи 

то наукових для кожного народу являються важним культурним чинником, 

даючи можність широким народним масам знайомитися з творами й працями 

людського духу, що в інших краях у різних часах причинялися до ширення 

просвіти та підіймання загального рівня культури. Добрі переклади важних і 

впливових творів чужих літератур у кождого культурного народу, починаючи 

від старинних римлян, належали до підвалин власного письменства» [438, 

т. 39, с. 7]. 

Сучасний український перекладач М. Стріха наголошує на 

загальновідомій істині: при початку майже всіх нових європейських літератур 

стояв переклад [405, c. 140]. Ситуація в українській культурі відрізняється від 

інших європейських. Від початку ХІХ ст. переклад разом із новою 

українською літературою народною мовою розвивався в умовах колоніального 

статусу. Багатовікова українська перекладацька традиція, починаючи від 

старокиївської доби, складалася в умовах бездержавності. Український 

переклад ХІХ і ХХ ст. був зорієнтований на інтелігентного читача. Він 

виконував не тільки інформаційну функцію (освічені люди знали кілька мов і 

могли читати в оригіналі), а передусім – націєтворчу. 

Розвиваючи націєтворчу концепцію перекладу, Р. Зорівчак  водночас 

переконує, що переклади збагачують не тільки окрему літературу, але й 

загальну скарбницю світової культури. «А світова література є не лише сумою 
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найкращого з національних письменств. Це – нова якість, що виникає завдяки 

свідомому обміну культурними цінностями між народами» [154, с. 52].  

У цьому смислі не втратили своєї актуальності слова І. Франка з 

передмови до збірки «Поеми» (1899): «Передача чужоземної поезії, поезії 

різних віків і народів рідною мовою збагачує душу цілої нації, присвоюючи їй 

такі форми і вирази чуття, яких вона не мала досі, будуючи золотий міст 

зрозуміння і спочування між нами і далекими людьми, давніми поколіннями» 

[438, т. 5, с. 7]. 

Саме І. Франко найбільше прислужився збагаченню української літератури 

досконалими за формою і змістом творів зарубіжної писемності, відтворивши 

їх високохудожньою літературною мовою з дотриманням вимог адекватного 

перекладу. У перекладацькій і критичній діяльності І. Франко торкався всіх 

національних літератур Європи, а також Сходу. На особливу увагу заслуговує 

своєрідна антологія перекладів із німецькомовних літератур – від 

старонімецької мови до перших років ХХ ст., – куди ввійшли переклади 

І. Франка творів німецьких, швейцарських, австрійських письменників різних 

часів. З-поміж німецьких поетів І. Франко найчастіше перекладав твори 

Й. В. Ґете, а з 1875 р. Г. Гейне.  

Переклад «Німеччини. Зимової казки» конструктивно позначився на 

оригінальній творчості І. Франка, зокрема мотиви поеми ввійшли в політичні 

сатири 80-х рр.: «Звірячий парламент», «Уривок політичної байки», 

«Воронізація», «Меморандум будяків». Чимало перегуків із поемою 

«Німеччина. Зимова казка» простежуємо й у поемі І. Франка «Ботокуди» 

(1880), а також у двох варіантах (прозовому й віршованому) твору «Рубач». 

Про творче сприйняття І. Франком поетичної спадщини Г. Гейне свідчать 

також окремі ремінісценції, типологічно суголосні з оригінальними творами 

українського поета. Так, одна зі строф «Вандруючих щурів» у перекладі  

І. Франка (1878) перегукується зі строфою його ж «Гімну»: 
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Ні дзвони, ні попів молебні, 

Ані декрети превелебні, 

Ані гармати самі грубі 

вам не поможуть, діти любі. 

Г. Гейне [438, т. 13, с. 500]. 

Ні попівськії тортури, 

Ні тюремні царські мури. 

Ані війська муштровані, 

Ні гармати лаштовані... 

І. Франко [438, т. 1, с. 22]. 

У перекладі І. Франка простежуємо спробу наблизитися до гейнівських 

віршованих форм, щоправда, великих ліро-епічних жанрів. Аналізуючи 

ритміку поеми «Німеччина. Зимова казка», він зазначав: «Гейне писав сю 

поему не шкільним розміром, утвореним на подобу греко-римського, а 

тонічним музикальним. В його куплеті перша і третя стрічка складається з 4 

арсизів (слогів, на котрих тон підноситься); між одним і другим арзисом буває 

один або два тезиси (слоги, на котрих тон понижується; друга і четверта 

стрічка має 3 арзиси з так само довільним числом тезисів...» [438, т. 13, с. 446]. 

У цитованому «Епілозі» з «Тюремних сонетів» згадано один з улюблених 

Франкових розмірів – п‘ятистопний ямб. Цю тезу констатує й ретельний 

дослідник віршування Каменяра Б. Бунчук, загалом відзначаючи популярність 

метра у його віршах: «Для І. Франка ямб – універсальний метр, ―космолітизм‖ 

якого дає можливість використовувати його у всіх родах, видах, тематичних 

напрямах» [50, с. 257]. Науковець порушує й питання новаторства поета в 

контексті українського віршування, унаочнюючи промовистими фактами: «У 

1890-у році, маючи за плечима понад три десятиліття поетичної практики, 

часто позначеної новизною форми, І. Франко у творі, написаному елегійним 

дистихом, закликав: ―Ведіть нас туди, де ніхто ще не втоптував шляху…‖» 

[50, с. 289]. 
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Вибудовування національної версифікації – окрема широка тема для 

розмови. Зауважимо: І. Франко активно урізноманітнював український 

силабо-тонічний вірш, його індивідуальна метрика, знову ж таки, виконувала 

функцію розбудови національного віршування. Поетика письменника 

насправді функціонує, вона розробляє форми національної літератури. У 

хорошому значенні слова вона прислужується.  

Новаторський внесок І. Франка в українську літературу, зокрема 

функціонування в ній його здобутків у царині поетики, можна підсумувати 

так: розширення меж жанру, вироблення версифікаційних форм, примноження 

способів моделювання художнього образу тощо. Франкова поетична творчість 

(як і творчість загалом) дає всі підстави вважати його майстром слова. 

Досконало володіючи матеріалом, І. Франко був трудівником, експеримента-

тором, винахідником. Залишаючись semper tiro, Франко для багатьох був cher 

Maistre (Леся Українка). 

Поезія І. Франка виконувала функції заклику («Сійте в головах думи 

вольнії»), питання («Я декадент?»), стверджування, інвективи; навіть інтимна 

лірика сповнена риторичними фігурами. Імперативність – головна ознака його 

поезій. Аналізуючи поезії І. Франка, запалюєшся їхньою риторичністю, і за 

інерцією хочеться виголошувати гасла. Перефразовуючи письменника, ска-

жемо: він був робітником на полі українського поступу, а поступ цей 

спрямований у широкий світ.  

Отже, як бачимо на прикладі Франка (ясна річ, не лише його: можна 

розглянути творчість будь-якого реаліста ХІХ ст. з народницько-

соціалістичним світоглядом, включно з такими послідовними об‘єктивістами, 

як Л. Толстой чи Е. Золя), формалізм супроводжує не лише естетство, як 

тлумачила радянська ідеологія, а й ідеологічну, суспільно-політичну 

творчість. Власне, більше формалізм потрібен саме тоді, коли йдеться про 

суспільну функцію літератури. Якщо призначення літератури – впливати на 

соціум, то під рукою автора мусить бути вироблена форма, яка щонайефек-
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тивніше виконує покладену на неї функцію. Окрім риторичних засобів, у цій 

справі найкраще слугують жанри із закритою формою – ті, які внаслідок 

тривалого використання виявили функційну ефективність.   

 

 

3.4.2. Формалізм як наслідування: віршування Лесі Українки 

 

У другому параграфі розділу вже йшлося про неперервну формалістичну 

традицію в європейській літературі, яка розвивалася на засадах відтворення 

зразкового досвіду попередників. Досконалість віршової форми майже ніколи 

не буває результатом натхненного (емоційного, природного, нераціонального) 

співу, як твердить романтичний міф про стихійного Генія. Щоправда, є 

вроджені віршувальники, які легко віршують і можуть перетворити на вірш 

будь-яке своє висловлювання. Але в першому ряду світової поезії таких 

віршувальників небагато. Навіть серед романтиків, які дивують легкістю і 

природністю віршованої мови, чимало прикладів усвідомленої копіткої праці 

над формою вірша. Ця праця переважно починається з наслідування кумирів, 

що простежується не тільки в індивідуальній творчості, а й у межах цілих 

напрямів. Згадаємо лише приклад шаленої моди на «Пісні Осіяна» Дж. Мак-

ферсона: у деяких європейських літературах романтизм як напрям почав 

розвиватись із наслідування цієї книги. Російський символізм, який виріс у 

повновартісне явище Срібного віку, почався з відвертого наслідування 

французького символізму. Наслідування – неминучий етап опанування будь-

якої форми. Як тільки до інтуїтивного процесу творчості приєднується думка, 

яка оцінює результат, одразу вмикається процес удосконалення форми.    

Відомо, як багато значить для зростання культури вірша того чи того 

поета його перекладацька діяльність. Р. Зорівчак ілюструє думку фактом з 

французької літератури – Ж. де Нерваль не написав би своїх сонетів, якби не 
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пройшов – як перекладач – школи Г. Гейне [154, с. 52]. Її ж пройшли й наші 

Леся Українка та В. Самійленко. 

Переклади Лесі Українки часто можуть бути зразком проникнення в зміст і 

форму оригіналу та доцільності його відтворення українською мовою. 

Яскравим прикладом такого підходу є перекладацька інтерпретація творів 

Г. Гейне
1
. 

Письменниця усвідомлювала, що розбудувати молоду українську 

літературу можна за умов наполегливої праці, в тому числі й перекладацькою 

діяльністю. У листі до М. Павлика Леся Українка турбувалася: «Біда наших 

українських писателів у тому, що вони більш пишуть, ніж читають, а як і 

читають, то все більш своє, не хотілось би з них приклад брати» [431, т. 10, 

с. 275].  

Леся Українка надавала величезної ваги перекладам українською мовою 

творів світової літератури. Її перекладацька діяльність розпочалася в юні роки. 

Становлення перекладацького таланту Лесі Українки відбувалося під 

цілеспрямованим наглядом Олени Пчілки.  

У становленні українського перекладу значну роль відіграв літературний 

гурток української молоді «Плеяда» (інші назви – «Література», «Літературна 

громадка»), організований у Києві 1888 р. Молодіжне угрупування було 

створене за аналогією до однойменної французької поетичної школи доби 

Відродження за сприяння Олени Пчілки, М. Лисенка, М. Старицького. Хоча 

ініціаторами гуртка визнано Михайла Обачного й Лесю Українку, дослідники, 

зокрема М. Москаленко, наголошують на вагомій ролі матері обох Косачів. У 

спогадах учасника «Плеяди» М. Славинського містяться важливі уточнення 

про роль Олени Пчілки, що керувала гуртком згідно з чітко окресленим 

планом: «Насамперед, вона явно хотіла скласти літературне українське 

оточення для своєї дочки Лесі... По-друге, вона поставила собі мету надати 

                                                 
1
 Твори Г. Гейне Леся Українка перекладала все життя, починаючи з юних 

років. Із часом її роботи ставали  дедалі кращими, виробленими. Докладніше див.: 

Левчук Т., Чижик К. Лірика Генріха Гейне в перекладах Лесі Українки [259].    
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молодим літературним київським колам більш європейського характеру, 

відтягуючи їх тим самим від перебільшених російських впливів... Олена 

Пчілка поширювала серед молоді знайомство з європейськими літературами, 

заохочувала кожного з них, хто знав хоч якусь європейську мову, перекладати 

поезію і прозу світових майстрів і прикладала всіх зусиль, щоб ті переклади 

виходили якнайкраще» [379, с. 337–338]. Гурток проіснував до 1893–1894 pp. 

За Оленою Пчілкою визнано не тільки заслуги в організації молодіжного 

культурного руху, але й особисті здобутки як перекладача. Ольга Петрівна 

Косач (1849–1930) ще на початку 1880-х pp. опублікувала (фактично, всупереч 

Емському акту) дві книги своїх перекладів із М. Гоголя – «Весняної ночі» 

(Київ, 1880) та «Записки причинного» (Київ, 1881), а згодом (у 1900-х – 

1910-х pp.) здійснила низку перекладів творів Овідія, Дж. Свіфта, В. Гюґо, 

А. Міцкевича, Ю. Словацького, О. Пушкіна, М. Лермонтова, Й. В. Ґете, 

Ф. Шиллера, Г. Гейне, Г. Х. Андерсена, Ф. Брет Гарта, Ґ. де Мопассана, 

Л. Толстого, Ф. Тютчева, О. Уайльда і знову ж М. Гоголя («Заворожене місце» 

і «Одружіння», обидва видання 1909 p.). Як патронеса молодіжного 

угруповання  ретельно добирала його учасників: «Були в ньому члени, тісно з 

ним зв‘язані, були й такі, що той зв‘язок відчували мало. Всі, одначе, були не 

випадкові, а вибрані наперед самою Оленою Пчілкою і до того такі, що тим чи 

іншим виявили себе в тодішньому українському літературному світі... Праця 

гуртка велася більш-менш отаким чином: Олена Пчілка, що була, можна 

сказати, головним редактором, дбала про те, щоб якомога не допускати на 

сходини речей, що не були ще як слід оброблені. Для того вона звичайно на 

початку конферувала з окремими авторами чи їх групами, коли вони вели спі-

льну працю, як, наприклад, Леся Українка зі мною. Вона детально 

обговорювала з нами, виправляла, коли вони на це годилися, іноді 

примушувала й переробляти, і лише після того пускала їх на сходини для 

читання. На сходинах читані твори ще раз проходили через сито критики, 

часто дуже гострої, але завжди приятельської» [379, с. 338–339].  
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До учасників «Плеяди», які посіли помітне місце в історії українського 

перекладу, належали Леся Українка, її брат Михайло Обачний (Косач, 1869–

1903), Л. Старицька-Черняхівська (1868–1941), М. Славинський (1868–1945), 

О. Черняхівський (1869–1939), О. Лотоцький (1870–1939), І. Стешенко (1873–

1918), В. Самійленко (1864–1925), В. О‘Коннор-Вілінська (1866–1930), Віталій 

Боровик (справжн. – Боровиков, 1864 – після 1938), Є. Тимченко (1866–1948). 

Без сумніву, однією з найяскравіших зірок у цьому перекладацькому сузір‘ї 

була Леся Українка. 

Учасники молодіжного літературного угруповання намітили широкі 

перспективи в галузі перекладу. Не все із задуманого в ті роки вдалося 

зреалізувати, але творчі амбіції гуртка послужили декому з його учасників 

імпульсом для подальшої перекладацької праці. Найкраще уявлення про плани 

«Плеяди» дає великий лист Лесі Українки до «брата і товариша» – Михайла 

Обачного від 8–10 грудня 1889 р., який, за словами І. Денисюка та Т. Скрипки, 

є «документ ерудиції вісімнадцятирічної дівчини» [119, с. 88] та засвідчує 

ґрунтовну літературну освіту.  

Молода Леся Українка уклака значного обсягу список авторів зарубіжної 

літератури, твори яких необхідно перекласти українською мовою: з 

англійської – В. Шекспіра, М. де Сервантеса, Д. Свіфта, А. Теніссона, 

В. Скотта, Дж. Г. Байрона, Р. Бернса, Ф. Б. Гарта, Ч. Діккенса, 

Г. У. Лонгфелло, Т. Мура;  з німецької – Й. Ф. Шиллера, Й. В. Ґете, Г. Гейне; з 

російської – О. Пушкіна, Ю. Лермонтова, Л. Толстого, І. Тургенєва, Щедріна, 

М. Некрасова, М. Гоголя («майже весь перекладений»), В. Гаршина, 

С. Надсона, Гончарова, Ф. Достоєвського, В. Короленка, Крестовського 

(Н. Хвощинська), Г. Мачтета; з французької – Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, 

П. де Бомарше, А. де Шеньє, П.-Ж. Беранже, мадам де Сталь, В. Гюґо, Жорж 

Санд, А. де Мюссе, П. Бурже*, Ґ. Флобера, О. де Бальзака, Т. Ґотьє, А. Доде, 

А.-Р. Лесажа*, Ф. Коппе,  Л. де Лілля; з польської – А. Міцкевича, Б. Пруса, 

Г. Сенкевича, Ю. Словацького, Тоедора-Томаша Єжа (З. Мілковського), 
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Владислава Сирокомлі (Л. Кондратовича), Ю. Б. Залеського, І. Красіцького*, 

Ю.-І. Крашевського, А. Мальчевського, Ю. У. Нємцевича*, Е. Ожешко, з 

італійської – Ф. Петрарки, К. Ґольдоні*, Дж. Леопарді.  

У листі Леся з пам’яті вказувала конкретні твори. Прізвища авторів, чиїх 

творів вона не могла назвати, позначено*. Перелік письменників згруповано за 

мовами, якою написані їхні твори, підкреслюючи володіння ними Лесею 

Українкою. 

Перекладацька праця Лесі Українки тривала близько двадцяти п‘яти років. 

«Хронологія її робіт у царині перекладу, – зазначає М. Москаленко, – певною 

мірою проливає світло на те, що реально означав і яке місце займав художній 

переклад у творчому контексті Лесі Українки» [308, с. 193]. Навіть із 

побіжного огляду перекладів письменниці впадає в око те, що значну 

більшість із них вона зробила до 1901 р., причому це стосується насамперед 

поетичних перекладів. Велика віршована драматургія Лесі Українки 

починається з «Одержимої» (1901) та «Вавилонського полону» (1903) і 

закінчується «Камінним господарем» (1912) і «Оргією» (1912–1913). Спів-

віднесеність хронології перекладацького доробку Лесі Українки з її 

оригінальною творчістю дала можливість М. Москаленкові дійти висновку, 

«що переклади Лесі Українки – це її робоча й творча лабораторія, в якій 

можна вбачати витоки світових тем її зрілої поезії і драматургії, підготовчий 

етап для найвищих осягнень її драматичної творчості» [308, с. 197]. 

Сумнівно, що художній переклад міг би стати самодостатньою 

літературною діяльністю Лесі Українки, але без цієї творчої лабораторії годі 

уявити сформовану письменницю. Вона черпала з перекладацької праці 

необхідні їй історико-культурні матеріали та стильові ресурси. 

Глибоке проникнення в художній світ інших митців не могло не 

позначитися на оригінальній творчості Лесі Українки. Твори світової 

літератури присутні на рівні ремінісценцій, алюзій, точних перекладів. Так, 

герої «Блакитної троянди» цитують Шекспіра. Головна героїня Любов 



248 

Гощинська декламує кілька рядків із монологу Джульєтти в перекладі Лесі 

Українки: 

Летіте вчвал, ви, руками огнисті, 

До Фебових палат; візник такий, 

Як Фаетон, хай вас жене на захід, 

Хай миттю вас покриє хмарна ніч. 

Спусти запону щільну, гречна нічко, 

Ходи, матроно, в простих чорних шатах. 

Прийди, Ромео, ти мій день вночі, 

Бо ти лежатимеш на крилах ночі, 

Як перший сніг на ворона крилі… 

О мій Ромео!  [431, т. 3, с. 73].  

Вірш С. Надсона «Про любов твою, друже, я марив не раз...» у перекладі 

Лесі Українки читає Орест Груїч.  

Для драматичної поеми «У пущі» письменниця зробила, імовірно 1898 р., 

переклад з італійської мови «Пісні флорентійської». Її наспівує Річард, 

ліплячи статую індіанки, але з дванадцяти її рядків в остаточний текст поеми 

увійшли тільки дев‘ять. Це тільки приклади прямого текстового введення 

власних перекладів у власні ж художні твори. Крім того, Леся Українка охоче 

послуговувалася словесними формулами письменників світової літератури та 

діячів культури, цитувала їх в епістолярії. 

У листі до О. Кобилянської подибуємо фразу з «Гамлета»: «…Вся наша 

література веселістю не відзначається, часом як начитаюсь її (не виключаючи і 

власних творів), то так і хочеться сказати з розпачем Гамлета: ―Най д‘явол 

носить смуткове убрання, а я надіну ясні кармазини!‖» [431, т. 11, с. 39]. 

Переклад поетичної фрази Шекспіра, переконана Л. Аврахова, належить Лесі 

Українці, бо в жодному з наявних тоді перекладів «Гамлета» (М. Старицького, 

П. Куліша) тотожного висловлювання не знаходимо [4, с. 95]. 
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Шекспір, безсумнівно, був в особистому каноні Лесі Українки. Разом із 

Данте та Сервантесом і ще кількома (ситуативно) постатями англійський 

письменник неодмінно очолює відомий Західний канон Г. Блума. Не можна не 

погодитися з твердженням М. Моклиці, що «Леся Українка – сумлінна і 

вдячна учениця європейського спадку» [297, с. 8]. Дослідниця насамперед 

мала на увазі формування світогляду та естетики, цілком незалежних, але 

водночас позначених впливом світової класики.  

Потужним засобом формування цілісної творчої особистості було 

освоєння культурного надбання, яке уможливлювало знання іноземних мов. 

Найкращим способом вивчити мову Леся Українка вважала читання. 

Вивчення англійської стало для молодої письменниці доконечною потребою. 

На думку Л. Аврахової, опанування англійською вона розцінювала «не тільки 

як особисту престижність, а і як громадську потребу чи навіть обов‘язок» [4, 

с. 94]. Видання творів англійської літератури входило й у плани «Плеяди». У 

листі до М. Драгоманова Леся Українка зізнається: «Найгірш діло стоїть в нас 

з англійськими авторами. Бувши в Одесі, я хотіла учитись по-англійськи і 

навіть вже знайшла собі учительку, але той проклятий масаж усе мені 

перебив. Тепер прийдеться учитись самій, хоч се і трудно» [431, т. 10, с. 45]. 

Англійську Леся опанувала найпізніше з-поміж інших, оскільки в той час 

мало хто володів нею, а «в середовищі близьких до поетеси українських 

інтелігентів зовсім не було тоді знавців англійської мови» [4, с. 93]. Ця 

обставина стала додатковим стимулом для Лесі Українки в подоланні 

труднощів і перепон у здійсненні бажання читати англомовні шедеври в 

оригіналі. Письменниця мала цілеспрямовану та наполегливу натуру і вже 

невдовзі писала дядькові: «Будьте певні, що я  В а м  не покину англійської 

мови, не на те я її вчилась, щоб так хутко покинути. Я куплю собі словаря і 

книжок та так нашпигуюся за літо, що хоч в Англію і то не страшно» [431, 

т. 10, с. 228]. Восени 1893 р., проживаючи в Києві, Леся Українка розпочала 

систематичне вивчення англійської мови. Пізніше вчителька Лесі Українки 
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Новерн-Копейкіна хвалила О. Косач старанність і рідкісні здібності її старшої 

сестри, оскільки та «добре за три місяці вже говорила і все знала по-

англійськи» [206, с. 144]. 

Знання англійської (як і будь-якої іншої) мови Леся Українка вважала 

необхідною умовою для перекладів з оригіналу. До перекладацької діяльності 

письменниця підходила надзвичайно серйозно. Вона наголошувала на 

високому професійному рівні перекладів, а для цього перекладач обов‘язково 

повинен користуватися оригіналом, а отже, і вільно володіти багатьма 

мовами. У листі 1889 р. до брата Михайла Леся Українка наполягала: вірші 

«т р е б а   к о н е ч н е    п е р е к л а д а т ь    з    п е р ш о т в о р у, бо інакше 

може вийти щось зовсім далеке і неподобне» [431, т. 10, с. 39].  

На початку 1890-х рр. вповні окреслилася мрія письменниці читати 

світового класика в оригіналі. У листі до М. Драгоманова 12 листопада 1893 р. 

вона пише: «Тепер я ще більше допевнилась, що з книжки, без живої речі, не 

можна вивчитись англійської вимови, та, здається, не тільки англійської, а й 

ніякої. Ох, коли то я читатиму Шекспіра в оригіналі!» [431, т. 10, с. 183]. 

Повертаючись до теми канону, знову процитуємо Г. Блума: «Шекспір для 

світової літератури є тим, чим Гамлет є для уявної сутності літературного 

персонажа: це дух, котрий приникає повсюдно, котрий не можна закувати в 

окреслені рамки» [42, с. 60]. Гамлетівський мотив у ліриці Лесі Українки 

насамперед звучить у вірші «To be or not to be?..» (1896). Вічне шекпірівське 

запитання письменниця ставить у контексті власного екзистенційного вибору. 

Поезія інтригує не тільки несподіваною альтернативою – чи «орати переліг», 

«в диких нетрях пробивать дорогу», чи «злинути орлицею високо» і 

«запалати світлом опівночі», – але й зміною гендерної маски. Лірична героїня 

непокоїться:  

А що коли не стане в мене сили,  

Вогонь обпалить крила й я впаду,  

Неначе камінь, що зірвався з кручі,  
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Туди, у темні води, в глибину,  

В холодну тишу, і недовго буде  

Тремтіти круг на площині води? [431, т. 1, с. 150].  

Аналізуючи цитовану поезію, М. Моклиця трактує поворот ліричного 

мотиву як перетворення Гамлета на Офелію. Перед нами – монолог Гамлета в 

баченні Офелії, точніше, інтерпретація Лесею Українкою знакової антитези 

Шекспіра, що полягає в трагічному прозрінні відсутності вибору, принаймні, 

вибору зі щасливим фіналом. «Рухаючись цілком самостійно, Леся Українка 

здійснила гендерне перевертання відомого мотиву, відчитуючи в ньому 

жіночу проблематику, таку ледь помітну у Шекспіра» [297, с. 15]. Зрештою, 

цитована поезія наводить на міркування, що митець не має статі. 

Не пройшли мимо уваги Лесі Українки й комедії В. Шекспіра. 

Зауваживши, що в Лесеному списку нагальних перекладів із Шекспіра – усі 

трагедії, М. Моклиця спостерегла цікавий слід комедії «Сон літньої ночі» в її 

оригінальній творчості, зокрема ліричній. Виразний мотив «сну літньої ночі» 

втілився не лише в однойменному вірші 1892 р., а й цікаво розгорнутий у бік 

психології творчості у вірші 1896 р. – «Братові й сестрі на спомин»: 

«Не спи, не спи! – говорить ясний місяць, –  

бо як заснеш, я промінь наведу,  

немов стрілу, і встрелю в сонне око, –  

присняться марища бліді і невиразні  

жах стисне серце і розбудить вмить.  

Не спи, не спи, тебе я очарую,  

і наяву побачиш дивний сон» [431, т. 1, с. 240].  

Вітчизняні шекспірезнавці вже давно відзначили вплив комедії «Сон 

літньої ночі» на творчість Лесі Українки як поштовх до створення драми-

феєрії «Лісова пісня» [473, т. 2, с. 606]. Але окрім цього промовистого факту, 

шекспірівські алюзії трапляються й у ліриці поетеси, зокрема у цитованому 

вірші. 



252 

Поезія демонструє художнє втілення сновидної фантазії – надзвичайно 

продуктивної в творчому процесі Лесі Українки. Зачин вірша відлунює в 

останніх рядках, утворючи поетичне кільце: «Мені в сю ніч приснився ясний 

місяць, / високе небо, вільний винокол…» [431, т. 1, с. 241]. Ліричний сюжет 

відсилає до біографії поетеси, тих часів, коли мала Леся разом із рідними 

відвідувала напівдикі місцини Полісся, ночувала в клуні дядька Лева й 

потайки бігала вночі видивлятися міфічних істот. Мрії дитинства й спогади 

дорослої людини переплилися в прагненні творчого екстазу та поєдналися у 

вірші з алюзіями комедії Шекспіра. Що б не вийшло з-під пера письменника – 

досконале й недолуге, вірогідне чи уявне, – усе можна виправдати сновидою 

фантазією: «Думайте, що ви заснули / Й перед вами сни минули» [473, т. 2, 

с. 476]. Прокинувшись, герої Шекспіра під дією чарівного квіткового нектару 

все бачать в іншому вигляді. Розповівши сон, що межує з реальністю, Леся 

Українка застерігає: «Тож не питайте, що мені іще / примріялось в 

блакитному сіянні» [431, т. 1, с. 241]. 

Примітно, що мотив сну приваблював Лесю Українку. Це простежується й 

у виборі текстів для перекладів з англійської. Переклад вірша Дж. Байрона 

«When I dream that you love me...» («Коли сниться мені, що ти любиш мене...») 

датується орієнтовано 1897–1898 рр., коли письменниця працювала над його 

ж «Каїном» [431, т. 2, с. 353]. На думку літературознавців, Лесина 

інтерпретація вірша англійського поета ще й на сьогодні є неперевершеною 

[284, с. 147].  

Поезія «Коли сниться мені, що ти любиш мене…» – явище в україномовній 

рецепції виняткове. 1805 р. Дж. Байрон написав два вірші, присвячені 

загадковій леді M.S.G. Один із них – «Whene'er I view those lips of thine…» – 

був перекладений російськими поетами Б. Томашевським і О. Голембою, 

інший –лише Лесею Українкою.  

 Простеживши життєвий шлях поета, можна зробити певні припущення 

щодо загадкової постаті, яка ховається за ініціалами. Шістнадцятилітнім 



253 

юнаком Байрон закохався у своя далеку родичку та сусідку по маєтку Мері Ен 

Чаворт, яка була старшою за нього і зарученою. Леді Чаворт стала для поета 

символом ідеалізованого і недосяжного кохання. 

Коли сниться мені, що ти любиш мене, 

Ти на сон мій не гнівайся, люба, – 

Тільки в мріях я маю те щастя ясне, 

Кожний ранок – оплакана згуба [431, т. 2, с. 283]. 

Основний мотив поезії – філософське осмислення недосяжності щастя в 

реальності, прагнення пізнати його хоча б уві сні-смерті. Сон, ніч, смерть, 

мрії – домінуючі образи і в оригіналі, й у перекладі. За їхнім посередництвом 

вибудовується цілком романтичний концепт сну. В художній версії 

Дж. Байрона сон – альтернативна реальність, яка компенсує гіркоту 

нерозділеного кохання в житті. 

 

Оригінал Дослівний переклад Переклад Лесі Українки 

When dreams of your 

presence my slumbers 

beguile, 

To awake will be torture 

sufficient. 

Коли мрії про 

присутність твою 

обманюють мої сни, 

Прокидатись – 

достатня тортура. 

Після мрій чарівних 

прокидатись мені – 

Се страшніше від всякої 

кари! [431, т. 2, с. 283]. 

 

Леся Українка не вдавалася до точної передачі лексичного значення 

кожного слова, деякі слова та сполучення слів вона просто упустила. 

Відбулися граматичні зміни однієї частини мови на іншу, власних слів 

загальними. Наприклад, Дж. Байрон використовує поняття давньогрецької 

міфології Morpheus, який Леся Українка замінює на слово сон.  

Модальні дієслова в оригіналі (can, may, should), які виражають 

імовірність, в українському перекладі опущено. 
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Оригінал Дослівний переклад Переклад Лесі Українки 

For in visions alone your 

affection can live; 

 

Should the dream of to-

night but resemble the 

last; 

 

Though in visions, sweet 

lady, perhaps you may 

smile. 

Тільки в мріях одних 

може жити кохання; 

 

Чи може  сьогоднішній 

сон бути схожим на 

попередній; 

 

Хоч у снах, мила леді, 

можливо, ви можете 

посміхнутися. 

Тільки в мріях я маю те 

щастя ясне; 

 

Може, знов, як і в ту 

ніч, я буду в раю; 

 

 

Хоч я бачив, кохана, 

твій усміх у сні [431, 

т. 2, с. 283]. 

 

У реченні «Though in visions, sweet lady, perhaps you may smile» модальне 

дієслово виражає можливість того, що кохана «може посміхнутися». У 

здійсненому Лесею Українкою перекладі виражено впевненість у тому, що 

кохана всміхалася. Таким чином, перекладачка замінила часові форми дієслів: 

майбутній час (may smile)  минулий час (бачив). 

У версифікаційному плані Леся Українка наблизилася до оригінальних 

параметрів поезії Дж. Байрона: застосовано силабо-тонічну систему 

віршування – чотири- та тристопний анапест із використанням позасхемного 

наголосу на початку другої та третьої строф; перехресне римування – чоловічі 

рими Байрона передано чергуванням чоловічих і жіночих рим abab. 

Іноді поетичний образ в перекладному творі відрізняється своєрідністю 

бачення перекладача. Для української письменниці важливим у перекладі 

було не дотримання деталей, а відтворення духу оригіналу, його художньої 

цінності. 

Звичайно, що тільки англійським впливом не вичерпується тема 

інтелектуально-мистецьких зацікавлень Лесі Українки.  

Перекладцька діяльність у ширшому освітньому контексті сприяла 

виробленню стійкого інтересу до розмаїтих явищ світової культури. На 
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вітчизняному тлі античних літературних уподобань кінця ХІХ ст. чіткі 

еллінські й латинські ремінісценції у творчості Лесі Українки поєднувалися з 

інтересом до німецької високої літератури переломної класицистично-

романтичної доби. Неодноразово дослідники розглядали питання духовної 

спорідненості української письменниці та Г. Гейне, Й. В. Ґете, Ф. Шиллера. 

Схожість  творчих  процесів  Лесі Українки й Шиллера вбачають у побудові 

форми, зокрема метрики, літературних жанрів тощо. Роман В. Кухар широко 

обґрунтовує творчу спорідненість поетів і драматургів. Ось одна важлива для 

нас аналогія. 1797 р. з‘явилася стаття А. В. Шлеґеля «Про поезію, склади, 

метрику й мову», в якій обстоєно погляд, що трагедія, взагалі поетична 

творчість щільно пов‘язана з ритмікою й метрикою. Згідно із цими засадами 

творив і Ф. Шиллер, який, починаючи з «Дона Карлоса» (1784), постійно 

вживав п‘ятистопний ямбічний вірш у своїх драматичних творах. А 

Шиллеровим «Валленштайном» (1800) започатковано історичну трагедію в 

ямбах. Загалом його трагедії характеризуються неримованим, інколи частково 

римованим,  п‘ятистопним ямбом. Роман В. Кухар переконує, що головні 

ідейно-стильові особливості творчості Ф. Шиллера – «середньовічна 

атмосфера лицарства, риторичний блиск мови, ідеалізація в передачі 

тематичного матеріялу, довгі вдумливі монологи, діялоги високого й гострого 

звучання, загальна ідейність, змістовність, глибина, естетика високого при-

значення мистецтва, майже нарівні з релігією, волелюбна скерованість, 

філософія ідеалізму» – характерні й для творчості Лесі Українки [226,     

с. 175–176]. Аналогії помітні в багатьох ділянках, і дослідник щедро їх 

ілюструє. Важлива також близькість жанрових зацікавлень обох драматургів – 

це драматична поема, віршована драма, прозові драми, драматичні фрагменти 

тощо. Не без упливу німецького класика Леся Українка у своїх драматичних 

поемах використала знаменну для трагедій метрику, що її уперше застосував 

Ф. Шиллер у «Валленштайні», а саме – п‘ятистопний ямб без рими. 
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У жанрі драматичної поеми, драми у віршах, писаної п‘ятистопним 

неримованим ямбом, Леся Українка мала попередників і в українській 

літературі. Цим розміром написані трагедія М. Костомарова «Переяславська 

ніч», «Сон князя Святослава» І. Франка, «Маруся Богуславка» 

М. Старицького, трагедія «Довбуш» Ю. Федьковича, «Чураївна» 

В. Самійленка, низка драматичних творів Л. Старицької-Черняхівської 

(«Сапфо», «Гетьман Дорошенко», «Іван Мазепа», «Милость Божа», «Останній 

сніп») та ін. 

Ямб – найпоширеніший метр світової поезії. Простота чергування 

ненаголошеного й наголошеного складів найбільш природно виражає ритм 

життя, криє в собі багатство почуттів і можливість їх точного вираження. 

Особливо продуктивний п‘ятистопний розмір, який, за слушним зауваженням 

І. Кошелівця, розкриває «усе багатство ямбу» [221, с. 44]. Він з‘явився у 

старофранцузькій поезії, потім поширився в середньовічній Італії. 

П‘ятистопним ямбом створена «Божественна комедія» Данте, сонети 

Мікеланджело, та й багато поетів Ренесансу писали цим розміром. 

Низка особливих прикмет пояснює його популярність. П‘ятистопний ямб 

ідеальний для віддиху при читанні, він допускає найрізноманітніші комбінації 

чоловічих і жіночих рим, як і клаузул, а може обходитися й зовсім без рими. 

Розмір дає змогу вільно починати речення з кожного місця рядка, що важливо 

для такого прийому, як розрив. Явище енжамбеману надзвичайно поширене в 

поетичній драматургії Лесі Українки, причому всі три його різновиди. 

Найпоширеніший у літературній практиці rejet: 

Тепер, либонь, ті світлозорі очі 

сльозою пойнялись  («Кассандра») [431, т. 4, с. 79]. 

Знаходимо в драмах Лесі Українки й coutre-rejet:              

Знаю я 

тепер всі підступи лукаві римські  

(«Руфін і Прісцілла») [431, т. 4, с. 205]. 
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Посилює експресію поетичного мовлення рідше вживаний  double-rejet, 

кілька прикладів якого знаходимо в «Камінному господареві»: 

То справді щастя – 

поставити на ясному верхів‘ї 

того, кого кохаєш [431, т. 6, с. 143]. 

Сильніший художній ефект роблять перенесення, які спостерігаються в 

кількох сусідніх версах, посилені при цьому паузами. Наприклад, партія Дон 

Жуана: 

Та невже  

ви й досі вірити не перестали 

в камінне щастя? Чи ж я сам не бачив, 

як задихались ви під тим камінням? 

Чи ж я не чув у себе на плечі 

палючих сліз? Адже за тії сльози  

він заплатив життям. 

(Показує на статую) [431, т. 6, с. 143]. 

У насичених питаннями репліках Жуана паузи й перенесення (в уривку 

знаходимо всі три різновиди) сприяють передачі мовлення збудженої людини. 

Такого типу оформлення тексту характерне для діалогічної побудови 

драматичних творів, особливо в коротких партіях персонажів. Поетеса не 

визнавала в сучасній драмі довгих монологів, але й не уникала їх, якщо вони 

виправдані логікою розвитку дії. Деякі з її монологів побудовані за правилами 

ораторсько-риторичного мистецтва, із застосуванням риторичних фігур, які 

сприяють посиленню драматизму. 

Ось один із прикладів особливого риторичного блиску мови в монолозі 

Гелена: 

…Бо меч і спис мала для мене зброя, 

Бо людські душі – от моє знаряддя, 

Крилате слово – от моя стріла,  
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Люд проти люду – от мій поєдинок! 

(«Кассандра») [431, т. 4, с. 64] 

Метрична схема майже «чистого» ямба (останній рядок іпостасований 

двома пірихіями) в поєднанні з анафорою, лексичними повторами, 

синтаксичним паралелізмом речень з іменним складеним присудком 

вивершують у цитованому уривку провідний для творчості Лесі Українки 

образ слова-зброї. Щоправда, у випадку красномовного, але лицемірного 

Гелена зброя опинилася не в тих руках. 

Нарешті, п‘ятистопний ямб уможливлює ритмічне збагачення  хореямбом  

на початку рядка, що не відчувається як порушення ритму: 

Ні! Я жива! Я буду вічно жити! 

Я в серці маю те, що не вмирає.   

(«Лісова пісня») [431, т. 5, с. 269] 

Роль п‘ятистопного ямба в українській поезії ХІХ ст. зростає впродовж 

тривалого часового проміжку. Найбільшого розквіту, за спостереженням 

Н. Костенко, він здобув у поезіях І. Франка та Лесі Українки [211, с. 168].  

Віршування Лесі Українки – загалом тема далеко не вичерпана.  

Починаючи з досліджень відомого віршознавця 1920-х рр. Б. Якубського, 

студії над віршем поетеси знайшли своє продовження в роботах 

М. Рильського, Г. Аврахова; теоретико-віршознавчих розвідках 

В. Ковалевського, Г. Сидоренко, Н. Костенко. Вузькофахові дослідження 

проблеми постають у 1980-х рр., коли з‘явилася стаття М. Сулими «Вільний 

вірш у висловлюваннях і творчій практиці Лесі Українки». У 1990-х  питання 

віршування поетеси починають розробляти Б. Бунчук й А. Ткаченко, які й 

обґрунтували актуальність віршознавчого аспекту вивчення творчості Лесі 

Українки. Стаття М. Сулими, що стала першим спеціальним дослідженням, 

окреслює проблему на методологічному рівні. Розвідка цінна тим, що містить 

систематизовані автором висловлювання Лесі Українки у статтях, листах, а 

також зафіксовані у спогадах про поетесу її думки з приводу теоретичних 
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питань віршування. Леся Українка високо цінувала версифікаційне вміння 

поетів, її поетичну культуру формував широкий читацький формуляр, активна 

перекладацька діяльність, яка є засобом шліфування власного хисту та 

джерелом збагачення національних форм вірша. У своїй статті М. Сулима 

наводить приклади надзвичайно ретельного перекладу Лесею Українкою 

верлібру Г. Гейне «Sturm» (цикл «Північне море») [див.: 410]. 

Серед чужоземних оцінок творчості Лесі Українки виділяємо 

висловлювання К. Меннінга й П. Кунді, які наголошують на ґрунтовній 

класичній освіті української письменниці, глибоких знаннях європейської 

літератури, іноземних мов взагалі. Перший  пише, що Леся Українка «була 

майстром поетичного мистецтва; у технічному розумінні – літератором  

найвищої якости; жінкою, наділеною геніяльністю. Вона була в найкращому 

розумінні ―освіченою поеткою‖». Другий називає Лесю Українку 

письменницею «рідкісного ступеня освіти, що опанувала знання фахівця 

поетичної техніки, <…> визначалася необмеженою уявою, гостротою 

психологічної спостережливости й силою й енергією виразу…» [цит. за: 226, 

с. 16–17]. 

Те, що саме в царині поезії Леся Українка була шанобливою і вправною 

ученицею європейської традиції (найперше романтиків), не викликає сумніву. 

Але наслідувальний формалізм, який яскраво дає про себе знати в часи 

опанування техніки, зокрема віршувальної, ускладнюється і поглиблюється її 

власними пошуками різноманітних риторичних засобів. 

Інтелектуальна напруга, драматизм поезії Лесі Українки, думання 

(задумування над чимось), намір донести думки й почуття до читача дає про 

себе знати в доборі зображально-виражальних засобів. 

Серед чинників художньої мови серединне положення між тропами й 

віршуванням як елементами форми традиційно посідає синтаксис. Однак 

питання, чи власне формальними є стилістичні фігури й наскільки важливу 

змістову функцію вони виконують, насправді риторичне. Поезія Лесі Українки 
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ідеально надається на ілюстрацію положення про глибоку змістову функцію 

поетичного синтаксису. Риторика її віршів впадає в око (точніше, у вуха) і, 

можливо, на перший погляд, поглинає тропіку. 

Серед стилістичних фігур переважають риторичні конструкції (запитання, 

звертання, оклик) й антитеза. Саме ці композиційно-стильові засоби й несуть 

(криють, виявляють) філософські інтенції поезій Лесі Українки. Варто 

проаналізувати їхнє змістове наповнення. 

З поезією Лесі Українки українська літературно-мовна традиція ввібрала в 

себе образи слова-зброї, слова-криці, слова-вогню, слова-меча. Показовий у 

цьому аспекті цикл «Ритми». Філософське осмислення сили поетичного слова 

розвивається в межах контекстуальної антитези туга – боротьба. Як у циклі 

загалом, і в першому його вірші панує уподібнення, завдяки якому маємо 

поширене порівняння про значення та силу поетичного слова: 

Промінням ясним, хвилями буйними, 

прудкими іскрами, летючими зірками, 

палкими блискавицями, мечами 

хотіла б я вас виховать, слова! [431, т. 1, с. 191] 

На фоні активності риторичного запитання (ним починається поезія – «Де 

поділися ви, голоснії слова, / що без вас моя туга німа?»), звертання та оклику 

наскрізним композиційним прийомом виступає ампліфікація та градація. Ці 

фігури дуже близькі. 

Ампліфікація (латин. amplificatio – розширення, збільшення) – 

стилістичний прийом, який передбачає особливе насичення думки 

синонімами, епітетами, однорідними членами речення, повторами 

синтаксичних конструкцій, риторичних фігур тощо. Ампліфікація сприяє 

посиленню виразності й експресивності мовлення. Іноді цей термін 

ототожнюють із кумуляцією – стилістичним прийомом особливого 

нагромадження певних рис, характеристик, прикмет, ознак, дій, вчинків тощо. 

Зазвичай, кумуляція має градаційний характер і пов‘язана з анафорою, 
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епіфорою. По суті, явища, які позначають ці терміни, мають багато спільного, 

принаймні якщо говорити про словесне мистецтво. Ампліфікацію часто 

розглядають як різновид градації. 

Градація (латин. qradatio – поступовість, посилення, від qradus – ступінь) – 

стилістична фігура, для якої характерне і поступове наростання, накопичення 

(клімакс) у напрямі збільшення емоційно-смислового значення, і, навпаки, 

послідовне спадання, ослаблення (антиклімакс) настрою, мотиву, опису, 

змалювання.  

У художній градації закладено формулу послідовності, логічності. 

Градація приберігає на завершення ряду найсильніші слова, образи, оскільки 

«кульмінаційний центр» зміщується на її кінець: 

Вражайте, ріжте, навіть убивайте, 

не будьте тільки дощиком осіннім, 

палайте чи паліть, та не в‘яліть! [431, т. 1, с. 191]. 

Наступний вірш циклу «Ритми» далі розвиває думку про наповненість 

творчості: 

Чи тільки блискавицями літати 

словам отим, що з туги народились? 

Чому ж би їм не злинути угору, 

мов жайворонка спів, дзвіночком срібним? 

Чом не розсипатись над чорною ріллею, 

мов дзвінкий дощ, просвічений промінням? [431, т. 1, с. 191]. 

Особливість цитованої поезії полягає в тому, що вона вибудована із самих 

запитань або ж сама є розгорнутим питанням. 

У поезіях Лесі Українки запитальні конструкції посилюють характерну 

інтонацію роздуму вголос, знаменують сприйняття життєвого плину як 

полілогу, як титанічної духовної роботи осмислення, осягнення. Це – спосіб 

думання, і послуговується таким способом найперше філософська або 

медитативна лірика та й інші поезії, бо пошук, домагання питомих істин буття 
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– не менш важливий за самі істини, бо істини мають властивість 

нескінченності розвитку думки, як нескінченний і людський пошук. У межах 

окремого життя потреба пошуку, а відповідно і виникнення питань, постає 

знову і знову: 

Як світ новий з старого збудувати? 

Як научить байдужих почувати? 

Як розбудити розум, що заснув? 

Як час вернуть, що марне проминув? [431, т. 1, с. 383]. 

Процитовано один із варіантів сонета «Fa» (цикл «Сім струн»). У 

чистовому автографі циклу є два твори під назвою «Fa. Сонет». Перший із них 

переписаний після поезії «Мі», другий – з авторською позначкою «Var. 2» – 

після поезії «Sol». За життя Лесі Українки у складі циклу «Сім струн» 

друкували тільки другий варіант поезії «Fa». Перший варіант наведено під 

грифом «поза збірками» [431, т. 1, с. 392].  

Створення двох варіантів одного твору (два різні твори) й вибір публікації 

на користь одного – явище симптоматичне. Вочевидь воно демонструє, з 

одного боку, творчі шукання, з іншого – виражає складність психологічного 

самовираження. 

Будучи переконаним ліриком за світосприйняттям, Леся Українка постійно 

вдавалася до драматизації власних творів. Про це свідчить і циклізація 

ліричних віршів, і використання того ж таки сонета. Відомий теоретик сонета 

Й. Р. Бехер пояснював жорсткі вимоги його форми особливою змістовністю, 

що відображає життєвий рух. Пропорційно унормована будова сонета 

засвідчує його драматургійність, адже перший катрен містить тезу, другий – 

антитезу, а триверси – синтез зі «сонетним замком» [36, с. 409]. Така побудова 

утворює строгу композиційно-змістову єдність, у якій перший катрен виконує 

функцію експозиції, другий – розвитку дії, перший терцет завершує тему, а 

другий – весь сонет. Часто сьомий та восьмий верси протиставляються 
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початковим і фінальним віршовим рядкам, витворюючи враження 

контрапункту.  

Леся Українка не прагла по-класицистичному відповідати зразковій формі, 

але основні вимоги сонета нею витримані. Зокрема 7-й і 8-й рядки фіксують 

різку зміну настрою. Перший, неопублікований, варіант сонета містить 

стверджувальну тезу космічної сили творчої фантазії. Однак уже в другому 

катрені піднесений настрій змінюється розпачливим запитанням в останньому 

рядку: «Як помогти в безмірнім людськім горі?» Наступні терцети вибудовані 

у формі каскаду риторичних питань глобального змісту, які закінчуються 

зверненим до фантазії звертанням-ключем: «Порадь, як жити нещасливим?» 

Глобальні питання зникають в опублікованому творі. Першу строфу 

залишено без змін, у другій змінено перший рядок: 

І варіант: Мету вказала буйній хвилі в морі, – [431, т. 1, с. 383]; 

ІІ варіант: Життя даєш холодній хвилі в морі! [431, т. 1, с. 47]. 

Наступні рядки другого катрена та двох триверсів утверджують тріумф 

фантазії – богині легкокрилої, замикаючи сонет сентенцією про поєднання у 

творчості реального (світове) та ірреального (таємнé). 

Цикл «Сім струн» демонструє складну гаму почуттів, у якій зливаються 

патріотичні й особистісні мотиви, розгубленість і впевненість, оптимізм і 

песимізм. Сподівання звучить у віршах «Do», «Sol», «La», «Si». На 

формальному рівні це виражається абстрактним може й риторичними 

запитаннями («Тільки й чуються вільні пісні – / У сні?» або «Пісні соловейкові 

дзвінко-сріблисті! / Невже ви замовкли, минули?»). Поезії ж «Re», «Mi» та 

«Fa» звучать в одному – життєствердному – ключі. Як бачимо, вагань більше 

(якщо враховувати ще й розпачливий перший варіант «Fa»). Леся Українка 

вибирає до друку (робимо таке припущення з огляду на ретельність поетеси в 

підготовці власних публікацій) другий варіант – оптимістичний, 

переконливий, щоб не було «життя, як темна ніч, сумним».  
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На гіпотетичному рівні можемо простежити міркування авторки, 

вмотивувати її вибір. Неправомірно говорити про редагування первісного 

рукопису – перед нами абсолютно різні за емоційним забарвленням тексти. 

Досліджуючи рукописи Лесі Українки, Л. Мірошниченко звертає увагу на 

«вогонь переживань», порив, у якому твориться зазвичай первісний текст. 

Дослідниця робить висновок про те, що пафос (з грец. – страждання, почуття, 

пристрасть, афект) як прикмета справжнього романтика був визначальним і в 

житті, й у творчості Лесі Українки. Далі Л. Мірошниченко визначає пафос її 

творчості за Ф. Шиллером – єдність почуттєвого страждання й переможної 

сили духу [290, с. 99]. Вважаємо доцільним продовжити міркування 

дослідниці. Обидві первини все ж таки мають сфери впливу, домінують у 

певних моментах. Леся Українка подає до друку оптимістичне «Fa», вочевидь 

керуючися силою духу. Звернувши увагу на біографічний контекст створення 

циклу, переконуємося, що це важкий у фізичному й моральному планах час 

для молодої Лесі Українки. Із 23 березня (ст. стиль) 1890 р. Леся перебувала в 

Колодяжному на «витяжении», яке мало тривати вісім тижнів, тобто до 

середини травня. Приблизно у цей період Леся Українка й створила «Сім 

струн». Доказів цьому кілька. По-перше, чистовий автограф циклу поміщений 

в альбомі «Poesie», який мати подарувала в день Лесиних іменин 26 березня. 

По-друге, листи до брата Михайла фіксують творчі й емоційні стани Лесі. 

Десь у березні (за н. ст. – квітні) 1890 р. у поетичному листі Леся розповідає 

про «навісні години», прив‘язану за ногу, як і вона, фантазію, «сміх крізь 

сльози», але про себе каже, що вона «об землю лихом» б‘є та вибудовує творчі 

плани. У листі від 30.05. 1890 р. (за ст. ст. – 18 травня) «воскресла» Леся цитує 

безнадійно-обнадійливий вірш «Contra spem spero!», написаний 2 травня 

1890 р. та поезію «Sol» із циклу «Сім струн». З усього можна зробити 

висновок: Леся Українка свідомо подала до публікації другий варіант, 

додавши до музично-поетичної гами циклу мажорну ноту «Fa». Два варіанти 
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вірша демонструють не тільки зміну настрою, а й представляють своєрідний 

діалог із собою. 

Поезія Лесі Українки рясніє запитаннями. Наведемо тільки зачини віршів: 

«Де тії струни...», «Хто вам сказав...», «Хто дасть моїм словам...», «Хто дасть 

моїм очам потоки сліз?», «Чого то часами...», «Чи тільки ж блискавицями...». З 

переліку запитальних зачинів і заголовків виділяється поезія з вічним 

питанням «To be or not to be?..», про яку йшлося вище.  

1896–1897 рр. написано низку віршів, які торкаються насамперед проблем 

творчості – від хрестоматійно-програмного «Слово, чому ти не твердая 

криця…» до біблійно-філософського «Ave regina!». Від циклу «Сім струн», 

через цикл «Ритмів» до поезій  90-х рр. тема творчої особистості проходить 

еволюцію – простежується поглиблення філософського осмислення 

покликання митця. Відбувається перехід від драматизму до трагедійності. У 

віршах 90-х рр. роздуми письменниці незмінно супроводжує образ музи. 

Діалог із собою змінюється розмовою з музою, яка виступає квінтесенцією 

самої авторки. Поезії цього періоду фіксують вагання, пошуки, суперечки. 

Структура ліричного Я ускладнюється. Розподіл Я на ліричну героїню та музу 

символізує внутрішнє роздвоєння, сумніви, духовну боротьбу із собою. 

Змінюється якість творчої настанови: муза трактується як ірраціональне іма-

нентне начало таланту. Романтизм юного може, пісня полине змінився 

утвердженням слова-криці, згодом усвідомленням титанічної праці й 

трансформувався в інтуїтивно віднайдене розуміння природи творчості як 

«теургійного акту переживання надлюдського» (Н. Малютіна). Усвідомлення 

ірраціональності творчості прочитується в драматичних творах, але 

започатковується в поезіях 1890-х рр. У них вона випитує шлях: 

Безжалісна музо, куди ти мене завела? 

Навіщо ти очі мені осліпила згубливим промінням своїм?  

[431, т. 1, с. 147] 
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Шекспірівська алюзія належить до невідступних, «вічних», «клятих» 

питань. Видається, що людина завжди перебуває в запитальній ситуації. Для 

важливості аргументів можемо звернутися до авторитетів. М. Гайдеґґер 

прийшов до висновку, що філософія стає запитуванням; сучасні гносеологи 

доводять, що запитання є формою мислення; протоієрей Олександр Мень 

стверджував, що вічні питання є свідченням людського «дару духовності» 

[цит. за: 392, с. 311]. 

З таким самим пафосом можна говорити й про антитезу (грец. anti – проти 

і thesis – положення). Антитеза як стилістична фігура полягає в зіставленні 

діаметрально протилежних, контрастних понять, предметів, явищ, думок 

тощо. Численні приклади антитези трапляються у віршах Лесі Українки. У 

художній структурі творів вони звучать афористично.  

Продовжуючи тему сили слова, знову звернемося до вірша І із циклу 

«Ритми». Ампліфіковане вживання антитези увиразнює функційність 

поетичного слова, розширює його смислову амплітуду: 

Щоб ви луну гірську будили, а не стогін, 

щоб краяли, та не труїли серце, 

щоб піснею були, а не квилінням [431, т. 1, с. 191]. 

Художня антитеза фіксує полярність буття, суперечності світу. Наприклад, 

сюжетна поезія «Коли втомлюся я життям щоденним…» містить утопічну 

картину майбутнього з ретардацією в минуле-сучасність, де: 

…кровопролиття звалося геройством; 

Убожеством там звали смерть голодну, 

Багатством – награбовані маєтки, 

Простотою – темноту безпросвітну, 

Ученістю – непевнеє блукання, 

Бездушну помсту звано правосуддям, 

А самоволю деспотичну – правом [431, т. 1, с. 57].  
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Гостра потреба антитези в художній творчості зумовлена протиріччями 

життя. Тонко виявляють цей зв‘язок міркування В. Гюґо: «Антитеза Шекспіра 

– це світова антитеза, вона скрізь і всюди; всюдисутність протиріччя – це 

життя і смерть, спека і холод, праведник і грішник, ангел і демон, небо і земля, 

квітка і блискавка, мелодія і гармонія, дух і плоть, велике й мале ... Це та сама 

видима й невидима ворожнеча, ті нескінченні припливи й відпливи, те вічне 

„так‖ і „ні‖, та незнищенна суперечність, той безмежний і безперервний 

антагонізм, з якого Рембрандт створює свою світлотінь, в Піранезі – свою 

запаморочливу перспективу. Перш ніж позбавити мистецтво цієї антитези, 

спробуйте усунути її з природи» [381, с. 23].  

У поетичній творчості Лесі Українки стилістичні фігури виконують 

функції структуралізації тексту, смислової акцентації, афоризації, 

медитативності, забезпечуючи філософську інтенцію на формальному рівні. 

Фактично в поетичній творчості письменниця випробовує засоби, які вповні 

виявлять свою художню силу в драматичних поемах. 

Без перебільшення можна сказати, що найвищого рівня майстерності Леся 

Українка досягла в драматургії. Причому йдеться не лише про оцінку творів 

різного часу появи в межах власної творчості, а загалом про презентацію 

автора в контексті європейської літератури.   

Переважна більшість дослідників спостерігають еволюцію драматичного 

хисту Лесі Українки (С. Єфремов, М. Зеров, О. Бабишкін та ін.). 

Найпослідовнішим у такій позиції був М. Зеров, який не тільки окреслює 

еволюцію драматичної творчості («почала з монологу, від монологу перейшла 

спершу до діалогу, потім – до драматичної поеми… і тільки в кінці   творчого 

шляху підійшла до сутої драми» [153, т. 2, с. 389]), але визначає пріоритет 

мистецьких форм Лесі Українки, визнаючи «за справжній вінець її творчості» 

драматичні поеми. Стосується це й версифікаційного аспекту. 

Проблема версифікаційних форм у драматичній поезії не поставлена у 

вітчизняному літературознавстві навіть на теоретичному рівні, що, вочевидь, 



268 

зумовлено складністю й неоднозначністю родо-жанрових особливостей 

суміжних змістоформ, якими і є драматичні твори, написані віршами. Інколи 

це можуть бути жанри, що постали на поєднанні родових ознак драми й ліро-

епосу (власне драматична поема), віршований епос, жанри змішаного виду 

тощо. Дослідників насторожує нечіткість родо-видо-жанрових дефініцій, хоча 

можна було б брати до уваги лише один принцип – вид 

художньолітературного мовлення, у нашому випадку – вірш. 

Задекларовану проблему принагідно піднімає Роман В. Кухар у розвідці 

про джерела драматургії Лесі Українки. На думку зарубіжного україніста, 

«майже всі драматичні твори поетки (за незначними винятками, нпр., 

―Блакитна троянда‖, ―Прощання‖) належать до того клясичного драматичного 

роду, що його загально звемо ―віршованою драмою‖ (в найзагальнішому 

розумінні – де твір написаний віршем, замість прозою), абож, із деяким 

специфічним уточненням (де ―поетичні‖ первні беруть верх над ―драматич-

ними‖) – ―драматичною поемою‖» [226, с. 25]. Не вдаючися до з‘ясування 

жанрової специфіки, все ж таки звернемо увагу на те, що поняття віршована 

драма є значно ширше від поняття драматична поема, але досвід показує, що  

обидві категорії часто синонімічні. А. Ткаченко вживає терміни віршована 

драма для позначення творів драматичного роду, а драматична поема – для 

центрального жанру ліро-драми [417, с. 101, с. 130]. Оскільки в доробку Лесі 

Українки знаходимо різножанрові утворення драматичного роду, то надалі 

будемо вживати терміни віршована драма  або поетична драматургія. 

Те, що наскрізним метром віршованої драматургії Лесі Українки є 

п‘ятистоповий ямб, видається збідненим формалізмом, очевидним 

результатом наслідування творчості попередників. Але парадокс формалізму 

Лесі Українки полягає в її вмінні взяти щось найбільш відоме, багатократно 

використане й перетворити його на невпізнанно нове. І відбувається це 

найперше в драматичній творчості. 
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Леся Українка з досить обмеженим арсеналом засобів здатна була 

створювати величезну кількість ритмічних варіацій, досягаючи цього різними 

способами – змінами в порядку римування, в інтонації, у будові строфи тощо. 

«Як по канві можна вишивати різні, не схожі між собою візерунки, так і 

стопна будова служить тією канвою, на якій можна створити цілком відмінні 

ритмічні різновиди» [375, с. 45]. 

У поетичній драматургії Лесі Українки основні класичні метри набули 

цілком оригінального й у кожному конкретному випадку нового звучання. 

При цьому поетеса використовує найрізноманітніші ритмічні засоби: повтори 

на різних рівнях, енжамбеман, чергування 1-, 2- та 3-складових клавзул, зміна 

анакрузи й, нарешті, широко застосовуваний прийом іпостасування. Леся Ук-

раїнка вважає неможливим будувати драматичну поему визначеними 

строфами, її сковує рима, бо вона видається їй у драмі неприродною. У 

драматичній творчості письменниці значну роль відіграли традиції античності 

та нової європейської культури. 

Аналізуючи першу драматичну поему Лесі Українки, О. Бабишкін писав: 

«В ―Одержимій‖ поетеса вжила п‘ятистоповий неримований ямб з 

ненаголошеним закінченням. Цей розмір створює враження вільної розмови, 

не обтяженої й не дисциплінованої римами та строфічною побудовою вірша. 

Там, де поетесі особливо важливо наголосити якусь думку, жіноче закінчення 

рядка зникає і наголос припадає на останній склад. Від ―Одержимої‖ таке 

ритмічне оформлення віршів стає звичайним у драматичних поемах Лесі 

Українки» [17, с. 61]. 

Незважаючи на однотипний ритмічний малюнок віршованих драм Лесі 

Українки, ритмомелодика різниться і в межах одного твору, і в різних творах. 

Насамперед така відмінність зумовлена інтонацією, засобами увиразнення 

якої можуть бути паузи, смислове виділення окремих слів, фраз, а особливо 

лексичне наповнення та синтаксична будова. П‘ятистопні білі ямби Лесі 
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Українки звучать по-різному залежно від змісту сказаного, емоційної напруги, 

особи персонажа. 

Найбільш виразна зміна метричного малюнка в межах окремого твору. У 

більшості поем це досягається введенням своєрідного «чужого» тексту, 

наприклад пісень, що їх виконують герої. Річардова пісня («У пущі») написана 

тристопним амфібрахієм, ще одна – чотири- і двостопним ямбом із 

перехресним римуванням. В іншому метричному ключі звучать пісні Оксани 

(«Бояриня») – тристопний амфібрахій із суміжним римуванням, 

чотиристопний моноримний хорей. Класичний пісенний варіант 

чотиристопного хорея використано в пісні Дон Жуана «У моїй країні рідній…» 

(«Камінний господар»). Чотиристопник був панівним розміром серед хореїв і 

в ХІХ, і в першій половині ХХ ст. Це почасти можна пояснити своєрідною 

двоплановістю форми чотиристопного хорея, оскільки він (розмір) – носій не 

лише класичних, а й народнопісенних традицій, і досить тривалий час 

переваги цього розміру над іншими хореїчними розмірами засвідчують 

мелодійність української поезії, глибину її зрощення з народнопісенною 

основою. Ритмічні коливання в метричній схемі пісні досягаються зміною в 

будові й розташуванні анакруз, частотою та характером іпостасування. 

«Окриленість» хорея приглушує анапестична анакруза в більшості рядків 

твору, що помітно згладжує стрімкий ударний початок метра. На цьому фоні 

виділяється однорядковий приспів «Лихо моє, Анно!» (після останньої строфи 

– «Щастя моє, Анно!») зі збереженням хореїчних анакрузи та клавзули. 

Загалом усі закінчення версів є «правильними» – акаталектичними та неримо-

ваними, що створює розповідну інтонацію. 

Піснею різностопного амфібрахія (найдовший рядок – шість стоп) 

починається фантастична драма «Осіння казка». Таких прикладів уведення 

іншого недомінантного розміру в метричну тканину п‘ятистопного білого 

ямба досить багато. Примітно, що Леся Українка активно використовує 

трискладовики, які є маловживаними розмірами української силабо-тоніки. 
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Яскравим поліфонізмом з-поміж усіх драматичних творів Лесі Українки 

виділяється драма-феєрія «Лісова пісня», яку М. Зеров назвав  

найдосконалішою п‘єсою в стилістичному розумінні [153, т. 2, с. 387]. 

У дослідженні І. Денисюка та Л. Міщенко «Дивоцвіт» відзначено 

надзвичайну мелодійність, особливу ритміку та інтонацію «Лісової пісні» Лесі 

Українки, яка відповідає її ліричній натурі: «Недарма ж ця поема названа 

піснею! Мелодія голосу Мавки гармонійно і граціозно вплітається в загальний 

хор лісу – в шум верховіття дубів, кленів, яворів, у звуки трепету листочків 

берези і осоки, дзвону лісового струмочка, тьохкання соловейка. Мавка ніби 

ввібрала всі ці звуки в свою мову» [118, с. 62–63]. За спостереженням авторів, 

ритміка мови, як і колір одягу, динаміка руху підпорядковані вдачі героїв.  

Найрізноманітніші ритми пронизують поетичну будову «Лісової пісні». У 

контексті основного п‘ятистопного білого ямба письменниця використовує 

різні розміри хорея, дактиль, пеон ІІ. Віршовий лад твору добре ілюструє 

відмінність між ритмікою й інтонацією.  

Розмір п‘ятистопного ямба, який домінує в драмі-феєрії, набирає різної 

інтонації в мові дійових осіб, а також змінюється зі зміною змісту розмови. 

Яскраво ілюструють цю тезу партії Мавки. Традиційний для драматичних 

поем білий вірш у мовленні головної героїні переходить у римований тоді, 

коли вона перебуває в стані найбільшого піднесення почуттів. Слухаючи гру 

Лукаша на сопілці, Мавка забувається й «мимоволі озивається тихесенько на 

голос мелодії»: 

Як солодко грає, 

як глибоко крає, 

Розтинає білі груди, серденько виймає! [431, т. 5, с. 219]. 

Спокійний ритм вірша там, де Мавка віддається снам, мріям. Вірш тут 

здебільшого білий – п‘ятистопний неримований ямб. У певних місцях він 

змінюється римованими строфами, урізноманітнюється темп. Ніби забуваючи 

про буденність, Мавка переходить із неримованого вірша на римований, як-от 
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у монолозі «Нічого. Спала. Хто ж зимою робить?», де перші два рядки не 

римуються, а наступні чотирнадцять мають суміжне переважно парокситонне 

римування. Згаданий монолог – один із найпоетичніших у творі. Окрім чіткого 

віршового ритму, він пронизаний ампліфікацією, інкрустований інверсією. 

Слухаючи Мавчину розповідь, Лукаш дивується поетичності її мовлення. 

Надзвичайно піднесена мова лісової красуні незвична для слуху простого 

селянина. Стиль її висловлювання вражає Лукаша, зачаровує його; пізніше він 

же дорікає Мавці, що вона й у  будень «править таке, немов на свято 

орацію», не розуміючи, що її мовлення виражає високу організацію мислення 

та почування. Порівняймо подальше сприйняття Лукашем слів Мавки, коли 

він «помудрішав» і вже його слова незрозумілі Килині. 

Композиція «Лісової пісні» продиктована протиставленням двох світів – 

людського та природного. Таке протистояння підпорядковує розташування 

всіх змістових і формальних елементів. Наприклад, не лише змістом сказаного 

мова Мавки відрізняється від мовлення Килини. Інтонацію партій обох героїнь 

відрізняє лексика, синтаксичне оформлення реплік. Сцена з третьої дії – 

зустріч Килини й Мавки біля хати: 

К и л и н а 

До кого ти прийшла? Його нема. 

Я знаю, ти до нього! Признавайся – 

він твій коханок? 

М а в к а 

(так само
1
) 

Колись був ранок 

ясний, веселий, не той, що тепер… 

він уже вмер… 

                                                 
1
 насилу, мов борючися з тяжкою зморою 
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К и л и н а 

Ти божевільна! 

М а в к а 

(так само) 

Вільна я, вільна… 

Сунеться хмарка по небу повільна… 

йде безпричальна, сумна, безпривітна… 

Де ж блискавиця блакитна? [431, т. 5, с. 278–279]. 

Розмовну мову Килини Мавка доповнює суголосними відлуннями, які 

роблять увесь діалог римованим.  

Відмінну метричну будову має вірш, яким відтворюється мова 

Перелесника, Русалки, Долі, інших міфологічних персонажів. Пролог «Лісової 

пісні» складається з партій лише демонічних героїв, де задає тон (зрештою й 

усій поемі) монолог «Того, що греблі рве», який хвилює не тільки воду, а й 

ритм твору. Мовлення  «Того, що греблі рве» витримане в ритмі тристопного 

ямба, іпостасованого пірихієм і хореєм, що значно розхитує силабо-тоніку 

вірша.  

Пролог сприймається як увертюра до музичного твору, перша дія передає 

тріумф любові, пробудження природи й почуттів, вона динамічна, феєрична, 

різко контрастує з дією другою, зображеними в ній побутом, приземленням і, 

відповідно, ритмічною монотонністю. Міфологічні персонажі часто 

розмовляють між собою (а Мавка з Лукашем) римованою мовою, відтак 

частини поеми за участю природних жителів ритмічно-римовані. Ситуативно 

змінюється й урізноманітнюється мовлення людей. Зокрема, дядько Лев 

зазвичай говорить неримованим віршем, а казку про Царівну-Хвилю 

розповідає «співучим, розмірним голосом» віршем різностопного ямба зі 

суміжним римуванням.  

Репліки міфологічних персонажів формують стихо- та строфомітії. 

Декілька діалогів драми-феєрії ґрунтуються на принципі певної симетрії між 
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репліками дійових осіб. Власне стихомітію, коли запитання міститься в 

одному рядку, а відповідь на нього займає теж один рядок, маємо у фрагменті 

діалогу Мавки й Перелесника. Останній нагадує Мавці про торішнє кохання, 

свідком якого є дубовий гай. Мавка заперечує, відповідаючи: 

Що ж там? Я шукала ягідок, грибків… 

П е р е л е с н и к 

А не приглядалась до моїх слідків?  

М а в к а 

В гаю я зривала кучерики з хмелю… 

П е р е л е с н и к 

Щоб мені послати пишную постелю? 

М а в к а 

Ні, щоб перевити се волосся чорне! 

П е р е л е с н и к 

Сподівалась: може, миленький пригорне?  

М а в к а 

Ні, мене береза ніжно колихала. 

П е р е л е с н и к 

А проте… здається… ти когось кохала? [431, т. 5, c. 226]. 

Далі їх діалог набирає форми строфомітії – симетричної конструкції 

реплік-строф, більших за один рядок. 

М а в к а 

Вітерець повіє,  

сонечко пригріє, 

то й роса спаде! 

(Зникає в лісі.) 

П е р е л е с н и к 

Постривай хвилину! 

Я без тебе гину! 
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Де ти? Де ти? Де? [431, т. 5, c. 227]. 

У драмі трапляються й інші приклади стихо- та строфомітій, пов‘язані з 

образом Лукаша. Використання цих прийомів є даниною світовій традиції, яка 

бере свій початок в античній культурі. Особливим драматизмом позначений 

діалог Лукаша та Долі. Переживши особисту трагедію, пройшовши 

метаморфози, Лукаш у третій дії вперше заговорив «поезією», «дорівнявся до 

себе», «мудрий став».  

Діалог Лукаша й Долі написаний двостопним анапестом зі вставками 

довшого хореїчного рядка. Зазвичай, виділяючи партії персонажів, Леся 

Українка використовує різностопний ямб, різностопний іпостасований 

дактиль. Чітке врегулювання дактиля відбувається в заключному монолозі 

Мавки. Урочистий метр, який, за спостереженням М. Гумільова, першим 

наголошеним складом розхитує два наступні, як пальма верхівку, додає 

уривкові особливої піднесеності. Очевидно, що такою чіткою врегульованістю 

Леся Українка свідомо виділила прикінцевий монолог Мавки з-поміж інших її 

партій. 

Будучи традиціоналісткою у віршуванні, Леся Українка, з одного боку, і в 

поетичній драматургії дотримувалася світових традицій, зокрема 

неримованого п‘ятистопного ямба. З іншого – поетеса урізноманітнює 

традиційний вірш зміною й чергуванням анакруз, неочікуваним 

іпостасуванням, уведенням рядків іншого метру, використанням рідкісних і 

маловживаних метрів. 

Традиція потрібна Лесі Українці для введення авторського й 

національного компонента у світовий контекст, але водночас письменниця 

зосереджена на подоланні засвоєної форми. Така тенденція простежується 

навіть на найформальнішому – версифікаційному – рівні. Технічна 

досконалість її віршованих форм – результат свідомої настанови на формалізм 

класичного вірша, покладений в основу творчості улюблених європейських 

класиків. Наслідуючи їх, Леся Українка виробляє стиль, досягає віртуозності в 
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оволодінні віршувальною технікою. На відміну від І. Франка, теж 

орієнтованого на класику і вироблення форми, Леся Українка має очевидний 

естетичний ухил цих зусиль: філігранне віршування асоціюється в неї зі 

справжністю мистецтва. Довершена форма вирізняє твори, які отримують у 

культурі статус високохудожніх, самодостатніх за цінністю. Функційність у 

Лесі Українки навіть у поезії не є ні прикладною, ні суспільно орієнтованою. 

Під впливом романтизму вона скеровує функцію мистецтва у сфери духовні, 

вбачає в мистецтві ланку, яка пов‘язує людину з понадлюдським, 

божественним.  

 

 

3.4.3. Античний дискурс жанрового формалізму Лесі Українки 

 

Формалізм Лесі Українки як свідома настанова на шліфування форми 

починається з поезії і продовжується в усіх жанрах драматургії (про прозу 

треба вести окрему мову, хоча загалом варто зауважити так само її очевидну 

«технічність», виробленість). Письменниця наслідує численні форми й 

поетикальні засоби, удосконалює їх і зрештою намагається видозмінити, 

підпорядкувати власній меті. До художнього новаторства Леся Українка йде 

обережно, але цілеспрямовано. Особливо це помітно в царині пошуку 

потрібної жанрової форми. 

Найактивнішим жанром драматургії Лесі Українки є поема. В українській 

літературі до жанру драматичної поеми зверталися М. Костомаров, І. Франко, 

В. Самійленко, Олександр Олесь, М. Рильський, П. Тичина, Михайль 

Семенко, І. Кочерга, І. Драч, Л. Костенко та ін. Незважаючи на те, що до Лесі 

Українки в переліку користувачів драматичної поеми вказано відомі імена, 

саме в її творчості цей жанр активізувався й досяг розквіту. Серед творів Лесі 

Українки жанр драматичної поеми навіть кількісно представлений чисельніше 

порівняно з іншими письменниками.  
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У доробку письменниці налічується дев‘ять власне драматичних поем 

(принаймні так визначено в підзаголовку): «Одержима» (1901), «Вавілонський 

полон» (1903), «На руїнах» (1904), «В катакомбах» (1905), «Кассандра» 

(1907), «У пущі» (1910), «На полі крові» (1910), «Бояриня» (1910), «Адвокат 

Мартіан» (1911), «Оргія» (1913). У тому ж таки жанровому ключі витримані 

фантастична драма «Осіння казка» (1905) та драма-феєрія «Лісова пісня» 

(1911). Віршовані «Руфін і Прісцілла» (1910–1911) й «Камінний господар» 

(1912) названі Лесею Українкою драмами. Маємо також драматичний етюд 

«Йоганна, жінка Хусова» (1909) і діалоги «Три хвилини» (1905), «В дому 

роботи, в країні неволі» (1906), «Айша й Мохаммед» (1907). Усі згадані твори 

написані у віршовій формі, прозову мають психологічна драма «Блакитна 

троянда» (1896) та діалог «Прощання» (1896). І вже на цьому формально-

видовому рівні постає теоретична проблема, зумовлена насамперед віршовою 

формою драматичних творів (про що йшлося в попередньому пункті на с. 267–

268). 

Проблеми жанрових дефініцій на прикладі драматичних творів Лесі 

Українки ставилися Л. Дем‘янівською в розвідці «Українська драматична 

поема. Проблематика, жанрова специфіка» (Київ, 1984). Дослідниця здійснила 

докладний аналіз багатьох драматичних творів Лесі Українки. До 

драматичних поем залучила й менші за обсягом твори поетичної драматургії, 

такі як «Одержима», «Вавілонський полон», «В катакомбах», «На руїнах», «В 

дому роботи, в країні неволі», «Три хвилини». Б. Мельничук у монографії 

«Драматична поема як жанр» (Київ, 1981) услід за О. Білецьким, М. Гудзієм, 

О. Бабишкіним зараховує названі твори до драматичних етюдів.  

Драматургічна творчість Лесі Українки стала цінним матеріалом у напрямі 

розвитку і генології, і самої генерики. Згадані та інші термінологічні шукання 

внесли потрібні корективи в системно-структурні параметри драматичного 
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роду
1
. Важко не погодитися з думкою, що будь-який визначний письменник – 

зачинатель нового у розвитку жанру, «попередник своїх послідовників» [203, 

с. 55]. 

Для автора дуже важливо знайти «свій» жанр. Тоді він оптимально широко 

розкриває близьку йому проблематику, яскраво виявляє власний талант. 

Зрозуміло, що письменники вдаються до вже наявних жанрових форм. Інша 

річ, як вони використовують можливості обраного жанру, протистоять його 

інерції. Створюючи твір, літератори можуть залишатися в межах одного 

жанру, а можуть поєднувати їх, уводити один жанр або його елементи в 

інший. Наприклад, Леся Українка часто урізноманітнювала драматичні поеми 

піснями. Насамперед це порушувало «монотонність» традиційного для 

драматичних поем п‘ятистопного білого ямба, змінювало метричний малюнок 

у межах твору.  

Самовиражаючись у звичному жанрі, модифікуючи його, письменник 

усіляко намагається націлити на розуміння особистих творчих пошуків 

читачів. Часто автори самі дають жанрове визначення тим творам, які 

«випадають» із жанрового ряду. За спостереженнями літературознавців, це 

найчастіше трапляється  з видатними творами, які фактично започатковують 

нові жанрові різновиди. 

Леся Українка сама визначала жанрову природу таких творів, як 

«Прощання», «Три хвилини», «В катакомбах», «В дому роботи, в країні 

неволі», назвавши їх діалогами, «На руїнах» – маленькою драматичною 

поемою, «Іфігенія в Тавриді», «Одержима», «Вавілонський полон» – 

драматичними етюдами. У листі до І. Франка вона означує жанр творів 

такого типу як «лірико-драматична сцена» [431, т. 12, с. 19].  Коротких жанрів 

                                                 
1
 Загалом багатогранна творчість Лесі Українки відкриває величезні 

перспективи теоретичній науці. За Лесею Українкою визнається пріоритет у 
різних змістово-формальних проявах літературної творчості: творчого методу в 
модернізмі, жанрово-видових форм у драматургії, версифікаційних у верлібрі. 
Перелічене надавалося до того, щоб її творчість ставала приводом для 
теоретичних висновків або корекцій. Див. [252].  
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Леся Українка не цурається впродовж усієї творчості, але з‘являються 

розлогіші драматичні форми, такі як «У пущі», «Бояриня», «Руфін і 

Прісцілла». Названі віршовані драми представляють протилежні полюси 

обсягу таких творів. І «мініатюра» (так Леся Українка говорила про «Айшу й 

Мохаммеда»), і «драмище» (її слова про «Руфіна й Прісціллу») 

літературознавці відносять до лезедрами – драми для читання або ж 

літературної драми. Інколи так називають і власне драматичну поему, яка 

вибаглива в постановці, вимагає особливих режисерських рішень, але в такий 

спосіб збагачує театральне мистецтво. Різножанрова поетична драматургія 

Лесі Українки потребує конкретизації в окремих випадках, зокрема 

драматичні поеми письменниці з огляду на їхній сильний емоційно-ліричний 

струмінь варто віднести до ліро-драми.  

Авторське визначення жанру твору дуже важливе з багатьох позицій. 

Найперше, наведене письменником жанрове визначення дифузного за родо-

видовою природою твору змушує вчених вивчати взаємопроникнення різних 

жанрів, родів, видів мистецтва, а це веде до появи нових термінів. 

Термінологічні шукання вносять потрібні корективи в системно-структурні 

параметри будь-якого роду чи межироду. Наприклад, чималий ряд 

широковідомих творів (Ґ. Гауптмана, Г. Ібсена, Лесі Українки) дав підстави 

для трактування поняття драма-феєрія як цілком повноправного різновиду 

драматичного жанру [див.: 121]. На думку Ю. Десятової, різнобій визначень, 

що прикладаються до творів дослідниками доробку Г. Гауптмана, 

М. Метерлінка, Г. Ібсена, Олександра Олеся (новоромантична, або 

символістська драма, романтична казка, віршована драма-казка, п‘єса-казка, 

драматична поема-казка, театральна казка чи легенда, філософсько-

символістська драма, символістська чи неоромантична казка, абстраговано 

філософська, казкова драматургія), очевидно вимагають належного уточнення. 

Літературна практика дала підстави для чіткого розмежування драми-

феєрії і драми-казки, адже «якби феєричність була тотожна звичайній 



280 

казковості, в Лесі Українки не виникло б стільки вагань з приводу перекладу 

Гауптманового „Marchendrama‖, а в Ібсена, можливо, було б менше 

непорозумінь з критиками з приводу драми „Пер Гюнт‖. Ототожнення цих 

жанрових різновидів ставить в один ряд принципово відмінні твори О. Олеся 

„Івасик Телесик‖ та „Ніч на полонині‖» [121, с. 57]. 

Дослідники висловлюють припущення, що феєрія передбачає значно 

вищий ступінь універсалізованості ідейно-проблематичного рівня, 

невичерпність трактувань якого досягається саме завдяки максимальній 

умовності характерів, подій і хронотопу. 

«Однією з найсуттєвіших ознак жанру, – вказує Ю. Десятова, – є наявність 

у творі казкових, міфічних чи фантастичних образів, що несуть вельми 

важливе (часто основне) смислове та художнє навантаження. Джерела їх 

можуть бути різними (фольклор, міфологія, авторська уява), але роль – 

спільна: субстантилізація абстрактної ідеї, чим стимулюється абстраговане 

сприйняття образу через його підкреслено нереальну оречевленість. Такі 

образи не просто урізноманітнюють дію, створюючи загадкову, фантастичну 

атмосферу; вони неодмінно є носіями художньо вивершеної філософської 

концептуальності, яка є чільною ознакою драми-феєрії і здебільшого має 

універсальний характер» [121, с. 57]. 

Одночасно А. Ткаченко актуалізує питання: чи може драма-феєрія «Лісова 

пісня» (як визначила сама Леся Українка) бути водночас ліро-епічною 

поемою? Сам відповідає – так. Як межирід, це – ліро-драма; як різновид 

межироду – середня ліро-драматична форма; як вид – поезія; як різновид виду 

– силабо-тоніка з елементами речитативної тоніки; як жанр – ліро-драматична 

поема; як жанровий різновид –драма-феєрія (перша частина цієї словосполуки 

означує жанрову відмінність до трагедії і комедії, друга – тематичне звертання 

до народної демонології та міфопоетики) [417, с. 130]. 

Але в часи Лесі Українки в українському словнику не було такого слова, 

як феєрія, й письменниця мучилася перекладом із німецької. У листі до 
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А. Кримського від 27 жовтня 1911 р. вона намагається визначити жанрову 

природу «Лісової пісні»: «Се, властиве, ein Märchendrama, по термінології 

Гауптмана (так він зве свій ―Потоплений дзвін‖), але я не знаю, як би се могло 

по-нашому зватись» [431, т. 12, с. 373]. Пошуки потрібного слова звучать і в 

листі до О. Косач від 2 січня 1912 р.: «А от досада, що ніяк не можна по-

нашому перекласти ―Märchendrama‖ – ―драма-феєрія‖ те, та не те. Якби його 

сказати? Драма-казка чогось незграбно, правда?» [431, т. 12, с. 379]. А в листі 

до А. Кримського від 6 червня 1912 р. Леся Українка визначається остаточно: 

«Се ж і єсть ота Märchendrama, що я не знала, як її назвати» [431, т. 12, с. 396].    

Такі шукання і потрібного слова-терміна, і нової жанрової форми вкотре 

підтверджують думку про вплив конкретного митця на еволюцію жанру. 

Аналізуючи активний розвиток драматичної поеми у творчості Лесі Українки, 

Н. Копистянська робить висновок: «відкрите у сфері 4 збагачує сферу 3, 

одночасно сферу 2 і загальнотеоретичну сферу 1» [203, с. 55] (значення кожної 

зі сфер наведене на с. 96–97). Дослідниця навіть указує на факт уведення в 

український літературознавчий обіг саме Лесею Українкою терміна 

драматична поема [203, с. 19]. 

Відносно уніфікована загальнотеоретична дефініція драматичної поеми 

знаходить яскраве втілення у творчості першорядних письменників світової 

літератури, набуваючи таким чином конкретної індивідуальності. Поєднавши 

в собі родові начала драми, лірики й епосу, драматична поема витримує 

вимоги домінанти за рахунок внутрішнього динамічного сюжету, який 

ґрунтується на гострому конфлікті світоглядних і моральних принципів.  

Маючи високий рівень освіти, широкий читацький кругозір, значну 

перекладацьку практику й розвинені естетичні смаки, Леся Українка власною 

творчістю розширяла горизонти української літератури. Використовуючи 

різнобічні знання світової історії та культури, письменниця модифікувала 

жанрові можливості драматичної поеми на засадах неоромантизму.  

Оновлення відбувалося і на змістовому, і на формальному рівнях. Леся 



282 

Українка переконливо трансформує вже усталений жанр драматичної поеми. 

Філософські монологи героїв не заретушовують подій, конфлікт проявляється 

в чітких колізіях, надзвичайно відточений діалогізм. На композиційно-

формальному рівні філософські колізії подані як словесні двобої між 

головними противниками. Партії дійових осіб часто виливаються в завершені 

сентенції, формально вираженими гномами, афоризмами. Обмін репліками 

здебільшого наближається до агону або ж формує стихомітії та строфомітії.  

О. Бабишкін наводить версії мотивів звернення української письменниці 

до класичних зразків: Леся Українка часто бралася до рідковживаних розмірів 

поезії, іноді нею керувало бажання урізноманітнити можливості української 

літератури, довести її спроможність творити в будь-якому жанрі [17, с. 53].  

Леся Українка відважно впроваджувала антикварні засоби античної 

поетики в новітні художні форми й досягала ефекту перелому в суспільній 

свідомості. Щоправда, тут, як і в інших аспектах, вона надто випереджала час, 

і це робило її ідеї малозрозумілими сучасникам, але така вже доля геніїв.  

Леся Українка неодноразово зізнавалася в домінуванні ліричного – 

«пристрасного елементу» – у власному художньому світосприйнятті, але 

очевидне й прагнення до вироблення драматичного хисту. Це щось на зразок 

опанування новою технікою, а Леся Українка завжди намагалася вчитися. 

Письменниця працювала над текстами вперто й наполегливо, поверталася 

до фактично завершених творів, переробляла, «викінчувала», «вигладжувала». 

Кожна з драматичних поем Лесі Українки має свою творчу історію, 

насамперед текстологічних змін. Над «Кассандрою» письменниця працювала 

впродовж 1903–1907 рр. Маємо епістолярні свідчення творчого процесу над 

твором, автокоментарі, спогади близьких. Усі намагання Лесі Українки були в 

руслі прагнення сказати стисліше, лаконічніше. Вона чітко усвідомлювала 

вимогу жанру помежів‘я: концентрованість думки, почуття потрібні в ліриці, 

динамічність, стислість дії – у драмі. Зливаючися в одному жанрі, ці родові 

стихії подвоюють вимоги. Не забуваймо й про засади епічного зображення. 
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Леся Українка досягала панорамного зображення через актуалізацію широкого 

позатекстового контексту. У випадку аналізованої поеми – це міфологічно-

історична епопея еллінсько-троянської війни. Сприймаючи твір, читач 

обов‘язково поцікавиться передісторією Кассандри, відтак уявлення про 

зображені в поемі події буде широким, але увага сконцентрується на 

центральній постаті й головному конфлікті. Усе ж інше буде «поза кадром», і 

читач тільки стежитиме, як текстові герої з мурів Іліону («Кассандра»).  

Показова в аспекті текстового вдосконалення драма про Дон Жуана. У 

листі до О. Кобилянської Леся Українка писала, що продовжувала працювати 

над уже скінченою драмою, щоб «з р о б и т и  ї ї  к о р о т к о ю (вона була чи 

не вдвічі довша, ніж тепер), щоб сконцентрувати її стиль, наче якусь сильну 

есенцію, зробити його лаконічним», «уняти сюжет в короткі енергійні 

риси» [431, т. 12, с. 461]. Авторка дбала про скульптурність персонажів і 

концентрацію дії, яких вимагав театр.  

Усталилося твердження про «несценічність» драматургії Лесі Українки. 

Основну трудність становить інтелектуальність її творів. Міркуючи над 

проблемою сценічного втілення віршованої драматургії Лесі Українки, 

Ю. Шевельов боронить власне драматичні властивості творів письменниці: «Є 

в творах Лесі Українки і дія, є наростання, є кульмінація <…>, є розвиток 

характерів, але повороти ці зовні дано дуже стисло, непідкреслено для 

глядача, бо увага авторки спрямована на істотне, внутрішнє» [477, с. 381].   

Філософська глибина драматичних поем Лесі Українки стала фокусом, у 

якому перетнулися диференційні проблеми літературної та інтелектуальної 

драми. Літературознавча ситуація з визначенням терміна лезедрама щодо 

понять драматичних творів нестійка, як і дефініції поняття інтелектуальна 

драма. Останнє теж часто використовують в аналізі поетичної драматургії 

Лесі Українки. Однак на сьогодні не маємо чіткого визначення інтелекту-

альної драми, принаймні жоден український літературознавчий словник його 

не наводить. Цей вислів постає в епоху Лесі Українки для позначення нових 
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явищ світової драматургії, зокрема творчості Б. Шоу [див.: 390]. Відповідно до 

літературознавчих рецепцій можемо зробити висновок, що інтелектуальна 

драма не тільки передбачає розумове зусилля в осягненні сказаного, а й сама 

демонструє інтелектуальну гру. Відтак вона є розумовим актом. Драматичні 

поеми Лесі Українки не можна віднести до суто раціональних, вони емоційні 

за своєю суттю. Сама Леся Українка в найбільшій за обсягом поемі «Руфін і 

Прісцілла» висловлює власну думку про емоційну «зарядженість» роздуму. 

Римський патрицій, його дружина-християнка й один із братів християнської 

общини сперечаються про стиль доказів апостола Павла та філософа Цельза. 

Руфіна обурює грубий тон писання. Парвус (а відразу й Прісцілла) запально 

захищають: 

П а р в у с 

Ні, се такий вогонь святого гніву! 

Ні, се таке святе безумство віри, 

що не дає нам, християнам, бути 

такими, як філософ Цельз премудрий! 

П р і с ц і л л а 

Він справді ні холодний, ані теплий, 

Як дерево, сухий, зовсім ніякий [431, т. 4, с. 115].   

Проблема поєднання пристрасті й думки постійно стояла перед Лесею 

Українкою, яка власні сумніви щодо питань сценічного втілення 

висловлювала в листах. Така проблема завжди стояла й перед акторами та 

режисерами: що грати в п‘єсах Лесі Українки – боротьбу почуттів чи боротьбу 

думок? Так формулює питання Юрій Шерех (Ю. Шевельов) у статті з 

промовистою назвою «Театр Лесі Українки чи Леся Українка в театрі?», роз-

мірковуючи над переглянутими постановками Лесиних драм. Безперечно, що 

твори Лесі Українки не мають тієї «уповерховленості» конфлікту, потрібної 

для сцени. «Це не значить, що вони безкрило реалістичні, – говорить критик. –  

Вони сповнені бурхливого кипіння пристрастей, але ці пристрасті дзвенять у 
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мислі. Патос, але патос думок. Горіння, але горіння ідей» [477, с. 381]. 

Позначені філософською глибиною та психологічною напругою драматичні 

твори Лесі Українки, без сумніву, можна визначити як драми ідей.  

Інтелектуальність поетичної драматургії Лесі Українки та складність 

сценічного втілення дає підстави вважати її твори лезедрамами, тобто 

літературними драмами. Мислячи аналогічно, можемо сказати, що вся 

поетична драматургія Лесі Українки є лезедрамою, тобто драмою для читання. 

Чи значить це, що її твори не потрібно ставити на сцені? Відповідь на це 

запитання дає Ю. Шерех: «Ні. Якщо німці ставлять ―Фавста‖, зокрема його 

ІІ частину, то ми маємо право і обов‘язок виставляти Лесю Українку. І які це 

відкриває можливості шукань для режисера, актора, маляра, які можливості 

сприймання й насолоди для глядача!» [477, с. 389].    

У пошуках оптимальної жанрової форми Леся Українка спиралася на 

добре опановану європейську традицію, особливо – античність. Але що і як 

письменниця запозичувала із цієї традиції – складна й багатоаспектна тема. 

Дискурс античності у творчості Лесі Українки літературознавці 

досліджували переважно на ідейно-тематичному та сюжетно-образному 

рівнях. У такому аспекті аналізували її твори О. Бабишкін, І. Журавська, 

сучасні дослідники В. Агеєва, Н. Зборовська. Художні можливості 

поетикальних засобів традиційно розглядають у другу чергу, особливо ж 

вузькоспеціальні засоби античної поетики. Насправді ж їх змістове 

навантаження надзвичайно вагоме, що й спробуємо довести далі. 

Більшість зображально-виражальних засобів походить з античної традиції, 

особливо їхня термінологічна форма. У такому сенсі можна з‘ясовувати 

змістову функцію чи не всіх словесно-формальних чинників, однак 

зупинимося на окремих прийомах, які зберігають відбиток античного 

трактування й сьогодні.  

До численних і чітких формальних античних елементів у драматичних 

творах Лесі Українки  належать обмін репліками, що часто наближається до 
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агону (словесного турніру, завзятої боротьби двох супротивників, де кожен 

усіма засобами й до останнього боронить свою тезу); гноми, стихомітії та 

строфомітії; строфа, антистрофа, епод. Дотримується поетеса й античних тра-

дицій неримованого вірша щодо драматичних поем.  

Найбільш докладний вислід цього питання маємо у розвідці М. Зерова 

«Леся Українка». Дослідник на гіпотетичному рівні з‘ясовує, «звідки смак і 

замилування до агонів у Лесі Українки в її драматичних поемах», породжених 

за інших обставин, ніж грецька трагедія, яка відбивала антагоністичний 

характер давніх Атен. Серед аргументів М. Зерова: 1) родинна риса, вияв 

драгоманівської складки мислення, сильного в діалектиці, 2) результат літера-

турного виховання, у якому вагому частку займала античність, 3) вплив доби, 

що була добою суперечок [153, т. 2, с. 385]. 

Які б не були причини Лесиного замилування словесними турнірами, вони 

відіграють у творах письменниці важливу роль і забезпечують довершеність 

певним драматичним діалогам. Можемо навести приклади суперечки між 

скульптором Річардом та його матір‘ю про підстави пуританського ставлення 

до мистецтва, диспут між майстром і Річардом («У пущі»), розмови Тірци та 

представників її народу («На руїнах»), раба-неофіта й християнського 

єпископа («В катакомбах»), Кассандри з Геленом, Геленою, Деїфобом і 

Ономаєм («Кассандра»), динамічні діалоги Антея й Федона («Оргія»),  Месії 

та Міріам («Одержима») тощо. 

Словесні двобої виявляють характер героїв, увиразнюють їхню позицію.  

Мистецькою красою вони завдячують афористичності реплік, їх 

філософському узагальненню. Леся Українка вдається також до таких 

властивих античній драмі способів конструювання діалогу, як гноми та 

стихомітії. 

Гномами (від грец. gnomos – думка, судження, висновок) називають 

кінцеві сентенції, що замикають цілі промови в одній стислій та ефектній 

формулі. Леся Українка розуміла та використовувала гноми саме в їх 



287 

античному трактуванні: повчальний вислів, яким закінчується монолог в 

античній трагедії [432, т. 1, с. 435]. Стилістично вдале використання 

афористичних кінцівок спостерігаємо в драмах «Лісова пісня», «На руїнах», 

«Камінний господар». 

Найбільш виразна в цьому контексті драма на донжуанівську тему. 

Внаслідок численних переробок текст скоротився, а головне, що кожна фраза 

сприймається як завершений афористичний вислів. Метою авторки було 

зробити «Камінного господаря» максимально стислим, а кожне слово – 

повновагомим. Леся Українка раділа зі своєї праці та перемоги. У листі до 

сестри О. Косач вона писала: «―Камінний господар‖ мені здавався першою 

справжньою д р а м о ю з-під мого пера, об‘єктивною, сконцентрованою, не 

затопленою лірикою, зовсім новою супроти моєї звичайної манери» [431, 

т. 12, с. 414].    

Мова драми «Камінний господар» лаконічна, «як написи на базальті», 

вільна «від ліричної млявості та розволіклості» [431, т. 12, с. 461]. «Камінний» 

стиль твору великою мірою зумовлений використанням гном, афоризмів, які 

підкреслюють логічність висловів. 

Поетична сила використаних засобів допомогла створити не тільки 

різьблену, як статуя, форму драми, але виписати характери людей, які зі свого 

боку персоніфікують філософські конфлікти. Розвиток сюжету в напрямах 

двох основних конфліктів означив ще О. Бабишкін: «Перший з них 

заснований на суперечності між анархічним прагненням дон Жауна до 

незалежності і його почуттям до Анни, другий – на суперечності ідеї 

анархічної волі, яку проголошує дон Жуан і яка виявляється потім просто 

облудою, і камінним принципом командора, що поступово поширюється на 

Анну, а через неї і на дон Жуана» [17, с. 275]. Відповідно, діалоги Анни – Дон 

Жуана, Анни – Командора виявляють позиції сторін із риторичним блиском.  

Анна усвідомлює роль обраного нею чоловіка: «командор мій – то сама 

гора». Гноми в монологах Анни наголошують цей символ: 
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Ходімо, дон Гонзаго! я полину, 

як біла хвиля, у хибкий танець, 

а ви спокійно станете, мов камінь. 

Бо знає камінь, що танок свавільний  

скінчить навіки хвиля – коло нього [431, т. 6, с. 111]. 

Анна веде символізовану мову то з Командором, то з Дон Жуаном: 

Ко м а н д о р 

Так, орлиця тільки може 

На гострому і гладкому шпилі 

Собі тривку оселю збудувати 

І жити в ній, не боячись безвіддя, 

Ні сонця стріл, ані грізьби перунів. 

За те їй нагорода – високості… 

А н н а 

(переймає) 

…у чистому нагірному повітрі 

без пахощів облесливих долин. 

Чи так? 

К о м а н д о р 

Так. Дайте руку [431, т. 6, с. 128]. 

Діалоги Анни з Дон Жуаном розвивають тему свободи, долання 

неприступності кам‘яної темниці, у марності якої переконаний «лицар волі». 

Короткі афористичні фрази характеризують Дон Жуана, висвітлюють його 

життєві засади: «Привілеї / король дає, король і взяти може. / А честь моя, 

так само, як і шпага, / мені належить» [431, т. 6, с. 110]. Його «лякає тільки 

те, що може зломити волю» [431, т. 6, с. 156]. Мовлення Дон Жуана 

демонструє тонкий розум, іронізм мислення, тверезість думки. У влучній 

фразі він висловлює й оцінку, і своє ставлення до людини. Наприклад, 

зауваження щодо донни Соль: «В соняшнику справді трудно впізнати сонце». 
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Дотепністю він рівний донні Анні. На противагу свободолюбивому коханцю 

Командор у мовленні скутий обов‘язком. 

Інший зміст передають гноми в драмі «На руїнах». Розмова пророчиці 

Тірци із Чоловіком на руїнах Єрусалима завдяки заключним акордам 

піднімається до філософських узагальнень: 

Т і р ц а 

Коли загоїлась на грудях рана, 

То встань і йди до праці. 

Ч о л о в і к 

До якої? 

Що маю я робити? Чим? Над чим? 

Ні знаряду, ні знадобу не маю. 

Т і р ц а 

Земля єрусалимська не згоріла. 

Ти маєш меч. 

Ч о л о в і к 

Куди ж тепер той меч?! 

Руїні не потрібна оборона. 

Т і р ц а 

Розкуй меча на рало. Час настав. 

Потрібна оборона і руїні.  

Бо прийде ворог і розоре землю, 

насіє збіжжя, і збере жнива, 

і буде хлібом люд сей годувати,  

і вдруге завоює Палестину, 

вже без меча, самим блискучим ралом. 

Бо скажуть вголос сироти й вдовиці: 

благословенний той, хто хліб дає! 

Лежачим краю рідного немає, 
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Чий хліб і праця – того і земля [431, т. 3, с. 171]. 

Тірца «вогнем і холодом свойого слова» загартовує не тільки 

співрозмовника, вона будить людей свого народу від «камінного сну 

байдужого раба». У монологах головної героїні розгорнуто цілу програму дій, 

продуману й вистраждану Лесею Українкою. Недарма поетеса писала до 

І. Франка про свою роботу над «Вавілонським полоном», для якого наступний 

твір «На руїнах» став своєрідним продовженням: «…Як я сю останню свою 

поему писала, то була ―щира, щира, щира‖ і горіло щось в мені і не давало 

спокою, аж поки останнє слово не стало на папері» [431, т. 12, с. 20]. 

Елеазарові тужливі пісні нагадують народові його ім‘я, але палкі заклики 

Тірци будять, застерігають, поривають. Усі звернення пророчиці мають 

провідну думку – завойований народ не буде подоланий, якщо він сам 

прогодує себе й не залежатиме від завойовника. Це якраз і наголошують 

остаточні акорди доказів Тірци: 

Не скаже ворог: «Я тебе вдягаю». 

………………………………… 

Не скаже ворог: «Я для тебе захист». 

………………………………… 

Щоб ворог не сказав: «Ходи до мене!». 

Мова пророчиці у поемі «На руїнах» сповнена динамізму саме завдяки 

афоризмам. Переконати довгими фразами важко, слухач губить початок 

думки. Тірца одягає сентенції в короткі енергійні фрази, вдаючись до 

стилістичних фігур і тропів: «Живий наш бог, і ми живі», «Той не покинутий, 

хто сам не кинув», «Не пригадуй, вигадай своє!», «Іудин лев нехай шакалів 

душить, / а не займа господнюю отару», «Посіяно і зібрано давно». Слово 

Тірци, посіяне в душах людей її народу, знаходить відгук у словах її 

співрозмовника: «Благословенне слово, що гартує!» 

Афоризми можуть умістити в короткій формі величезний обсяг інформації. 

Вони легко запам‘ятовуються. Літературний афоризм як жанр бере початок із 
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народної творчості. Першими зразками літературних афоризмів античного 

часу є «Афоризми» Гіппократа. Багатим джерелом афоризмів стало Святе 

Письмо. 

В історичному розвиткові афоризми мали різні назви та зміст:  апофегма в 

античних авторів, сентенція в римського ритора Квінтіліана, адажія в 

гуманіста Еразма, оракул в іспанського філософа Грасіана, думки (пенсе) у 

фізика й письменника Паскаля, максими й рефлексії у моралістів Шамфора, 

Ларошфуко та Ґете. Своєю сучасною формою афоризми завдячують 

французьким мислителям. Вони фіксували в них життєву мудрість, 

формулювали психологічне спостереження, іронізували щодо людських вад. 

Ф. Ніцше надав афоризмам особливої поетичної форми, яка відбиває 

діалектичне мислення, має парадоксальний характер. Отож, афоризм є певною 

мірою відбитком свідомості людей. Багато давніх афоризмів не втратили своєї 

сили й сьогодні завдяки тонкості спостережень, глибині думок та ясності 

форми.  

В афоризмах Лесі Українки відбивається ідейний світ, конфлікти, почуття, 

психологія героїв. Діаспорна україністка А. Горохович виконала тематичну 

класифікацію афоризмів Лесі Українки за принципом полярності понять і 

виділила такі групи: краса (мистецтво) – змагання до досконалості, любов – 

ненависть, воля – неволя, честь – неслава, правда – неправда, минуле – 

теперішнє – вічність, смерть – життя, доля – недоля [98, с. 36]. Варто на-

голосити, що згадані засоби античної поетики в художньому контексті 

взаємозумовлені. Афористичні вислови складають основу агонів, виступають 

у ролі гном, увіходять у стихомітії та строфомітії.  

Використання Лесею Українкою класичних засобів і прийомів глибоко 

вмотивоване. Вони є засобами вдосконалення драми. У драматичних творах 

слово, фраза надзвичайно вагомі. Зважаючи на належність драми літературі та 

театрові, драматург мусить продумати, що герой має сказати і як сказати. 
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Сконденсованість і краса вислову відіграють у драматичному творі особливу 

роль. 

Визначальною особливістю драматургічної творчості Лесі Українки є 

художнє втілення філософської проблематики в жанрі драматичної поеми, яка 

тяжіє до гострого діалогу й афористичного вислову. Важлива в драматургії й 

економія вислову, властива для афоризмів. У драмах ідей конфліктні ситуації 

відтворюються у формі гострих словесних турнірів, зображення фізичної дії 

поступається словесній, закон концентрації поетичного слова надзвичайно 

посилюється. Драми Лесі Українки актуалізують завдання вагомого 

поетичного слова «ніби стрілою вцілити в нашу свідомість» 

(М. Коцюбинська). Такого «поціляння» письменниця досягала насамперед 

використанням класичних засобів і прийомів драматичного зображання.  

Творчість Лесі Українки збагатила та розвинула жанрові обрії поетичної 

драматургії, яка вже поєднала в собі різні родові начала. Письменниця 

всебічно розробила жанрову форму драматичної поеми на змістових, змістово-

формальних, формальних рівнях. На змістовому рівні – порушення складних 

філософських і морально-етичних питань епохи; надзвичайна інтелектуальна 

сила драматичних творів, яка в поєднанні з емоційністю викладу призводить 

до катарсису. Створення драматичної поеми на засадах неоромантизму та 

впровадження тенденцій нової європейської драми тягне за собою низку 

змістово-формальних новацій, які виявляють себе  на родо-жанровому рівні. 

Зокрема, введення в український літературний обіг жанрових різновидів 

драматичного етюду й діалогу, а також драми ідей. На власне формальному 

рівні – активне використання змістово оновлених класичних античних 

елементів і прийомів модерністської поетики.  

Як бачимо, інтуїтивно-раціональний пошук найбільш відповідної форми 

завершився підкоренням антично-класицистської традиції. Не оминаючи 

жодного формального елемента класичної драми, надаючи кожному прийому 

нового наповнення й технічного блиску, Леся Українка рухається до модерної 



293 

драми, покликаної виразити суб‘єктивний світ автора об‘єктивованими 

сценічними засобами. Формалістична вправність, вироблена внаслідок 

сумлінного засвоєння традиції, зрештою посприяла авторці у справі творення 

того арсеналу засобів, який стає ефективним у втіленні художнього наміру. 

Але очевидно, що кожен технічний прийом Леся Українка акцентує на свій 

лад. Жанрова форма стала не просто об‘єктом для учнівського засвоєння й 

удосконалення, як розуміють зазвичай, а справжнім полем битви, тим великим 

змаганням із Культурним Каноном (К. Ґ. Юнґ), неминучим для творчого 

становлення видатного митця, яке визначає статус автора в культурі.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Тяжіння європейської літератури до формалістичної виробленості 

відобразилося у двох лініях – версифікаційне естетство від трубадурів до 

неокласиків і зорова поезія. Коли перша тенденція сприяла виробленню 

літературних норм мови художньої літератури і загалом національної мови, то 

друга свідчила про непогамовне прагнення до постійного вправляння у 

власному ремеслі.  

Зорова поезія своєю зумисністю, очевидною штучністю сигналізує 

реципієнтам про межу, за якою починається царина мистецтва. Цю здатність 

зорової поезії збагнули ще митці бароко, які вважали, що прикрас забагато не 

буває: штучні елементи не дають урівнювати твір і життя, яке він відбиває. 

Саме зорова поезія покликана захищати мистецтво від агресивних намагань 

ідеології підпорядкувати собі літературу. Вона наочно показує, що існують 

речі суто мистецькі: непридатні ні для чого практичного, лиш для забавки, 

гри, розваги, демонстрації недосяжного іншим вміння. Без цього нагадування 

мистецтво швидко втратить свій ігровий компонент і поступово перестане 

бути мистецтвом. 
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Версифікаційний рівень літератури загалом і творчості окремих 

письменників зокрема дає підстави для висновків про природу й характер 

творчого процесу на рівні опанування художньою технікою. Яскравим 

прикладом шліфування письменницької майстерності шляхом перекладу й 

опанування антично-класицистською традицією, що тривала в європейській 

поезії до кінця ХІХ ст., є творчість І. Франка й Лесі Українки. 

 Ознаками засвоєння класичних традицій згаданих авторів на прикладі 

поезії є конструктивний риторизм на відміну від фразерства чи стилістичного 

експериментаторства апологетів мистецького штукарства.  

Риторика (риторичний формалізм) як спосіб впливу на читача була суттєво 

підважена модерністами й стала асоціюватися з анти-мистецтвом, 

повторюючи настанову романтиків щодо класицистів. Хоча згодом і ця теза 

була піддана сумніву, все ж сьогодні очевидно, що формалізм у найбільш 

негативно маркованому сенсі, як оцінна категорія на позначення 

малохудожніх творів, був характерний не для експериментаторів-модерністів, 

а для письменників соцреалізму, які писали на замовлення ідеологів. У такому 

разі формальною вправністю прикривалася  внутрішня двоїстість, а то й 

брехливість (стверджувалося те, у що не вірив сам митець). 

В українській літературі формалізм виявлявся і на методологічному рівні, 

й на рівні художньої практики. Окрім виразно епатажних проявів у 

футуристських експериментах, принципово нові формалістичні тенденції 

простежуються у творчості класиків – І. Франка й Лесі Українки. Жанрово-

стильові шукання І. Франка провадилися в напрямі збагачення національної 

літератури ще не освоєними формами, що засвідчило суспільно значиму 

функційність діяльності письменника. Новаторські пошуки Лесі Українки 

зосереджені на модернізації антично-класицистських засобів поетики та 

розвитку нових жанрових форм драматургії, зокрема драми ідей. 



 

РОЗДІЛ 4. 

ЛІТЕРАТУРА ЯК ФЕНОМЕН МОВИ 

 

4.1. Образність як вираження суб’єктивності 

 

Основою художньої літератури є словесний образ, точніше – слово, цей 

будівельний матеріал, з якого формується мистецький храм писемності. 

Розкрити естетичну вартість тексту можливо тільки шляхом глибинного 

аналізу мовообразів. Здається, що література на початку третього тисячоліття 

в намаганні здивувати читачів безперервним переосмисленням вічних тем і 

сюжетів уже випробувала чи не всі засоби та прийоми, залишивши за словом 

останнє слово.  

 Утім, традиція вивчення літератури не завжди дотримувалася цієї аксіоми. 

Часто й досі, коли йдеться про образність як визначальну ознаку художньої 

літератури, саме мовні образи відходять на задній план, натомість 

приваблюють око дослідника більші об‘єкти: персонажі, пейзаж чи антураж 

або ж змістові аспекти твору. Ті, хто прагне розкрити естетичну вартість 

тексту, досліджують його саме на рівні мови або образного слова.  

Традиція шукати естетичну вартість, загалом цінувати літературний твір у 

царині словесної образності – одна з наймолодших у європейській культурі, 

започаткована романтиками. Звісно, і раніше, ще за давньогрецьких часів, 

люди цінували красномовство, тому й найбільш поширені впродовж 

античності, в епоху середньовіччя й до нового часу підручники – це 

«Поетика» й «Риторика». Але образне слово прирівнювалося за значенням до 

риторичних засобів, віршування, припасовувалося до жанрової функції і 

сприймалося найчастіше як окраса літератури. Романтики вперше 

замислилися над природою словесною образу, зокрема символу, і пов‘язали 

образність із переживанням відчуття прекрасного. Відтоді культура плекає 

явища, які можна об‘єднати гаслом естетизм: явища, які тою чи тою мірою 
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протиставляють мистецтво «справжнє», «вічне» його заангажованим 

ідеологією чи просто життям проявам. 

Володіння словом – ознака майстерності письменника. Моделювання 

мовних образів свідчить про творчий метод і засади творчості. 

Словеснообразний арсенал письменника виказує й характер поповнення 

лексики: культурно-освітнє чи інтуїтивно-природне, набуте чи стихійне. 

Зрозуміло, що багаж культурного засвоєння ще нікому не зашкодив, однак 

читач відразу помічає штучність, навіть штукарство. Інша справа, коли в текст 

вривається природна стихія слова, його первозданна образність. 

Витоки образності шукав у первісному словотворенні О. Потебня. Згідно з 

його лінгво-естетичною теорією можна дійти загального висновку: мова – це 

прообраз будь-якої творчої діяльності, а слово містить у собі «таємницю» 

творів мистецтва [див.: 436].  

О. Потебня запропонував теорію, за якою слово представляє собою єдність 

зовнішньої форми (членороздільний звук), внутрішньої форми (первинна 

образна основа, етимон) та сучасного значення (змісту). Вчення про 

внутрішню форму слова О. Потебні проектується на структуру художнього 

твору, в якому можна виділити зовнішню форму, образ або сукупність образів 

та ідейний зміст.  

Трактуючи теорію Потебні, дослідники насамперед наголошують на 

типологічній подібності слово / твір, недооцінюючи паралелі слово / образ. 

Художній образ має такі самі зовнішні ознаки, несе певне значення в 

структурі твору й має ідею (зміст). Саме слово містить у собі величезну 

творчу потенцію: «мова є не тільки матеріал поезії, як мармур – скульптури, 

але сама поезія» [344, с. 35]. Слова сучасної мови ховають в етимологічних 

тайниках не один шар змісту, який у будь-який час можна актуалізувати. Про-

ілюструємо  цю тезу. 

Спираючись на модель Потебні, А. Ткаченко простежив зміни слова серце. 

Етимологи виводять його зовнішню оболонку від праслов‘янської основи, яка 
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сягає ще глибшого індоєвропейського кореня, значеннєве осердя – «те, що 

міститься всередині» – призвело до полісемії та багатозначності [417,                  

с. 40–41]. У сучасній мові слово набуло термінологічного статусу, а для 

збудження нових образних значень мусить «згадувати» давню внутрішню 

форму. 

Слово серце використовують не лише на позначення центрального органа 

кровоносної системи, але і як осердя внутрішнього буття людини. Саме в 

такому значенні виступає воно у вірші Тараса Шевченка: «Ну що б, здавалося, 

слова… / Слова та голос – більш нічого. / А серце б’ється – ожива, / Як їх 

почує!..» [468, с. 408].  

Про силу мовленого слова говорив і О. Потебня: «воно живе тільки тоді, 

коли його вимовляють» [344, с. 35]. Психолінгвістична теорія вченого містить 

засадничі аспекти трактування слова як праобразу на архетипному рівні, тобто 

подібного до образу, первинного образу, такого, що був на початку. 

О. Потебня висловив думку, що процес винайдення слова первісною людиною 

суголосний творенню образу, шуканню слова митцем. 

Тлумачення літературного твору з погляду форми або мови найповніше 

реалізувалося в теоретичних шуканнях представників філологічної школи, 

формалістів і структуралістів. Теорія експресії Б. Кроче визнала пріоритет за 

художньою мовою, що цікавить мислителя як неповторна дія естетичного 

характеру: здатність художньо мислити притаманна всім людям на рівні 

висловлювання. Ідеї Б. Кроче творчо запліднили літературознавчу практику в 

аспекті зацікавлення мовними параметрами художніх творів. Трактування 

літературної творчості в категоріях мови найповніше відбулося в межах 

російського формалізму (Б. Ейхенбаум, Ю. Тинянов, В. Шкловський). 

Обстоюючи естетичну (Я. Мукаржовський) і поетичну функції (Р. Якобсон), 

чуттєвий обрис поезії пов‘язували з матерією мови. Зацікавленню поетичною 

мовою насамперед сприяє художня практика. Зокрема, на формування 

основних засад формалістів безпосередньо впливали імпульси мовних 
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експериментів футуристів, концепція «слів на волі» та «заумної мови» 

В. Хлєбникова та В. Маяковського.  

На початку ХХ ст. В. Шкловський, з урахуванням ідей О. Потебні, написав 

статтю «Воскресіння слова» (1914), яка, з одного боку, повернула увагу 

літературознавців до мовної образності, а з іншого – збіглася з активізацією 

критерію оригінальності. Це одна із засадничих праць російського 

формалізму, який суттєво вплинув на розвиток філологічної науки ХХ ст. 

У невеликому за обсягом дослідженні В. Шкловський сформулював ідеї, 

які стали базовими для формалістської методології вивчення літератури. 

Найперше він загострив проблему знецінення слів, яке завжди відбувається 

внаслідок тривалого вживання. Слово стає звичним, називає відоме і втрачає 

свій експресивний потенціал, воно вже не здатне когось вразити. Натомість 

первісне слово, слово, яке щойно з‘явилося, вражає своєю силою. «Зараз слова 

мертві, і мова подібна до кладовища, але тільки що народжене слово було 

живе, образне. Будь-яке слово в основі – троп» [480, с. 36]. Обстоюючи цю 

тезу, В. Шкловський посилається на О. Потебню, який одним із перших 

звернув увагу на мистецький потенціал слова.  «Доля творів старих митців 

слова така ж, як і доля самого слова. Вони здійснюють шлях від поезії до 

прози. Їх перестають бачити і починають впізнавати. Скляною бронею 

звичності вкрилися для нас твори класиків, – ми надто добре пам‘ятаємо їх, ми 

чули їх з дитинства, читали їх у книгах, кидали уривки з них у побіжній 

розмові, і тепер у нас мозолі на душі – ми їх вже не переживаємо» [480, с. 38]. 

Це означає, що література періодично мусить здійснювати оновлення 

словника, знаходити способи повернення первісного, свіжого і яскравого 

відчуття світу та слів, які його виражають.  

«Страшні слова, коли вони мовчать, / коли вони зненацька причаїлись, / 

коли не знаєш, з чого їх почать, / бо всі слова були уже чиїмись» [209, с. 138]. 

Багаторазово цитовані рядки поезії Л. Костенко притерлися від частого 
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використання, затемнюючи закладену думку. Одвічну проблему мистецької 

оригінальності поетеса повертає у бік словесної майстерності.    

Людство, принаймні ті, хто причетний до словесної творчості, 

перебувають у постійному пошуку потрібних слів. Найбільш відомі прийоми 

оновлення словника сформульовані у ХХ ст. В. Шкловським, Б. Брехтом, 

Лесем Курбасом. Представник російського формалізму В. Шкловський 

запропонував концепцію «остранения» (від слова странный)
1
, або ж 

одивнення, очуднення. Б. Брехт, можливо, знайомий із роботами 

В. Шкловського, розробив концепцію «очуження» (Verfremdung). Лесь Курбас 

обґрунтував теорію «перетворення», що також передбачає незвичний погляд 

на буденне в своїй усталеності явище. В основі згаданих концепцій – 

прагнення зруйнувати автоматизм сприйняття. Дивний, незвичний погляд є 

початком будь-якої творчості: й індивідуально-авторської, і колективної, коли 

йдеться про творення, скажімо, мови чи виникнення мистецтва загалом. 

О. Веселовський висунув гіпотезу про походження видів мистецтва й родів 

літератури з первісного мисливського обряду, в якому поєдналися елементи 

танцю, пантоміми, драматичного дійства під егідою слова. Бо все, що 

відбувалося, супроводжувалося вигуками. Усі теорії виникнення мистецтв 

мають гіпотетичний характер. Цілком можливо, що коли первісна людина 

щось малювала на скелях, то супроводжувала цей процес вигуками, які згодом 

стали словами, що зафіксували певні відчуття «творця». Можна припустити, 

що такі відчуття й лягли в основу всіх створених первісною людиною слів-

маркерів.  

На думку вчених із різних наук, основи образотворення закладені в 

первісному табуюванні. Іспанський філософ Х. Ортеґа-і-Ґассет припускає, що 

на основі табу постала метафора: «Оскільки слово для первісної людини – це 

почасти той предмет, який вона називає, то вона вважає неможливим 

                                                 
1
 Написання слова остранение через одну -н- було опискою, але «термін 

увійшов у життя з 1916 р. саме в такому написанні» [482, с. 230].  
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використовувати саме слово для позначення предмету, на який накладено 

―табу‖. Такий предмет мусить називатися словом, яке позначає щось інше, і 

з‘являється у мові як заміна, крадькома. Коли полінезієць, якому заборонено 

називати будь-яке майно вождя, побачить у його хижі запалені смолоскипи, 

він повинен сказати: ―Блискавка сяє в небесних хмарах‖. Тут ми знову маємо 

метафоричне уникнення» [329, с. 259].  

Етнологи, міфологи, історики релігій, психологи показали, що первісний 

світ насправді не відійшов у далеке минуле, що він присутній у 

світосприйнятті людини й може бути відновлений, відчутий. Синестетична 

інтенція словесного образу, так яскраво виявлена в епоху модернізму, бере 

початок ще з первісного синкретизму. Слово являє собою нерозривну єдність 

звуку та зображення. Будь-яке письмо починалося з малюнків, але пішло 

різними шляхами. Написання ієрогліфів і сьогодні є мистецтвом. Упродовж 

століть піктограми схематизувались, однак усе ще можна здогадатися про їхнє 

значення. Ми легко вгадуємо в графемах гору, дерево, людину тощо.  

Користуючись звичним для кожного народу буквеним зображенням, люди 

намагаються урізноманітнити шрифти, виділити курсивом, підкреслити, тобто 

будь-яким способом звернути увагу на написане. Каліграфія ввійшла в ранг 

мистецтва, почерки вивчаються графологією й почеркознавством, а зорова 

поезія за кілька століть дійшла до найнесподіваніших форм. Не менш важливе 

значення, порівняно із  зображенням, має звучання слова – від різних 

інтонаційних відтінків повідомлення до художнього виконання. Слово від 

початків звучить і виглядає.  

Поняття синкретизм, синтез, синестезія, незважаючи на відмінність 

сучасних контамінацій, зберігають етимологічну спорідненість. Вони містять 

грецький префікс σύν – разом: синкретизм (від грец. σσνκρητισμός – 

об‘єднання, з‘єднання); синтез (від грец. σύνθεόις – з‘єднання, складання); 

синестезія (від грец. σύναίσθεόις – одночасне відчуття). Синкретизм був 

визначальною ознакою духовного буття первісного суспільства й виявлявся на 
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різних рівнях злиття життя та мистецтва. Слово в такому контексті набувало 

сакрального смислу.  

Я. Парандовський, автор книги з промовистою назвою «Алхімія слова» 

(Alchemia słowa, 1951), висловив влучне спостереження: «Магічна сила слова 

укорінена в його здатності творити образи. Воно є невидимим знаком речей, 

наділених сенсами» [538, s. 119]. Усе, що людина бачить, чує, сприймає 

тактильно або на смак, можна вербалізувати, ословити. Ці словесні означення 

закріплюються у свідомості людини й стають сигналами в подальшій 

поведінці. Слово виконує функцію закляття, яке викликає появу людей і 

предметів. Ідеться, зрозуміло, про виникнення образів в уяві людини. Мабуть, 

саме ця властивість слова дала початок вірі в його фатальність. І до сьогодні 

зберігся забобон не вимовляти небажаного вголос, аби не відбулося, або 

називати евфемізмом негативне явище. Згодом до язичницьких уявлень про 

сакральність слова додалися релігійні. Християнство, зокрема, закликає не 

клястися, не злословити, не вимовляти ім‘я Господа всує. Усі світові релігії 

вважають виникнення мови Божим даром. 

Вислів дар Божий із часом трансформувався в ідіому дар слова, коли 

говоримо про людину, яка майстерно володіє словом, найчастіше 

письменника. І в цьому разі зберігається етимологія: дар, подарований, те, що 

дісталося даром, задарма – очевидно від когось могутнішого. Дар слова в 

кожного виявляється по-різному: в одних дуже рано, інші набувають його 

пізніше, однак у будь-якому разі потрібно розвивати талант, зберігати іскру. 

Трапляються випадки, коли дар дається лише на певний період. Світова 

література містить чимало прикладів авторів одного твору. 

Священність слова, благоговійне ставлення до нього, розмежування 

обслуговувальної та привілейованої функцій спричинили створення урочистих 

мов (санскрит) або збереження мертвих мов для культових чи наукових 

потреб (церковнослов‘янська, латинська). Певна незрозумілість уносить ефект 

урочистості, загадковості. Таке прагнення, вочевидь, керує дітьми, коли вони 
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вигадують свою мову для ігор. Священнодійством віє від замовлянь, 

заклинань різноманітних чаклунів, тобто незрозумілих словесних формул, які 

гарно звучать.  

Мова неухильно змінюється, однак загадка творення мови й сьогодні 

відкрита. Одним із найважливіших аспектів первісної мови залишається її 

образність. Первозданність суголосна з простотою, прозорістю.  

Відчуття простоти неодмінно виникає при читанні Шевченкових текстів. 

Здобутки шевченкознавства представлені дослідженнями особистості митця, 

пророка, трибуна, лірика, еволюції його творчого методу, особливостей стилю 

тощо. Однак залишаються аспекти малодосліджені. Один із таких ще в 60-х 

рр. минулого століття означила М. Коцюбинська – це «секрет Шевченкових 

простих слів» [215, т. 1, с. 36]. Вона ж одна з перших почала робити мікро-

аналіз окремих віршів Шевченка, демонструючи його поетичну майстерність. 

«Важко знайти іншого великого поета у світовій літературі, в якого, при 

винятковій художній майстерності і володінні всіма тонкощами поетичного 

―ремесла‖, було б так мало поетичної нарочитости, штучности» [215, т. 1, 

с. 36]. При цьому М. Коцюбинська віддає належне тому фактові, що певна 

штучність, артистична вишуканість, зрештою художня умовність – атрибути 

мистецтва слова. 

Кожен із нас, припускаємо, ловив себе на раптовому здивуванні під час 

звучання звичних слів, навіть власного імені. Так і з Шевченковим словом – 

читаєш його з плакатів, грошових купюр, чуєш у піснях… і втрачаєш свіжість 

сприйняття. Для Шевченкової поезії звичні визначення: простота, життєвість, 

природність. Але не забуваймо, що все геніальне – просте.  

У ХХ ст. Г.-Ґ. Ґадамер обґрунтував поняття геній (а разом із ним і 

переживання, наприклад чогось) як романтичне, звернене проти раціоналізму 

Просвітництва. Високий романтизм стає визначальним для мистецтва               

ХІХ–ХХ ст. Творчість і досвід мистецтва суб‘єктивуються настільки 

радикально, що з‘являється т. зв. мистецтво переживання. На думку Ґадамера, 
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у європейській культурі від античності до бароко митець сприймається як 

ремісник. Такі міркування німецького філософа дали поштовх до формування 

уявлення про Майстра та Генія як два типи універсальної творчої особистості, 

перший із яких характерний для доби Відродження, класицизму, реалізму й 

для неокласицизму XX ст., другий – для романтизму і споріднених із ним 

течій і напрямів. 

У вже згаданих розвідках Г. Костельника про творчість Т. Шевченка та 

І. Франка викладено розуміння генія, близьке романтичній концепції митця. 

Геній – природний, самодостатній, ірраціональний, інтуїтивний, стихійний. 

Шевченко ідеально вписується в рамки романтичного генія.  Його творам 

притаманна природність і простота. Однак ця простота підступна.  

Численні праці з шевченкознавства доводять високу майстерність поета. 

Наведемо кілька прикладів, що виразно це підкреслюють. Вершинний у своїй 

оманливій простоті вірш «Садок вишневий коло хати» аналізували І. Франко, 

Ю. Івакін, П. Волинський, М. Коцюбинська, Н. Чамата, Г. Клочек, 

Л. Генералюк, А. Содомора, М. Моклиця та ін. 

М. Коцюбинська звернулася до названої поезії Шевченка як до зразка 

високої художності, створеної необразними словами: в «умілому, гнучкому, 

динамічному, емоційно-достовірному ―називанні‖ найістотнішого, 

найважливішого для образного задуму часто полягає секрет виразности 

простого, буквально художнього зображення» [215, т. 1, с. 120]. 

Н. Чамата писала, що у досить легких і простих на перший погляд рядках 

ідилії криється підтекст: «відтворюючи образ райського саду, Едему, що ним є 

в уявленні Шевченка одвічна глибинна сутність України» [385, с. 109]. 

На думку А. Содомори, «Садок вишневий…» – своєрідна квінтесенція 

Шевченкового світовідчування, світобачення, що постало на трьох засадах: 

біблійній, античній, народній [389, с. 11].  

Г. Клочек в об‘ємній  розвідці розглянув «Садок вишневий коло хати» як 

кінотекст. Визначаючи як одну з ознак художності високу інформаційну 
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щільність тексту, дослідник висловив тезу, «що 15 рядків Шевченкової поезії 

містять величезний обсяг інформації, яка не є інформацією у звичному 

розумінні, а інформацією особливою, художньо-образною, до того ж 

закодованою у слово. Щільність художньо-образної інформації словесного 

тексту визначає його художню енергетичність, що виявляється, звільнюється 

з-під оболонки слова у процесі розкодування реципієнтом» [191, № 5, с. 20]. 

Згідно із засадою, що «чари поезії – це переважно чари її звучання», 

М. Моклиця проаналізувала звукопис вірша. На її думку, тут «кожен звук і 

кожна пауза мають додаткове змістове навантаження» [294, с. 206].  

Доцільність художніх засобів і прийомів у поетиці Шевченка, що 

уможливлювала багатофункціональність тексту, дала підставу І. Фізеру 

зробити узагальнення щодо естетики митця: «Шевченко мусив мати чітко 

осмислену систему поетичних засобів, за допомогою якої він, і свідомо, і 

сублімально, організовував свої коґнітивні, емотивні та вольові наміри в 

семантично послідовний і риторично збуджувальний текст. Таку систему 

Шевченко мав. Вона, правда, як і всяка дедуктивна система, в часі 

коригувалась і удосконалювалась, але при всьому цьому зберігала 

своєрідність і цим робила його творчість естетично унікальною» [435, с. 101]. 

Про небуденну мову, точніше мову, яка стала небуденною, тобто 

поетичною в контексті художнього твору, говорено чимало. Питанням, за яких 

умов слово починає виконувати поетичну функцію, задавалися дослідники з 

різних сфер, насамперед філології (В. Жирмунський, В. Шкловський, 

Р. Якобсон, Я. Мукаржовський, Ю. Лотман) і філософії (Е. Гуссерль, 

К. Ясперс, М. Мерло-Понті, М. Гайдеґґер, Г.-Ґ. Ґадамер). На самодостатності й 

автономності поетичного слова акцентує Ґадамер: «Поезія – мова в 

екстраординарному розумінні слова» [116, с. 216]. Однак вкотре звертаємо 

увагу на відзначені Потебнею й Франком потенційно творчі можливості слова.                                            

Слово й до сьогодні синтезує в собі виражальні засоби різних мистецтв. 

Про словесний художній образ говоримо, що він пластичний (якості 
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скульптури), контрастний, яскравий (риси живопису), музичний, 

ритмомелодійний (ознаки музики). Драматизм як емоційна тональність 

можлива у творах різних літературних родів, відтак мовний образ має ознаки 

драматичності, окрім того, література активно сполучається з театром, кіно, 

різного роду перформансами тощо.  

Синтезувавши виражальну силу різних мистецтв ще в первісному 

синкретизмі, слово постійно зберігає цю інтенцію, забезпечуючи в такий 

спосіб універсальність літератури як виду мистецтва. Зображально-виражальні 

можливості слова фактично необмежені. Однак сугестивна сила словесних 

формул різна. Вона більша, коли думка концентрується, за Потебнею, 

«згущується», коли слова самі по собі викликають певні асоціації. Одним із 

перших у вітчизняному літературознавстві відчуттєву теорію словесних 

образів розробив І. Франко в трактаті «Із секретів поетичної творчості» (1898). 

Дослідник привертає увагу до етимона грецького слова естетика – ‗чуття‘: 

відповідно, це наука про чуття в найширшому значенні цього слова.  

Оминаючи докладний аналіз класичної праці, закцентуємо на простеженні 

Франком популярності слухових, зорових, запахових, дотикових образів у 

фольклорі, а потім – літературі. Учений зробив своєрідну статистичну вибірку 

епітетів різної сенсорної природи у слов‘янських піснях: «Загалом можна 

сказати, що в слов‘янських епічних піснях на 279 постійних епітетів 173 

(62 %) взято з обсягу смислових вражень, а з них 96 (55⅓ %) узято з обсягу 

зору, 65 (37–57 %) з обсягу дотику, 7 (4 %) з обсягу смаку, а 6 (несповна 3%) з 

обсягу слуху» [438, т. 31, с. 98]. Змислові епітети справді закоренились у мові, 

у фольклорі: «любку мій солодкий», «гірко заробиш, солодко з‘їси». 

І. Франко зазначає: «Нема що мовити, що й поезія мусить користати з тих 

образів, нагромаджених уже в самій скарбівні мови, тим більше, що вони вже 

поетичні самі собою» [438, т. 31, с. 82]. 

Величезна кількість слів кожної мови з плином часу позбувається 

первісної образності. Слово розширює семантику, стає багатозначним, часто 



306 

отримує термінологічний статус, а для оновлення образного звучання мусить 

«згадувати» давню внутрішню форму. У певних ситуаціях воно виявляє 

глибинні, ще міфологічні значення й постає тоді архетипом. А це знову ж таки 

образ. Слово ніби витягає з первісної темряви приховані смисли.  

Світогляд митця володіє тими самими механізмами відкриття, що й 

первісний, або ж дитячий, світогляд. Архетипні образи формують художню 

систему такої індивідуальної творчості, яку прийнято називати міфосвітом. 

Найпослідовнішими творцями власного поетичного міфу в українській 

літературі ХХ ст. стали Б. І. Антонич і В. Свідзінський.  

Обидва намагаються реконструювати первісний стан невинності душі й 

чистоти світу, відтворити, точніше створити в часопросторі власних поезій 

період до-знання. Засобом реконструювання міфу виступає мова, яка в 

конкретних словесних образах, словах, що несуть етимологічний, давній зміст 

(внутрішня форма, за Потебнею),  виражають ідеї міфосвіту.   

Антонич зображає «зелений» світ: він часто використовує прикметник 

зелений у різних формах. Тропеїчне значення слова зелений – ‗недосвідчений, 

молодий‘. У контексті Антоничевої поезії його можна трактувати і як 

‗первісний, той, що на початку цивілізації‘. Означення зелений асонує з 

язичницький, поганський, первісний, є контекстуальним антонімом до 

прадавній. Численність зеленого засвідчує пантеїстичність світобачення поета, 

його природність у всіх аспектах цього слова.  

Зелений – символ природи й молодості. У веселковому спектрі він посідає 

проміжне місце між протилежними кольорами – гарячим червоним і холодним 

синім. Поєднуючи протилежне, він виступає кольором надії на примирення. З 

погляду психології, зелений – спокійний колір. Саме таке гармонійне начало 

він символізує в поезії Антонича.  

Зелений колір – це синтез жовтого й голубого, через які на ньому 

сходяться червоний і синій. Його стихії – вода та повітря, без яких не буває 

зеленого світу й зеленого кольору. 
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Індивідуальні асоціації з кольором можуть бути різними. В. Кандинський, 

відомий своїми синестетичними експериментами, сприймав зелений так: «Я 

міг би найкраще порівняти абсолютно-зелений колір зі спокійними, 

протяжними, середніми тонами скрипки» [178, с. 72]; «він залишає після себе 

передчуття, очікування нового енергійного займання, нагадуючи щось 

занурене саме в себе, але залишене насторожі, яке таїть або таїло в собі 

приховану здатність до дикого стрибка» [178, с. 77]. 

Зелений колір розливається в поезіях Антонича й концентрується у віршах 

«Зелена віра», «Зелена елегія», «Зелена євангелія», «Зелені свята», а також у 

збірці «Зелена євангелія». Це єдиний колір, що удостоївся честі бути внесеним 

у таку кількість заголовків, але важливіше, що означення поєднується з 

іменниками значного світоглядного навантаження. Програмове звучання міс-

тить фрази типу: «…і знов молюсь землі зеленій, зелений сам, немов трава» 

[13, с. 136]. Себе поет уважав гордою рослиною [13, с. 226], травою, землю – 

зеленою зорею [13, с. 198], або ще один варіант – землі зелена книжка [13, 

с. 698]. Подібні фрази, повторюючись, трансформують поезію Антонича в 

релігію.  

У віршах поета знаходимо численні приклади сполучень зі словом зелений. 

Важливо зауважити, які асоціації викликають такі словообрази, їх смислове 

навантаження в контексті: зелене золото, зелені надії [13, с. 162], зелений 

морок [13, с. 181], зелений кодекс квітня [13, с. 216], зелені хвилини [13, с. 77], 

зелена мла [13, с. 233], зелені тіні [13, с. 233], зелена душа [13, с. 283], зелені 

думки [13, с. 709]. 

Вже зелені сади, 

вже весни кантилена. 

Ще мій сміх молодий 

і душа ще зелена [13, с. 283]. 

У цитованій поезії означення зелений об‘єднує протилежні явища, 

позначені часовими маркерами вже та ще. 
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У зміні світил химерно міняться барви природи, навіть безколірний 

нейтральний білий виступає по-різному: «Сніг зеленіє в світлі ночі, / сніг 

блакитніє в світлі дня», «сніг попеліє в сірий вечір, / щоранку у вогнях цвіте. / 

Із рани сонця кровотечі / б’ють в царство снігу золоте» [13, с. 183].   

Іноді Антонич сплітає кольори: «…і сонце в ріці веретеном зеленим 

крутилось...» [13, с. 709]. Алогічний, на перший погляд, образ виражає 

символіку зеленого (земного) світу, що приводиться, з одного боку, в рух, 

вічним колообігом сонця, з іншого – можемо зримо уявити картину: 

колоподібне відбиття у воді зелених берегів із сонцем посередині. Власні 

враження від дифузії зеленого й жовтого кольорів В. Кандинський виразив 

так: «Якщо вивести абсолютно-зелене зі стану рівноваги, то воно підніметься 

до жовтого стане живим, юнацьки-радісним. Від домішок жовтого воно знову 

стає активною силою» [178, с. 70]. 

Близьким до згаданого сонячно-зеленого є образ зеленого золота, теж, на 

перший погляд, алогічний, оскільки в поезіях Антонича золото не 

зображується як старе, позеленіле. В етимологічному минулому слова зелений, 

золотий, жовтий мають спільні корені. 

У слов‘янських мовах є чимало спільнокореневих слів із прикметником 

зелений. «Етимологічний словник» (Russisches etymologisches Wörterbuch, 

1950) Макса Фасмера надає таку інформацію: «Происходит от праслав. 

формы, от которой в числе прочего произошли: ст.-слав. зеленъ (др.-греч. 

    ός, π  ζ  ος), укр. зеле ний, болг. зеле н, сербохорв. зѐлен, словенск. zelèn, 

ж. zeléna, чешск., словацк. zelený, польск. zielony, в.-луж., н.-луж. zеlеnу; 

восходит к праиндоевр. *ghel-; родственно лит. žãlias, латышск. zal    

―зеленый‖, др.-прусск. saligan – то же, лит. želi , ž  liau, žélti ―зарастать‖; с др. 

вокализмом: лит. žol   ―трава, зелень‖, латышск. zale, др.-прусск. sãlin ―трава‖, 

др.-инд. híranyam «золото», авест. zаrаnуа – то же, др.-инд. háriṣ, авест. zairi – 

―желтый, золотистый‖, лат. helvus ―желтоватый‖: лит. žel vas, žal svas 

―зеленоватый‖, алб. dhеlрѐrѐ, dhelpnë ―лисица‖» [434].  
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Отож, у переліку є навіть слово лисиця. На думку спадає Антоничів образ 

«зелених думок одного лиса» [13, с. 709]. Якщо додати до ряду ще й співзвучні 

слова, як-от: земля, зілля, зело, то образних асоціацій збільшиться в рази.  

Серед словесних образів В. Свідзінського, які ховають у собі потаємні 

змісти, виділимо насамперед первісний прийом уникання. Говорячи про 

нечисту силу, поет удається до словесного табуювання: клятий, дивен звір, 

той, що біг уночі, навіть назва рослини лядвенець рогатий у контексті вірша 

сприймається як міфічний демонологічний персонаж:  

А смутно ж тут ходити, 

Де тьма ламає день. 

Ні журних, ані світлих 

не здумаю пісень [370, с. 253].  

Серед улюблених образів Свідзінського – темнота, морок. Поет уживає 

слова тьма, темнота, темна: «Темний був твій погляд і німий» [370, с. 115]; 

«Темними ріками / ніч тече по долинах» [370, с. 225]; рідше використовує 

назву чорного кольору, замінюючи його поетичним евфемізмом: «Чиї очі – 

глибока ніч» [370, с. 113]. 

Прикметник темний походить від праслов‘янської форми, від якої 

утворилися слова багатьох слов‘янських мов, у тому числі й зі значенням 

‗сліпий‘: «др.-русск., ст.-слав. тьмьнъ (др.-греч. ζκοηε  ός, ζοθε ός), русск. 

тѐмный, укр. те мний, болг. тъ мен, тъ мна, сербохорв. та  ман, та ман, -мна, -мно, 

словенск. tǝmǝ  n, tǝmnà ж. «темный, слепой», чешск., словацк. temný, польск. 

сiеmnу, в.-луж. ćěmny, н.-луж. śamny. Из tьmьnъ от *tьma (см. тьма)» [434].  

Тропеїчний зміст слова темний – ‗той, який виражає сумний настрій, 

стан‘; ‗приносить лихо, спричиняє зло‘; ‗злий; невідомий, незвіданий‘; ‗якого 

важко зрозуміти‘; ‗неясний‘; ‗відсталий, некультурний‘; ‗неписьменний‘. 

Саме такі аспекти В. Свідзінський утілив у вірші «Темна», у якому образ 

темної старої контрастує з весняним розвоєм. 
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Близько до образу тьми, пітьми стоїть образ мороку (слова тьма, морок 

споріднені й етимологічно). У віршах Свідзінського він теж двоякий: «То 

півень / Як громом захитає чорний морок» [370, с. 95]; «Густіє морок» [370, 

с. 312]; «І не встигає німий пестун ночей / Ласкавого прилляти блиску в 

морок» [370, с. 311] «Тоді в моїм шатрі солодкий морок ночі» [370, с. 298]. У 

цих випадках маємо справу зі значенням ‗туман‘, ‗мла‘. 

Однак є у Свідзінського й інший бік цього слова: «Чуєш: по звуку звук / 

Поглинає морок недобрий» [370, с. 210]. Тут морок швидше асоціюється з 

демонологічним образом українського фольклору, різновидом нечистої сили. 

За своєю суттю й функціями цей дух нагадує манію. В українських повір‘ях 

йому інкримінують зловороже ставлення до людей, він затьмарює розум, і 

людина божеволіє.  

Темрява постає в поезіях В. Свідзінського по-різному: як образ ночі, 

потойбіччя, смерті, глибокого сну, непрозорої води тощо. М. Моклиця на 

підставі такого змістового аналізу робить висновок про сюрреалізм як 

провідний творчий метод письменника. Однак, на відміну від інших 

сюрреалістів, він «не конструює міфосвіт первісної людини (усвідомлюючи 

його в собі) – поета більше приваблює стан сну і дитинства як метафори 

первісного досвідомого світосприйняття» [298, с. 120]. Тому темрява в 

поетичному світі В. Свідзінського не просто художній образ, а й та первісна 

темрява творення світу й формування свідомості.  

Лише одиничні випадки актуалізації архетипних змислів у творах 

Антонича та Свідзінського дають підстави для певних висновків про 

світосприйняття митців. Ці поети не стилізують під архаїчність чи фольклор, 

спосіб такого вираження для них органічний, є архетипом мови, яка сама в 

собі, у словах місить інтенцію до поєднання різних смислів. 

Антонич і Свідзінський перегукуються своїм умінням витягувати словесні 

скарби з прадавніх глибин: це навіть не фольклор, традиційний від пори 

романтиків, а значно глибші прошарки культури. Архаїка, розчинена у 
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словнику обох авторів, – це той самий первісний світ, який у міфомоделях 

ХХ ст. асоціюється з початками людства, із часами Адама. Водночас не можна 

не бачити й суттєвої відмінності між поетичними світами двох поетів. І річ не 

лише в регіоналізації та діалектизмах, а в тому, що образне слово, яке кожен із 

поетів обрав за свій дороговказ, – це початок шляху. Куди, до якого світу 

приведе поета Слово, залежить від багатьох чинників. За однакової любові до 

образного слова й однакової настанови на відтворення первісного мовлення, 

важко підвести поетику двох митців під один знаменник. Починаючи 

словником і завершуючи загальним пафосом, ці поети надто різні. 

Далі розглянемо поетику кількох письменників ХХ ст., яскравих 

представників різних поколінь: Б. І. Антонича, В. Свідзінського, Б. Шульца – 

чільних представників високого модернізму; В. Стуса, належного до 

шістдесятників, так само модерніста. Цей відбір імен значною мірою 

суб‘єктивний (ряд міг би бути і довший, і інший), але він має свої підстави, 

зумовлені загальною настановою дослідження. Усі автори – талановиті 

майстри образної мови, стиль кожного з них формується на основі метафори. 

Однак припускаємо, що жодна теза про метафору та її художні інтенції не 

зможе стати спільним знаменником усіх авторів. Образність яскрава й нібито 

очевидна, але чи дасть змогу вона встановити якісь більш чи менш вловимі 

критерії оцінювання художньої вартості творчості названих поетів? 

Оскільки один із названих поетів, Антонич, активно осмислював і власну 

творчість, і творчість сучасників, чимало міркував над природою мистецтва 

слова, доцільно почати розмову саме з нього. 

 

 

4.2. Богдан Ігор Антонич: пошук нової формули літератури 

 

Парадокс особистості першорядного українського митця Б. І. Антонича 

полягає в поєднанні двох, здавалося б, несумісних типів творчості – 
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раціонального й ірраціонального. Відтак з‘ясувати смислове наповнення 

критеріїв художності в естетичній системі письменника, означає вийти на 

розуміння колізії узгодження вимог до творчості з різних позицій.  

Спадок лемківського митця складають вірші, що ввійшли до збірок 

«Привітання життя: книжка поезій» (Львів, 1931); «Велика гармонія» (збірка 

друкувалась у 1932–33 рр. у періодиці; повністю надрукована 1967 р.); «Три 

перстені: поеми й лірика» (Львів, 1934); «Книга Лева» (Львів, 1936); «Зелена 

Євангелія» (посмертне видання, Львів, 1938); «Ротації» (посмертне видання, 

Львів, 1938); лібрето до опери «Довбуш» (у двох редакціях); поетичні пере-

клади; прозові твори «На другому березі» (незакінчений роман), «Політик» 

(сатиричний гротеск), «Три мандоліни» (новела) та фрагменти інших творів, а 

також статті літературно-критичного й теоретико-літературного характерів 

«Національне мистецтво», «Між змістом і формою», «Надхнення й ремесло», 

«Літературна порадня», «Становище поета», «Як розуміти поезію», «Сто 

червінців божевілля» та публіцистичні дописи.  

Естетичну концепцію Антонича моделюємо на основі оригінальної 

художньої творчості, літературно-критичних робіт й епістолярію. 

Концепція – функційно марковане слово, яке передбачає звернення 

насамперед до наукової спадщини або ж науково-публіцистичної. У низці 

статей Антонич окреслив засадничі положення власної естетичної системи. 

Митець не виділяє окремо проблему художності, однак у міркуваннях про 

літературу вона зринає сама собою. Основні питання, що їх порушує Антонич 

і які у той чи інший спосіб прояснюють дефініцію художності в його 

розумінні, такі: зміст і форма, психологія художньої творчості (зокрема, роль 

свідомого й підсвідомого у творчому процесі), завдання й функція мистецтва, 

література та суспільне життя. Глибоку ерудицію й тонкий естетичний смак 

виявляв Антонич й у критичних відгуках на події тогочасного літературного 

процесу. 
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Згідно з положеннями теоретично-критичної спадщини поета можна 

зробити висновок про розуміння ним мистецтва як явища самодостатнього, 

автономного, суб’єктивного, конструктивного, дидактичного, 

індивідуалістичного. 

Найповніше ці положення розкриває теоретична праця «Національне 

мистецтво (спроба ідеалістичної системи мистецтва)». Дати відповідь на 

питання «Що таке мистецтво?» – це означає окреслити його мету, вказати 

типологічні ознаки, визначити функції, з‘ясувати механізми творення образів 

тощо. Уже в заголовку заявивши про власну ідеалістичну позицію 

трактування мистецтва, Б. І. Антонич розвиває її у п‘ятнадцяти тезах-

частинах. Ураховуючи розмаїті напрацювання світової думки в напрямі 

ідеалістичного осмислення відтворницького виду діяльності людини, 

письменник формулює засадничу для власної естетичної концепції тезу: 

«Мистецтво не відтворює дійсності, ані її не перетворює, <...> лише створює 

окрему дійсність» [13, с. 581].   

Ідеалістична концепція мистецтва має тривалу історію, яка тягнеться від 

Платона і включає в себе взаємопов‘язані філософські системи Берклі, 

Декарта, Канта, Фіхте, Брентано, Шеллінґа, Больцано, Гуссерля, Інґардена та 

ін. Кожна з авторських теорій різниться, однак усі визнають іманентність 

мистецтва.  

Становлення поглядів Антонича відбувалося в атмосфері європейського 

модернізму. Як студент Львівського університету Яна Казимира він міг 

слухати лекції польського професора Р. Інґардена, учня німецького філософа 

Е. Гуссерля. Доробок названих мислителів формує потужний філософський 

напрям ХХ ст. – феноменологію, яка убезпечила суб‘єктивний ідеалізм від 

соліпсизму через привнесення елементів об‘єктивізму. Фундатор феномено-

логії Гуссерль не вдавався до літературознавчих досліджень, однак його учень 

Інґарден працював саме в цій царині.   
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Близькість естетичних поглядів Б. І. Антонича до феноменологічної 

концепції Р. Інґардена розглянув Д. Ільницький. Головною точкою дотику 

двох концепцій він ставить питання сприймання художнього твору як 

множинного акту, а відрізняє позицію Антонича від поглядів Інґардена 

визнання національної належності автора твору та психологізм [див.: 170]. 

М. Зубрицька розглядає окремі спостереження Б. І. Антонича в контексті 

не тільки феноменології, а й – в історичній перспективі – 

постструктуралістських теорій читача та рецептивної естетики, які 

«проповідували принцип абсолютної свободи відчитування тексту та, 

відповідно, множинний характер естетичного досвіду» [156, с. 12].   

Проблема сприймання посідає провідне місце в міркуваннях Антонича. 

«Мистецькі переживання є двоякі, а саме творчі, цебто ті, що їх відчуває 

мистець перед та в часі творення, і сприймальні, то є ті, що їх переживає 

сприймач у моменті сприймання мистецького твору. І одні, і другі є первісні, й 

теж потреба як одних, так других є вроджена. Також суб‘єктивні є не тільки 

перші, але й другі. Кожна людина сприймає кожний мистецький твір на свій 

спосіб, цебто інакше. В кожному образі, картині тощо є стільки мистецьких 

творів, скільки цей образ мав сприймачів. Об’єктивного мистецтва немає й 

не може бути» [11, с. 583]. 

Проблема сприймання перманентно зринає в міркуваннях Антонича. Про 

множинність змістів він говорить неодноразового в різних контекстах. Крім 

того, є проблема можливостей сприймача: «ідеальне сприйняття мистецького 

твору було б тоді, коли сприймач пережив би все, що при творенні переживав 

автор
1
. Але це ідеал у дійсності недосяжний. Кожний читач чи глядач 

сприймає твір на свій лад, по-своєму» [13, с. 664]. Пояснюючи незрозумілі 

моменти власної творчості в імпровізованому інтерв‘ю, Антонич ставить 

                                                 
1
 Тут Антонич близький до Шлеєрмахера, який з позицій герменевтики 

вважав, що інтерпретатор твору повинен зрозуміти автора глибше, ніж той 
розумів сам себе в момент творення.  
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автора на місце читача чи критика: «роля автора кінчається, коли він написав 

твір. Далі він уже тільки читач (може бути й критиком)…» [13, с. 667]. 

У таких міркуваннях Б. І. Антонич суголосний з основними позиціями 

рецептивної естетики й феноменології, зокрема з концепціями В. Ізера про 

автора й читача як «творчих співучасників» у процесі розмежування 

художнього та естетичного полюсів твору, Р. Інґардена про трансформацію 

літературного твору в естетичний у процесі рецепції тощо. 

Механізми рецептивного сприйняття й естетичного переживання 

невіддільні від поняття краси. Антонич розвинув цю тему не так у критичних 

статтях, як у незавершеному романі «На другому березі», зокрема в дискусії 

між Марком та Ігорем. 

Позиція Марка Мартовича така: «Правдива поезія не фальшує природи, є 

незалежна від її краси. Дійсна поезія має свою й тільки свою, власну й нічим 

незамінну красу…» [13, с. 526]. Зі сказаного випливає висновок, суголосний 

класицистичним принципам, який ще в ХV ст. сформулював Л.-Б. Альберті на 

основі вивчення античного мистецтва та пам‘яток теоретичної думки:                     

«1. Краса є об‘єктивною якістю, властивою реальним предметам, а не їх 

переживанню людиною. <…> 3. Краса сприймається очима, але оцінюється 

розумом; саме розум і оцінює прекрасне, і творить його, керуючи уявою.                    

4. Краса проявляється і в природі, і в мистецтві; вона є законом в природі, але 

ціллю в мистецтві. Природа – модель мистецтва, але мистецтво здатне 

перевершити її, оскільки воно може вибирати те, що є кращим» [цит. за: 545, 

s. 330].  

Звичайно, процитовано тільки окремі місця з книги В. Татаркевича про 

розрізнення природної й робленої краси. У контексті дискусії Антоничевих 

Марка та Ігоря воно набирає гносеологічного характеру. Зірвавши розкішну 

білу айстру й піднявши пожовклий яблуневий листок, Ігор виголосив 

спостереження-висновок: «Справді, Марку, автентичні, дійсні айстри та 

осінні листки є кращі від цих із віршів» [13, с. 527]. Однак хід дискусії 
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розвивається не в напрямі з‘ясування сутності краси, а скеровується Марком-

автором у бік сприйняття краси природи людиною, у тому числі й митцем. 

Поворотним моментом у європейській естетиці стало розуміння, що 

красивий об‘єкт стає таким лише в контакті з суб‘єктом. Баумґартенівський 

сенс поняття прекрасне підтримав І. Кант. Революційну тезу, що краса 

залежить від суб‘єктивного сприйняття, німецький філософ критично 

переосмислив. У «Критиці здатності судження» (1790) він відзначає, що 

судження про красу ґрунтується на відчутті задоволення, однак це відчуття 

безкорисливе, не пов‘язане з тим, має чи ні суб‘єкт бажання володіти певним 

предметом, який він оцінює як красивий
1
. Водночас судження про красу 

претендує на «універсальність», тобто на те, що будь-яка інша людина апріорі 

теж сприйматиме об‘єкт як красивий. Така універсальність не може бути 

доведена. За Кантом, судження про красу виражене дихотомією: його 

підґрунтям є суб‘єктивне відчуття, що не може бути доведеним, водночас воно 

претендує на згоду будь-якого іншого суб‘єкта, тобто на певну об‘єктивність.  

Означення естетичний стосується також речей, пов‘язаних із відчуттям 

розкоші. Судження про красу естетичне: воно вербалізує відчуття розкоші, що 

його привносять і твори мистецтва, і натуральна краса. 

Покликаючись на Канта (фактично розвиваючи думку в руслі 

суб‘єктивного ідеалізму), герой Б. І. Антонича Марко висновує: «Треба вміти 

дивитися на світ. Це перша заповідь майбутніх поетів. Але навіть і вони не 

зможуть добути з якого-будь явища всіх явних і таємних його сторінок. 

Кожне покоління й кожна людина приносить на світ власні готові окуляри й 

бачить що інше, без огляду на те, чи річ сама собою має ці прикмети, чи ні. 

Чи ми загалом бачимо дійсні явища та речі, чи тільки творива власних 

окулярів?» [13, с. 527]. 

                                                 
1
 Кант украй рідко вдається до ілюстрацій, у цьому випадку він обрав саме 

квіти [179, т. 5, с. 217]. 
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Суб‘єктивні ідеалісти стверджували, що вихідним для людини є її власне 

Я, а будь-яка форма психічного – суб‘єктивні відображення об‘єктів 

матеріального світу в голові людини за допомогою відчуттів. Відчуття – це 

якраз ті окуляри, про які говорить герой Антонича
1
: 

П‘ять крил зорі і змислів п‘ять у людськім тілі, 

і ліжко – човен мрій, трагедій, сподівання  [13, с. 710]. 

Антонич уживає слово змисли в тому розумінні, що й І. Франко, який у 

трактаті «Із секретів поетичної творчості» робить влучні й геніальні у своїй 

простоті висновки: «Ми знаємо зверхній світ не такий, як він є на ділі, а тільки 

такий, яким нам показують його наші змисли» [438, т. 31, с. 77]. 

Ще одна заувага щодо згаданої дискусії з роману «На другому березі» 

стосується стильової манери письменника. Літературні герої говорять про 

красу, і навіть мають приклади реальних квітів та осінніх листків, але 

Антонич не вдається до опису цих предметів. Він кинув нейтральне «розкішні 

білі айстри» й на тому зупинився. Головне для нього – це передача вражень 

від споглядання явищ природи та, як не дивно, їх аналіз.  

Антонич із майстерністю психолога й мистецтвознавця аналізує 

сприйняття / несприйняття Ігорем пір року, пов‘язуючи їх із художніми 

стилями: «Чи ти коли роздумував про білу, мармурову клясику зими, про 

досконалу гармонію простих, дорійських форм снігового вбрання? Чи ти 

дивувався з молодечої ґотики весни, коли все струнке, шпилясте, внебозривне, 

коли все підноситься, росте, прямує вгору? А могутній розгін ренесансу літа, 

пори широких, кручених, лагідних, повних, спілих форм. Вкінці з черги бароко 

осені, химерне, казкове, поплутане, неправильне, нерівномірне, 

нерівноположне (?), неодноманітне, багатобарвне, багатоформне й 

багатотонне. Повінь прикрас, орнаментів, позолочення, гарячі, ситі кольори. 

Півтони та чвертьтони…» [13, с. 528]. 

                                                 
1
 Напрошується паралель із думками Х. Ортеґи-і-Ґассета про шибку й сад, 

який ми бачимо крізь неї [329, с. 242–243].  
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І вся справа полягала в тому, що Ігорове Я мало у своїй основі класичну 

простолінійність і гармонію з певним ухилом до готичної стрункості, а тому 

бароковість осені була просто неприйнятна для нього. Не такі окуляри носив 

Ігор. 

Суперечка героїв незавершеного твору Антонича криє в собі значно 

глибші нюанси. Два герої – це по суті два Я однієї особистості, фактично 

автора роману, який таким чином виражає власні вагання. Антоничеві критерії 

краси, як і кожної людини, суб‘єктивні.  

У своєму первинному сенсі критерій, з одного боку, має цілком 

утилітарний смисл – мірило, міра, ціна (кожен із нас є поціновувачем 

мистецтва), з іншого – критерій є підставою для окреслення або класифікації 

чогось.  

Споглядання краси природи породжує бажання створити подібне. Однак 

спонукою до творчості стає й потворне, але не нейтральне. Тільки сильне 

враження спонукає до творчості. Антонич так моделює шлях від «реальної 

дійсності до мистецької дійсності»: «від спонуки до вражіння, від вражіння до 

уявління, від уявління до укладу уявлінь, від  їхнього укладу до засобів барви 

чи слова, матеріялізація цих засобів» [13, с. 584]. Ключовим компонентом 

цього ряду виступає враження – як митця, так і реципієнта. В одного на 

початку творення, в іншого – при сприйнятті твору (причому, нагадаємо, 

сприймачем може бути і сам автор). Головна ж якість цих вражень – 

емоційність: «вражіння, що їх викликує мистецтво. Чи це будуть вражіння 

творця, чи сприймача, мають завжди характер передовсім чуттєвий, емоцій-

ний» [13, с. 657]. В іншому місці Антонич говорить про унікальність 

естетичних і водночас психічних вражень від художнього твору: «мистецький 

твір є тоді й лиш тоді вартісний, коли викликує вартісні переживання й 

передусім такі переживання, яких інша ділянка на могла би в нас спонукати» 

[13, с. 583–584]. 
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Окрім того, що мистецькі «переживання є потрібні й вартісні самі про 

себе, тому мистецтво це суспільна вартість», воно постійно вчить «саме 

собою» [11, с. 585]. Із суспільної випливає національна вартість мистецтва, 

оскільки нація є і суспільством. Б. І. Антонич порушує проблему національної 

належності митця: «Мистець є тоді національним, коли признає свою 

приналежність до даної нації та відчуває співзвучність своєї психіки із 

збірною психікою свого народу» [13, с. 588].  

Проблема поєднання етнічного, національного та загальнолюдського в 

мистецтві також лежить у площині диференціації художності. Визнана думка: 

аби мистецтво стало високим, воно має виходити за межі етнічного, мусить 

піднятися до загальнолюдських проблем.   

Боротьба зі «шароварністю» в українській літературі досягла апогею в 

двадцяті роки ХХ ст., коли європейська література активно освоювала нові 

методи модернізму. Про такий вектор української літератури говорили 

М. Хвильовий, М. Зеров, В. Підмогильний тощо, а раніше – «наскрізь 

європейські уми» (вислів М. Рудницького) М. Драгоманов, І. Франко, Леся 

Українка. Однак на шляху європейського розвитку варто не впадати в 

крайнощі. Антонич у статті «Примітивна європеїзація» висловлює критику 

тим поетам, які, прагнучи бути по-європейськи модерними, удавалися до 

спрощення та вульгаризації мистецтва слова. Сам Антонич власною творчістю 

продемонстрував європейський стиль, не позбавлений національного коріння. 

Національне в мистецтві не обмежується етнографізмом, а виражає дух 

народу, його ментальність. Предмет зображення теж значення не має, оскільки 

навіть на основі простих сюжетів можна порушити важливі гуманістичні 

проблеми.  

З поняттям народність пов‘язані питання простоти й доступності. Явище 

елітарності в певному розумінні досить спірне, як і різного роду поняття 

«загалу», «маси», «пересічності». Є глибинна народна мудрість, притаманна 

справжності людського і у творенні цінностей життя, і в його естетично-
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моральному осягненні. Не випадково Б. І. Антонич назвав статтю, де порушує 

методологічні проблеми мистецтва, «Національне мистецтво». Мистецтво 

реалізується в кожній індивідуальній творчості, і національній за характером у 

тому числі. Митець може вести своєрідну гру, використовуючи гротеск, 

алогізм і парадокс, за якими прочитується зовсім інший змістовий контекст. А 

може й не вдаватися до підтекстових моментів і зумисного примітивізму, 

виражатися просто, а водночас глибоко. Усе залежить від таланту та 

майстерності.  

Для Антонича закоріненість (буквально в етнічно-генетичному й у 

переносному значеннях) у народній стихії була надзвичайно важливою. «Я 

сам у своїх поезіях підкреслюю свою національну та навіть расову 

приналежність не тільки в змісті, але що важніше – й трудніше – ще й у формі, 

– зізнається поет. – Роблю це менше за надуманою програмою, більше з 

внутрішньої потреби вірности світові, що з нього вийшов» [13, с. 651]. 

Для Антонича притаманне вроджене прагнення природності, він 

спирається на глибинні національні основи. У власній творчості поет прагне 

піднести національне до рівня загальнолюдського:  

Народився Бог на санях 

в лемківськім містечку Дуклі. 

Прийшли лемки у крисанях 

і принесли місяць круглий. 

 

Ніч у сніговій завії 

крутиться довкола стріх. 

На долоні, у Марії 

місяць – золотий горіх.  

«Різдво» [13, с. 138]. 

На користь народності поезії Антонича (й цитованого вірша зокрема) 

свідчать не тільки зовнішня простота, а й глибоке відчуття національного в 
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поєднанні з природним. Поет наблизив велич християнського Бога до простих 

лемків, малочисельної етногрупи, наголосивши тим самим доступність 

божественного кожній людині. Довершеність поезії досягається гармонійним 

поєднанням віршового хореїчного розміру, точною перехресною римою, не-

вибагливою метафорикою, безсполучниковим порівнянням. Україномовний 

лемок Антонич створив образ власної батьківщини, яка для сучасного читача 

стоїть понад державні кордони
1
, фактично зміфологізувавши її.  

В образному світі Антонича природність і традиції поєдналися в 

національному: 

Антонич був хрущем і жив колись на вишнях, 

на вишнях тих, що їх оспівував Шевченко [13, с. 218]. 

Численні висновки про пантеїзм Антонича пояснюються не тільки 

природністю існування лемків серед гірської природи, а й, знову ж таки, 

ідеалістичним розумінням і, почасти, спрямованістю творчості, яка 

трактується як стихійний процес, аналогічний природній стихії. 

Найпослідовніше така концепція розвинута в естетиці Ф. Шеллінґа. 

Мислитель розгортає ідею цілісності природи, висхідний розвиток якої 

увінчується появою свідомого Я, що проходить розвиток на теоретичному та 

практичному рівні. На теоретичному рівні цей рух відбувається через нижчі 

ступені – відчуття, споглядання, уявлення, судження – до вищого – розуму. На 

вищому рівні теоретичне Я усвідомлює себе самодіяльним, практичним, тобто 

волею. Відповідно практичне Я також проходить кілька сходинок, причому в 

теоретичному та практичному розумі по-різному співвіднесені свідоме й 

безсвідоме. Центром, куди спрямовується творче Я, долаючи суперечності 

теоретичного та практичного розуму, постає мистецтво. У мистецтві, на думку 

Ф. Шеллінґа, творче Я здійснює себе в гармонії свідомого та безсвідомого 

начал духу. Продуктивна діяльність розуму в природі аналогічна творчій 

діяльності окремого суб‘єкта в мистецтві [292, с. 233]. Концепція німецького 

                                                 
1
 Сьогодні Дукля – місто на території Польщі. 
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філософа лягла в основу «органічної теорії» романтизму: «в ідеальному світі 

мистецтво займає таке ж місце, яке в реальному світі – організм» [475, с. 83]. 

Естетика Шеллінґа, поряд із «науковченням» Фіхте, міркуваннями братів 

Шлеґелів склала світоглядні підвалини романтизму, особливо в позиції щодо 

творчості як єдності раціонального й ірраціонального начал.  

На теоретичному рівні Б. І. Антонич постійно акцентував природне 

спрямування індивідуальної творчості, проголошуючи стихійність як 

основоположну засаду. Однак дещо інші висновки можна зробити, 

простеживши, як це реалізується у творчій практиці. 

Антонич належить до поетів, які наполегливо розвиваються. У дослідженні 

творчості митця в контексті модернізму М. Моклиця представила яскраві 

приклади учнівства. З одного боку, вони переконують, що «Антонич у своїй 

творчості умудрився охопити всі головні методи модернізму, починаючи від 

символізму і закінчуючи сюрреалізмом» [298, с. 110], з іншого ж – 

демонструють контрольованість власної творчості. 

Процес постійного навчання засвідчує усвідомлене ставлення до творчої 

стихії. У такий спосіб митець прагне її підкорити, упокорити. У творчості 

Антонич насамперед – змагун (його слово). Вправляння письменника зі 

словом інколи нагадують гімнастичні вправи. «Вихор казився. Ревів, вигукував, 

свистів, гоготав, голосив, сміявся, грюкав, гутарив, брязкав, деренчав, 

виляскував, порскав, пирхав, мугикав, рипів, рюмсав, рокотав» [13, с. 538]. Чи 

й справді не схоже це на філологічну вправу з використання синонімів? 

Б. І. Антонич як вправний філолог і вдумливий дослідник добре засвоїв 

потрібний досвід. Він, очевидно, знав і відчував естетичні вимоги часу й 

інтуїтивно обрав потрібний напрям у творчій практиці.  

Китами його поетичного світу стали міфологізм, пантеїзм, народність. 

Письменник міцно сплів у власній творчості любов до малої батьківщини, 

закоханість у її природу, міфологію. У збірці «Привітання життя» вміщено 

вірш «Автобіографія», який засвідчує нерозривність зв‘язку з рідною 
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Лемківщиною, батьківщиною його поетичного дару. Ці первинні в усіх 

аспектах враження поет залишить на все життя: 

Тепер – де б я не був і коли-небудь, 

 я все – п‘яний дітвак із сонцем у кишені [13, с. 80]. 

Суща основа поета, викохана близькістю сонця, не боїться гамірних міст, 

злиднів, поразок. Над життєвою суєтою постає вічна творчість, що поєднує 

міфологічне й фольклорне начала: 

Мої пісні – над рікою часу калиновий міст, 

 я – закоханий в житті поганин [13, с. 80]. 

Прикметно, що визначальні рядки із цього вірша Б. І. Антонич використав 

як епіграф до іншої «біографічної» поезії – «Автопортрет», заголовного твору 

збірки «Три перстені»:  

Червоні клени й клени срібні, 

над кленами весна і вітер. 

Дочасности красо незглибна, 

невже ж тобою не п‘яніти? 

 

Я, сонцеві життя продавши 

за сто червінців божевілля, 

захоплений поганин завжди, 

поет весняного похмілля [13, с. 117]. 

У сув‘язі поетичних мотивів чітко виділяється тема сп‘яніння. Це те творче 

сп‘яніння, з яким ототожнювали мистецтво, починаючи від міфологічних 

уявлень часів докласового суспільства до ірраціональних трактувань ХХІ ст. 

Де сп‘яніння, там і вино. «Справжнім мистцям дає на дорогу найясніший бог 

Діоніс коли вже не ―сто червінців божевілля‖, то бодай одного», – цитує 

Антонич самого себе [13, с. 660].  

Герої роману «На другому березі» з‘ясовують призначення поезії. Марко 

Мартович обстоює поезію як фізичну потребу, світську відміну релігії. Ігор 
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уторить йому: «Ага. Поети – жерці, шамани, друїди, кобзарі, вайдельоти, 

бояни, Діоніс. Чув, чув…» [13, с. 526]. Перед нами перелік втаємничених 

представників людства, які творили, зберігали й передавали заключені в слова 

традиції, знання, мудрість. Смислове осердя всіх назв можна звести до 

значення слова вайделоти
1
, оскільки вони відали щось таке, чого не знали 

інші. Ще в давній культурі склалося уявлення, що митець рівний шаманові, 

тому що обоє говорять незрозумілою, але гарною мовою, яка прирівнювалася 

до мови богів. Своєрідне підтвердження цьому знаходимо в 

Є. Мелетинського: «Етимологія імені Одіна (Водана) вказує на збудження й 

поетичне натхнення, на шаманський екстаз. Таке значення давньоісландського 

Odr (пор. готське wops, ‗шаленствуючий‘, і латинське vates, ‗поет‘, ‗про-

видець‘)» [289, с. 744]. Отже, необхідні максимальне втаємничення сакрально-

го, ізоляція його від явищ профанного світу, у тому числі й від людини як 

істоти профанної. Звідси – численні табу, обмеження, застереження, а згодом 

– метафори, алегорії, символи, підтекст, що роблять мову словесних творів 

іншою. Навіть звичайні слова набувають дивного чару в майстерному вірші. 

Ім‘я бога Діоніса й настирливий мотив творчого сп‘яніння видають 

діонісійне начало творчості Антонича.  

Поняття аполлонійного та діонісійного типів творчості обґрунтував 

Ф. Ніцше («Народження трагедії», 1872) під впливом ідей А. Шопенгауера про 

«світову волю» й естетики Р. Ваґнера. Німецький філософ обстоював тезу про 

поступальний розвиток мистецтва за умови «двоїстості аполлонійного та 

діонісійного» творчих начал за аналогією до фізіологічних явищ сну та 

сп’яніння [325, с. 23]. Сновидна фантазія, яка засвідчує творчий потенціал 

будь-якої людини, становить, на думку Ф. Ніцше, основи образотворчості. У 

міркуваннях про сновидіння мислитель підтримав естетичні концепції 

ірраціональної природи творчості та передбачив психологічні практики 

                                                 
1
 Вайделоти – загальне позначення язичницьких жерців у балтійських народів. 

Cлово waidelotte походить від поєднання vaid-lo-to-jis і кореня waist зі значенням 

‗знати‘, ‗відати‘. 
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керування сном як фізіологічним процесом. «Радісна необхідність» сонних 

видінь виражена греками в їхньому Аполлоні: це бог усіх образотворчих сил, і 

водночас бог, який віщує істину та пророкує майбутнє. Творчі сили, уособлені 

в Аполлоні, покликані зробити життя можливим і гідним. Також він утілює 

принцип індивідуальності (principii individuationis) [325, с. 25].  

Для означення іншого боку життя, яке втілює діонісійне начало духу, 

Ф. Ніцше застосовує поняття сп’яніння. На противагу принципові 

індивідуальності, діонісійне підносить відчуття колективного, хорового. 

Переживаючи піднесення у загальних співах і танцях, людина виявляє себе 

учасником вищої спільноти. Усередині людини звучить щось надприродне, 

божественне.  

Діонісійне й аполлонійне начала філософ уявляє стихіями, які пронизують 

життя, прориваючись із самої природи. Ці мистецькі сили реалізують себе без 

посередництва людини. На противагу творчим станам природи, кожен митець 

– лише її «наслідувач»: або аполлонійний «митець сну», або діонісійний 

«митець сп‘яніння», або водночас і те й те, як у грецькій трагедії [325, с. 27]. 

Накладання протилежних ситуацій важливе тим, що крізь діонісійне сп‘яніння 

дія аполлонійного сну відкриває глибинний стан митця, тобто його єдність із 

внутрішньою першоосновою світу в алегоричному снообразі [325, с. 27]. 

Вихідні засади концепції Ф. Ніцше прояснюють сутність ідей 

«панестетизму»: естетичне начало бачиться всепроникним. Воно покладене в 

самій природі людини так само, як і в природному світі. Діонісійне й 

аполлонійне начала уособлюють різні грані людського єства: родову природу 

та духовну сутність. 

Антиномія аполлонійного й діонісійного виявилася співзвучною 

глобальній культурно-духовній ситуації ХХ ст. Культурософську концепцію 

Ніцше активно використовує О. Шпенґлер, фактично замінюючи діонісійне 

поняттям фаустівське в зіставленні західноєвропейської та античної 

(аполлонівської) культур. У його інтерпретації статика аполлонійних форм 
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протистоїть фаустівському динамізму, виражаючи опозицію результат /  

процес. У мистецтві ХХ ст., особливо в новаторських художніх потоках – 

авангарді, модернізмі, постмодернізмі, посткультурі загалом, домінує  

ірраціональне діонісійне начало. Дослідники відзначають його прояви у таких 

утвореннях, як дадаїзм, футуризм, експресіонізм, сюрреалізм, театр абсурду, 

потік свідомості, у багатьох найсучасніших мистецьких практиках.   

Діонісійне у творчості Антонича виявляє себе насамперед образно – 

буяння рослинності, первісні інстинкти, музична й колористична стихії. 

Таємниці художності, на думку Б. I. Антонича, криються «між змістом і 

формою». Однойменна стаття не тільки оприлюднює розумінням автором цих 

понять, а й окреслює процес виникнення твору, визначає основні його етапи: 

«спонука – зміст (змісти) творця – формальні засоби – матеріальна форма – 

змісти сприймачів» [13, с. 598].  

Спонукою до написання вказаної статті стала робота М. Рудницького 

«Між ідеєю і формою» (Львів, 1932). До вічного питання змісту та форми 

М. Рудницький та Б. І. Антонич звертаються з дещо різних позицій, один із 

позиції професійного критика, інший – митця в ролі критика.  

Найбільшою претензією Антонича до Рудницького є неточність дефініції 

поняття ідея. За спостереженням Антонича, їх є вісім: «1) первісне (релігійна, 

політична, суспільна ідея тощо), 2) зміст мистецького твору, 3) провідна думка 

твору, 4) спонука, цебто те, що спонукало мистця до творення, 5) думка 

сприймача по пізнанні твору, 6) «волевий намір», 7) «індивідуальне уявлен-

ня», 8) почування» [13, с. 594]. 

Звичайно, така кількість значень можлива, оскільки слово ідея – 

багатозначне. Однак завжди мусимо його конкретизувати відповідно до 

контексту. Антонич насамперед протестує проти втілення в художньому творі 

ідеї в її первісному значенні – релігійної, політичної і т. д. Саме це він мав на 

увазі, проголошуючи: «можливий є навіть архітвір без ніякої ідеї» [13, с. 596]. 



327 

Коли ж така ідея у творі є, кажемо: такий-то твір утілює ідею братерства 

або виражає ідею визволення тощо. Однак є чимало мистецьких творів, у яких 

годі шукати вираження певної філософської, політичної, національної ідеї. Що 

ж тоді є ідеєю твору? Оспівування краси квітів? Це тема або мотив. Передача 

почуттів закоханого? Це знову ж таки тема або мотив і т. д. А якщо твір зовсім 

не несе жодної ідеї? Не є суспільно заангажованим?  Однак такий твір має 

смисл існування і втілює насамперед естетичну ідею (якщо є справді 

художнім). 

Антонич розрізняє такі поняття, як ідея (релігійна, політична, суспільна 

тощо), зміст («що»), форма («як»). «Звичайне розмежування змісту й форми 

таке: зміст це те, що автор каже (висловлює, передає, виявляє) у творі, форма 

те, як автор каже» [13, c. 596]. Далі Антонич удається до силогізмів, 

унаслідок яких підсумовує: «Форма є тільки шляхом, дорогою до мети – 

постаті (отже змісту), є лише засобом до її витворення» [13, c. 597]. У 

цьому смислі маємо справу з формальними засобами, і коли такі використані, 

потреба в них відпадає. Тобто в готовому творі закінчується «роля форми»: «В 

кожному готовому мистецькому творі немає ніякої форми, є тільки зміст (а 

в ньому як його складник і постать)» [13, с. 597]. У такому образному 

визначенні форми – постать – проявляється мистецька позиція Антонича, а 

Рудницький оперує літературно-теоретичними поняттями.  

На відміну від Рудницького, який окреслив полісемію поняття ідея, в 

Антонича, навпаки, поняття форма має кілька значень: постать – вигляд 

змісту (тобто форма в сучасному розумінні); формальні засоби – тропи, 

фігури, звукопис тощо; фізичне вираження матеріального оформлення – фарби 

й полотно, чорнило й папір, дрижання повітря (фактично матеріал, у якому 

постають твори різних видів мистецтва). 

Між Антоничем і Рудницьким склався своєрідний діалог, і тільки взявши 

до уваги позицію обох сторін, можемо прояснити певні моменти. Рудницький 

допоміг витлумачити позицію Антонича щодо критеріїв краси. Один із 
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розділів його книги так і називається – «Критерій». Критик пише: «Вартість 

твору – вартість переживань, до яких він спонукає» [359, с. 442]. Антонич 

просто не вживає слова вартість, однак, заперечуючи існування форми в 

готовому мистецькому творі, він доходить висновку, що справжнім (у пов-

ному сенсі художнім) твором є той, де змісту й форми не видно, тобто 

залишилася тільки матеріальна форма та враження, які він справляє на 

реципієнтів. Така позиція зближує Антонича з формалістами. 

Естетична концепція митця безпосередньо реалізується в його творчості. 

Виявом художнього літературознавства є міркування про природу творчості в 

поетичних візіях Антонича. 

У поетичних творах під назвою «Ars poѐtiсa» (їх у Антонича знаходимо 

шість, що засвідчує інтерес до теми) чітко простежується концептуальне 

трактування творчості: це пісня, натхнення для якої дарує Бог. У поезіях із 

такою назвою виділено ключові аспекти творчості: краса, зміст, форма, 

натхнення. В arsтетичній антології привертає увагу тема краси. Вірш «Ars 

poѐtiсa» зі збірки «Книга Лева» піднімає цю проблему: 

Мініатюра сонця – яблуко надхнення 

на дереві життя – на дереві мистецтва,  

і творчість, наче присуд, творчість невтоленна 

і з світом торг красою – муз скупих купецтво [13, с. 169]. 

Наступні вірші збірки – «Ars critiсa», «Дружня гутірка», «Подвійний 

концерт» – продовжують підняту тему. Діалогову форму підтримують 

питання на початку віршів. Осердя дискусії – ціна краси. Світ завжди 

виставляє певні норми красивого, однак якоюсь мірою не можна обмежити 

безумство творчості, визначити «діапазон п‘яніння». Для істинної творчості 

чорнил замало – «треба крови».  

Ліричний герой гостро переживає потребу вимірювання: 

Хай ваші терези розумні 

Відважать форму, зміст, прикраси, 
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Достоту зміряють безумне 

І скажуть: небагато важить 

Хай!  

«Ars critiсa» [13, с. 170]. 

Поціновувати, міряти явища одного порядку мірилом іншого важко й не 

потрібно. У такому цінуванні мимоволі протиставляються розум й емоції, 

майстерність техніки та стихійність творчості, й перед героєм постає питання 

«Де ж міра мір, єдина міра?» [13, с. 171]. Очевидно, воно й насправді 

риторичне. 

Краса – розкіш, яка існує в природі та яку важко наслідувати. Приручена 

краса – мертва. Уподібнитися у власному творінні до природи – ось вища 

майстерність творця. 

 У поезіях Б. І. Антонича часто звучить тема творчості як ремеслá. Загалом 

ремéсла посідають у міфосвіті поета одне з провідних місць. Найчастіше 

Антонич оспівує теслярство. На батьківщині поета поширеність цього заняття 

можна пояснити природним ресурсом: Лемківщина – край «вівса й ялівцю». 

Теслярство – творче й божественне ремесло. Тесля має справу з деревом, а це 

живий матеріал, як і слово: обидва мають коріння й творчу потенцію. Працю-

ючи з природним матеріалом, майстер конструктивно використовує малюнок 

та окрас деревини. Працюючи зі словом, митець також повинен 

використовувати творчі можливості мови.  

Зрісши в багатому рослинністю краю, Антонич відкрив глибинну 

етимологію виразу «корінь слова». У контексті його образів слово справді 

сприймається як рослина, а поєднання слів – як буйноквіття: «Углиб, до дна 

співуче лезо / встромляю в корінь слова» [13, с. 208]; «До дна землі й до дна 

цупкого слова / вдираюся завзято і уперто» [13, с. 209].  

І поетичне мистецтво, і ремесло вимагають майстерності. Одне дається 

Богом, іншому потрібно постійно вчитися, однак без вправляння занедбується 
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будь-який талант, і для будь-якого ремесла потрібна Божа іскра. У поетичній 

стихії Антонича мистецька й реміснича стихії сходяться:  

В мойому цеху теслів і мистців 

п‘янливі таємниці, зваби і омани. 

Перо і пензель тремтячи в руці 

проколюють думок метелики весняні. 

 

Співна сокира й гостре долото 

Формують глину слів і дерево музики. 

Цей світ – хмільної пісні полотно, 

Мистцеві замалий – для теслі завеликий [13, с. 208–209]. 

У цитованій поезії «Мій цех» Антонич укотре виділяє основоположні 

засади ірраціональної творчості: сп‘яніння, втаємничення, музикальність. У 

збірці «Зелена євангелія» значна кількість віршів декларує віршувальну 

майстерність поета як ремісничу вправність: «Навчися в теслів ремесла, / 

навчись тесати слово» («Наука», [13, с. 208]); «Я витесав поему з срібла, / 

поема, мов ялиця» («До дна», [13, с. 208]
1
). «Сіра братіє і світочі моєї парохії, 

челядники й майстри з мого цеху, теслі строф, ганчарі поем, різьбарі сонетів, 

ткачі повістей, будівничі драм», – звертається поет до колег по цеху в статті 

«Становище поета» [13, с. 651]. 

Для Б. І. Антонича слово є таким самим природним матеріалом, як дерево, 

глина, камінь. У поезіях він майстерно розкриває синестетичну й синкретичну 

силу слова, його природну енергію: «В вазах строф цвітуть слова пахучі, мов 

квіти» [13, с. 78]; «Слова рослинні і хвилясті / злітають радісним дощем» [13, 

с. 141]; «Ловлю слова, мов барвні скельця» [13, с. 181]. 

Насамкінець узгодимо наведені на початку підрозділу концепції: 

домінування поетикальної категорії автор в експериментаторському типі 

                                                 
1
 Для поетів формалістичної тенденції характерний підхід до слова як до 

матеріального засобу на зразок каменю чи металу. Див. підрозділ 3.2. 
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художньої творчості можна пояснити закономірностями модернізму, в якому 

митець (суб‘єкт) усвідомив себе як об‘єкт художнього осмислення. У 

структурі модернізму творча особистість Антонича постає як розумовий тип і 

сюрреаліст. Однак раціоналіст Антонич знає небезпеки реалістичної творчості 

й свідомо шукає спосіб увести ірраціональне на рівні образності. 

Б. І. Антонич – першорядний модерністський письменник європейського 

рівня. Парадокс його особистості полягає в поєднанні раціонального й 

ірраціонального типів творчості, перший із яких тяжіє до ідейності та 

формалізму, другий – до спонтанності, природності, образності. За його 

переконанням, поет мусить щось робити «проти розуму». 

Погляди Б. І. Антонича перегукуються з теоріями І. Франка, 

М. Рудницького, Х. Ортеґи-і-Ґассета, Р. Інґардена, В. Ізера та ін. У світлі 

відчуттєвої концепції мистецтва художність твору полягає в його естетичній 

цінності, тобто в силі того враження, яке твір справив на реципієнта. 

Концепція творчості Антонича – це оригінальна українська сторінка в 

історії європейського модернізму, значення якої важко переоцінити. Але саме 

тому чітко видно, що копітка праця інтелектуала й митця з узгодження 

раціональних та ірраціональних витоків творчості завершилася критеріями 

оцінювання, запровадженими ще романтиками: сила враження на читача. Це 

категорія, яка найменш придатна для вимірювання вартості чи художності 

літературного твору. Образність, яка стала основоположною в поетиці й 

естетиці Антонича, – це, безумовно, мистецький субстрат, речовина, з якої 

проростає весь твір. Але він не з‘являється з уяви, фантазії чи будь-якої іншої 

раціональної настанови митця. Образність постає з ірраціональної сфери, отже 

ніяк не надається до раціонально встановлених критеріїв оцінювання. 

Незважаючи на інтенсивне осмислення власного процесу творчості, на 

постійне озирання на традицію й сучасний контекст, цінність написаних 

Антоничем творів – це явище вартісне остільки, оскільки не схоже на будь-яке 

інше. 
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4.3. Володимир Свідзінський – естетика порушень 

 

В. Свідзінський, як уже йшлося, автор творів із яскравою образністю, його 

метафорика вражає. Але вона суттєво інша, аніж в Антонича, крім того, 

вписана в іншу поетику, в якій особливу роль відіграє віршування. 

Індивідуальна версифікація В. Свідзінського стала предметом зацікавлення 

вітчизняних віршознавців: Н. Костенко, В. Соколової, Е. Соловей. Чимало 

написано й про його поетику, визначено домінанти стилю поета: від 

символізму з імпресіонізмом на ранніх етапах до сюрреалізму зрілої творчості. 

Зрозуміло, що ставлення до письменників, які повернулися «із забуття в 

безсмертя» (М. Жулинський) останніми десятиліттями винятково пієтетне. 

Ніхто не дивиться на творчий спадок цих поетів критично. Але з огляду на 

дискусійність питань стилю варто було б звертати увагу як мінімум на різну 

якість текстів одного й того ж автора. Це, зрештою, цілком закономірно: на те 

й творча особистість, щоб шукати, а значить, і помилятися. І не для того треба 

дивитися на будь-який спадок критично, щоб підважити його цінність, а 

передовсім для того, щоб збагнути якнайкраще, куди скеровував свої зусилля 

митець. 

Свідзінський – поет, сформований як прихильник класичного вірша. 

Водночас він автор багатьох текстів некласичного віршування. Зауважимо: 

якщо уважніше придивитися до ритмомелодики й інтонації його поезій, то 

видається, що ні одну, ні другу традицію митець не шанував настільки, щоб 

виконувати її елементарні вимоги. Поезія Свідзінського виникає, скоріше, на 

порушеннях, аніж на правилах, але, на відміну від багатьох сучасників, того ж 

Михайля Семенка, порушення теж не були самодостатніми. Свідзінський 

рухався якось цілком по-своєму, інакше, ніж будь-хто, кого сьогодні ставимо 

поруч із ним. 

Один із цікавих аспектів поетики В. Свідзінського, на який варто 

подивитись уважніше, – це повтори. Здавалося б, це звичайна для класичного 
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вірша ознака ритмомелодики, але у Свідзінського повтор стає несподівано 

ускладненим прийомом, який впливає на образність його поезій. 

Відзначаючи властиві поезії В. Свідзінського кільцеві композиції, 

Е. Соловей приходить до важливого висновку: «Якщо взагалі в українській 

ліриці ХХ ст. такі повтори поступово накопичують інертність, емоційну і 

смислову, стають найпоширенішим виявом поетичних кліше – то у 

Свідзинського вони позначені винятковою енергією і смисловою місткістю 

всеобіймаючої думки» [392, с. 181]. Однією з ілюстрацій цього 

спостереження є аналіз поезії «Долом тінь у саду», закінчення якої майже таке 

саме, як початок. Інваріативність повторюваних фраз відбиває повернення до 

«початкової думки, враження, імпульсу» [392, с. 181]. Е. Соловей принагідно 

звертається і до питання повтору у зв‘язку з порушенням філософських 

проблем природної циклічно-ритуальної повторюваності всього в художньому 

часопросторі В. Свідзінського. Аналіз поезій із подібною функцією повтору 

доведе, що простий прийом класичного віршування несе глибоке смислове 

навантаження й виконує багато образних функцій. Повтор – далеко не 

формальний засіб, або формальний у тому сенсі, у якому це поняття вживали 

формалісти: він надто змістовний. 

Повтори, до яких удається В. Свідзінський, простежуємо на різних рівнях 

– фонетичному, лексичному, синтаксичному, образному (у тому числі й на 

рівні мовного образу або зображально-виражального засобу), тематичному (на 

рівні мотиву). 

Найчастіше поет звертається до рядкового (у межах строфи й вірша), 

строфічного (повтор строфи на початку й наприкінці вірша) повтору, 

кондублікації, «звукової» метафори. 

В. Свідзінський часто використовує лексико-стилістичні повтори. 

Кількість повторюваних слів та сполучень  різна, як і їхнє розміщення. 

Повтор слова двічі спостерігаємо: 
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– на початку поетичної фрази (кондублікація): «Туман, туман і холод 

раненько на зорі». Переважно В. Свідзінський дублює звертання: «О море, 

море!»; «О радість, радість!»; «Сонце, сонце» і т. д. 

– наприкінці речення: «Дебелу тишу гойдай, гойдай». 

Кількаразове, без інтервалу, повторення слова в реченні чи версі має назву 

епімона (за І. Качуровським). В. Свідзінський удається також до спонтанних 

повторів слів – епізейксис – у найрізноманітніших місцях поетичної фрази. 

Поет активно використовує анафору, рідше епіфору, охоплення, плеоназм 

фольклорного типу, етимологізацію. 

Незважаючи на непоширеність епіфори у віршах В. Свідзінського, її 

яскраві приклади стали вже хрестоматійними. Наприклад, А. Ткаченко 

ілюструє визначення згаданої фігури у своєму підручникові «Мистецтво 

слова» поезією «Збирає ранок», де в першій та третій строфах повторюється 

слово «черешня». Фразовий повтор «Пахне черешня, / Біла черешня» 

дослідник розглядає як рефрен [417, с. 271]. 

У такому світлі більшість повторів можна трактувати як рефрени. 

Традиційно серед функцій рефрену виокремлюють вираження основної думки 

твору та смислове пов‘язування строф. Окрім того, рефрен містить функцію 

уподібнення–розподібнення: коли у мовленнєвих одиницях є повторювані 

елементи, які визначають їхню подібність, то неповторювані (неоднакові, 

різні) елементи виявляються ще яскравіше. Повторення стає основою для 

посилення унікального.  

Наголосимо, що «рефренні» фрази трапляються в поезіях В. Свідзінського 

часто. Продовження цієї теми ми поєднаємо зі згадуваною вище епімоною. У 

ширшому значенні, епімона – це повторення рядка чи виразу й у більшій, ніж 

верс чи речення, ритмічній або синтаксичній групі (строфа, абзац). Отут і 

перекриваються терміни рефрен та епанастрофа. 

Узагалі термінів на позначення різноманітних видів повторів більше, ніж 

самих літературних явищ, і це створює плутанину. В українській мові можемо 
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знайти термінологічний відповідник – підхоплення, але в певному випадку – 

повтор останнього слова (фрази) в рядку чи реченні на початку наступного: «В 

сонці, як іскри, метелики сині. / Сині метелики, синій день...» (тут кінець і 

початок строфи). На початку словосполучення сині метелики епітет може 

сприйматись як просте логічне означення кольору, хоча й у складі поетичного 

порівняння. Наприкінці, поруч з епітетом синій день, образ синіх метеликів 

відчутно метафоризується, а повтор надає їм символічного значення, 

суголосного зі своєрідністю поетичного сприйняття світу. 

Яскраве підхоплення простежуємо у формально близькому до 

фольклорних джерел вірші В. Свідзінського «Ой упало сонце в яблуневий 

сад...». Зумисне наголошуємо на формальній схожості, оскільки змістово 

поезія глибоко символічна, нетрадиційна, образи якої наповнені відмінним від 

фольклорних смислом, а «народна творчість тут використана з метою зробити 

розпливчасті символи яскравішими й відчутнішими» [298, с. 117]. Стихія 

фольклорної поетики пробивається не тільки в зачині, мотиві перельоту до 

предмета кохання, а й у фігурі підхоплення. У народній пісні часто використо-

вується повторення рядка чи фрази як розгону для фрази наступної. Такий 

розгін В. Свідзінський застосовує в поезії двічі – у першій та другій строфі: 

Ой упало сонце в яблуневий сад, 

В яблуневий сад моєї милої... 

.................................................. 

І повіє на мене чистим запахом, 

Чистим запахом яблуневого цвіту... [370, с. 68]. 

Використання схожого прийому в обох строфах вірша не випадкове – воно 

створює симетрію частин пейзажно-інтимної мініатюри, які відрізняються 

мірою усвідомлення досяжності-недосяжності мрії – побувати в уявному 

райському саду. Перша строфа вірша передає прагнення полинути в цей сад, 

прагнення великою мірою нездійсненне. Формальним свідченням цього є 

риторичне запитання: «Чом і я не можу за сонцем полинути, / Моєї милої та 
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навідати, / Білого цвіту з яблунь зірвати?» [370, с. 68]. Друга строфа робить 

мрію ближчою – ліричний герой навіть відчуває запах яблуневого цвіту. 

Підхоплення в першій та другій строфі акцентує увагу на образі яблуневого 

саду, його чистого запаху.  

Отже, коли йдеться про одне, два слова, що повторюються, то варто 

зупинитися на терміні підхоплення, або ж епанадиплозис. Є у В. Свідзінського 

й анадиплозис: «Слава вам, рідні поля / І вечірній тихості слава!» [370, 

с. 149]. 

У віршах поета дуже часто трапляється повтор рядка на початку і 

наприкінці строфи. Уже цю фігуру можемо назвати епанастрофою: 

Десь дощ іде – 

Не мовкнуть голоси зозуль. 

Чи хлопчик я? 

Так хочу дохопитися рукою до гнізда, 

Де блискавка лежить, 

Як вовною обтулена змія. 

Десь дощ іде [370, с. 291]. 

Охоплення строфи вирізняє картину-спогад про дитинство, яке було 

«десь». Слово десь несе велике смислове навантаження. Насамперед це 

вказівка місця, але невизначена. Вона поєднує в собі і широту охоплення, і, що 

важливіше, – натяк на кращий світ, просторові реалії якого поєднуються з 

часовими, тут безперечно із часом дитинства як ідеальним періодом життя 

людини, значно міфологізованим. 

Дещо змінене, але повторення двох рядків маємо у вірші «Різьбою пагілок 

нових…». Безперечно, доцільніше вживати в таких випадках термін 

охоплення, щоб запобігти тавтології з іншим випадком повтору віршових 

рядків. Епанастрофою називають і повтор останнього верса попередньої 

строфи на початку наступної: наприклад, з‘єднання таким чином третьої та 

четвертої строф поезії «Вранці іній як сніг…». 
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Набагато цікавішим явищем поетики В. Свідзінського є повтор рядка, 

кількох рядків, а то й цілої строфи на початку й наприкінці цілого вірша. 

Відзначимо виразну ознаку поетичного стилю автора, яка полягає в тому, що 

він використовує узвичаєні фігури (власне повтори) в більших масштабах. Те, 

що традиційно можемо спостерігати в слові, рядку, строфі, знаходимо у 

відповідно більших одиницях віршованої мови. Текстове обрамлення маємо в 

поезіях «Запало сонце в далекі землі», «Взимі на світанні», «Як повно 

кругом», «Віють – не віють». В останньому з названих віршів спостерігаємо 

не тільки  композиційне обрамлення цілого тексту двома версами «Віють – не 

віють / Крила серпневої ночі», але й повтор поетичної фрази «І тихо в долині» 

всередині твору. Вжита двічі, вона немовби розбиває картину зображення на 

три частини. Ураховуючи специфіку образів кожної частини, можемо 

визначити їх як дотиково-зорову, «химерну» та звукову.  

Показовим випадком використання повтору є звернення В. Свідзінського 

до тріолета, який канонізував рядковий повтор. Тріолет – найпоширеніша й 

найменша з твердих строф, побудованих на дублюванні версів, серед них ще 

рондо та рондель.  Перший вірш тріолета повторюється після третього, 

перший і другий – після шостого. Тріолет виник у середньовічній французькій 

поезії, використовують його в європейських літературах, прийшов в Україну 

разом із сонетами – у творчості романтиків 30-х рр. ХVІІІ ст. [185, с. 160].  

І. Качуровський наводить поодинокі приклади українських варіантів 

тріолета в О. Бодянського, І. Франка, М. Драй-Хмари. На епізодичність 

строфи в українській версифікаційній практиці вказують й автори 

«Літературознавчого словника-довідника» (Київ, 1997). Тріолет має задане 

римування на дві рими: ABAAABAB. І. Качуровський стверджує, що рондо, 

рондель і тріолет мають характер ліричних строфожанрів і здебільшого є 

однострофними мініатюрами [185, с. 160]. Міні-цикл В. Свідзінського 

«Вечірні тріолети», який складається з двох поезій, – класичний зразок 

канонізованої строфи. Наявні в поезіях асонанс й алітерація довершують 
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ритмомелодійний малюнок, творячи разом майстерний зразок сугестивної 

лірики.  

Ще глибшу змістову функцію виконує обрамлення строфою, як-от у 

віршах «Голубими очима…», «Там, на рідній межі...», «Чорним вихорем – 

ночі…». 

Щоб усвідомити значення такого повтору, пригадаємо згадані побіжно 

строфічні анафору й епіфору. Наприклад, повтор однакових рядків на початку 

строф у вірші «Сизий голубе вечора» імітує замовляння; епіфора фактично 

завжди у В. Свідзінського акцентує на образі. Повтор рядка у вірші 

невпорядковано або періодично структурує текст (якщо він астрофічний). 

Обрамлення вірша строфою веде до афоризації, як-от у поезії «Голубими 

очима». Ощадливий у слові В. Свідзінський не пошкодував  місця в невеликій 

ліричній поезії для повтору цілої строфи, оскільки в ній висловлені 

загальнолюдські сентенції: 

Голубими очима 

Вдивляється в небо дитя – 

Голубими дорогами 

Одпливає, одходить життя [370, с. 117]. 

Наведені рядки інклінують до відомого афоризму «Вустами дитини 

говорить істина». Простежуємо також паралелізм, який посилюється повтором 

епітета голубий. 

В. Свідзінський повторює строфу, якщо в ній закладено важливу 

інформацію, як-от передбачення власної долі: «Чорним вихорем – ночі, / 

Світлою бурею – дні. / Бачу я, бачу сам, / Що палаю в огні» [370, с. 126]. 

Мотив згорання є взагалі рефренним для творчості поета. На архетипності 

образу вогню неодноразово наголошувалось дослідниками творчості 

В. Свідзінського. Важливим є ще й такий момент – висловлена вдруге  фраза 

змінена. Замість слова палаю поет сказав зникаю, ніби переконуючи і себе, і 

читачів у вірогідності свого пророцтва.  
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В. Свідзінський досить часто вдається до зміни фрази, що повторюється. 

Переважно така зміна символізує переміну світу за пройдений час (за 

принципом «Не можна двічі ввійти в одну й ту ж саму річку»). 

Сказаним вище далеко не обмежуються функції повторів у поезії автора. 

Повтор слів і рядків у вірші «Маятник натомився» відтворює циклічність часу, 

періодичність його плину. Досягається такий ефект повтором фраз «День, ніч, 

/ Літо, зима», слів «гойдай, гойдай», форм слова «час на часу», «угортає / не 

вгорне». Простежуємо градацію образу часу від «Маятник натомився» через 

«Маятник дихає, як ранений» до «Маятник хрипить», яка (градація) передає 

природну втрату часу людиною, збігання життя.  

У VIII поезії циклу «Зрада» повтори відтворюють природний ритуал 

колообігу життя, художньо реалізуючись у паралелізмі «природа – людина». 

Названа поезія  поєднує  дві магістралі творчості В. Свідзінського – 

філософічне осмислення часу й міфологізм світобачення. У глибоко 

символічних образах вербової віти, жовтої свічі, вороних коней у древніх 

паполомах, кам‘яної півночі постає ритуал народження-умирання.  

У центрі зображення – похоронний обряд («Будуть тихо назад брести, / 

Будуть тебе везти»), який відбувається за участю природи. І якраз звернення 

до природних процесів виводить особисте горе на розуміння нескінченості 

життя. Відокремлення жовтої свічі (умирання) від вербової віти (життя) 

відбувається періодично, циклічно. І поет благословляє цей перехід матерії, 

навіть коли прийде його час: 

Нехай жовта свіча скапає своє тіло 

На мою паполому, 

 

Але вербова віта нехай цвіте, 

І коли зринеться зоря, 

 

То нехай не падає на мою димну свічу, 
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Щоб її погасити, 

А нехай розсиплеться по вербовій віті 

Щоб її осіяти [370, с. 192]. 

Відтворення циклічності часу, продовження життя відбувається завдяки 

повтору поетичної фрази «Уже вечір, вечірній вітер» перед кожною строфою 

(точніше – частиною) вірша. Як і в поезії «Віють – не віють...» повторюваний 

верс розділяє картини-візії – спостереження символіки природного процесу 

(«Як дві нерідних сестри, / Вербова віта цвіте / І жовта свіча горить»); 

похоронний обряд («А жовта свіча відокремиться від вербової віти / І буде 

кульгати за ними на одній нозі»); утвердження життя. У поезії ототожнюється 

особисте з універсальним. Очевидно, такі поетичні зразки дали підстави 

І. Дзюбі дійти висновку, що природа у В. Свідзінського – це «весь осередок 

життєдіяння, де людина закорінена сповна і незримо; і тому рефлексія над 

природою є в нього рефлексією над цілістю життя й людської долі» [123, 

с. 406]. 

На окрему розмову заслуговує метричний повтор, подвоєний повтор 

(наприклад, анафора й полісиндетон; синтаксичний повтор і лексичний 

взагалі). 

Звукові повтори утворюють справжні звукові метафори від звичайних 

асонансів й алітерацій у сусідніх словах (шуми шовкові; золото зорі; теплий 

туман; хлюпне хвиля; вечір віє; вечірній вітер; огнем опалять; світлий сон; 

глибини голубі; ключами кличуть; свідок свідкові; кроком кострубатим) до 

асонансно-алітераційної фрази-образу (Зором мірю безмір’я; Не шумить 

шумливий клень; Притьмом налягає навратливий вітер; Віддає вінець зоря 

зорі). 

Повтор синтаксичних конструкцій поєднує різні ознаки («Завала снігу, 

завала часу, / Завала літ і смертей»), а у І творі «Зради» лягає в основу 

амебейної композиції. 
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Згадані фігури належать до фігур накопичення або ж  плеонастичних чи 

тавтологічних. Із фігур накопичення й водночас конструкції вдається 

В. Свідзінський до градації. Поряд варто говорити й про ампліфікацію. У 

поезії В. Свідзінського знаходимо цілі вірші, побудовані на ампліфікації 

образів, наприклад, «Як дощу мигтіння прозоре...»: 

І світліє, росте, розсипаючись, 

І густішає кожну мить. 

Підіймаючись, розхиляючись, 

Тисячоцвітно тремтить [370, с. 114]. 

Прикладів використання повторів різного виду в одному вірші для 

творення вагомого образу можна навести кілька («Давніх літ сон солодкий...» 

або «Я буду шукати тиші…»).   

Повтори в поетиці В. Свідзінського  виконують функції структуризації 

тексту, акцентації, афоризації. Великою мірою повтор, особливо фразовий, 

сприяє образотворенню. Поетикальний повтор на різних рівнях виконує  

ритмоутворюючу функцію, і ширше – стилетвірну. 

Повтор у класичному віршуванні – це основа віршувальної системи, те, що 

дає в результаті гармонійний, мелодійний вірш. Лексичні повтори акцентують 

думку, рефренні посилюють емоцію тощо. Повторів стали уникати творці 

некласичного вірша, особливо верлібру, принаймні повторів, які закладають у 

вірш мелодійність, упізнавану ритмомелодику. Те, що було мірою в оцінках 

класичного вірша, стало ознакою застарілості в некласичному віршуванні. Але 

не всі поети рухалися в унісон із загальними тенденціями. У класичному 

віршуванні повтор ніколи не ставав таким смисловим й образним засобом, як 

у В. Свідзінського. З одного боку, це виразний приклад процесу, коли 

елементи однієї традиції змінюють свою функцію в іншій, з другого – 

демонстрація принципових засад індивідуалізації поетики у ХХ ст.  Образне 

слово – головний елемент поетики Свідзінського (так само, як в Антонича). 

Але зрештою з‘являється надто своєрідна стилістика, щоб можна було 
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ствердити: саме такий вигляд має справжня художність (чи мистецькість). 

Фактично В. Свідзінський рухається всупереч настановам свого часу, тим 

настановам, які нібито спроможні забезпечити авторові вагомий творчий 

результат. 

 

 

4.4. Бруно Шульц – герметичний світ слова 

 

Ще одна яскрава постать міжвоєнного західноукраїнського модернізму – 

Б. Шульц, польськомовний єврей, який прожив усе життя в Дрогобичі. 

Визнання спадку (дуже скромного за обсягом) відбулося зі значним 

запізненням, а осягнення непростого художнього світу митця триває досі, 

продовжує викликати багато питань і змушує відкривати численні парадокси 

творчості. Прозовий доробок Шульца, кажучи словами Й. Бродського (з його 

нобелівської промови), – це винятково феномен мови. Про яскраву, непов-

торно авторську образність Шульца писали майже всі дослідники його 

творчості. Оскільки йдеться все ж про прозово-епічний доробок, варто 

розглянути прозу письменника з погляду наратології, точніше наративної 

специфіки, враховуючи, що проза Шульца належить до максимально 

суб‘єктивованої лірики, що вона є досить парадоксальним поєднанням лірики 

й епосу (навіть при тому, що ліризація прози – явище, поширене в перші 

десятиліття ХХ ст.). 

Якщо простежити вживання терміна наратив у культурологічному 

контексті, воно зводиться до переказу історії, фіксування події, сюжету; в 

епістемологічному аспекті теорія наративу виокремлює три основні рівні 

аналізу: рівень дії, подій, сюжету як такого. Одиницею, якою оперують усі 

визначення наративу, є подія. Подією ж, своєю чергою, називаємо будь-яке 

порушення нормального плину життя. Ю. Лотман визначив подію як 

перетинання семантичної межі. Б. Шульц висловився в художньому тексті так: 
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«випадки, що за своїм форматом виступали понад мілизнами щоденності» 

[490, с. 291].  

Зважаючи на сказане, у тестах Шульца подій відтворено мало, на перший 

погляд, вони не мають безпосереднього стосунку до я-автора-персонажа. 

Події, у які залучений герой-наратор, зводяться до споглядання, гуляння 

вулицями міста. Осібно стоїть сновидна фабула. Найбільш дієвим автор 

виявився в новелах «Весна» та «Санаторій під Клепсидрою». У решті текстів 

подієву сторону представляють батько, Аделя, мати, брат, інші родичі й 

працівники.  

У центрі подієвого наративу стоїть батько. Обидві книги ставлять його в 

центр сюжетного руху. Такий хід можна сприйняти як моделювання власної 

поведінки в майбутньому, коли хлопчик стане мужчиною, або ж проектування 

життя батька на себе – його дитину. Стосунки батька й матері відчужені, між 

ним неподолана відстань. В одному з небагатьох діалогів я-наратор-син 

викриває справжні почуття матері до батька: «Вона ніколи не любила його, 

думав я, й позаяк батько не закоренився в серці жодної жінки, то й не міг 

урости в жодну реальність і завжди відлітав на життєві периферії, до 

напівреальних регіонів на межі дійсності» [490, с. 90–91]. Цей мотив не тільки 

проявляє опозицію жіноче–чоловіче, земне–ірреальне, а й показує 

нездійсненність стосунків себе як чоловіка з жінками. Болісне почуття до 

Б‘янки, викриття таємниці її родини й врешті передання її долі в руки іншого 

чоловіка автор-герой переносить із реальності в моторошний сон, який відбив 

те, чого він так боявся в житті. Новела «Весна» виявляє власну жанрову 

природу яскравим пуантовим закінченням – герой прокидається. 

Участь персонажів у фабульній схемі стосовно ліричного героя відображає 

страхи перед міжстатевими стосунками. Мати – сувора й не кохає батька 

(Юзеф як модель батька не сподівається на щасливий шлюб),  Б‘янка 

недосяжна й підкреслено цнотлива в зовнішній реальності, Аделя – сексуальне 

повнокровне втілення жінки, вона єдина має вплив на батька, приваблює всіх 
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чоловіків. Таку жінку Юзеф однозначно боїться. Очима головного героя 

бачимо ще кілька сімейних моделей – тітка Аґата й дядько Марек, дядько 

Кароль та його відсутня дружина, сестра й шваґер, дядько Єронім і тітка 

Ретиція. Усі вони повернуті до «гаремної атмосфери матріархату», чоловіки 

або ж зсихаються поряд із жінкою (як Марек),  або почуваються зайдою у 

власній оселі (як Кароль), або ж загрузають у мілині життя (як Єронім) поряд 

із самодостатньою жіночністю, незаспокоєною плодючістю. 

Інші подієві сторони Шульцевих текстів також пов‘язані з неординарними 

людьми маргінального типу: кретинка Тлуя, Пан-п‘яниця, каліка Едьо. Погляд 

Юзефа ніби вихоплює із плину життя окремі залюднені кадри. Непривабливі 

постаті автор уміщує в обрамлення буйної природи та міського екстер‘єру.  

У зображенні і людей, і довкілля автор зберігає суб‘єктивність. Для 

літературного дискурсу загалом це – визначальна ознака. Однак 

суб‘єктивність Шульца особлива. Його текст сприймається як історія життя, у 

якій людина зафіксувала не біографічні подробиці, а найвразливіші моменти 

екзистенції, висловила потаємні страхи й комплекси. У професійній 

психотерапії розповіді пацієнтів про особисті історії ґрунтуються на розумінні 

наративу як засобу організації і співвіднесення особистого досвіду, що 

відображає емоційний стан оповідача. Наратив має значно більшу особистісно 

значущу інформацію порівняно з іншими типами дискурсу, а в 

комунікативному відношенні – має величезні можливості передачі емоційного 

стану. 

Проза Шульца органічно прочитується у світлі методології наративної 

психології. Сьогодні ця наукова галузь стала надзвичайно продуктивною, 

спирається вона на ідеї не тільки психологів і фізіологів, а й лінгвістів та 

літературознавців. Узагальнюючи здобутки наративної психології, Р. Мороз 

виділяє ідеї соціального конструктивізму (П. Бергер, Т. Лукман) і 

постмодернізму (Л. Вітґенштайн, Р. Барт, М. Фуко), що ґрунтуються на 

тлумаченні мови як засобу конструювання реальності й насамперед реальності 
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особистого досвіду. У контексті зазначених концепцій науковець трактує одну 

з основоположних міждисциплінарних категорій – життєвий шлях людини, 

який «представляє собою сукупність подій – змін в умовах життя людини, її 

стану здоров‘я і душевного благополуччя, ситуацій в різних сферах життя, які 

конкретизуються і набувають емоційно-оцінну, особистісну забарвленість в 

розумінні суб‘єктивної картини життєвого шляху. Окремі події життя можуть 

виступати об‘єктивно як складні життєві ситуації, а також суб‘єктивно 

сприйматися й оцінюватися суб‘єктом як стресові або складні, що потребують 

прийняття та перетворення» [303, с. 719–720]. 

Серед витоків наративного підходу в психології однією з базових є 

психосоціальна концепція Е. Еріксона, зокрема його теорія психосоціальної 

ідентичності як суб‘єктивно пережитого «почуття ненастанної 

самтотожності». На основі цієї тези американські психологи Б. Слугоський і 

Дж. Гінзбург запропонували власний варіант «парадокса персональної 

ідентичності – того факту, коли щомиті ми постаємо однією і тією ж особою і 

водночас відмінною від тієї, якою щойно були». Кожному індивідові 

притаманне чуття «власної цілісності», зумовлене актом «самооповіді», у 

якому вбачають «соціально сконструйовану» художню фікцію [268, т. 2, с. 89]. 

У психології під поняттям особиста ідентичність, чи самоіндентичність, 

розуміється особистий образ Я або Я-концепція, що включає єдність і 

спадкоємність життєдіяльності, мотивів і життєвих установок індивіда як 

усвідомленого суб‘єкта діяльності. Це не якась особлива риса чи сукупність 

ознак, а насамперед його самість, відрефлексована у вимірах власної біографії. 

Вона виявляється не стільки в поведінці суб‘єкта й реакціях на нього інших 

людей, скільки в здатності підтримувати та продовжувати певний наратив, 

історію особистого цілісного Я.  

Психологічні наративні стратегії підтверджуються філософськими 

концепціями: «Наратив є засобом конституювання самототожності, самості, 

принципом усвідомлення власного саморозвитку й особистісного 
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соціокультурного творення. Оповідь постає способом саморозуміння 

(―оповідь для себе‖) та засобом самопрезентації (―оповідь про себе‖), завдяки 

яким відбувається саморозкриття та самоздійснення» [367, с. 37]. З цього 

погляду наратив розглядають як репрезентацію досвіду у формі описового 

впорядкування життєвих подій. 

Міркування про нарацію (оповідацтво) знаходимо й у текстах самого 

Шульца. Митець ніби випередив час і запропонував художню дефініцію 

наративу, яка абсолютно збігається із сучасними конотаціями: «Звичайні 

факти вишикувані в часі й нанизані, мов на нитку, на його перебіг. Саме там 

їхні передумови й наслідки, що, тісно збиваючись, без перерв і просвітів 

наступають одні одним на п’яти. Це не може не мати значення в 

оповідацтві, душею якого є тяглість і спадкоємність» [490, с. 132].  

Незважаючи на об‘єктивну фабулу життя, людина пропонує певний 

наратив. Його версії можуть бути більш чи менш відвертими.  

Ліризм текстів Б. Шульца створюється не тільки наявністю ліричного 

героя, імпресіоністичним автобіографізмом, олюдненням природи та міського 

пейзажу, але насамперед відвертістю автора. Його прозу не можна назвати ні 

автобіографічною, ні ліричною, оскільки таких маркувань для неї замало. 

Шульц розгортає перед читачем (досвідченим і терплячим) сторони най-

інтимнішого процесу – процесу творчості.  

Хоча в текстах проблеми творчої особистості безпосередньо не 

порушуються, але артистичний погляд ліричного я на світ видає натуру митця. 

Ось Юзеф спостерігає за буденним процесом закупок: «Аделя приходила 

світлистим ранком, ніби Помона у вогні розжарених днів, сиплячи з кошика 

барвною красою сонця – лискучі, налиті водою під прозорістю шкірки 

черешні, таємничі чорні вишні, що пахощами перебивали сутність власного 

смаку; абрикоси, що в їх золотому м’якуші втілювалися довгі пополудні;  

поряд з цією чистою поезією плодів вона викладала напучнявілі силою й 

живністю шматки м’ясива з клавіатурою телячих ребер, водорості зеленини, 
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схожі на вбитих молюсків чи медуз – сировина для обіду з ще не сформованим 

та піснуватим смаком, вегетативні й телуричні складники обідньої страви з 

диким польовим духом» (підкреслення наше. – Т. Л.) [490, с. 6].  

У цитованому уривку заголовної новели закладені визначальні ознаки 

текстів Шульца: антиномія вітаїстичного буяння та змертвіння, оксиморонне 

поєднання брутальності й вишуканості, конфлікт поезії та прози. 

Проза несе загрозливий характер, і текстових свідчень цьому чимало. Ось 

один із них: «Ми сідали до столу, продавці потирали червоні від холоду руки, і  

проза їхніх розмов раптом приводила за собою весь день, порожній сірий 

вівторок, день без традиції та власного обличчя» (підкреслення наше. – Т. Л.) 

[490, с. 32]. Тут проза явно асоціюється з епосом (і не тільки тому, що епічні 

твори переважно прозові). Проза розмов приводила день, чинила дію, а отже 

розгортала певний сюжет очевидно насиченого дня. Тобто автор тільки 

натякає на події, а не розповідає про них. 

В іншому місці читаємо: «Його стихією був світ, замкнутий у нормативи 

прози, у прагматику нудьги» [490, с. 185]. А Шульца приваблює стихія 

творення. Важливий сам процес, а не кінцевий результат. Навіть чарівництво 

дівчат-кравчинь виявилося не в нудних сукнях готового продукту, а в сотнях 

клаптів, кольорових відрізків, розкиданих долі, що знаменували процес. 

Готова сукня виконує певну функцію, тобто має зміст, барвисті клапті 

жодної функції не виконують. Вони просто красиві. «Менше змісту, більше 

форми!» – проголошує батько-деміург [490, с. 36]. Жодних багатотомних 

романів, тільки лапідарність!  

Концентрація естетичної сили слова в доцільній короткій формі – 

визначальна ознака лірики. В основі ж ліричного переживання лежить 

суб‘єктивізм, що споріднює його з романтичним світовідчуттям. Новели про 

манекени симптоматично названі трактатами й справді маніфестують 

романтичні засади: митець – деміург, творчість – стихія. 

Шульц творить спонтанно. Безсумнівно, що письменник творить  далеко 
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поза межами традиційної наративної схеми, основи якої заклав ще Арістотель. 

На думку О. Фрейденберг, нарація виникає на етапі трансформації міфу у 

фольклор і літературу. Наратив стає можливим на стадії формування в мові 

засобів відволікання від позначуваних об‘єктів, за допомогою яких можна не 

тільки показувати, репрезентувати події, а й розповідати про них. У художніх 

структурах розповідач уже не розчиняється всередині тексту, а підкоряє його 

власній волі, керує ним. «Нарацію створює понятійне мислення. Воно 

породжує пропозиції мети, причини, умови, що рухає сюжет і наповнює його 

зв‘язками з реальними процесами, дає залежність і приводить до відомих 

результатів. ―Картина‖ не може передати зворотів ―якщо‖, ―коли‖, ―для того 

щоб‖, ―через‖ і т. д.; між тим мова створює цими зворотами розгорнуту 

послідовну розповідь» [441, с. 282]. Схема наративу накладається на фабулу 

життєвих подій. 

Процес формування наративу як системи засобів нового рефлективного 

художнього дискурсу концептуально сформувався в «Поетиці» Арістотеля. 

Для його позначення мислитель використовує інші терміни: розповідання для 

епосу та сказання для трагедії. Прийоми сказання й розповідання 

забезпечують цілісність твору. Сюжет, побудований у параметрах 

арістотелівської парадигми, домінує впродовж усього періоду рефлективного 

традиціоналізму, ознакою ж нової тенденції стали відхилення від наративної 

схеми. 

На думку дослідників, поворот у схемі відбувається у творчості 

письменників з екстравагантною для свого часу сюжетикою (С. Аверінцев, 

наприклад, називає імена Монтеня, Сервантеса, Стерна, Руссо). Сутність 

перемін полягає в тому, що «думка, будучи за своєю глибинною природою 

спонтанним актом, намагалася втілити себе у все більш адекватних цій 

природі формах, звільняючись від власних схем» [21, с. 74].   

Проявилося вповні таке вільнодумство в есе – синтетичному жанрі, який 

поєднав у собі, незважаючи на кількастолітнє дистанціювання, наукове 
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(понятійне) та мистецьке (образне) типи світосприйняття. Долаючи 

синкретизм і виробляючи власні прийоми, науковий і художній дискурси й 

кожен окремо розвивали свободу творення. У літературі деміургічну роль 

митця остаточно утвердили романтики, а далі фактор суб‘єктивності зростав, 

досягши  в епоху модернізму ототожнення суб‘єкта й об‘єкта навіть у епосі. 

У творах Б. Шульца епос не поєднується з лірикою, вона підкоряє його 

собі. Шульців текст наскрізь суб‘єктивний, особистий, а зображені події, 

ситуації, випадки є швидше фенόменами у найзагальнішому смислі цього 

слова як явища, дані в чуттєвому сприйнятті. Граючись словами, можна 

сказати, що наратив Шульцевого тексту наповнений феноменами, що робить 

його феноменом у літературному дискурсі – незвичайне явище, рідкісний 

факт, те, що важко пояснити.  

«Блискавки імпресії» (М. Пруст) пронизують спонтанний сюжет книг 

Б. Шульца. Як наслідок – порушується очікувана хронологія. Зовнішньо 

хаотичний сюжет фіксує події, значущі для ліричного героя, події 

внутрішнього життя, використовуючи вибагливу словесну форму. 

Прозовий текст Шульца являє собою химерну матерію. «Його захоплювали 

межові, тобто сумнівні і проблемні, форми, як-от ектоплазма сомнабулічна, 

псевдоматерія, еманація мозку каталептична, що в певних випадках 

розтікалася з вуст загіпнотизованого на цілий стіл, наповнювала всю 

кімнату, немов розбуяла рідка тканина, астральне тісто на межі тілесного й 

духовного» [490, с. 49]. Кожну позицію вислову можна розгорнути в окремий 

трактат із парапсихології. Принагідно зауважимо, що сучасна медицина 

активно використовує наратив як метод психотерапії, який ґрунтується на 

розумінні наративу (розповіді пацієнтів про особисті історії) як засобу 

організації і співвіднесення особистого досвіду, що відображає емоційний 

стан оповідача. Беручи до уваги літературознавчі методики ХХ–ХХІ ст., 

можемо вже говорити й про парапсихологію творчості. Хоча, хто знає, де 

пара-, а де просто психологія? Що міститься по цей і той бік дзеркала?  
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За Платоном, дійсність є тінню вищих ідей, а твори мистецтва – «тінями 

тіней». Давньогрецький філософ схвалював безпосереднє відтворення ідей, а 

не її копій, «тіней» у вигляді конкретних речей, обґрунтовував явище 

артистичного осяяння. Таке осяяння напливає й на героя Шульца: «Такої ночі 

раз на рік навідуються щасливі думки, натхнення, віщі доторки Божого 

перста»  [490, с. 77].  

Сам Б. Шульц був переконаний у сенсотворчій силі поезії, мистецтва, 

мови. У статті «Мітологізація дійсності» він пише: «Зазвичай вважаємо слово 

тінню дійсності, її відображенням. Слушнішим було би протилежне 

твердження: дійсність є тінню слова» [490, с. 21].  

Тут варто звернутися до теорії Р. Інґардена про чотири рівні твору. 

Польський естетик розглядав кожен твір мистецтва як «поліфонічну 

гармонію» структурних елементів – незалежних один від одного рівнів, які 

при сприйманні художнього твору справляють враження єдиного цілого. У 

літературному творі, наприклад, перший рівень – це словесне звучання, 

словесно-мовні подразники; другий рівень – значення слова, смисл судження, 

семантичні одиниці, які формують стиль і мають естетичні якості; третій 

рівень – зображально-предметний – включає людей, конкретні речі, події 

тощо; четвертий рівень – це схематизовані наочні образи, які співвідносяться з 

естетичними цінностями [175, с. 141]. Кількість рівнів, на думку Р. Інґардена, 

може бути більшою чи меншою залежно від форми конкретного буття твору 

та його специфіки.  

Більшість теоретиків, які намагалися змоделювати будову літературного 

твору, зазвичай на один із перших планів ставили предметний ряд (у Інґардена 

він – третій). Сам вибір предмета та його включення в художній світ твору – 

широко вживаний прийом, який задля реалізації певної (естетичної 

насамперед) функції мусить мати чітку мотивацію. У творі не повинно бути 

предметів випадкових, незадіяних у сюжеті, у характеротворенні персонажів, 

вираженні авторської позиції. Така вимога знайшла оригінальне втілення в 
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принципі, відомому як «чеховська рушниця».  

Енергетика щонайменшого текстового елемента залежить від багатьох 

чинників.  Функційність предметів значною мірою визначається жанровими 

особливостями твору. Певна річ, що у великому за обсягом епічному полотні 

предметів багато, але більшість із них часто виконує функцію мінімальної 

значущості. Функційність предметів інтенсифікується при зменшенні об‘єму 

жанрової форми. Це очевидно при зіставленні енерговіддачі предметів, 

зображених у романі й у новелі. Власне, у новелах різко збільшується 

кількість предметів із підвищеною виражальною функцією – вони набувають 

статусу художньої деталі, а стосовно Шульцевих персонажів виступають 

виразниками прихованих аморальних чи патологічних психічних станів. 

Наприклад, пантофлик Аделі, з одного боку, незначна деталь (ба, навіть 

непотрібна деталь: «...дрібний і несуттєвий інцидент», «цілком незрозумілий 

та безглуздий у ланцюгові подій», «з точки зору залишкового автоматизму»), 

а з іншого – ситуація з ним викрила безсилля батька-деміурга перед власною 

фізіологічною залежністю. 

Використання незначних, часто факультативних деталей, які містять 

сюжетну потенцію, створює ефект незавершеності художнього твору. На 

думку представників феноменологічної естетики, така якість тексту – одна з 

сутнісних властивостей мистецтва, передумова множинності інтерпретацій. 

Моделювання ситуацій невизначеності, відкритості стимулює творчу 

діяльність реципієнта, активізує його уяву в процесі сприймання твору.   

Такими прийомами активно користується Шульц: зовнішня текстова 

недомовленість (часто три крапки або навіть рядок крапок), що 

парадоксальним чином супроводжується багатомовністю, приховує 

багаторівневість підтексту, дає можливість широкої інтерпретації й творчої 

співпраці автора й читача, яку обстоюють феноменологи. 

Аналіз текстів Б. Шульца неодмінно мав би повернутися до теорії 

Р. Інґардена. Сам письменник шукав особистих контактів із учнем 
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Е. Гуссерля, чий трансцендентний ідеалізм був йому близьким. Шульц часто 

використовує прикметники трансцендентальний і трансцендентний. Вони в 

його художніх текстах зберігають свій філософський зміст. Про щось 

невловиме автор говорить на межі слів. 

Вивчення суб‘єктивної багатовимірності літературного наративу – одна з 

методик аналізу художнього тексту як абсолютно антропоцентричної системи, 

у якій всі три людські центри тексту – автор, адресат, людина як тема 

повідомлення – представлені найбільш складно й повно. Антропоцентристська 

спрямованість сучасної теоретико-естетичної методології підтримує давній ін-

терес філології до суб‘єктивної сфери художнього тексту і сприяє її 

подальшому вивченню. Автор вибирає для спілкування із читачем розповідача 

того чи того типу, що зумовлює характер розповіді, є способом взаємодії 

наратора й автора, який стоїть за ним, із читачами.  

Фактично всі авторські наративні теорії визнають особистісну домінанту 

оповіді з притаманними їй принципами самоорганізації свідомості людини 

(Дж. Брунер, Г. Вайт, К. Меррей, Н. Фрай). Сюжетно-оповідна форма у різний 

спосіб відтворює процес комунікації соціуму та індивіда. Автобіографічна 

нарація виявляє зафіксований людиною досвід, цінний, на її думку, для себе й 

інших в історичному, психологічному й літературному модусах. Насамперед 

автобіографічний наратив виступає як соціальний феномен, викликаний 

необхідністю презентувати власну сутність соціальному оточенню, 

прагненням брати участь у житті інших людей, ділячись індивідуально 

осягненими цінностями й смислами. 

Наративна стратегія Б. Шульца звернена переважно до подій внутрішнього 

життя, фабульний виклад яких не підкоряється структурній схематизації. 

Полярні явища художнього змісту (як-от лірика й епос, поезія і проза) 

поєдналися в текстах письменника. Виразна суб‘єктивність поглинає фабулу. 

Ліричний, значить суб’єктивний, наратив – буквально життя. Отже, 

розповідь про себе. Шульц оголено відвертий у тексті, а відвертість нікого не 
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залишає байдужим. Об‘єктивація суб‘єктивного світу у вербалізованій 

оригінальній образній формі виступає незаперечним критерієм художності 

тексту Б. Шульца. Шлях досягнення письменником вершин художності – це 

спосіб, який найменше піддається перенесенню, запозиченню, тим паче – 

імітації і стилізації. Утім, пародію на прозу Шульца створити досить легко, 

але це й означає, що прикладом для творчого наслідування його твори взяти 

неможливо. Треба бути Шульцом, щоб писати так, як він. Домінантою стилю 

в Шульца, так само, як в Антонича чи Свідзінського, є образне слово, до того 

ж – конкретний різновид образного слова, а саме метафора. Але щоразу 

метафора оточується таким своєрідним контекстом, виконує настільки різні 

функції, що важко визначити не лише її стилетвірну, а й поетикальну роль.  

Три автори спираються на метафору й навіть, судячи з думок науковців, є 

представниками одного й того ж стилю – сюрреалістичного. З цим і не варто 

сперечатися, але тим більш важливо зауважити: перед нами три варіанти 

сюрреалізму, або ж три сюрреалізми. Отже, навіть у межах однієї художньої 

системи ми навряд чи зможемо встановити конвенційні критерії. Суб‘єктивне 

мистецтво модерністів – це щоразу інший варіант художності, який культура 

мусить прийняти як даність, а не як результат виваженого оцінювання згідно з 

легітимними (чи просто прийнятими) критеріями. Кожен із таких авторів 

перекреслює художність, яка існувала до нього. 

 

 

4.5. Життя як літературний текст: Василь Стус 

 

Творчість В. Стуса традиційно й небезпідставно трактують у контексті 

його трагічної біографії. Такий аспект розгляду означив ще в опублікованій 

1986 р. статті Юрій Шерех: «Як відірватися від героїчної біографії творця й 

говорити про вірші як факт літератури?». Ґрунтовна розвідка дослідника 

продемонструвала, що такий розгляд можливий і потрібний. Аналіз творів 
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Стуса, з огляду на їх мистецьку вартість, перспективно різноаспектний. Але на 

антиномію, яка склалася в стусознавстві, варто подивитися й під іншим кутом 

зору: біографія поета – це не позатворчий контекст чи об‘єкт психоаналізу, це 

безпосередній зміст його творів. І справа не лише в ліриці, укоріненій у 

біографізм. Біографія, творча особистість автора в період модернізму стала 

основним естетичним об‘єктом. Творчість В. Стуса, як свідчать дослідники, – 

органічне продовження модерністських тенденцій, вона послідовно 

автороцентрична. Отож, вивчення біографії й естетики Стуса не варто 

протиставляти чи навіть розмежовувати. Стус – один із тих загалом 

нечисленних авторів, у яких між життям і творчістю не пролягає жодна межа. 

Життя і творчість В. Стуса стали предметом значної кількості розвідок, 

матеріали яких на сьогодні складають цілий напрям українського 

літературознавства – стусознавство. У цьому переліку імена Т. Гундорової, 

І. Дзюби, М. Коцюбинської, М. Павлишина, Б. Рубчака, Є. Сверстюка, 

Е. Соловей, О.Тарнавського, Ю. Шереха, Г. Яструбецької, чиї розвідки 

засвідчили глибоке проникнення в екзистенційний простір поета. Ґрунтовний 

аналіз публікацій Стуса та про Стуса дав І. Дзюба у передмові до вибраного 

«Палімпсести» 2003 р. Після цієї праці вийшло кілька монографічних книг про 

життя і творчість В. Стуса в авторстві Д. Стуса, Ю. Бедрика, О. Рарицького, 

Г. Віват, з‘явилися окремі статті.  

У стусознавстві склалася ситуація фактичного розділення досліджень 

ідейно-змістових або ж художніх особливостей творів поета. У підрозділі 

спираємося на окремі праці, які розвивають ідеї мовностильової образності, 

насамперед розвідки Ю. Шевельова та М. Коцюбинської.  

До творчості В. Стуса, осяяної його життєвим подвигом, неможливо не 

ставитися з пієтетом. І які б не лунали протести щодо канонізації постаті поета 

й громадянина, повністю абстрагуватися від особи автора під час аналізу його 

творів неможливо й непотрібно, оскільки життя і творчість ототожнилися. 

Симптоматичною видається зміна назви в книзі одного з найбільш сумлінних 
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дослідників – сина поета Д. Стуса. Першу книгу 1992 р. він назвав «Життя і 

творчість В. Стуса», а вже наступна, 2002-го, має назву «Василь Стус: життя 

як творчість». За штампом «видання виправлене» стоять глибокі зміни, 

переосмислення базових настанов. Припускаємо, що автор книг не ставив собі 

за мету поцінувати творчість В. Стуса винятково як художній феномен, книги 

свідчать про клопітку й вкрай потрібну пошукову, дослідницьку роботу з 

коментарями творів. Однак уже саме перейменування книги засвідчує факт, 

який очевидно лежить на поверхні: творчість В. Стуса нерозривно пов‘язана з 

життям у найглибшому сенсі.  

Змінимо вектор і сформулюємо проблему так: творчість як життя, тобто 

спробуємо простежити процес життя поета як факт мистецтва. Таке 

формулювання тільки на перший погляд хрестоматійне й видається цілком 

з‘ясованим. Ще від античності існує теза про міметичну природу мистецтва, 

відтак дійсність (реальність, життя) певною мірою протиставляється 

мистецтву, яке відображає / наслідує її (за Арістотелем) або ж відтворює вже 

копію ідеалів (за Платоном). Якщо митець вдало здійснив це насліду-

вання / відображення, маємо справу з життєподібним штучно створеним 

(робленим) художнім зразком, який має естетичну вартість, але не дає 

матеріальної вигоди. Усі митці прагнуть виразити себе, не чекаючи 

винагороди за творчість (заробляння – то вже наступний ряд спонукань). З 

іншого боку, мистецтво (і в арістотелівському, й у платонівському варіанті) 

імітує дійсність, містить елемент несправжності, вигадки, домислу, фантазії. 

Мистецтво слова в цьому аспекті якнайкраще це ілюструє. Фактично 

використано аргументи Й. Гейзінґи на користь ігрової природи мистецтва. У 

своїй відомій книзі «Homo Ludens» («Людина, що грається») науковець вивів 

струнку концепцію такої моделі культури, якій властиве створення вигаданих 

штучних середовищ, що не є «справжнім життям», а містять у собі елемент 

гри. На його думку, культура постала з гри та впродовж усього розвитку 
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більшою чи меншою мірою у всіх своїх різновидах використовує ігрові 

прийоми.  

Уже усталено ідею присутності елементів гри у створенні будь-яких 

мистецьких явищ, однак повністю стереотипи упередження ще не подолано. 

Людині не хочеться миритися з тим, що високе мистецтво, яке ставить її 

врівень із Богом і природою, близько стоїть до несерйозної гри. Хоча Гейзінґа 

аргументовано доводить, що гра – це надзвичайно серйозна річ. Попередники 

й послідовники його ідей тільки підтвердили цю тезу. З іншого боку, 

співвідношення мистецтво / дійсність завжди було проекцією глобальнішої 

опозиції штучне / природне. Слово штучне в цьому контексті можна замінити 

на роблене. Якщо звузити погляд від мистецтва до художньої літератури, то 

вона (література) має багато смислових наповнень, головні серед яких – 

фікція, вигадка, фантазія.  

Мистецтво слова найпереконливіше підтверджує теорію Гейзінґи, бо саме 

слово і є результатом гри фантазії. Наприклад, мова. «Творячи мову, дух 

постійно ―мерехтить‖, перестрибує з рівня матеріального на рівень думки, 

власне, грається тією чудесною номінативною здатністю. За назвою кожного 

абстрактного поняття ховається щонайсміливіша з метафор, і що не метафора 

– то гра словами. Отак людство, надаючи життю словесне вираження, творить 

поруч із світом природи свій другий, поетичний світ» [84, с. 11].  

Й. Гейзінґа припускає, що поетична функція, на відміну від релігії, науки, 

правосуддя й політики, які в більш високоорганізованих формах суспільства 

поступово втрачають точки дотику з грою, так і залишається в її рамках. 

Філософ апелює до грецького смислу слова poiēsis як артистично-словесної 

творчості. Арістотель засвідчив розмежування метризованого й простого 

різновидів письма. З його ж подачі поезію інколи ототожнюють із «техне» – 

майстерним умінням робити щось.  

Однак у часи античності поезію трактували поза межами мистецтва 

(ремесла, вміння, навичок) як натхненну музами, визнаючи тим самим її 
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надприродне начало. Особливість слова фіксує його широке розуміння як 

синоніма художньої літератури, мистецтва слова. Аж до ХІХ ст. поезією 

називали всю художню літературу.  

Якщо говорити про «технічний» бік, то в царині мистецтва слова поезія 

безсумнівно передує прозі. Prosa oratio прислужувалася людині, versa oratio 

демонструвала її хист. Віршована мова завжди була засобом перетворення 

звичайного слововживання на іншу реальність.  

Віршування вже саме собою є грою. Ускладнення мови римою, строфікою, 

розміром виявляє азарт письменника. Але вміло віршувати ще не означає 

створювати справді художні твори. Як відомо, віршем писалися навіть судові 

справи, не говорячи вже про трактати на кшталт «Мистецтво поетичне» 

Н. Буало. 

Серед висловлювань Стуса є багато провокативних, точніше, дискусійних, 

таких, які викликають чи мали б викликати різнобічне тлумачення. Одне з них 

безпосередньо стосується нашої теми. «Ненавиджу слово ―поезія‖. Поетом 

себе не вважаю. Маю себе за людину, що пише вірші» («Двоє слів читачеві») 

[406, т. 1, кн. 1, с. 42]. Безперечно, професійний філолог, літературознавець і 

поет, пишучи ці рядки, мав на увазі певні аспекти понять поезія та вірші й, 

очевидно, вкладав у них власний зміст. Для прояснення сказаного 

продовжимо цитувати Стуса: «І думка така: поет повинен бути людиною. 

Такою, що повна любови, долає природнє почуття ненависти, звільнюється від 

неї, як од скверни. Поет – це людина. Насамперед. А людина – це, насамперед, 

добродій. Якби було краще жити, я б віршів не писав би, а – робив би коло 

землі» [406, т. 1, кн. 1, с. 42]. 

Частково розкриває позицію Стуса Ю. Шевельов, коли говорить про 

гуманістичне звучання його віршів, «наскрізь людську й людяну» поезію. 

Однак тут же зауважує: «Ця вірність внутрішній правді, одвертість у визнанні 

своїх вад і зльотів самі ще не роблять поезії, але вони становлять передумову 
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поетичної творчости, і без них може творитися риторика, може творитися 

римована газетчина, але не може поставати справжня поезія» [466, с. 1049]. 

Сам В. Стус негативно ставився до «римованої газетчини», «публіцистики 

віршованої». Тож можемо припустити, що, говорячи про нелюбов до слова 

поезія, він мав на увазі одне з його значень, породжене грецьким техне, 

механічне ремесло, роблення віршів без глибокої думки й почуття. Для 

освіченого поціновувача літератури В. Стуса досконала техніка не могла 

компенсувати відсутність емоцій. Про світового поета П. Валері (прихильника 

гри в поезії) він пише: «текст віршів – холодно-філігранний, блискучий, як 

полиск леза. Враження од читання віршів я не лишив, бо тоді я правив од 

поезії жару (не відмовся од цього й дотепер, хоч істотно остудилися мої 

вимоги, а ще більше остудився я сам)» (з листа до дружини та сина від                   

11–15.09.1975) [406, т. 6, кн. 1, с. 164]. 

На сторінках Стусової публіцистики, літературознавчих розвідок, у листах 

знаходимо міркування про поезію. Висловлювань багато, і вони різні. 

Наведемо тільки одне, яке засвідчує визнання за поезією найвищого начала. 

«Поезія – це подих небуття. Це повів у Бозі (тобто стан божественної 

субстанції, нічим не спонукувані, просто наявні сліди саморуху природи, 

просто вітер усесвіту)» (лист до дружини від 09.02.75) [406, т. 6, кн. 1, с. 125]. 

Цей вислів, як і багато герметичних поезій В. Стуса, спонукає до 

інтерпретацій, які не претендують на вичерпність. Спокуса коментувати 

вислів може просто знищити поетичну градацію епістолярного образу. 

Поезія Стуса засвідчує й продумане змістове наповнення, і версифікаційну 

майстерність. В. Стус свідомо виробляв власний стиль та йшов до слави поета. 

І його гра в слова була свідомою. Він мистецьки оперує словом не тільки в 

художніх текстах, а й у листах (їх будуть читати), критичних текстах. Поет 

В. Стус відкрито «робив себе», читав, учився, вдосконалювався. Але природне 

відчуття не зникло з його текстів, емоційний стрижень виявився сильнішим за 

набуте. Цей синтез природного й культурного привів до того, що навіть 
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фіксація моменту у звичайному слові набуває поетичної сили. Про це й каже 

М. Коцюбинська: «Форма традиційна, ніяких особливих новацій, та якась 

несамовитість, крайня інтенсивність переживання, не модельована 

літературно, а істинна, виплекана ситуацією життєвого вибору, – все це 

чується за словом і зумовлює його силу» [215, т. 2, с. 131]. «Традиційна 

форма» в розумінні начитаної естетки Коцюбинської звучить як «досконала 

форма». Стус постійно дбав про доцільність форми. Його дратувала «запоети-

зованість», особливо в прозі. З іншого ж боку, вірші Стуса вирізняються 

неповторною рисою словошукання. 

В. Стус любив слова, радів, коли знаходив нові для себе, потім смакував їх, 

активно вводив у твори. Ю. Покальчук згадує: «Не забуду, як Василь завжди 

знаходив нове слово і намагався використати його в мові, в розмовах, ніби 

вслухаючись в його звучання, вчуваючись у те, що стоїть за цим словом, часто 

рідкісним, і, спершу дивне, потім воно ставало в його лексиконі звичним. І в 

поезії. <...> 

Василь безперестанно творив слова, шукав слів і будував із звичних 

незвичні варіанти» [321, с. 122].  

Ю. Покальчук пророкував неодмінну появу словника Стуса. І робота над 

ним уже ведеться. Дослідники слово за словом пояснюють / прояснюють 

смисл Стусових поетизмів. Над створенням поетичного словника В. Стуса 

працюють Л. Оліфіренко, О. Тимочко, Г. Вокальчук. Водночас така клопітка 

праця є основою для дослідження художньої функції найрізноманітніших 

лексичних та інших засобів увиразнення.  

М. Коцюбинська чи не перша звернула увагу на словесне багатство віршів 

Стуса, його винахідливість і принагідно окреслила особливості поетичної 

лексики: неологізми й напівнеологізми, актуалізація архаїчних та 

маловживаних словоформ, лексичні гнізда новоутворень із само, сто, 

специфічно авторська префіксація тощо [215, т. 2, с. 116]. Однак важливо 
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простежити художню функцію цих прийомів, їх проростання в зміст (або 

виростання зі змісту). 

От, наприклад, один із улюблених префіксів Стуса па. Належить до давніх 

рідко вживаних префіксів, означає наближення до чогось, схожість (фактично 

подібний). Уживається в таких словах, як пасинок, паросток, пагін.  

У вірші «Ніч осідала і влягалась падолом» знаходимо п‘ять слів зі 

смислетворчим префіксом па. Простежимо їх змістову функцію:  

Ніч осідала і влягалась падолом. 

А я горою брався до світів. 

Минуле в грудях гупало ковадлом, 

ще захід сонця з-за плечей бринів, 

ще білі руки сновигали з теміні, 

ще зболені ламалися уста. 

Уже мені! Уже мені! Уже мені! 

Скипілись разом падь і висота. 

Тут паверх, паниз, пажиття і паскін, 

переступай лискуче лезо меж, 

і рідні лиця за порожні маски 

тобі здадуться з понадгірних веж [406, т. 3, кн. 1, с. 167]. 

Структура вірша вибудувана на послідовній взаємодії бідарних опозицій: 

низ–верх, темнота–світло, минуле–майбутнє, тут–там. «Погранична ситуація» 

(К. Ясперс) і то виявляє себе двояко, ззовні й усередині тексту. Зовні – як 

психологічний стан митця в момент творення, усередині – як екзистенційне 

напруження героя в момент наближення до межі. Поки що наближення, бо 

«ще захід сонця з-за плечей бринить». Герой відтягує час: дія передається 

дієсловами недоконаного виду (осідала ніч, брався до світів, гупало кувадлом). 

Віддаляє цю мить й анафора ще (ще хай трохи). Але рішення перейти межу 

вже внутрішньо визріло з величезним болем. Тому й троєкратний повтор 

крику «Уже мені!». Ампліфікація за формою стає емоційною градацією. Поет 
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ніби сходить до власного високого світла «понадгірних веж». І рядок «Тут 

паверх, паниз, пажиття і паскін» стає кульмінаційним центром цієї градації. 

Він притягує до себе увагу саме незвичним використанням префікса па, що 

емотивно поєднує буттєві протилежності. Ми тримаємося за існування по цю 

сторону межі, незважаючи на його абсурдність, поки не переконаємося, що 

все тут тільки подібне на справжнє, навіть смерть. Однак важливо усвідомити, 

що межа проходить усередині самої особистості, у момент бокового спогля-

дання себе самого, коли відступає метушня повсякденного життя й 

відкривається трансцендентне. Аналізований текст – той випадок, коли 

складні філософські міркування одягнені в художнє слово. Семантичним 

складниками Стусової поезії стали основні поняття філософії К. Ясперса: 

екзистенція, погранична ситуація, турбота, страждання, провина, всеохопне, 

філософська віра.  

Усі, хто творять, мусять «стояти над безоднею» (В. Стус). Цьому 

принципові Стус вірний і в аналізованому тексті. І коли його вкотре 

перечитуєш, то видається, як у жодному іншому. Спеціальних зображально-

виражальних засобів (як переважно у Стуса) небагато. Багато важить саме 

слово. 

Вірш «Ніч осідала і влягалась падолом» є абсолютним продуктом 

самособоюнаповнення. Екзистенційне шукання себе вписує аналізований 

текст у поезію Стуса. З огляду на психологічний тип Стуса як людини він і як 

митець творив у хвилини зіткнення протилежностей у власному внутрішньому 

світі. Цю особливість власного творчого процесу  потрактовував сам: «Там, де 

світ існує при t
0
, даймо, 24

0
, я зберігаю автономну ауру з t

0 
або 20

0
 або 30

0
. Цей 

поріг – обов‘язковий для того, щоб мати фізичну здатність на погляд ізбоку, з 

другого середовища, щоб не розчинити свій дух у загальноприйнятій фізичній 

законоданості, щоб бути медіатором двох різних світів» [406, т. 6, кн. 1, 

с. 479]. 



362 

Цитована поезія, як багато інших творів Стуса, криючи в собі глибокий 

зміст, виявляє віртуозну (на перший погляд приховану) мовну гру. 

Термін мовна гра вперше вжив Л. Вітґенштайн у роботі «Філософські 

дослідження» (Tractatus Logico-Philosophicus, 1950), розуміючи його як 

спосіб, за допомогою якого діти опановують першу мову. Нині мовною грою 

позначають будь-яке свідоме відхилення від мовних норм для створення 

комічного чи естетичного ефекту. Мовну гру протиставляють неусвідомленій 

мовленнєвій помилці. Мовна гра завжди свідома, контекстна, ситуативна, 

прагматична, адресна. 

Мовну гру, на нашу думку, можна розділити на гру слів (представлена 

спеціальними засобами – тавтологія, каламбур, парономазія) та гру в слова 

(переназивання, перемарковування, словотворення в найглибшому сенсі). 

У площині поезії гра виявляє себе насамперед на мовному рівні. «Хто 

назве поезію, слідом за П. Валері, грою, у якій граються словами й мовою, той 

насправді удасться не до метафори, а схопить точну, буквальну істину» [84, 

с. 152]. Усередині мистецтва поетичного простежується ігрова градація. Різні 

види поезії відрізняються інтенсивністю ігрової стихії. Переважно гра задля 

гри визначає існування буриме, шаради, паліндрома, найрізноманітніших 

візерунків зорової поезії. Зрозуміло, що не зникає гра в слова в усіх 

різновидах художньої мови. Окрім того, ефекту змагальності в мистецтві 

(бути кращим) ніхто взагалі не усував. 

«Словесні твори мистецтва, втім, як і всі інші, були і залишаються 

способом і предметом змагання, тобто гри» [300, с. 111]. Враховуючи факт, 

що гра загалом – це змагальна дія за правилами, то гра в слова, в 

потрактуванні М. Моклиці, «це змагання у здатності вживати слова згідно з 

обумовленими правилами» [300, с. 111]. Насамперед це обумовлення 

стосується віршування, де задані правила – ритм, розмір, рима; та правила 

закодовування, перемарковування відомих понять. М. Моклиця поряд із 

віршуванням відносить до гри в слова й метафору. Цей «голий конструкт» 
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зафіксував тисячолітнє прагнення людини зашифрувати реальність. Спочатку 

через табуювання, забороненого для відкритого висловлювання, потім – для 

утаємничення. Поезія (яка найближче стоїть до віршування) потребує 

недомовленості, загадковості.    

Майстерності гри в слова потрібно постійно вчитися. «Гра в слова – 

єдиний шлях до володіння словом. Через неї письменник набуває кваліфікації, 

стає майстром слова» [300, с. 115]. Власне до такого рівня майстерності й 

прагнув майстер гри з роману Г. Гессе. Гра в бісер – поетичний синонім до гри 

в слова. 

Поняття гра пов‘язане з культурою від самого початку, і саме мовний 

рівень фіксує цей аспект. Вислови на зразок «велика гра», «вийти з гри», 

«грати на почуттях» фіксують одвічну й повсякчасну роль гри в житті 

людини. Не став винятком і Стус. У його творах і статтях про нього 

знаходимо чимало мовних конструкцій зі словом гра. Серед поетичних 

вирізняється такий концептуальний вислів: 

Виглядаю долю довгождану, 

а не діжду – вибуду із гри [406, т. 1, кн. 1, с. 61]. 

Якщо врахувати, що доля для Стуса – це творчість, то гра в такому 

контексті є синонімом мистецтва. 

Граються в слова не тільки митці, а й літературознавці, усі, хто має справу 

зі словом. Інша річ, які функції воно (слово) виконує в руках (устах, голові) 

того, хто говорить. 

Пишучи про Стуса, Є. Сверстюк відзначає «його чесність, що зневажала 

подвійну гру». Вислів «подвійна гра» викриває існування первинної (базової) 

гри. Безперечно, суспільні формації якраз визначені грою. Підтримуючи 

ототожнення життя з грою, Сверстюк стверджує, що всередині політичної гри 

після першого суду життя кожного дисидента розвивалося у формі дешевого 

фарсу. Другий же сприймався інакше: «Гри вже не було – і сили руйнування й 

смерті теж не грались. Оголена зненависть і демонстрація насильства влади 
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залишали в‘язня, як смертника, в одиночці з єдиною думкою – про втечу. 

Втечу в інший світ – у свій власний світ» [321, с. 209]. 

Тут приходить на думку ще одне спостереження. В‘язень сумління, 

професійний психолог С. Глузман висловив парадоксальну, на перший погляд, 

але цілком аргументовану думку про свободу дисидентів. Люди, які прийшли 

з лицемірного світу, з яких зняли «шкуру фальші», стали внутрішньо вільними 

[323, кн. 1, с. 219–220].  Опинившись за ґратами, люди переставали грати.  

У табори потрапляли різні за професією особи, переважно інтелігенти, 

публічні фігури, діяльність яких вимагала певної гри, зміни масок на свободі, 

а в тоталітарній державі й поготів. Ув‘язнена поезія Стуса вирізняється 

більшою відвертістю з боку змісту та майстерністю з боку форми. 

«Палімпсести» однозначно є вершиною лірики Стуса. Сама назва збірки 

викриває багатошаровість поетичних текстів, їхнє поліінтерпретаційне поле. 

Стус досягнув того рівня майстерності, коли слова стали багатовмісними.   

У поезії В. Стуса є багато підтекстів, і всі вони лежать у площині 

мистецтва слова, засвідчують герметичність його поезії. Світова герметична 

поезія захоплювала Стуса. Можемо припустити, що найбільш принадним у ній 

і був максимальний прояв символічних можливостей слова, здатність слова 

фігурувати поза звичними логічними зв‘язками. 

Поняття гра логічно тягне за собою споріднені поняття театральність і 

маска. Проблема «Стус і театр» може стати темою окремого великого 

дослідження. Письменник активно цікавився театром, уважав його особливим 

видом мистецтва. Відому сентенцію «весь світ – театр»  Стус розумів по-

своєму. На думку М. Коцюбинської, «відчуття світу як театру органічно 

властиве зрілому Стусові» [215, т. 2, с. 125]. В одному з листів до дружини 

(від 22–30.09.1976) митець чітко сформулював таке бачення: «Все частіше 

виникає видіння перенаселених, ущільнених галактик театрального світу, 

світу-театру, де на гігантській авансцені багатоповерховій іде дійство – в 

оточенні придійств...» [406, т. 6, кн. 1, с. 239–240]. У світовому театрі стира-
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ється межа між коном і глядацьким залом, що й зобразив Стус у вірші «Ця 

п‘єса почалася вже давно». Поезія ввійшла до збірки «Веселий цвинтар», яка, 

на думку М. Коцюбинської, є низкою «поетичних сатир, сюрреалістичних 

портретів і колажів, гротескових притч, зміст яких – поетичне перевтілення у 

фантасмагоричних формах реальних абсурдів дійсности. Своєрідний Стусів 

театр абсурду» [215, т. 2, с. 125]. 

Вірш «Ця п‘єса почалася вже давно» є оригінальною інтерпретацією 

Шекспірового вислову «Весь світ – театр» і містить ремінісценцію відомої 

трагедії. Навіть люди, які тільки чули про події в Датському королівстві, 

розуміють вигук Гамлета «Бідний Йорик!» («Poor Yorick!») як вислів, що 

інакомовно виражає співчуття до тлінності життя. 

Шекспірова фраза у Стуса постає перевернутою, замість «Бідний Йорик!», 

герой-актор вигукує: «О, щасливий Йорику...», і саме таке переінакшення 

визначає концепцію вірша. Граючи роль у всесвітньому театрі, особистість 

утрачає «власну сутність», «не живе».  Щасливі ті, які не вчили жодного слова 

ролі, як герой вірша, і грають «навпаки». А Йорик щасливий, бо відбув свою 

чергу на сцені й може бути тільки собою. Вірш зображає світ навиворіт, де 

суфлер і сам не знає, як потрібно грати. Умовність – основоположна засада 

будови такого світу. 

У період нової структурної реформи великого світового театру (по суті 

його становлення в сучасному вигляді в єлизаветинську епоху) завдяки його 

фундаторам сформувалися концепції світу-театру (Шекспір) та життя-сну 

(Кальдерон). Однак ці варіації були винятково зовнішніми, театральними, 

глибокого усвідомлення ігрової суті культури вони не виявляли. Таке 

усвідомлення прийшло аж на початку ХХ ст. 

У поезії Стуса також знайшла своє втілення лінія життя–театр, життя–сон. 

Узяти хоча б до уваги вірші «Зими убогий маскарад» або «Тут сни долають 

товщу забуття». 
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У контексті абсурдного театру дійсності, де навіть жайворони зіграні 

лицедіями, а сонце є декорацією, спасінням залишається іронія. Звертаючися 

до Є. Сверстюка у листі від 20.08.1974 р., В. Стус пише: «Можу тобі сказати, 

що довший час сприймаю всю виставу не як трагічну, а як фарс (а фарс, може, 

і є посттрагедією, га?» [406, т. 6, кн. 1, с. 94].  

Сверстюк відповів своєрідно в статті про Стуса: «Трагедія Василя Стуса 

добігала останнього акту – він обрав хрест, приготовлений його народові. Але 

життя вплітало в трагедію всі свої барви» [321, с. 203]. 

В. Стус став драматургом власного життя, перетворивши його на 

творчість. Його поезія стирає межі між дійсністю та мистецтвом й постає 

життєвим чином. У віршах Стус не криється за маскою ліричного героя, 

виявляючи «власну мистецьку щирість» (вислів поета). Породжені життям, 

поезії Стуса стали фактом мистецтва насамперед завдяки емоційному 

самовираженню.  

В. Стус змагався з неправедним світом своєю поезією, тому відточував її 

як зброю, так, аби поезія стала спроможною впливати на світ, змінювати його. 

Словотворчість поета як результат свідомої настанови на поетичну 

майстерність, володіння словом на вищому рівні магістра Гри, – усе це 

способи постійного опосередковування життєвого матеріалу й перетворення 

його на мистецтво. Гру та життя Стус не протиставляє, а зрощує, і тим самим 

виходить на той рівень відвертості, правдивості, який межує з істиною і 

недосяжний для більшості вправних віршувальників. 

Творчість Стуса, як засвідчують численні студії (зокрема Г. Яструбецької), 

належить до естетики й стилістики експресіонізму. Його метафорика 

підпорядкована експресії і переважно змінена гіперболою, в його лексиконі 

максимум експресивно маркованих слів і новотворів. Те, що поет зміг 

поєднати посилений трагізм змісту (базований, до того ж, на героїзмі 

біографії) з посиленою увагою до віртуозної майстерності й гри в слова, – ще 

один приклад парадоксальної унікальності образного світу, приклад того, що 
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видатний митець не лише засвоює чи шанує традицію, а й змагається з нею на 

кожному етапі свого шляху. Мета поетичних пошуків – формування 

авторського неповторного стилю, мови, яка здатна втілити й передати 

неповторність особистості.  

 

 

Висновки до розділу 4 

 

Незважаючи на словесну природу літератури, критерій оригінальної 

образності на мовному рівні утвердився порівняно недавно. Антична традиція 

шанувати красномовство розгорталася в напрямі вироблення риторичної 

майстерності й мала переважно утилітарний характер. Зрушення в бік 

утвердження словесного образу як основного носія естетичної цінності 

відбулися в добу романтизму. Посприяли цьому й наукові теорії, які 

визнавали креативну силу словотворення, мовотворення. Потужний розвиток 

у ХІХ, а особливо у ХХ ст. філософії мови та формалістсько-

структуралістських стратегій остаточно утвердили примат слова як найвищого 

вияву творчості взагалі. Слово твориться, слово творить, слово зберігає 

архетипні смисли, володіє мистецькою енергією, синестетичною та 

синкретичною, має фактично безмежний мистецький потенціал. Розкрити його 

– означає знайти шлях до таємниці творчості. Першочергове завдання 

письменника – знайти шляхи оновлення слова.  

Розглянувши творчість яскравих представників українського модернізму, 

які вирізняються винятковістю художнього світу й феноменальністю стилю, 

маємо підстави стверджувати, що саме словесна образність є універсальним 

способом мистецького втілення суб‘єктивності. Чим яскравіша й самобутніша 

образність художнього твору (образність загалом, але особливо мовна), тим 

повніше вона втілює неповторність внутрішнього світу. Б. І. Антонич, 

В. Свідзінський, Б. Шульц, В. Стус – це першозначні імена в історії культури. 
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Кожен із них вражає масштабом своєї індивідуальності, кожен настільки 

вирізняється посеред письменників часу, що тяжіє до міфізації. Вони стали 

основними персонажами власних творів, глибоко ліричних й автобіографічних 

в основі. Можна стверджувати, що ці автори подарували культурі себе як 

митців й унікальних особистостей, як архетипних героїв, що вражають 

здатністю бути й творити поза межею можливостей і всупереч будь-яким 

приписам. Усі вони – скоріше порушники, аніж творці традиції, хоча їм 

властивий інтелектуалізм і ґрунтовне засвоєння різноманітних знань. Усі вони 

– автори неповторого стилю, домінантним словесним образом якого є 

метафора. Унаслідок творчого опрацювання метафоричної мови письменники 

досягають ефекту різного в одному (Антонич, Свідзінський, Шульц – 

сюрреалісти), з одного мовного образу формують різні, а то й кардинально 

різні (Стус – експресіоніст) стилі.  

Митці такого рівня відкривають для мови нові можливості. Актуалізуючи 

внутрішні смисли слів, вони віднаходять нові сучасні значення, втілюючи у 

свіжі форми. У ХХ ст. критерій оригінальності стає чи не основним. 



 

 

ВИСНОВКИ 

 

Розгляд поняття література в історичному аспекті вкотре демонструє 

феноменологію літературності. Літературі (або ж художній літературі) 

властиві такі ознаки феномену, як глибинна бінарність, що породжує 

антитетичні судження про об‘єкт дослідження, змінність, яка не вкладається в 

алгоритм, суб‘єктивізм і навіть оксиморонність оцінок, на основі яких 

складається ієрархія творів чи авторів, тощо. Базова категорія 

літературознавства у процесі її вивчення тяжіє до вироблення певної 

аксіоматики і навіть на конкретному етапі розвитку культури спирається на, 

здавалося б, безсумнівні й остаточно доведені критерії. Але кожна наступна 

епоха руйнує основоположний догматизм, змушує всіх учасників процесу 

шукати всі відповіді заново. Відповіді на питання, що таке художня 

література, де її межі в неохопному океані вербальних усних і писемних 

текстів, чи є критерії, які у будь-якому часі дозволять нам визначити межу між 

художнім і нехудожнім текстом, які якості роблять текст шедевром у культурі 

і забезпечують йому тривале життя, – відповіді численні, суперечливі і часто 

взаємовиключні. Намагання відшукати дієві протягом усієї історії критерії 

художності переконує, що саме вони регулярно піддаються ревізії. Це 

відбувається як у цілій європейській культурі (згідно з епохами), так і в 

кожній національній літературі, незважаючи на специфіку її історичних 

обставин (приклад шістдесятників, які здійснили тотальну ревізію засад 

соціалістичного реалізму).  

Критерії художності, як і загалом естетичні категорії, на основі яких ці 

критерії сформовано, історично зумовлені. Кожна епоха виробляє власні 

дефініції літератури й обирає мірило для визначення її найкращих зразків. 

Критерії художності визначає певна культурно-історична епоха внаслідок 

стихійного творчого процесу й водночас його осмислення самими митцями, 

тривалий час філософами, у новому часі – філологами, критиками, 
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психологами, представниками інших гуманітарних наук. Вироблені системи 

оцінювання мистецьких творів згодом канонізуються і входять у мистецький 

спадок епохи. Перманентна ревізія естетики має коливальний характер, а 

критика скерована супроти попередньої епохи. Що давніша епоха, то менш 

критично її оцінюють, запозичуючи ті чи ті критерії художності. В естетиці 

античності відбулося ототожнення формальної завершеності й змістової ціліс-

ності художнього твору, яке було частково порушене в середньовіччі, а 

остаточно подолане романтиками. Запропоновані ними критерії уявного й 

естетичного, протиставлені історизмові й дидактиці, здається, не втратили 

своєї актуальності й досі. Розгляд поняття уявного / вигаданого як ознаки 

«чистої» літературності на матеріалі казки доводить, що вигадка – далеко не 

надійний критерій для розмежування фактичного й фікційного. 

У новому часі казка стала перехідною ланкою між міфологією та 

літературою. Вона перенесла головний атрибут міфу – вигаданий, уявний світ 

–  у літературу, але змінила його функцію: вигадка стала усвідомленою та 

ігровою, засобом творення фантастичного світу, позбавленого звичних 

координат, наділеного чарівними можливостями. Саме казка, цей найбільш 

рафінований зразок вигадки, розмиває критерії розмежування художньої і 

нехудожньої літератури, бо казковість має здатність проникати в усі 

літературні жанри і видозмінювати їх. Казка грається з самим поняттям 

літературності, свавільно поєднуючи гру (отже й естетизм) з дидактикою, 

ідеологією, політикою, навіть вірою (вертаючи первісний міфосвіт). Людина 

схильна вірити у власну вигадку і на якомусь етапі вважати її істиною в 

останній інстанції. 

Казка, як і в цілому казковість / вигаданість літератури, змушує 

замислитися над роллю жанрів у процесі формування поняття літератури. 

Естетичні можливості жанру доведені тривалим розвитком літератури, а 

саме поняття – жанр – є чи не найвиразнішим критерієм літературності. Однак 

на певних етапах постає питання щодо приналежності текстів, які постали в 
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певних жанрах, до художньої літератури. Насамперед це стосується виразно 

функційних жанрів, пов‘язаних з іншими, нелітературними видами діяльності 

людини (політика, історія, наука, юриспруденція тощо). Історія 

утопії / антиутопії, есе, біографії, заповіту наочно демонструє межову природу 

жанру. 

Затвердіння жанрових форм супроводжує процес установлення 

демаркаційної лінії між літературою, з одного боку, і науковими, релігійними 

й історичними формами висловлювання − з другого. Жанри «твердіють», щоб 

стати межею літератури. Але відразу ж починається зворотний процес: кожна 

норма мусить бути порушена. Коли жанрова система руйнується, починається 

процес активної вербалізації нового досвіду людства, а первинна обробка 

досвіду завжди супроводжується появою нових жанрових матриць.  

Припускаємо, що всі жанри художньої літератури, навіть ті, які 

асоціюються тільки з літературою й мають очевидно мистецький статус, 

походять із позалітературної сфери культури. Як засвідчила історична поетика 

і численні дослідження архаїчних спільнот, здійснені у ХХ ст. представниками 

різних галузей гуманітарних наук, усі мистецькі жанри походять із первісних 

обрядів або ритуалів, отже, мали спочатку не мистецьку, а сакральну чи 

ужиткову функції. Рівночасно існуючи, вербалізовані жанри набували все 

більш усталеної форми і ставали акумуляторами життєвого процесу, формами, 

здатними слугувати ємністю для пам‘яті, досвіду, традицій. Поступове 

«олітературнення» жанрів, пересування їх у мистецьку сферу відбувається 

одночасно з процесом актуалізації естетичних потреб у світосприйнятті 

людини.  

Перший загальноєвропейський мистецький стиль сформувала доба бароко. 

Водночас цю ж епоху дослідники вважають першою психологічною епохою, 

коли головним об‘єктом літературного зображення стала внутрішня людина. 

Успіхи самоусвідомлення супроводжуються процесом естетизації культури.  

Як відомо завдяки психологам ХХ ст. (зокрема йдеться про піраміду 
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потреб А. Маслоу), естетичні потреби – найвищі потреби людини, але не 

базові, а тому в багатьох людей не формуються зовсім. Оскільки онтогенез і 

філогенез збігаються основними етапами, естетичні потреби – це загалом 

досить пізнє надбання культури. Власне, про самодостатність мистецтва 

усвідомлено почали писати лише романтики. 

Припускаємо, що рух жанрів із позамистецьких у мистецькі сфери 

відбувається суголосно з формуванням естетичних потреб у певної культурної 

спільноти. Будь-який ужитковий предмет може перетворитися на витвір 

мистецтва, якщо його виробляє креативна творча особистість. Так само будь-

який жанр із функційних стилів мови може набути певного естетизму й стати 

власне літературним. Чим ближче до сьогодення, тим вільніше почувається 

автор у пошукові жанрового новаторства й можливостях зробити літератур-

ним ніби зовсім не літературний жанр. Відповідно до жанрової свободи 

мусять змінюватися також критерії оцінювання літературності. Жанровий 

аспект вочевидь випадає з критеріїв оцінювання художнього твору. Це 

означає, що в часи повної жанрової анархії (так можна сказати про період 

постмодернізму) самé поняття література особливо загострюється. 

Процес естетизації культури неодмінно супроводжується пошуком 

оптимальних мистецьких форм, причому цей процес позначений 

діалектичною суперечністю – в періоди посиленої уваги до форми загальний 

художній рівень творів знижується, і навпаки – своєрідне нехтування формою, 

принаймні дистанціювання від зразка дає високоякісні результати.  

Поняття формалізм трактуємо у трьох значеннях: провідна дослідницько-

методологічна тенденція, що передбачає глибокий аналіз форми літературних 

творів; установка на перспективу майбутньої ідеальної (взірцевої) форми 

твору у творчому процесі, що підкоряє стихійність творення; аксіологічна 

категорія (суголосна естетству чи антично-класицистській традиції), яка 

визначає пріоритет виробленої форми. 
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Форма як ознака літературності і, відповідно, мірило цінності літе-

ратурного твору активно працює у протилежних тенденціях культурного 

розвитку – естетстві та функційності. Обидва прояви підтримуються 

традицією. Формалізм – похідна настанова традиціоналізму. Будь-яке 

плекання (шанування, вивчення, наслідування) творчості попередників 

зрештою завершується формуванням уявлень про те, яким має бути мистецтво 

(література) і що мусить робити митець, а отже засвоєнням певного арсеналу 

формальних засобів, що підлягають оновленню залежно від творчої потуги ав-

тора. Формалізм утверджується в європейській традиції з її давньогрецьких 

витоків – численні «Поетики» й «Риторики», які дійшли як загальновживані 

підручники до нового часу, це засвідчують.  

Апологетику версифікаційної майстерності яскраво втілено у 

формалістській тенденції європейської поезії – від трубадурів до неокласиків. 

Твори прихильників формалістичної витонченості вирізняє ідеалістична 

настанова на красу, вишуканість поетичних засобів, відшліфований ритм і 

рима. У всіх національних виявах їхня творчість була спрямована на 

збагачення літературно-поетичної мови. 

Упродовж тривало часу в європейській традиції існує майже неперервна 

лінія крайнього формалізму – зорова поезія. Відхід від замовних поважних 

функцій штовхав митців до ігрового експерименту, до пошуків форми, здатної 

вразити своєю віртуозною технічністю. Цей ігровий техніцизм, який далеко не 

завжди виступає еквівалентом художньої цінності, – постійно чинною лабора-

торія мистецтва слова. Водночас ця тенденція суттєво дискредитує формалізм 

як оцінну категорію з позитивним маркером, тому легко була використана 

радянською ідеологією для перемаркування на негативну. Щоправда, 

радянське літературознавство нехтувало й позитивними аспектами 

формалізму, насамперед формалістською методологією, а також функційним 

формалізмом, який орієнтує митця на найбільш ефективне виконання 

покладеної на нього суспільної функції.  
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Прикладом такого формалізму є творчість І. Франка. Його різнобічна 

діяльність була спрямована на заповнення лакун української культури й у 

такий спосіб виконувала важливу суспільну функцію. Інший варіант 

формалізму втілює творчий шлях Лесі Українки, естетику якої найперше 

базовано на відкриттях романтиків. Естетичний формалізм відрізняється від 

функційного тим, що вміння віртуозно володіти формальними засобами 

доповнюється необхідністю авторського новаторства. Вільна, натхненна 

творчість митця мусить переплавити тисячолітні надбання культури в 

неповторну авторську творчість. Естетичний формалізм цінує не стільки 

загальну відповідність форми і змісту (функції), скільки тонкі, вишукані 

новації, які відбивають особливий погляд на світ.  

Естетико-творчий дисонанс І. Франка й Лесі Українки відбиває полеміку 

різних естетичних систем – реалістичної та модерністської. Українські 

класики періоду зламу епох (кінця ХІХ – початку ХХ ст.) перебували в 

одному культурному контексті, були однаково європейцями в сенсі 

обізнаності й свідомої настанови на освіченість, але їхня творчість демонструє 

різні вектори формалізму. І. Франко дбав про ефективність власного арсеналу 

формальних заготовок, а тому формував цілий склад засобів, запозичених 

унаслідок опанування і традиції, і сучасного мистецтва, щоб використати їх за 

необхідності з певною метою (суспільною функцією переважно). Зовсім інше 

ставлення до традиції в Лесі Українки, яка під впливом сучасного мистецтва, 

зокрема символізму, шукала матеріал для художньої реалізації за межами 

злободенності.  

Потрібно визнати: у поетичній творчості й І. Франко, і Леся Українка 

найбільш залежні від традиції (у віршуванні традиція надто потужна і 

засаднича, протистояння їй в особі одного митця неможливе, потрібні були 

сумарні зусилля цілої епохи). Головні творчі досягнення І. Франка належать 

прозі – як художній, так і літературно-критичній, а Лесі Українки – 

драматургії, саме тут відбувається дуже складний пошук і змагання у площині 
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форми, й на рівні віршування також. Зрештою Леся Українка формує наста-

нову на естетичний формалізм, коли вишукана форма стає способом 

доторкнутися до вищих цінностей. Самодостатність справжнього мистецтва 

(навіть якщо воно не порушує жодних проблем сучасності) для неї очевидна, 

як і для більшості романтиків. Але, на відміну від них, Леся Українка шукала 

форму, яка, повторюючи традиційну, була б одночасно неповторно 

авторською. І. Франко дбав про виробленість (технічність, фаховість, 

майстерність) творів, Леся Українка – про їхню позачасову художність.  

Що ближче до нашого часу, то певніше виходить на перший план така 

ознака літературності, як образність на всіх рівнях твору, але найперше – 

мовному. У літературознавстві ХХ–ХХІ ст. простежено тенденцію маркувати 

яскраву образність як ознаку художності. Дослідники тяжіють установлювати 

вагу творчого доробку й визначати місце письменника в ієрархії літератури, 

принаймні літератури ХХ ст., включно з сучасною, з огляду на інтенсивність і 

оригінальність мовної образності. 

Оскільки ми показали, що між образністю й суб‘єктивністю існує пряма 

залежність, маємо в підсумку літературознавчий парадокс: критерієм 

художності стає інтенсивність суб‘єктивізму літературно-мистецьких творів. 

Індивідуалізація, глибока вкоріненість творчого процесу в ірраціональні сфери 

психіки сьогодні, після численних здобутків психоаналізу, не підлягає 

сумніву. Водночас, вираження унікальності кожної особистості – благородне 

призначення мистецтва. Але при цьому ми повинні усвідомити, що 

інтенсивність суб‘єктивізму не може бути критерієм оцінювання. Усе надто 

суб‘єктивне апріорі може бути також антимистецьким, як, скажімо, творчість 

психічно хворих людей (дуже, до речі, образна). Якщо критерій образ-

ності / суб‘єктивності витісняє інші критерії, стає апологетичним, наука 

утворює зачароване коло, у якому будь-які критерії знецінюються, а кожен 

автор стає сам собі геній і першовідкривач.  
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Щоб не стати епігоном, митець мусить знайти особистий рецепт творчості 

відповідно до власного ідеалу краси. Незважаючи на атрибутивні якості 

мистецьких творів, кожен письменник слідує законам художності по-своєму, 

втілюючи їх в оригінальній творчості, опосередковано вибудовуючи власну 

естетичну систему. Тому критерії художності зумовлені не лише історично, а 

й персонально. 

Здається, усе сказане підтверджує дієвість і навіть аксіоматику 

запропонованого в новому часі критерію образності. Але ще один (чи не 

головний) парадокс літературності полягає в тому, що образність, яку цінує 

наш час, тобто авторська, не повинна універсалізуватися, а отже, не може 

стати мірилом. Образність кожного разу інша, непередбачено інша. Як тільки 

образ стереотипізується (усі мовні образи можуть тиражуватися, втрачати 

свою свіжість, тобто твердіти), він перестає бути ознакою повноцінної 

художності, перетворюється на інструмент у руках епігона. Одна й та сама 

метафора може однаково працювати у надто різних митців і з надто різною 

метою. Це добре видно в зіставленні інтенсивно метафоричної творчості 

Б. І. Антонича, В. Свідзінського, Б. Шульца, В. Стуса. Різні індивідуальні 

стилі творяться з численних (далеко не завжди очевидних) складників, 

головне – відшукуються (відкриваються) у процесі складного, неповторного 

шляху. 

Інтерпретативна свобода, розмаїття підходів – ознаки сучасного 

літературознавства. Від епохи романтизму простежується особливо активне 

осмислення механізмів творчості, природи мистецтва загалом і кожного його 

окремого виду. Творча спроможність людини стає її онтологічною рисою, усі 

концепції й підходи стрімко психологізуються. За останнє століття 

накопичено неохопну кількість теорій, які пояснюють природу літературної 

творчості. Фактично кожна більш чи менш апробована методологія пропонує 

власне пояснення літературності. У згоді з цим розумінням і відбувається 

вивчення літератури. Відносність поняття література численні дослідники 
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беруть до відома без глибокого розуміння зобов‘язань, які з цього 

випливають. Як можна використати той чи той критерій художності, 

сформований у минулому культурою, щоб він ставав дієвим інструментом 

пізнання істини, а не накинутим суб‘єктивізмом, – це запитання, яке мусить 

постійно тримати в полі зору літературознавець, щоб не потрапити в 

залежність від критеріїв, які заперечує сам твір. Критерії дослідника 

літератури мусять корелюватися з критеріями, на основі яких твір виник. 
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Філософський зміст формальних елементів поезії Лесі Українки 

виголошено. 

8. Всеукраїнська наукова конференція «Драматургія Лесі Українки і шляхи 

розвитку модернізму в світовій літературі». 4-6 жовтня 2007 р., 
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м. Сімферополь–Ялта. Форма участі очна, доповідь Філософські інтенції 

формальних елементів драматургії Лесі Українки виголошено й 

опубліковано у фаховому виданні. 

9. Всеукраїнська наукова конференція «Новітня теорія літератури і 

проблеми літературної антропології». 10–11 квітня 2008 р., м. Тернопіль. 

Форма участі очна, доповідь Способи художньої об’єктивації світогляду 

письменника виголошено й опубліковано у фаховому виданні.  

10. Міжнародний науковий семінар «Методологія слов‘янського 

літературознавства». 24 квітня 2008 р., м. Луцьк. Форма участі очна, 

доповідь Ідеї формалізму в українському літературознавстві 20-х років 

ХХ ст. виголошено. 

11. Міжнародна наукова конференція «Леся Українка: естетика, поетика, 

текстологія». 15–16 травня 2008 р., м. Луцьк. Форма участі очна, доповідь 

Зарубіжне письменство в літературознавчих концепціях Лесі Українки 

виголошено. 

12. Міжнародна наукова конференція «Українська філологія: школи, постаті, 

проблеми» (До 160-річчя заснування кафедри української словесності). 

20–21 листопада 2008 р., м. Львів. Форма участі очна, доповідь 

Життєтворчість Лесі Українки у дослідженнях Івана Денисюка 

виголошено. 

13. Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми вивчення життя і 

творчості Ольги Кобилянської та українського літературного процесу». 

27–28 листопада 2008 р., м. Чернівці. Форма участі очна, доповідь Ідея-

фікс в концепції особистості і творчості Ольги Кобилянської 

виголошено й опубліковано у фаховому виданні. 

14. VІІ Всеукраїнські наукові читання «Леся Українка і сучасність».                     

2–3 квітня 2009 р., м. Луцьк. Форма участі очна, доповідь Жанрова 

специфіка віршованої драматургії Лесі Українки виголошено й 

опубліковано у фаховому виданні. 
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15. Всеукраїнська наукова конференція «Українське віршознавство ХХ –

початку ХХІ століть. Здобутки і перспективи розвитку». 21 вересня 2009 

р., м. Київ. Форма участі очна, доповідь Версифікаційні особливості 

«Лісової пісні» Лесі Українки виголошено й опубліковано у збірнику 

матеріалів конференції. 

16. Міжнародна конференція «Человек в пространстве языка». 14–15 травня 

2010 р., м. Каунас (Литва). Форма участі очна, доповідь Концепт гений в 

художественно-философском осмыслении виголошено. 

17. Міжнародна наукова конференція «Імагологічна проблематика польської, 

білоруської, російської та української літератур і європейський 

контекст», 24–25 березня 2011 року, м. Луцьк. Форма участі очна, 

доповідь Топос «Іншого» як жанротворчий чинник утопії виголошено й 

опубліковано у фаховому виданні. 

18. Міжнародний науковий симпозіум «Леся Українка: доля, культура, 

епоха». 22–24 вересня 2011 року, м. Луцьк. Форма участі очна, доповідь 

«Негативна утопія» в контексті жанрового прогнозування Лесі 

Українки виголошено. 

19.  Всеукраїнська наукова конференція «‖Лісова пісня‖ Лесі Українки: текст 

і контекст», 29 вересня 2011 року, м. Львів. Форма участі очна, доповідь 

Життєтворчість Лесі Українки в дослідженнях Івана Денисюка 

виголошено. 

20.  Міжнародна наукова конференція «Генеза жанрових форм у контексті 

інтермедіальності», 29–30 вересня 2011 року, м. Чернівці. Форма участі 

очна, доповідь Жанрова метаморфність есе виголошено й опубліковано 

у фаховому виданні. 

21. Всеукраїнська наукова конференція «Леся Українка і контекст»,                    

7–8 жовтня 2011 року, м. Ялта. Форма участі заочна, доповідь Засоби 

античної риторики у драмах Лесі Українки опубліковано в матеріалах 

конференції. 
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22. Міжнародна наукова конференція «Бруно Шульц як філософ і теоретик 

літератури». 10–11 вересня 2012 р., м Дрогобич (у рамках Міжнародного 

фестивалю Бруно Шульца у Дрогобичі «Арка уяви Бруно Шульца»). 

Форма участі очна, доповідь Взаємодія ліричного та епічного наративу у 

прозі Бруно Шульца виголошено й опубліковано в матеріалах 

конференції. 

23. Міжнародна наукова конференція «Взаємодії літератур у світовому 

літературному процесі. Проблеми теоретичної та історичної поетики». 

17–22 вересня 2012 р., м. Гродно (Білорусь); м. Бєлосток (Польща). 

Форма участі заочна, тези Вымысел как критерий художественности: 

коррективы епох опубліковано в матеріалах конференції. 

24. Всеукраїнська конференція «Феномен Василя Стуса». 4–5 квітня 2013 р.,  

м. Острог Рівненської області. Форма участі очна, доповідь Без гри і 

гриму (про  поезію Василя Стуса) виголошено й опубліковано у фаховому 

виданні. 

25. ХІ Міжнародна наукова конференція «Великі теми культури в 

слов‘янських літературах. Відчуття».  16–17 травня 2013 р., м. Вроцлав 

(Республіка Польща). Форма участі очна, доповідь Синестетична 

інтенція словесного образу виголошено й опубліковано у фаховому 

виданні.  

26. Міжнародна конференція «Леся Українка і національна література».               

17–18 травня 2013 р., м. Луцьк. Форма участі очна, доповідь Синтез 

класицизму і романтизму в поетиці Лесі Українки виголошено. 

27. ІІІ Міжнародна наукова конференція «Мова і вірш». 20–21 червня 2013 р., 

база практик «Гарт» (оз. Світязь). Форма участі очна, доповідь Від 

трубадурів до неокласиків: формалістичні тенденції у європейській поезії 

виголошено й опубліковано у фаховому виданні. 

28. Міжнародна наукова конференція, присвячена 100-ій річниці від дня 

смерті Лесі Українки. 1–2 серпня 2013 р., Кутаїсі-Сурамі-Тбілісі (Грузія). 
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Форма участі очна, доповідь Поетика «грузинських» текстів Лесі 

Українки виголошено й опубліковано у фаховому виданні. 

29. Всеукраїнська наукова конференція «Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан та 

перспективи розвитку. 4–5 жовтня 2013 р., м. Луцьк. Форма участі очна, 

доповідь Теорія тропів у стилістичній концепції Михайлини 

Коцюбинської виголошено. 

30. Міжнародна наукова конференція «Україністика: традиції та сучасність». 

6 грудня 2013 р., м. Варшава (Республіка Польща). Форма участі заочна, 

доповідь Категорія художності в естетичній концепції Антонича 

опубліковано у фаховому виданні. 

31. Міжнародна наукова конференція «Апостол правди і науки» (до 200-ліття 

від дня народження Тараса Шевченка). 15–16 травня 2014 р., м. Львів. 

Форма участі очна, доповідь Формалістичний аспект поезії Тараса 

Шевченка виголошено.  

32. Всеукраїнська наукова конференція «Тарас Шевченко у контексті 

сучасної світової культури». 22 травня 2014 р., м. Луцьк. Форма участі 

очна, доповідь Трансформація ліричних жанрів у творчості Т. Шевченка 

виголошено. 

33. Міжнародна наукова конференція «―У тридев‘ятому царстві‖: феномен 

казки в літературі, фольклорі і медіа». 25–26 вересня 2014 р., 

м. Бердянськ. Форма участі заочна, тези Казкова інтенція літератури 

опубліковано у збірнику матеріалів конференції. 

34. Второй международный конгресс «Литературоведение на современном 

этапе: первые российско-украинские чтения ―Диалог славянских 

культур‖» (к юбилеям М. Лермонтова, Т. Шевченко, Е. Замятина).            

1–4 октября 2014 г. Тамбов-Елец. Форма участі заочна, доповідь Концепт 

гений в художественном осмыслении русских поэтов опубліковано у 

фаховому виданні. 

35.  ХІ Міжнародна поетикологічна конференція «Біографія як текст» 

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 
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м. Чернівці, 16–17 жовтня 2014. Форма участі заочна, тези Біографія як 

художній текст у збірнику матеріалів конференції. 

36. Міжнародна наукова конференція «Аналіз та інтерпретація тексту у світлі 

сучасних методологій». 28–30 червня 2015 р., база практик «Гарт»             

(оз. Світязь). Форма участі очна, доповідь Поняття літератури в 

парадигмі літературознавства виголошено й опубліковано у фаховому 

виданні. 

37. ХІІ Міжнародна літературознавча конференція «Історіографія науки про 

літературу». 25 вересня 2015 р., м. Чернівці. Форма участі очна, тези 

Критерії художності в методологіях літературознавчих досліджень 

виголошено й опубліковано в матеріалах конференції. 

38. Всеукраїнська науково-практична конференція «Порівняльне 

літературознавство: проблеми методології, теорії, практики і методико-

педагогічного застосування». 8–10 жовтня 2015 р., м. Івано-Франківськ. 

Форма участі очна, доповідь Поняття літератури в естетичних 

концепціях європейських романтиків виголошено. 

39.  Міжнародна наукова конференція «Творчість Є. О. Сверстюка в 

контексті української та світової літератур». 1–3 грудня 2015 р., м. Луцьк. 

Форма участі очна, доповідь Есеїстичний характер літературознавчих 

досліджень Є. Сверстюка виголошено. 

40. Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової 

літератури: перехід мови в письменництво» («Горизонт очікування»).           

8–9 квітня 2016 р., м. Харків. Форма участі заочна, тези Конвенційність 

жанрових форм видіння в контексті епох опубліковано в матеріалах 

конференції. 

41. Всеукраїнська наукова конференція «Творчість Василя Стефаника і 

українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття». 13–14 травня 

2016 р., м. Івано-Франківськ. Форма участі очна, доповідь Проза про 

Василя Стефаника: вимисел vs документ в художній біографії 

виголошено. 
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42. Міжнародна наукова конференція «Універсум Лесі Українки: людина, 

культура, націософія». 28–30 червня 2016 р., м. Луцьк–Світязь. Форма 

участі очна, доповідь Концепт «справжній письменник» в естетичних 

критеріях Лесі Українки виголошено. 

43. Міжнародний науковий науковий конгрес «Іван Франко: я єсть пролог» 

(до 160-річчя від дня народження). 22–24 вересня 2016 р. м. Львів. Форма 

участі очна, доповідь Поняття художності в оцінках Івана Франка і Лесі 

Українки: діалог естетик виголошено. 

44. Всеукраїнська наукова конференція «Українська версифікація: питання 

історії та теорії». 29–30 вересня 2016 р., м. Чернівці. Форма участі очна, 

доповідь Трубадури української поезії: віршувальна культура неокласиків 

у контексті європейської традиції виголошено й опубліковано у 

збірнику матеріалів конференції. 

45. Всеукраїнська наукова конференція «Історіософія простору: тисячоліття 

волинської книжності», 27–28 жовтня 2016 р., м. Острог. Форма участі 

очна, доповідь Сверстюківський фрагмент «волинського тексту» 

виголошено. 

46. Міжнародна науково-практична конференція «Роман Гром‘як у 

культурному і духовному просторі України», 21 березня 2017 р., 

м. Тернопіль. Форма участі очна, доповідь Естетичні критерії в 

теоретичних концепціях Р. Гром’яка (контекст шістдесятництва) 

виголошено. 

47. Міжнародна конференція «Пасіонарність другорядного», 11–12 травня 

2017 р., м. Чернівці. Форма участі заочна, тези Актуалізація другорядного 

як ознака літературного розвитку опубліковано у матеріалах 

конференції. 

48. Міжнародна наукова конференція «Літературний експресіонізм в 

інтермедіальному контексті», 12–15 червня 2017 р., база практик «Гарт» 

(оз. Світязь). Форма участі очна, доповідь «Крові запраг зболений 
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аркуш…»: вкотре про муки творчості виголошено й опубліковано у 

фаховому виданні. 

49. Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та 

теоретичної поетики», 13–14 жовтня 2017 р., м. Кам‘янець-Подільський. 

Форма участі очна, доповідь Поняття «поетика» в диспозиції до понять 

«література» і «літературність» виголошено. 

50. Всеукраїнська наукова конференція «…Його постать роки одягають у 

бронзу» (до 120-ліття від дня народження Євгена Маланюка),                  

2–3 листопада 2017 р., м. Львів. Доповідь Оцінні критерії як проекція 

авторської естетики (критика Є. Маланюка) виголошено. 

51. Міжнародна наукова конференція «Нефікційна література: статус, 

еволюція, рецепція, поетика від давнини до сучасності». 20–21 квітня 

2018 р., м. Луцьк. Доповідь Чи документальний документалізм: 

контраверсії біографічної прози виголошено. 

52. Фестиваль науки СНУ імені Лесі Українки (2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 

2016, 2017, 2018). Форма участі очна, виголошено доповіді. 

 


